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ال ميكن اختزال ست سنوات من البحث والتشاور والتفكري يف وثيقة حبجم وثيقة املبادئ 
املبادئ  عن  اإلضافية  اإليضاحات  بعض  لتقدمي  وسيلة  هو  التفسريي  الدليل  وهذا  التوجيهية. 
املتصلة مبسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان. وبينما يتواصل العمل يف توضيح اآلثار 
املترتبة عن هذه املسؤولية يف خمتلف القطاعات واملسائل واحلاالت، حيدوين األمل يف أن يكون 
هذا الدليل عونًا لتلك اجلهود يف االنطالق بشكل سليم وصريح من قاعدة حتتكم إىل املدلول 

األصلي والقصد املراد من تلك املبادئ التوجيهية ذاهتا.
الربوفيسور جون روغي
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مقدمة
أقر جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف حزيران/يونيه 2011 املبادئ التوجيهية بشأن 
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان اليت عرضها عليه املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة، 

الربوفيسور جون روغي.

للممارسات  العاملي  املعيار  بوصفها  التوجيهية  املبادئ  أرست  اليت  هي  اخلطوة  وهذه 
املتوقعة اآلن من كل الدول واألعمال التجارية فيما يتصل باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان. 
آثار  توضح  فإهنا  قانونًا،  ملزمة  وثيقة  ذاهتا  حد  يف  التوجيهية  املبادئ  تلك  تشكل  ال  وبينما 
املعايري واملمارسات القائمة بالنسبة للدول واألعمال التجارية، وتشمل النقاط اليت تباينت طريقة 

معاجلتها يف القانون الدويل واملحلي. 

إطار	األمم	املتحدة	املعنون	“احلماية	واالحترام	واالنتصاف”
امتداد ست  السابق من عمل على  املمثل اخلاص  به  قام  التوجيهية هي مثرة ما  املبادئ 
عة مع األعمال التجارية واحلكومات واملجتمع  سنوات مشلت حبوثًا متعمقة؛ ومشاورات موسَّ
املدين واألفراد املتضررين واملجتمعات املحلية املتضررة ورجال القانون واملستثمرين وأصحاب 
التوجيهية من أجل  املبادئ  للمقترحات. ووضعت تلك  املصلحة اآلخرين؛ واختبارات عملية 
إعمال إطار “احلماية واالحترام واالنتصاف” الذي عرضه املمثل اخلاص على األمم املتحدة يف 

عام 2008. ويتألف هذا اإلطار الذي يستند إىل ثالث دعائم من اآليت:
واجب الدولة يف محاية حقوق اإلنسان؛	 
مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان؛	 
احلاجة إىل زيادة ُسبل االنتصاف أمام ضحايا االنتهاكات املتصلة باألعمال التجارية.	 

واالحترام  “احلماية  بإطار  اإلنسان  حلقوق  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  بت  ورحَّ
واالنتصاف” الذي حيدد:
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يف  اإلنسان  حلقوق  املتنامي  الفهم  يف  مهمًا  معلمًا  وميثل  وواضحًا  جديدًا  “معيارًا 
حقوق  بشأن  األعمال  قطاع  من  األساسية  التوقعات  وضوح  ويشكل   ... جمتمعاتنا 

اإلنسان خطوة أوىل مهمة حنو اختاذ تدابري مالئمة وفعالة ملعاجلة تلك املشاكل”)1).

املبادئ	التوجيهية	بشأن	األعمال	التجارية	وحقوق	اإلنسان
تعبِّر املبادئ التوجيهية عن اهليكل الثالثي الدعائم إلطار “احلماية واالحترام واالنتصاف” 
وتستند إليه. وتشمل املبادئ التوجيهية 31 مبدًأ يعقب كل منها شرح موجز. وحتدد املبادئ 
حقوَق التجارية  األعمال  احترام  لتعزيز  اختاذها  للدول  ينبغي  اليت  اخلطوات  معًا  التوجيهية 
اإلنسان؛ وتشكل األساس الذي ميكن أن تستند إليه الشركات يف إدارة خماطر إحداث أثر ضار 
حبقوق اإلنسان؛ وتقدِّم ألصحاب املصلحة جمموعة من املعايري لتقييم احترام األعمال التجارية 

حقوَق اإلنسان.

والدول.  املدين  واملجتمع  األعمال  قطاع  من  واسعًا  تأييدًا  التوجيهية  املبادئ  والقت 
وعبَّرت عدة منظمات دولية وإقليمية أخرى عن تلك املبادئ التوجيهية يف معايريها، ويتوقع أن 
حتذو منظمات أخرى حذوها يف الشهور والسنوات املقبلة. وتعكف أعمال جتارية كثرية يف مجيع 

أحناء العامل على حبث كيفية تنفيذ املبادئ التوجيهية يف عملياهتا.

ست  استغرقت  اليت  العملية  اإلنسان  حلقوق  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  ودعمت 
سنوات وأفضت إىل وضع املبادئ حتت رعاية املمثل اخلاص. وأعلنت املفوضة السامية قبل إقرار 

تلك املبادئ من جملس حقوق اإلنسان أن:
اإلنسان.  حقوق  عن  التجارية  األعمال  مسؤوليات  توضح  التوجيهية  املبادئ  “هذه 
وتسعى هذه املبادئ إىل تقدمي أول معيار عاملي ملنع ومعاجلة اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان 
املرتبطة بأنشطة األعمال التجارية. وإذا أقرت املبادئ التوجيهية فسوف تشكل قاعدة 
معيارية معتمدة توفر أيضًا التوجيه بشأن التدابري القانونية والسياسية اليت ميكن للدول 

Navanethem Pillay, “The corporate responsibility to respect: a human rights (1(
.milestone”, International Labour and Social Policy Review (2009)i
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اختاذها امتثااًل اللتزاماهتا القائمة بشأن حقوق اإلنسان من أجل ضمان احترام الشركات 
حقوق اإلنسان”)2).

وكما ذكر الربوفيسور روغي، فإن املبادئ التوجيهية لن تضع هناية لكل حتديات حقوق 
اإلنسان، ولكن إقرارها ميثل هناية البداية. وترسي هذه املبادئ أساسًا متينًا وعمليًا للمزيد من 

التعلم واملمارسة السليمة.

وتتمثل املهمة األوىل اآلن يف ضمان تنفيذها الفعال. ويرمي هذا الدليل التفسريي الذي 
وضع بتعاون كامل مع املمثل اخلاص السابق، إىل دعم هذه العملية)3).

الغرض	من	الدليل	التفسريي
األعمال  على  تطلعات  من  تعلقه  ما  أو  التوجيهية  املبادئ  أحكام  الدليل  هذا  يغيِّر  ال 
الدليل هو تقدمي املزيد من اإليضاحات بشأن خلفية  إليها. والغرض من  التجارية وال يضيف 
املبادئ التوجيهية من أجل املساعدة على بلورة فهم كامل ملدلوهلا وفحواها. وقد خضع حمتوى 
الدليل للعديد من املشاورات خالل السنوات الست لوالية الربوفيسور روغي وتناولتها الكثري 

من تقاريره وخطبه، ولكنها مل ُتجمع معًا من قبل.

التوجيهية موضع  املبادئ  بالضبط طريقة وضع  دلياًل تشغيليًا يشرح  ليس  الدليل  وهذا 
التنفيذ العملي. وسوف يلزم إجراء املزيد من العمل لتطوير تلك التوجيهات التنفيذية اليت تتباين 
بتباين القطاع وسياق العمل وغري ذلك من العوامل. وسوف يقوم فريق األمم املتحدة العامل 
املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان بأداء دور حموري يف هذا االجتاه. وعالوة على ذلك، 
تعكف منظمات أخرى تركز على قطاعات أو قضايا معيَّنة بالفعل على بلورة أفكارها بشأن 
التنفيذ. ونأمل يف الوقت الذي تقوم فيه بذلك أن جتد يف هذا الدليل عونًا على زيادة توضيح 
اإلنسان.  حقوق  احترام  عن  الشركات  مسؤولية  تتناول  اليت  التوجيهية  املبادئ  من  املقصود 

البيان الذي ألقي أمام فريق أرباب األعمال يف مؤمتر العمل الدويل، 7 حزيران/يونيه 2011. (2(
نتوجه بالشكر اخلاص إىل كارولني ريس من كلية كندي لشؤون احلكم يف جامعة هارفارد واليت  (3(

عملت مستشارًا أقدم لفريق املمثل اخلاص.
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وبذلك فإن هذا الدليل مورد ليس لألعمال التجارية فحسب، بل وكذلك للحكومات واملجتمع 
املدين واملستثمرين ورجال القانون وغريهم ممن يعملون مع قطاع األعمال يف تلك القضايا.

ال  فإنه  اإلنسان  احترام حقوق  عن  الشركات  مسؤولية  على  الدليل  هذا  يركز  وبينما 
ينتقص بأي حال من األحوال من أمهية الواجب الذي يقع على الدول إزاء محاية حقوق اإلنسان 

من االنتهاكات اليت ترتكبها أطراف ثالثة، ومنها األعمال التجارية.

هيكل	هذا	الدليل	التفسريي
يعّرف الفصل األول بإجياز بعض املفاهيم الرئيسية املستخدمة يف املبادئ التوجيهية. 

مسؤولية  تتناول  اليت  التوجيهية  املبادئ  جوهر  على  والثالث  الثاين  الفصالن  ويركز 
وإجابتها  األساسية  األسئلة  من  سلسلة  خالل  من  اإلنسان  حقوق  احترام  عن  الشركات 
للمساعدة على تفسري كل مبدأ وفحواه وما ينطوي على تنفيذه من آثار. ويغطي الفصل الثاين 
“املبادئ األساسية” اخلمس ملسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان اليت تقوم عليها كل 
“املبادئ التنفيذية” الواردة يف الفصل الثالث. وتتناول هذه املبادئ التنفيذية بالتفصيل السياسات 
التجارية حقوق اإلنسان.  اليت ال بد من وضعها من أجل ضمان احترام األعمال  والعمليات 

وتلتزم املبادئ التنفيذية بنفس هيكل املبادئ التوجيهية:

االلتزام السياسايت  ألف-

العناية الواجبة حبقوق اإلنسان باء-

املعاجلة جيم-

القضايا املتعلقة بالسياق دال-

وتتناول املبادئ التوجيهية مسألة املعاجلة سواًء يف إطار الدعامة الثانية )مسؤولية الشركات 
عن االحترام) ويف إطار الدعامة الثالثة )الوصول إىل ُسبل االنتصاف). واستكمااًل للموضوع فإن 
املبادئ التوجيهية املتعلقة بالوصول إىل ُسبل االنتصاف ذات الصلة باألعمال التجارية تندرج هنا 
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حتت “املعاجلة”. ويركز القسم دال على املعضالت اليت تنشأ عندما حيول السياق التشغيلي دون 
احترام العمل التجاري كلَّ حقوق اإلنسان أو حيد من قدرته على احترامها يف املمارسة العملية. 

وتتضمن املرفقات مواد مرجعية مفيدة.

حالة	هذا	الدليل	التفسريي
ال يتضمن هذا الدليل نسخة من الشرح الرمسي الوارد يف املبادئ التوجيهية بالرغم من 
اقتباس مقتطفات منه يف بعض األحيان. وتتجاوز األسئلة واإلجابات املقدمة هنا ذلك الشرح 
لتوفري املزيد من التفاصيل وللمساعدة على فهم املبادئ التوجيهية، وهي بذلك تكمِّل الشرح 

ولكنها ال حتل حمله أو تلغيه.
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املفاهيم	الرئيسية أواًل-	
أثر	فعلي	على	حقوق	اإلنسان

يف  آخذًا  يزال  ال  أو  بالفعل  وقع  ضار  أثر  هو  اإلنسان”  حقوق  على  الفعلي  “األثر 
احلدوث.

أثر	ضار	حبقوق	اإلنسان
“األثر الضار حبقوق اإلنسان” هو األثر الذي حيدث عندما يتسبب عمل ما يف سلب 

الفرد قدرته على التمتع حبقوقه اإلنسانية أو احلد من تلك القدرة. 

العالقات	التجارية
تشري العالقات التجارية إىل عالقات مؤسسات األعمال مع الشركاء التجاريني والكيانات 
املوجودة يف سلسلة قيمها، ومع الكيانات األخرى من الدول وغري الدول املرتبطة ارتباطًا مباشرًا 
بعملياهتا أو منتجاهتا أو خدماهتا التجارية. وهذه العالقات تشمل العالقات التجارية غري املباشرة 
اليت تتجاوز املستوى األول داخل سلسلة القيمة، ومناصب محلة أسهم األقلية وكذلك األغلبية 

يف املشاريع املشتركة.

التواطؤ	
ينطوي التواطؤ على مدلولني أحدمها قانوين واآلخر غري قانوين. باملعىن القانوين، حتظر 
معظم الواليات القضائية الوطنية التواطؤ يف ارتكاب اجلرائم، ويتيح عدد منها حتميل املؤسسة 
التجارية املسؤولية اجلنائية يف مثل هذه احلاالت. ويشري فقه القانون اجلنائي الدويل أساسًا إىل أن 
املعيار ذا الصلة فيما يتعلق باملساعدة والتحريض هو “تعمد تقدمي املساعدة العملية يف ارتكاب 

جرمية أو التشجيع املؤثر تأثريًا كبريًا على ارتكاهبا”.



7

فيها إىل مؤسسات  ينظر  اليت  القانوين احلاالت  أمثلة “التواطؤ” غري  وميكن أن تشمل 
األعمال التجارية على أهنا تستفيد من االنتهاكات اليت يرتكبها آخرون مثلما يف احلاالت اليت 
ختفِّض فيها التكاليف بسبب املمارسات الشبيهة باالستعباد يف سلسلة إمداداهتا أو عندما تعجز 
عن مواجهة االنتهاكات املتصلة بعملياهتا أو منتجاهتا أو خدماهتا بالرغم من وجود دواٍع مبدئية 
تربر هلا القيام بذلك. وحىت بالرغم من أنه مل يثبت حبكم قضائي حىت اآلن تورط مؤسسات 
األعمال يف هذا النوع من االنتهاكات فإن الرأي العام يكون أقل تساهاًل وميكن أن يكبدها 

تكاليف باهظة.

وال بد أن تكشف عملية العناية الواجبة حبقوق اإلنسان عن خماطر التواطؤ غري القانوين 
)أو املتصور) وكذلك التواطؤ القانوين، وأن تفرز ما يالئم ذلك من استجابات. 

العناية	الواجبة
يقصد بالعناية الواجبة “تدبري يتسم باحلصافة أو النشاط أو الدأب املتوقع بشكل صحيح 
املحددة؛  الظروف  يف  الشخص  ذلك  عن  العادة  يف  ويصدر  وحصيف،  عاقل  ]شخص[  من 
وال تقاس العناية الواجبة بأي معيار مطلق، ولكنها تتوقف على الوقائع النسبية للحالة اخلاصة”))). 
وتشمل العناية الواجبة حبقوق اإلنسان يف سياق املبادئ التوجيهية عملية إدارة متواصلة يتعيَّن 
على مؤسسة األعمال اليت تتسم باملعقولية واحلصافة أن تقوم هبا يف ضوء ظروفها )مبا يف ذلك 
لالضطالع  عوامل)  من  ذلك  شابه  وما  وحجمها،  عملها،  وسياق  فيه،  تعمل  الذي  القطاع 

مبسؤولياهتا عن احترام حقوق اإلنسان.

انتهاكات	جسيمة	حلقوق	اإلنسان
د لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، وإن  ال يوجد يف القانون الدويل أي تعريف موحَّ
كانت تشمل عمومًا املمارسات التالية: اإلبادة اجلماعية، والرق، واملمارسات الشبيهة بالرق، 
واالحتجاز  القسري،  االختفاء  وحاالت  والتعذيب،  تعسفًا،  أو  موجزة  بإجراءات  واإلعدام 

.Black’s Law Dictionary, 6th ed. (St. Paul, Minnesota, West, 1990)i (((
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التعسفي ولفترات طويلة، والتمييز املمنهج. وميكن أيضًا اعتبار أنواع انتهاكات حقوق اإلنسان 
األخرى، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، انتهاكات جسيمة إذا كانت خطرية 
وممنهجة، مثل االنتهاكات اليت ترتكب على نطاق واسع أو اليت تستهدف جمموعات سكانية 

معيَّنة.

حقوق	اإلنسان	واجلرائم	الدولية
الدول  حددت  وقد  دولية.  جرائم  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  أخطر  بعض  تشكل  قد 
اجلرائم الدولية يف إطار نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. وهذه اجلرائم هي اإلبادة 
اجلماعية )“األفعال املرتكبة على قصد التدمري الكلي أو اجلزئي جلماعة قومية أو إثنية أو عنصرية 
أو دينية”)، واجلرائم ضد اإلنسانية )هجمات واسعة النطاق وممنهجة ضد املدنيني تشمل القتل، 
واالسترقاق، والتعذيب، واالغتصاب، واالضطهاد التمييزي، وغريها)، وجرائم احلرب )حسب 

تعريفها املحدد يف القانون اإلنساين الدويل) وجرمية العدوان.

خماطر	على	حقوق	اإلنسان
خماطر مؤسسة األعمال التجارية على حقوق اإلنسان هي أي خماطر تتعلق مبا قد تفضي 
إليه عملياهتا من أثر ضار أو أكثر من أثر ضار على حقوق اإلنسان. وهي لذلك ترتبط بأثرها 
التقليدي للمخاطر عواقب احلدث  التقييم  املحتمل على حقوق اإلنسان. وتشمل املخاطر يف 
)شدته) واحتماالت حدوثه. والعامل الرئيسي يف سياق املخاطر املتصلة حبقوق اإلنسان هو شدة 
اخلطر. وقد تكون االحتماالت ذات صلة باملساعدة يف ترتيب أولويات معاجلة اآلثار املحتملة 
يف بعض الظروف )انظر “أثر شديد على حقوق اإلنسان” أدناه). واملهم هو أن خماطر مؤسسة 
عملياهتا.  بسبب  اإلنسان  هلا حقوق  تتعرض  اليت  املخاطر  هي  اإلنسان  على حقوق  األعمال 
وختتلف هذه املخاطر عن أي خماطر قد تتعرض هلا املؤسسة نتيجة لتورطها يف إحداث أثر على 

حقوق اإلنسان بالرغم من ازدياد االرتباط بني االثنني. 
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النفوذ
النفوذ هو ميزة متنح قوة يف التأثري. ويشري النفوذ يف سياق املبادئ التوجيهية إىل قدرة 
يتسبب  لكيان  املشروعة  غري  املمارسات  يف  تغيري  إحداث  على  التجارية  األعمال  مؤسسات 

أو يساهم يف إحداث أثر ضار حبقوق اإلنسان.

ختفيف
ختفيف األثر الضار حبقوق اإلنسان يشري إىل اإلجراءات املتخذة للحد من حجم ذلك 
املتصلة حبقوق  املخاطر  التخفيف من  بعد ذلك. ويشري  تتطلب معاجلة  متبقية  آثار  األثر وأي 

اإلنسان إىل اإلجراءات املتخذة لتقليص احتماالت حدوث أثر ضار معيَّن. 

أثر	حمتمل	على	حقوق	اإلنسان
“األثر املحتمل على حقوق اإلنسان” هو أثر ضار قد حيدث ولكنه مل يقع بعد.

منع
منع األثر الضار حبقوق اإلنسان يشري إىل اإلجراءات املتخذة لضمان عدم حدوث ذلك 

األثر.

معاجلة/انتصاف
والنتائج  اإلنسان  حبقوق  الضارة  اآلثار  معاجلة  عمليات  واالنتصاف  باملعاجلة  يقصد 
املوضوعية اليت ميكن من خالهلا مواجهة األثر الضار أو التعويض عنه. فقد تتخذ تلك النتائج 
جمموعة من األشكال، مثل االعتذار، وإعادة احلق إىل نصابه، وإعادة التأهيل، والتعويض املايل 
أو غري املايل، والعقوبات )سواًء أكانت جنائية أم إدارية، مثل الغرامات)، فضاًل عن منع الضرر 

من خالل األوامر الزجرية أو ضمانات عدم التكرار، على سبيل املثال.



10

حقوق	اإلنسان	البارزة
أبرز حقوق اإلنسان بالنسبة ملؤسسة األعمال التجارية هي حقوق اإلنسان اليت تعد أكثر 
عرضة للخطر. ويتفاوت ذلك يف العادة تبعًا لقطاعها وسياق عملها. وتنص املبادئ التوجيهية 
بأبرز حقوق  املتعلقة  املسائل  أاّل يقتصر تركيز مؤسسة األعمال على  ينبغي  أنه  بوضوح على 
اإلنسان وجتاهل ما قد ينشأ من مسائل أخرى، وإن كان من املنطقي أن تركز جهودها الرئيسية 

على أبرز احلقوق. 

أثر	شديد	على	حقوق	اإلنسان
يعرِّف شرح املبادئ التوجيهية األثر الشديد على حقوق اإلنسان باإلشارة إىل حجمه 
ونطاقه وعدم قابليته للمعاجلة. ويعين ذلك أن خطورة ذلك األثر وعدد األفراد الذين تضرروا 
البيئي) سيشكالن اعتبارين  أو سيتضررون )وذلك مثاًل من اآلثار املتأخرة الناشئة عن الضرر 
وثيقي الصلة. ومتثل “عدم القابلية للمعاجلة” العامل الثالث ذا الصلة املستخدم هنا للداللة على 
أي قيود حتد من القدرة على إعادة املتضررين على األقل إىل نفس أو مثل حالتهم اليت كانوا 
عليها قبل وقوع األثر الضار. وهلذه األغراض ال يكون التعويض املايل ذا صلة إاّل بالقدر الذي 

ميكن معه استعادة تلك احلالة.

صاحب	مصلحة/صاحب	مصلحة	متضرر
يتأثر هبا. ويقصد  يقصد بصاحب املصلحة أي فرد قد يؤثر على أنشطة منظمة ما أو 
بصاحب املصلحة املتضرر يف هذا السياق حتديدًا الفرد الذي تأثرت حقوقه اإلنسانية بعمليات 

مؤسسة ما أو منتجاهتا أو خدماهتا.
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اخنراط/تشاور	مع	أصحاب	املصلحة
التفاعل  تشمل  مستمرة  عملية  هنا  املصلحة  أصحاب  مع  التشاور  أو  باالخنراط  يقصد 
واحلوار بني املؤسسة وأصحاب املصلحة املحتمل تأثرهم هبا لتمكني املؤسسة من معرفة اهتماماهتم 

وشواغلهم وفهمها واالستجابة هلا، مبا يف ذلك من خالل الُنهج التعاونية

سلسلة	قيمة
عن  إىل خمرجات  املدخالت  حتوِّل  اليت  األنشطة  تشمل  األعمال  مؤسسة  قيمة  سلسلة 
طريق إضافة القيمة. وتشمل سلسلة القيمة الكيانات اليت تربطها مبؤسسات األعمال عالقة عمل 
مباشرة أو غري مباشرة وإما أن )أ) توفر منتجات أو خدمات تساهم يف منتجات أو خدمات 

املؤسسة أو )ب) حتصل على منتجات أو خدمات من املؤسسة.
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املبادئ	األساسية ثانيًا-	
املبدأ	التوجيهي	11

ينبغي أن حتترم املؤسسات التجارية حقوق اإلنسان. وهذا يعين أن تتجنَّب انتهاك حقوق 
اإلنسان اخلاصة باآلخرين وأن تعاجل ما تقع فيه من آثار ضارة هبذه احلقوق.

املبدأ	التوجيهي	12
حتيل مسؤولية املؤسسات التجارية عن احترام حقوق اإلنسان إىل حقوق اإلنسان املعترف 
هبا دوليًا، واملعروف أهنا تشمل، يف احلد األدىن، احلقوق املعرب عنها يف الشرعة الدولية حلقوق 
اإلنسان واملبادئ املتعلقة باحلقوق األساسية املنصوص عليها يف إعالن منظمة العمل الدولية بشأن 

املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل.

ما	هي	حقوق	اإلنسان؟ 	 السؤال	1-	
فكرة حقوق اإلنسان بسيطة وعظيمة: للناس حٌق يف أن يعاملوا بكرامة. وهذه احلقوق 
القومي  أصلهم  أو  جنسهم  أو  إقامتهم  حمل  أو  جنسيتهم  كانت  أيًا  كافة،  البشر  يف  متأصلة 
أو اإلثين أو دينهم أو لغتهم أو أي وضع آخر. وحيق لكل فرد أن يتمتع حبقوق اإلنسان دومنا 

متييز. وهذه احلقوق مترابطة مجيعًا وكاملة وغري قابلة للتجزئة.

وقانون  معاهدات  العاملية يف شكل  اإلنسان  حقوق  ويضمن  القانون  د  ما جيسِّ وكثريًا 
دويل عريف، ومبادئ عامة، وغري ذلك من مصادر القانون الدويل. ويضع القانون الدويل حلقوق 
اإلنسان التزامات للحكومات بالعمل بطرق معيَّنة أو باالمتناع عن أفعال معيَّنة، وذلك لتعزيز 

ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لألفراد أو اجلماعات.

من  عديدة  أمم  ممثلي  صياغة  من   19(8 لعام  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  كان 
الزاوية  حجز  اإلعالن  هذا  ويشكل  الثانية،  العاملية  احلرب  فظائع  تكرار  دون  احلؤول  أجل 
للقانون احلديث حلقوق اإلنسان. وخالل املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان الذي ُعقد يف فيينا يف 
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عام 1993، أعادت مجيع البلدان املشاركة املائة وواحد وسبعني تأكيد التزامها بالطموحات 
اليت جيسدها ذلك اإلعالن.

وُدّون اإلعالن العاملي يف القانون الدويل من خالل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
اللذين صدرا يف  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  والعهد  والسياسية 
عام 1966 وصدَّق على كل منهما أكثر من 150 دولة. وتعرف هذه الوثائق الثالث معًا بأهنا 

الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان.
ويف جمال حقوق اإلنسان للعمال، ُيلزم إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ واحلقوق 
األساسية يف العمل كل الدول األعضاء يف املنظمة بأربع فئات من املبادئ واحلقوق، هي احلرية 
النقابية وحق املفاوضة اجلماعية؛ والقضاء على العمل اإللزامي؛ والقضاء على عمل األطفال؛ 
والقضاء على التمييز يف االستخدام واملهنة. وهذه املبادئ واحلقوق تغطيها االتفاقيات األساسية 

الثماين ملنظمة العمل الدولية.

بأنه حقوق  التوجيهية  املبادئ  ملا تصفه  املرجعي  الوثائق معًا احلد األدىن  وتشكل هذه 
اإلنسان املعترف هبا دوليًا.

ما	هي	الصلة	بني	حقوق	اإلنسان	وبني	الدول؟ 	 السؤال	2-	
اتفاقيات  التزام قانوين باحترام ومحاية وإعمال حقوق اإلنسان املحددة يف  على الدول 
حقوق اإلنسان الدولية اليت صدَّقت عليها. وتنبع مسؤوليات مماثلة، وإن كانت يف العادة غري 
ملزمة قانونًا، من اإلعالنات املتعلقة حبقوق اإلنسان وغريها من االلتزامات السياسية اليت تقطعها 

الدول على نفسها.

التمتع  يف  التدخل  عن  متتنع  أن  أهنا جيب  اإلنسان  حقوق  باحترام  الدول  التزام  ويعين 
حبقوق اإلنسان أو تقييد ذلك التمتع. ويقتضي التزامها حبماية حقوق اإلنسان أن حتمي األفراد 
واجلماعات من انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها االنتهاكات اليت ترتكبها مؤسسات األعمال 
التزامها بإعمال حقوق اإلنسان أنه جيب عليها اختاذ إجراءات إجيابية لتيسري  التجارية. ويعين 

التمتع حبقوق اإلنسان األساسية.
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ما	هي	الصلة	بني	حقوق	اإلنسان	وبني	األعمال	التجارية؟ 	 السؤال	3-	
على  مباشرة  قانونية  التزامات  عمومًا  الدولية  اإلنسان  حقوق  معاهدات  تفرض  ال 
مؤسسات األعمال التجارية. ولذلك فإن املسؤولية القانونية واإلنفاذ يف حالة تعدي األعمال 
على  الوطين)5).  القانون  كبرية  بدرجة  حيددمها  اإلنسان  حلقوق  الدولية  املعايري  على  التجارية 
اليت تتخذها  التجارية، شأهنا شأن اإلجراءات  اليت تتخذها مؤسسات األعمال  أن اإلجراءات 
اجلهات الفاعلة األخرى غري احلكومية، ميكن أن تؤثر إجيابًا أو سلبًا على متتع اآلخرين حبقوق 
اإلنسان. وميكن للمؤسسات أن تؤثر على حقوق اإلنسان اخلاصة مبوظفيها وعمالئها والعاملني 
يف سالسل إمداداهتا أو األوساط املحيطة بعملياهتا. وثبت بالفعل من التجربة أن املؤسسات ميكن 
أن تنتهك، بل وتنتهك بالفعل، حقوق اإلنسان يف احلاالت اليت ال تويل فيها اهتمامًا كافيًا هلذا 

اخلطر وُسبل احلد منه.

وتشكل الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان واالتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية أسسًا 
مرجعية تنطلق منها األعمال التجارية يف فهم حقوق اإلنسان؛ والطريقة اليت قد تؤثر هبا أنشطتها 
على تلك احلقوق؛ وكيفية التأكد من أهنا حتول دون حدوث أثر ضار أو التخفيف من حدة ذلك 
Human Rights Translated: A Business Reference Guide األثر. ويتضمن املنشور املعنون

طائفة من األمثلة يف إطار كل حق من حقوق اإلنسان)6). )انظر أيضًا اإلطار 2 للوقوف على 
أمثلة ملختلف الطرق اليت قد تؤثر هبا مؤسسات األعمال تأثريًا ضارًا على حقوق اإلنسان.)

ما	هي	معايري	حقوق	اإلنسان	اإلضافية	اليت	قد	تكون	ذات	صلة؟ 	 السؤال	4-	
قد يتعيَّن على املؤسسات، تبعًا لظروف عملياهتا، أن تنظر يف وضع معايري إضافية تتجاوز 
الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان واالتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية حىت تكفل احترامها 

من املهم مالحظة أن أحكام القوانني الوطنية وبعض مقتضيات حقوق اإلنسان يف العقود قد تنشأ  (5(
عن املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان أو قد تتأثر هبا تأثرًا كبريًا.

الدويل  املنتدى  موناش،  )جامعة   Human Rights Translated: A Business Reference Guide (6(
ألقطاب األعمال التجارية، مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واالتفاق العاملي لألمم 

.www.ohchr.org :املتحدة، 2008). متاح يف هذا املوقع
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حقوق اإلنسان، وذلك على سبيل املثال إذا كانت أنشطتها ميكن أن تشكل خطرًا على حقوق 
اإلنسان اخلاصة باألفراد املنتمني إىل مجاعات أو فئات حمددة من السكان تتطلب اهتمامًا خاصًا. 
وحددت بعض صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بالتفصيل حقوق اإلنسان اخلاصة باألفراد 
املنتمني إىل تلك اجلماعات أو تلك الفئات من السكان وأقرت بأهنا قد حتتاج إىل مأوى معيَّن 

أو محاية معيَّنة من أجل التمتع الكامل حبقوق اإلنسان دومنا متييز )انظر اإلطار 1).

اإلطار	1
صكوك	األمم	املتحدة	حلقوق	اإلنسان	اليت	حتدد	حقوق	األشخاص	املنتمني	

إىل	مجاعات	أو	فئات	معينة	من	السكان	
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
اتفاقية حقوق الطفل 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

وترتبط احلقوق املنصوص عليها يف هذه الصكوك يف معظم احلاالت بأفراد اجلماعات اليت 
وضعت تلك الصكوك من أجلها. ويتناول إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 

حقوق اإلنسان اخلاصة بأفراد الشعوب األصلية واحلقوق اجلماعية للشعوب األصلية.

وأكثر من يتعرضون خلطر التمييز وغريه من اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان هم املستضعفون 
من األفراد واجلماعات واملجتمعات املحلية. وكثريًا ما يكون األشخاص املحرومون أو املهمشون 
األطفال  تشمل  قد  واألمثلة  املخاطر.  لتلك  بشكل خاص  عرضة  املجتمع  من  املستبعدون  أو 
أو النساء أو الشعوب األصلية أو األشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية أو غريها أو األشخاص ذوي 
اإلعاقة. وميكن أن يتوقف التعرض للمخاطر على السياق. من ذلك مثاًل أن املرأة قد تتعرض 
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أكثر من الرجل لالنتهاكات يف بعض السياقات، ومع ذلك فهي ليست بالضرورة مستضعفة 
يف كل السياقات. ويف املقابل قد يتضاعف يف بعض احلاالت تعرض نساء اجلماعات املهمشة 

لالنتهاكات بسبب هتميشهن وبسبب كوهنن نساء.

وتنطبق معايري القانون اإلنساين الدويل يف حاالت الزناع املسلح على مؤسسات األعمال 
التجارية فضاًل عن األفراد اآلخرين. فمن ناحية، مينح القانون اإلنساين الدويل محاية للعاملني 
محاية  من  فضاًل  مسلَّحة،  قتالية  أعمال  يف  مباشرة  ضلوعهم  عدم  شريطة  األعمال  قطاع  يف 
أصول املؤسسات واستثماراهتا الرأمسالية. ومن الناحية األخرى، يفرض القانون اإلنساين الدويل 
التزامات على املديرين واملوظفني بعدم خرق القانون اإلنساين الدويل ويعرضهم هم واملؤسسات 
ذاهتا خلطر املسؤولية اجلنائية أو املدنية يف حال قيامهم بذلك. وقد وضعت جلنة الصليب األمحر 
الدولية توجيهات بشأن حقوق وواجبات مؤسسات األعمال التجارية مبوجب القانون اإلنساين 

الدويل)7). 

تكون	 أن	 دوليًا	 هبا	 املعترف	 اإلنسان	 حقوق	 لكل	 ميكن	 كيف	 	 السؤال	5-	
متصلة	بقطاع	األعمال؟

تنطبق مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان على كل حقوق اإلنسان املعترف 
هبا دوليًا ألن مؤسسات األعمال التجارية ميكن أن تؤثر تأثريًا مباشرًا أو غري مباشر يف جمموعة 
احلقوق بأكملها تقريبًا، بل إن حقوقًا مثل احلق يف حماكمة عادلة، وهو حق من الواضح أنه 
موجه إىل الدول، ميكن أن يتأثر سلبًا إذا قامت مؤسسة على سبيل املثال حبجب األدلة أو التأثري 
على الشهود. وبعض احلقوق يف املمارسة العملية أهم أو أبرز من بعضها اآلخر يف صناعات 
حقوق  خماطر  أبرز  أن  مثاًل  ذلك  من  الشركات.  من  أكرب  باهتمام  وتستأثر  معيَّنة  وظروف 
اإلنسان يف املؤسسات اليت تعمل يف قطاع املالبس يف منتجات ينتجها العمال يف مصانع يف بلدان 
بالنسبة للمؤسسات اليت تعمل يف قطاع الصناعات  عديدة ختتلف عن خماطر حقوق اإلنسان 

Business and International Humanitarian Law: An Introduction to the Rights and (7(
)جلنة الصليب  Obligations of Business Enterprises under International Humanitarian Law

األمحر الدولية، 2006).



17

االستخراجية اليت يتعيَّن عليها ترحيل أحد جمتمعات الشعوب األصلية. على أنه ال يوجد من 
حيث املبدأ ما حيول دون أن تتسبب أي مؤسسة أو أن تساهم يف إحداث أثر ضار بأي حق 
من حقوق اإلنسان املعترف هبا دوليًا. ولذلك ال ميكن أن تنحصر املسؤولية عن احترام حقوق 

اإلنسان يف جمموعة فرعية معيَّنة من احلقوق داخل قطاعات معيَّنة.

السؤال	6	-	ماذا	يعين	“جتنُّب	انتهاك”	حقوق	اإلنسان؟
يعين ذلك أنه ميكن للمؤسسات أن متارس نشاطها يف حدود القانون ما دامت ال متس 
حقوق اإلنسان اخلاصة باألفراد يف أثناء ممارسة ذلك النشاط. من ذلك مثاًل أنه إذا كان مصنع 
السكان  على  بالتايل  ويتعذر  به  املحيطة  املحلية  املجتمعات  يف  املياه  مصدر  يلوث  منجم  أو 
احلصول على مياه الشرب املأمونة اليت كانوا حيصلون عليها من قبل فإن املصنع أو املنجم يكون 
قد انتهك حق التمتع مبياه الشرب املأمونة. أو إذا قامت مؤسسة بترحيل جمتمع حملي دون اتباع 

اإلجراءات الواجبة ودون التشاور والتعويض فإهنا تكون قد انتهكت احلق يف السكن الالئق.

بالنسبة	 اختيارية	 اإلنسان	 حقوق	 احترام	 عن	 املسؤولية	 هل	 	 السؤال	7-	
ملؤسسات	األعمال	التجارية؟

د يف كثري من احلاالت  ال، ذلك أن مسؤولية املؤسسات عن احترام حقوق اإلنسان تتجسَّ
على األقل يف جانب منها يف القانون املحلي أو اللوائح املحلية اليت تقابل املعايري الدولية حلقوق 
امللوثة  املياه  أو  امللوث  الغذاء  من  األشخاص  حتمي  اليت  القوانني  أن  مثاًل  ذلك  من  اإلنسان. 
أو اليت تفرض معايري ألماكن العمل وفقًا التفاقيات منظمة العمل الدولية وضمانات احلماية من 
التمييز، أو اليت تقتضي موافقة األفراد عن علم قبل مشاركتهم يف جتارب اختبار العقاقري، هي 
م سلوك املؤسسات للمساعدة على كفالة  كلها طرق خمتلفة ميكن هبا للقوانني املحلية أن تنظِّ

احترامها حقوق اإلنسان.

تلك  ألحكام  االمتثال  على  تقتصر  ال  اإلنسان  حقوق  احترام  عن  املسؤولية  أن  على 
القوانني املحلية. وهذه املسؤولية قائمة إىل جانب االمتثال القانوين وتشكل معيارًا عامليًا للسلوك 
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املتوقع املنطبق على كل األعمال التجارية يف كافة احلاالت. ولذلك فهي مستقلة أيضًا عن التزام 
التوجيهية  القوانني غري امللزمة، من قبيل اخلطوط  املؤسسة حبقوق اإلنسان، وجتسدها صكوك 
االقتصادي.  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  عن  الصادرة  اجلنسيات  املتعددة  للمؤسسات 
وميكن أن تنشأ عواقب قانونية ومالية وعواقب متس السمعة إذا مل تنهض املؤسسات مبسؤوليتها 
يف االحترام. وقد يضعف ذلك أيضًا قدرة املؤسسة على تعيني املوظفني واستبقائهم، واحلصول 
للعمل  أساسية  مزايا  من  شاهبها  ما  أو  اجلديدة  املشاريع  وفرص  واالستثمار،  التصاريح،  على 
ينطوي على خطر على حقوق  التجاري  العمل  إذا كان  الناجح واملستدام. ولذلك  التجاري 

اإلنسان فسوف يشكل أيضًا خطرًا متزايدًا على مصاحلها يف املدى البعيد.

حقوق	 عن	 إضافية	 مسؤوليات	 أي	 املؤسسات	 تتحمل	 هل	 	 السؤال	8-	
اإلنسان؟

حدَّدت املبادئ التوجيهية املسؤولية األساسية لكل املؤسسات بأهنا احترام حقوق اإلنسان 
حيثما عملت. وميكن للمؤسسات، فيما عدا ذلك، أن تتعهد طوعًا بالتزامات إضافية حبقوق 
اإلنسان، من قبيل تعزيز حقوق معيَّنة من حقوق اإلنسان، لدواٍع خريية، من أجل محاية وتعزيز 
الوطنية أنشطة إضافية من  القوانني واللوائح  مسعتها أو هتيئة فرص عمل جديدة. وقد تقتضي 
جانب املؤسسات فيما يتصل حبقوق اإلنسان يف بعض احلاالت مثلما يف العقود اليت تربم مع 
السلطات العامة بشأن مشروعات معيَّنة. من ذلك مثاًل أن العقد املربم مع الدولة لتقدمي خدمات 
املياه.  يف  اإلنسان  حق  إعمال  على  تساعد  أن  األعمال  مؤسسة  على  يشترط  أن  ميكن  املياه 
وميكن أيضًا لشروط التشغيل أن تفرض على املؤسسات مسؤوليات إضافية يف ظروف حمددة. 
وميكن للمؤسسة، على سبيل املثال، أن حتدد حاجة إىل إجراء استثمارات اجتماعية يف جماالت 
مثل الرعاية الصحية املحلية أو التعليم حىت حتصل أو تستمر يف احلصول على دعم لعملياهتا من 
املجتمعات املحلية املحيطة هبا )وهو ما يطلق عليه ترخيص اجتماعي بالعمل). ويشكل أيضًا 
دعم حقوق اإلنسان جزءًا من االلتزام الذي قطعته على نفسها األطراف املوقِّعة على االتفاق 

العاملي لألمم املتحدة. 
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تتحّمل يف بعض احلاالت  املؤسسات  إن كانت بعض  ما  دائرًا حول  يزال اجلدل  وال 
مسؤولية تتجاوز احترام حقوق اإلنسان وكذلك السعي إىل تعزيز تلك احلقوق. وخيرج ذلك 
عن نطاق املبادئ التوجيهية اليت تشكل معيارًا عامليًا ملسؤولية كافة األعمال التجارية يف كل 
احترام  ويتعلق  اإلنسان.  احترام حقوق  عن  املسؤولية  على  التركيز  ينّصب  وبالتايل  احلاالت، 
حقوق اإلنسان بالعمليات األساسية للمؤسسة والطريقة اليت تؤدي هبا أعماهلا اليومية. وال يتعلق 
احترام حقوق اإلنسان باألنشطة الطوعية اليت خترج عن نطاق عملياهتا األساسية حىت وإن كانت 

موضع ترحيب.

وجدير باإلشارة أيضًا يف هذا السياق عدم وجود أي مقابل ملعاوضة األضرار اليت تلحق 
ما  اإلنسان يف جمال  احترام حقوق  أن عدم  ذلك  الكربون،  نتيجة النبعاثات  اإلنسان  حبقوق 

ال متحوه فائدة متحققة يف جمال آخر.

املبدأ	التوجيهي	13
تتطلب املسؤولية عن احترام حقوق اإلنسان أن تقوم املؤسسات التجارية مبا يلي:

أن تتجنَّب التسبب يف اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان أو املسامهة فيها من خالل األنشطة اليت  )أ)
تضطلع هبا، وأن تعاجل هذه اآلثار عند وقوعها؛

بعملياهتا  مباشرًا  ارتباطًا  ترتبط  اليت  اإلنسان  حبقوق  الضارة  اآلثار  منع  إىل  تسعى  أن  )ب)
أو منتجاهتا أو خدماهتا يف إطار عالقاهتا التجارية، حىت عندما ال تسهم هي يف تلك اآلثار.

كيف	ميكن	للمؤسسات	أن	تشترك	يف	إحداث	آثار	ضارة	حبقوق	 	 السؤال	9-	
اإلنسان؟

هناك ثالثة طرق أساسية ميكن أن تتورط هبا مؤسسة األعمال يف إحداث أثر ضار حبقوق 
اإلنسان:

قد تتسبب يف إحداث األثر من خالل ما تقوم به من أنشطة؛ )أ)
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سواًء أنشطة  من  به  تقوم  ما  من خالل  األثر  إحداث  يف  تساهم  قد  )ب)
بطريقة مباشرة أو من خالل كيان خارجي آخر )حكومي أو جتاري أو غريمها)؛

قد ال تتسبب وال تساهم يف إحداث األثر ولكنها قد تتورط يف إحداثه  )ج)
بسبب وقوع األثر من جانب كيان تربطها به عالقة جتارية ويتصل مبا تقوم به من عمليات 

أو ما تقدمه من منتجات أو خدمات.

مسؤوليات  لطبيعة  بالنسبة  خمتلفة  آثار  على  التصورات  هذه  من  تصور  كل  وينطوي 
من  مبزيد   19 التوجيهي  املبدأ  يتناوله  وما  أدناه   11 السؤال  يف  الوارد  النحو  على  املؤسسة 

التفصيل.

ماذا	يعين	“أثر	ضار	حبقوق	اإلنسان”؟ السؤال	10-	
حيدث “األثر الضار حبقوق اإلنسان” عندما يؤدي إجراء معني إىل إزالة أو تقييد قدرة 

الفرد على التمتع حبقوق اإلنسان.

اإلنسان.  على حقوق  واألثر “املحتمل”  “الفعلي”  األثر  بني  التوجيهية  املبادئ  ومتيِّز 
فاألثر الفعلي هو األثر الذي حدث أو حيدث. واألثر املحتمل هو األثر الذي قد حيدث لكنه 

مل حيدث بعد. 

ويتطلب األثر الفعلي معاجلة )انظر املبدأ التوجيهي 22). وأما األثر املحتمل - أو اخلطر 
على حقوق اإلنسان - فيتطلب اختاذ إجراء ملنع حدوثه، أو على األقل التخفيف )احلد) قدر 
املستطاع من املدى الذي ميكن أن يصل إليه ذلك األثر )انظر املبادئ التوجيهية من 17 حىت 21 
بشأن العناية الواجبة حبقوق اإلنسان). وعندما ال ميكن جتنب األثر املتبقي على حقوق اإلنسان 

فإن ذلك بدوره يتطلب معاجلة.
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ضغوط حمتملة 
أو مسامهة أخرى 

من طرف ثالث

االرتباط من خالل العمليات 
أو املنتجات أو اخلدمات

املؤسسة

 شخص
متضرر

طرف
ثالث

 

أوًال- السبب

ثانيًا- املسامهة

ثالثًا- عدم املسامهة، ولكن االرتباط

املؤسسة

 شخص
متضرر

طرف
ثالث

املؤسسة

 شخص
متضرر

طرف
ثالث

املؤسسة

 شخص
متضرر

طرف
ثالث
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اإلطار	2 
أمثلة	ألثر	األعمال	التجارية	على	حقوق	اإلنسان

ُينظر فيها إىل مؤسسات األعمال على أهنا تسببت يف  أمثلة للحاالت اليت ميكن أن  فيما يلي   
إحداث أثر ضار حبقوق اإلنسان:

عندما ميارس مطعم متييزًا عنصريًا روتينيًا يف معاملة الزبائن؛  -
عندما يعّرض مصنع عّماله لظروف عمل خطرة دون توفري معدات سالمة كافية؛  -

عندما تكون املؤسسة املصدر الرئيسي أو الوحيد الذي يلوث إمدادات مياه الشرب يف املجتمع   -
املحلي بسبب النفايات الكيميائية النامجة عن عمليات اإلنتاج.

وفيما يلي أمثلة للمؤسسات املتهمة باملسامهة يف إحداث أثر ضار حبقوق اإلنسان:   
تقدمي بيانات عن مستعملي خدمات اإلنترنت إىل احلكومة اليت تستخدم تلك البيانات يف تتبع   -

ومالحقة املنشقني السياسيني مبا يتناىف مع حقوق اإلنسان؛
إجراء أعمال البناء والصيانة يف خميم احتجاز تفيد االدعاءات بأن الزنالء يتعرضون فيه ملعاملة غري   -

إنسانية؛
استهداف األطفال بأغذية ومشروبات حمتوية على نسبة كبرية من السكر والتسبب بالتايل يف   -

إصابتهم بالبدانة؛
تغيري متطلبات املنتجات بالنسبة للموردين يف آخر حلظة دون تعديل املواعيد النهائية واألسعار   -
وبالتايل محل املوردين على خرق معايري العمل حرصًا على تسليم املنتجات يف املواعيد املحددة.
وفيما يلي أمثلة لآلثار الضارة املرتبطة ارتباطًا مباشرًا بعمليات املؤسسة أو منتجاهتا أو خدماهتا   

من خالل عالقاهتا التجارية، ولكنها ميكن أال تكون قد سامهت بنفسها يف حدوثها:
تقدمي قروض مالية إىل مؤسسة من أجل أنشطة جتارية تسفر عن ترحيل جمتمعات حملية مبا يشكل   -

خروجًا على املعايري املتفق عليها؛
قيام املوردين بالتعاقد من الباطن مع العمال األطفال يف املنازل على إجراء أعمال التطريز يف   -

منتجات األقمشة اليت تنتجها شركات التجزئة مبا خيالف االلتزامات التعاقدية؛
استخدام عمليات املسح اليت جتريها املؤسسات الطبية يف حالة األجنة اإلناث لتيسري اإلجهاض   -

لصاحل األوالد.
وحيتوي املنشور املعنون Human Rights Translated أمثلة أخرى للطرق اليت ميكن هبا ملؤسسات   

األعمال التجارية أن تشترك يف إحداث آثار ضارة حبقوق اإلنسان.
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ماذا	ينبغي	على	املؤسسات	أن	تقوم	به	إذا	كانت	عرضة	خلطر	 السؤال	11-	
التورط	يف	أثر	ضار	حبقوق	اإلنسان؟

يتناول املبدأ التوجيهي 19 ببعض التفصيل االستجابات املالئمة يف خمتلف هذه احلاالت. 
واخلالصة أنه: 

إذا كانت املؤسسة معرضة خلطر التسبب أو اإلسهام يف أثر ضار حبقوق اإلنسان  )أ) 
من خالل ما تقوم به من أنشطة، ينبغي أن توقف أو تغيِّر النشاط املسؤول عن ذلك من أجل 
تشترك  أن  ينبغي  ذلك،  ما رغم  أثر  وقع  وإذا  تكراره.  أو  األثر  تقليل فرص حدوث  أو  منع 
املؤسسة بدور نشط يف معاجلته إما بطريقة مباشرة أو بالتعاون مع آخرين )املحاكم أو احلكومة 

أو املؤسسات األخرى املعنية أو األطراف الثالثة األخرى)؛

إذا كانت املؤسسة معرضة خلطر التورط يف إحداث أثر ضار ملجرد أن األثر متصل  )ب) 
بعملياهتا أو منتجاهتا أو خدماهتا من خالل عالقة جتارية، ال تتحمل املؤسسة املسؤولية عن األثر 
ذاته. وتقع تلك املسؤولية على الكيان الذي تسبب أو ساهم يف إحداث األثر. ومن مث ال يتعيَّن 
م معاجلة )وإن كان جيوز هلا أن ختتار القيام بذلك حلماية مسعتها أو لدواٍع  على املؤسسة أن تقدِّ
أخرى). على أن من واجب املؤسسة أن تستخدم نفوذها لتشجيع الكيان الذي تسبب أو ساهم 
الكيان  العمل مع  يقتضي  األثر، وهو ما قد  تقليل تكرار حدوث ذلك  أو  األثر على منع  يف 

و/أو اآلخرين الذين ميكنهم املساعدة يف ذلك.
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املبدأ	التوجيهي	14
تنطبق مسؤولية املؤسسات التجارية عن احترام حقوق اإلنسان على مجيع املؤسسات بغض 
النظر عن حجمها وقطاعها، وسياق عملياهتا، وملكيتها، وهيكلها. ومع ذلك، قد خيتلف حجم 
ومدى تعقيد الوسائل اليت تعتمدها املؤسسة للوفاء هبذه املسؤولية حبسب هذه العوامل وحبسب 

شدة اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان اليت ختلفها املؤسسة.

ما	هي	الصلة	بني	“شدة”	أثر	املؤسسة	على	حقوق	اإلنسان	وبني	 السؤال	12-	
العوامل	األخرى	الواردة	هنا؟

شدة األثر الضار املحتمل على حقوق اإلنسان هي أهم عامل يف حتديد نطاق وتعقيد 
العمليات اليت يتعيَّن على املؤسسة أن تقوم هبا حىت تدرك وتظهر أهنا حتترم حقوق اإلنسان. 
اليت متس حقوق  املخاطر  مع  متناسبة  وقبل كل شيء  أواًل  العمليات  تكون  أن  ولذلك جيب 

اإلنسان نتيجة لعملياهتا.

ما	هو	املقصود	باألثر	“الشديد”	على	حقوق	اإلنسان؟ السؤال	13-	
يشري شرح هذا املبدأ إىل أن “]...[ حدة األثر ]تقاس[ حبجمها ونطاقها وعدم قابليتها 
للمعاجلة”. ويعين ذلك أمهية كل من جسامة األثر )حجمه) وعدد األفراد الذين تأثروا أو الذين 
سيتأثرون به )نطاقه). والعامل الثالث الوثيق الصلة بذلك هو “عدم القابلية للمعاجلة” ويعين 
هنا أي قيود حتد من القدرة على إعادة املتضررين على األقل إىل نفس أو مثل احلالة اليت كانوا 

عليها قبل وقوع األثر الضار.

وال يلزم أن يتسم األثر بأكثر من خاصية من تلك اخلصائص حىت يكون من املعقول النظر 
إليه باعتباره “شديدًا” بالرغم من أنه كلما ازداد نطاق أو حجم األثر يف كثري من األحيان كلما 

كان “غري قابل للمعاجلة”.

ويتناول املبدأ التوجيهي )2 مفهوم “احلدة” يف سياقات تشمل تقييم املخاطر.
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احترام	 عن	 مسؤوليتها	 وبني	 املؤسسة	 حجم	 بني	 الصلة	 هي	 ما	 السؤال	14-	
حقوق	اإلنسان؟

تقع على كل املؤسسات نفس املسؤولية عن احترام حقوق اإلنسان يف أدائها أعماَلها. 
على أن احلجم يؤثر يف كثري من األحيان على أنواع الُنهج اليت تتخذها املؤسسات يف الوفاء 

بتلك املسؤولية.

أكثر  بأنشطة  العادة  يقومون يف  املوظفني  لديها عدد أكرب من  يعمل  الكبرية  فاملؤسسة 
وينخرطون يف عالقات أكثر من املؤسسات الصغرية. وقد يزيد ذلك من خماطرها على حقوق 
اإلنسان. ويرجح أيضًا أن تكون الُنظم وإجراءات صنع القرار واالتصاالت والرقابة واإلشراف 
يف املؤسسات الكبرية أكثر تعقيدًا. وهذه املؤسسات لديها على األرجح أكثر من املؤسسات 
الصغرية عمليات أو عالقات بسالسل القيمة أو متعاملني أو عمالء يف بلدان متعددة مما يزيد 
من صعوبة تنفيذ ورصد املعايري. وقد يكون لديها سالسل قيمة أطول وأكثر تعقيدًا وتدخل يف 

أشكال متعددة من عالقات ينطوي بعضها على خماطر أكثر على حقوق اإلنسان.

وينبغي أن تكون كل تلك العوامل متجسدة يف السياسات والعمليات اليت حتتاج إليها 
يتعيَّن توسيعها  بأسرها. وسوف  املؤسسة  احترام حقوق اإلنسان يف  الكبرية لضمان  املؤسسة 
لتشمل كل من يتعاملون يف املؤسسة مع األنشطة والعالقات اليت تتصل هبا خماطرها على حقوق 
الوظائف  اإلنسان يف كل  احترام حقوق  ترسيخ  أمهية  التوجيهي 16  املبدأ  ويتناول  اإلنسان. 

والوحدات ذات الصلة يف املؤسسة.

وقد يكون لدى املؤسسات الصغرية واملتوسطة قدرات أقل وعمليات وهياكل إدارية غري 
رمسية مقارنة بالشركات الكربى، وبالتايل فإن سياساهتا وعملياهتا ستتخذ أشكااًل شىت. ويف ظل 
قلة عدد املوظفني فإن االتصاالت بني الوظائف قد تكون أيسر وأقل رمسية. وتتسم يف العادة 

الُنظم الداخلية ووظائف اإلشراف فيها بتعقيدات أقل.

وميكن يف كثري من احلاالت أن تعبِّر الُنهج املطلوبة لترسيخ احترام حقوق اإلنسان يف 
عمليات املؤسسة الصغرية عن قلة تعقيدات عملياهتا. على أن احلجم ليس أبدًا العامل الوحيد 
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املؤسسة.  يف  اإلنسان  حقوق  خماطر  مع  للتعامل  الالزمة  العمليات  وحجم  طبيعة  حيدد  الذي 
والعامل األهم هو شدة أثرها الفعلي واملحتمل على حقوق اإلنسان. من ذلك مثاًل أن الشركة 
الصغرية اليت يعمل فيها أقل من 10 موظفني وتنقل املعادن أو الفلزات من مناطق الزناع اليت 
تسودها انتهاكات حلقوق اإلنسان املتصلة بالتعدين تنطوي على خماطر عالية بدرجة كبرية على 
حقوق اإلنسان. وينبغي أن تكون سياساهتا وإجراءاهتا الكفيلة بعدم تورطها يف تلك االنتهاكات 

متناسبة مع تلك املخاطر.

ويستطرد شرح املبدأ التوجيهي 17 يف تناول الطرق اليت ميكن هبا للخربات اخلارجية 
عة أن تساعد كل املؤسسات، ال سيما املؤسسات الصغرية واملتوسطة، يف بذل  واملوارد املجمَّ
العناية الواجبة حبقوق اإلنسان على حنو فعال ومبا يتناسب مع خماطرها على حقوق اإلنسان وما 

لديها من موارد.

ما	هي	الصلة	بني	قطاع	املؤسسة	وسياق	عملها	وبني	مسؤوليتها	 السؤال	15-	
عن	احترام	حقوق	اإلنسان؟

تقع على مجيع املؤسسات املسؤولية ذاهتا املتمثلة يف احترام كل حقوق اإلنسان املعترف 
هبا دوليًا )انظر املبدأ التوجيهي 12). وبالتايل فإن قطاع املؤسسة وسياق عملها حيدد يف العادة 
السياق  بتلك احلقوق يف  املؤسسة أكثر عرضة خلطر املساس  فيها  اليت تكون  حقوق اإلنسان 
املعتاد لعملياهتا. وميكن للعمل مع أصحاب املصلحة املحليني أن يساعد مؤسسة األعمال يف كثري 

من األحيان على بلورة فهم أفضل للسياق الذي تعمل فيه. 

وحيدد قطاع املؤسسة الكثري من األنشطة اليت تزاوهلا واليت قد ينطوي بعضها على خماطر 
معيَّنة متس حقوق اإلنسان. مثال ذلك أن مؤسسات األعمال التجارية الزراعية غالبًا ما تستثمر 
يف أراٍض لألنشطة الزراعية اجلديدة. وهذه األراضي قد تسكنها أو تستخدمها جمتمعات حملية 
لكسب قوهتا بصرف النظر عما إن كانت متتلك سندات ملكية قانونية لتلك األراضي. ويشكل 
ذلك خطرًا خاصًا على حق األفراد املعنيني يف احلصول على مستوى معيشي مالئم. وقد تكون 
شركة تكنولوجيا معلومات واتصاالت معرضة خلطر خاص يتعلق باملساس حبقوق اخلصوصية 



27

و/أو معلومات املستعملني نتيجة لتقاسم البيانات أو الرقابة. وقد تشكل مؤسسات القطاعات 
اليت تتعامل روتينيًا مع املنتجات السامة، مثل الشركات الكيميائية والكثري من شركات التصنيع، 
فضاًل عن شركات التعدين، خطرًا خاصًا على احلق يف املياه املأمونة. )وهذه ليست سوى أمثلة 

توضيحية، وقد تتعرض أيضًا حقوق أخرى ملخاطر يف تلك القطاعات).

وميكن أيضًا لسياق عمل املؤسسة أن حيدث فرقًا ملموسًا. فإذا كان تنفيذ وإنفاذ قوانني 
العمل ضعيفًا من جانب السلطات احلكومية فإن العمل مع املوردين يف تلك املنطقة سيزيد من 
خماطر التورط يف ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان. وإذا كانت املنطقة متضررة أو معرضة 
للزناع، قد تنشأ خماطر معيَّنة تتعلق باألمن، واحلق يف احلياة، والتمييز اإلثين. وإذا كانت املنطقة 
تعاين ُشحًا يف املياه فإن خطر إحداث أثر ضار على احلق يف املياه املأمونة سيكون كبريًا. وإذا 
كانت املجتمعات املحلية املتضررة تشمل شعوبًا أصلية فإن حقوقهم، مبا فيها حقوقهم الثقافية، 

قد تتعرض خلطر بالغ.

وبالتايل فإن عوامل القطاع وسياق العمل مهمة بشكل خاص أو تساهم بدور بارز يف 
يعين  معيَّنة. وال  النامجة عن عمليات مؤسسة  للمخاطر  تعرضًا  األكثر  اإلنسان  حتديد حقوق 
للمؤسسة، وإن كانت  الوحيد  التركيز  العوامل حمور  تلك  أن تكون  آنفًا،  ذلك، كما أكدنا 

ستحتاج على األرجح إىل اهتمام منهجي ومنتظم. 

احترام	 عن	 مسؤوليتها	 وبني	 املؤسسة	 ملكية	 بني	 الصلة	 هي	 ما	 السؤال	16-	
حقوق	اإلنسان؟

تقع على مجيع املؤسسات نفس املسؤولية عن احترام حقوق اإلنسان دومنا اعتبار للملكية. 
وينطبق ذلك سواًء أكانت املؤسسة مدرجة للتداول العام، أو مملوكة ملكية خاصة، أو مملوكة 

للدولة، أو مشاريع مشتركة أم تنطوي على شكل آخر أو خمتلط من أشكال امللكية.

على  الدولة  تسيطر  عندما  أي  للدولة،  اململوكة  املؤسسات  ترتكبها  اليت  واالنتهاكات 
املؤسسة أو يف احلاالت اليت ميكن فيها على أي حنو آخر عزو أفعال املؤسسة إىل الدولة، ميكن أن 
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تشكل انتهاكًا لاللتزامات اليت تقع على الدولة نفسها مبوجب القانون الدويل)8). وعندما متلك 
الدول املؤسسات التجارية أو تسيطر عليها، يكون هلا أكرب الوسائل لكفالة تنفيذ السياسات 
م اإلدارة العليا عمومًا  والتشريعات واألنظمة ذات الصلة املتعلقة باحترام حقوق اإلنسان. وتقدِّ
تقاريرها إىل وكاالت الدولة، ومتلك اإلدارات احلكومية املرتبطة هبا جمااًل أكرب للتدقيق والرقابة، 
القانونية  االلتزامات  اإلنسان. وتضاف  الفعالة حبقوق  الواجبة  العناية  تنفيذ  مبا يف ذلك كفالة 
الواقعة على الدولة إزاء احترام ومحاية حقوق اإلنسان إىل مسؤولية املؤسسة عن احترام حقوق 

اإلنسان وال تنتقص منها بأي وجه من األوجه.

وفيما يتعلق باملشاريع املشتركة اليت تنطوي على خماطر كبرية على حقوق اإلنسان، من 
إليها  تستند  اليت  االتفاقات  القانونية وغريها من  االتفاقات  أن  التأكد من  املهم بشكل خاص 

املشاريع توفر األساس الالزم لكفالة احترام حقوق اإلنسان يف عملياهتا.

احترام	 عن	 مسؤوليتها	 وبني	 املؤسسة	 هيكل	 بني	 الصلة	 هي	 ما	 السؤال	17-	
حقوق	اإلنسان؟

من  متامًا  مستقل  مثال  فبعضها  التجارية.  األعمال  مؤسسات  هياكل  تتعدد  أن  ميكن 
الناحيتني القانونية والوظيفية عن أي مؤسسة أخرى؛ والبعض اآلخر يتبع منوذج منح االمتيازات 
بدرجات متفاوتة من القيود التعاقدية على أصحاب االمتيازات؛ ويشكل البعض اآلخر تعاونيات 
أو شركة قابضة تربط بني جمموعة من املؤسسات. وتعمل بعض املؤسسات األخرى كشركة 
أم وشركات تابعة متارس عليها الشركة األم درجات متفاوتة من السيطرة وتقابلها مستويات 

متباينة من السلطة املفوضة للشركات التابعة.

وال يؤثر هيكل جمموعة الشركات بأي حال من األحوال على ما إذا كان على الكيانات 
املندرجة ضمن املجموعة أن حتترم حقوق اإلنسان. وال يؤثر اهليكل إاّل يف طريقة ضمان احترام 
احلقوق يف املمارسة العملية، وذلك مثاًل من خالل الترتيبات التعاقدية، أو ُنظم اإلدارة الداخلية، 

انظر واجب الدولة يف محاية حقوق اإلنسان، ال سيما املبدأ التوجيهي )، الذي ال يتناوله هذا  (8(
املنشور.
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أو هياكل اإلدارة أو املساءلة. ويف حال وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان فإن القانون الوطين يف 
الدائرة القضائية ذات االختصاص هو الذي حيدد اجلهات املسؤولة.

املبدأ	التوجيهي	15
التجارية  املؤسسات  لدى  أن تكون  ينبغي  اإلنسان،  احترام حقوق  باملسؤولية عن  للوفاء 

سياسات وعمليات تتالءم مع حجمها وظروفها، تشمل ما يلي:
التزام يف سياستها العامة بالوفاء مبسؤوليتها عن احترام حقوق اإلنسان؛ )أ)

عملية للعناية الواجبة حبقوق اإلنسان من أجل حتديد كيفية معاجلة آثارها الضارة حبقوق  )ب)
اإلنسان، واحليلولة دون حدوثها، والتخفيف من حدهتا وتوضيح كيفية معاجلتها؛
ن من معاجلة أي آثار ضارة حبقوق اإلنسان، حتدثها أو تسهم فيها. عمليات متكِّ )ج)

ملاذا	ال	بد	من	وجود	سياسات	وعمليات	إذا	كانت	املسألة	تقتصر	 السؤال	18-	
على	درء	الضرر؟

احترام حقوق اإلنسان ليس مسؤولية سلبية، بل يقتضي إجراءات من جانب األعمال 
التجارية. ومن السهل نسبيًا على املؤسسة أن تدعي احترامها حقوق اإلنسان وقد تعتقد حقًا 
أهنا حتترمها. ولكن إضفاء الشرعية على ذلك االدعاء يقتضي من املؤسسة أن تدرك وأن تكون 
قادرة على أن تظهر فعاًل أهنا حتترم حقوق اإلنسان عمليًا. ويتطلب ذلك بدوره من املؤسسة 
أن تضع سياسات وعمليات معيَّنة. وتعرِّف املبادئ التوجيهية ذلك بأنه بيان التزام يف السياسة 

العامة، وعملية للعناية الواجبة حبقوق اإلنسان وعملياته للتمكني من املعاجلة.

ويتناول الفصل الثاين بالتفصيل العوامل اليت ينبغي أن تنظر فيها املؤسسة عند صياغة تلك 
السياسات والعمليات وكفالة وفائها معًا هبدف متكينها من إدارة خماطرها على حقوق اإلنسان 
بفعالية. ويتناول القسم ألف حتديدًا االلتزام السياسايت، ويبني القسم باء العناية الواجبة حبقوق 
اإلنسان، ويتناول القسم جيم املعاجلة. وأخريًا، يتناول القسم دال بالتفصيل ما ينشأ من قضايا 

وحتديات يف سياقات معيَّنة. 
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السؤال	19	-	ما	الذي	جيعل	السياسات	والعمليات	“مالئمة	للحجم	والظروف”؟
ال توجد إجابة واحدة على هذا السؤال. وتتوقف اإلجابة على كل العوامل اليت يناقشها 
املبدأ التوجيهي )1، مع إيالء أشد االهتمام الواجب لشدة األثر الضار الذي حتدثه املؤسسة يف 

حقوق اإلنسان.

الصورة  وإذا كانت  موارد كثيفة.  بالضرورة  اجليدة  والعمليات  السياسات  تتطلب  وال 
العامة ملخاطر العمل التجاري على حقوق اإلنسان منخفضة فإن عملياهتا املتبعة يف التصدي لذلك 
اخلطر قد تكون هي األخرى بسيطة. وعالوة على ذلك فإن أي عمل جتاري قد يستفيد من 

االعتماد على موارد خارجية حىت تظل التكاليف حتت السيطرة )انظر اإلطار 3 واملرفق الثاين).

ما	هي	السرعة	اليت	من	املتوقع	أن	حتقق	هبا	املؤسسة	كل	ذلك؟ السؤال	20-	
باحترامها.  التزامها  أو  اإلنسان  احترامها حقوق  تؤكد  أن  املؤسسة  على  نسبيًا  يسهل 
وميكن للوفاء بذلك االلتزام أن ينطوي على تعقيدات أكرب بكثري، وال سيما يف الشركات الكبرية 
اليت يعمل فيها عدد كبري من املوظفني، وتتعدد وتتعقد فيها عالقات العمل، وتعمل يف مواقع 
خمتلفة. وينطوي ذلك أيضًا على حتديات بالنسبة للمؤسسات احلديثة العهد نسبيًا بتلك املسائل. 
وعالوة على ذلك فإن احلفاظ على احترام حقوق اإلنسان يقتضي يف كثري من األحيان عماًل

دؤوبًا ملسايرة ما يستجد من حتديات. 

والواقع أن املؤسسة قد تستغرق وقتًا حىت تدرك وتظهر أهنا تفي فعليًا بتلك املسؤولية 
حىت لو كانت سريعة يف اإلقرار مبسؤوليتها يف احترام حقوق اإلنسان. وينبغي أاّل حتاول التغلب 
على تلك العقبة باإلشارة إىل أن التزامها يف سياستها العامة ال يعبِّر سوى عن طموحاهتا. ويكاد 
ذلك يوحي بأن االلتزام متميع أو قابل للتفاوض وخيفِّض من سقف التطلعات ويقلل من احلوافز 
اليت تشجع على حتقيق ذلك االلتزام بني العاملني والشركاء. وعالوة على ذلك فإن املسؤولية 
عن احترام حقوق اإلنسان قائمة بصرف النظر عن التزام املؤسسة. وال تنشأ املسؤولية عن جمرد 

االلتزام بالوفاء هبا.
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ويستصوب كثريًا ألي مؤسسة أن تتحلى بالشفافية فيما تبذله من جهود إلدارة التحول 
يف أثناء صياغة أو تعديل سياساهتا وعملياهتا اليت حتتاج إليها. وميكنها على سبيل املثال أن تقدم 
معلومات عامة عن اجلداول الزمنية اليت حتددها ملختلف مراحل التنفيذ. وميكن أن تشرك جمموعة 
املؤسسات  أو  املدين،  املجتمع  يف  باالحترام  اليت حتظى  الشخصيات  من  املستقلني  اخلرباء  من 
الوطنية حلقوق اإلنسان، أو األوساط األكادميية، أو امليادين األخرى، إلسداء املشورة إليها بشأن 
صياغة تلك العمليات اجلديدة أو اإلشراف على جهودها يف القيام بذلك. ويف حال االستعانة 
الشفافية  من  مهم  قدر  إضفاء  ميكن  اخلرباء،  أو  املصلحة  أصحاب  من  النوع  هذا  من  بفريق 

واملصداقية على اجلهود اجلارية من خالل بعض التقارير املستقلة من الفريق. 

لوضع  جادة  عمليات  لديها  أن  إثبات  على  قادرة  كانت  إذا  املؤسسة  أن  واخلالصة 
التزامها السياسايت موضع التنفيذ العملي فإن ذلك ميكن أن يساعد على إفساح املجال املطلوب 
لصياغة السياسات واإلجراءات واملمارسات الداخلية للوفاء بذلك االلتزام. والواقع أنه إذا كانت 
حتديات حقوق اإلنسان أمام املؤسسة تتغيَّر مبرور الوقت وتتطلب تعديالت يف نظم املعاجلة فقد 

جتين فوائد مستمرة من هذا النوع من الُنهج.

اإلطار	3
سيستفيد الكثري من مؤسسات األعمال التجارية، وليس فقط املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 
من موارد اخلربة اخلارجية اليت ميكن أن تدعم وتساعد جهودها يف الوفاء مبسؤوليتها عن احترام 
حقوق اإلنسان. وينبغي أن ينصب التركيز يف املقام األول على مصداقية تلك املوارد سواء أكانت 

مكتوبة أم مسموعة - مرئية أم بشرية. وقد تتعدد طرق تقييم ذلك. ومن ذلك مثاًل:
هل مثة أدلة تثبت جناح استخدامها يف مؤسسات األعمال التجارية األخرى؟	 
هل أعدها فرد أو منظمة حمل ثقة واحترام أصحاب املصلحة يف هذا امليدان؟	 
باالحترام )يف 	  أو منظمات أخرى حتظى  أفراد آخرين  ثقة  تنال  أو  أو تستخدم  إليها  هل يشار 

الصناعة أو األوساط األكادميية أو املجتمع املدين، مبا يف ذلك خرباء حقوق اإلنسان، وغريهم)؟
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املبادئ	التنفيذية ثالثًا-	

املبدأ	التوجيهي	16
سياساهتا  يف  اإلنسان  حقوق  احترام  عن  مسؤوليتها  بإدماج  التجارية  املؤسسات  لتعهد  كأساس 

العامة، ينبغي أن تعبِّر هذه املؤسسات عن التزامها بالوفاء هبذه املسؤولية من خالل بيان سياسة عامة: 
)أ)  تتم املوافقة عليه على أرفع مستوى يف املؤسسة التجارية؛

)ب) يستنري باخلربات الداخلية و/أو اخلارجية ذات الصلة؛
ارتباطًا  املرتبطة  األخرى  واألطراف  التجاريني  وشركائها  املؤسسة  موظفي  تطلعات  على  ينص  )ج) 

  مباشرًا بعملياهتا أو منتجاهتا أو خدماهتا، فيما يتعلق حبقوق اإلنسان؛
)د)   يتاح للجمهور ويعمم داخل املؤسسة وخارجها على مجيع املوظفني والشركاء التجاريني واألطراف 

  األخرى ذات الصلة؛
مؤسسة أقسام  مجيع  يف  املسؤولية  إلدماج  الالزمة  التنفيذية  واإلجراءات  السياسات  يف  د  يتجسَّ )ه) 

 األعمال.

ما	أمهية	ذلك؟ السؤال	21-	
يستخدم مصطلح “التزام سياسايت” هنا للداللة على بيان عام ورفيع املستوى حتدد فيه 
املؤسسة التزامها بالوفاء مبسؤوليتها يف احترام حقوق اإلنسان. وهي جتعل من هذا االلتزام سياسة 
شاملة واضحة حتدد إجراءاهتا. وخيتلف االلتزام السياسايت عن السياسات واإلجراءات التنفيذية 
املشار إليها يف الفقرة الفرعية )ه) من هذا املبدأ التوجيهي واليت هي يف العادة ليست عامة، وهي 

بطبيعتها أكثر تفصياًل وتساعد على ترمجة االلتزام الرفيع املستوى إىل واقع عملي.

والتزام املؤسسة يف سياستها العامة مبسؤوليتها عن احترام حقوق اإلنسان حيقق ما يلي: 

يثبت داخل املؤسسة وخارجها أن اإلدارة تدرك أن ذلك هو املعيار األدىن الذي  )أ)
جتري به أعماهلا مبشروعية؛
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يبني بوضوح تطلعات اإلدارة العليا بشأن الطريقة اليت ينبغي أن يتصرف هبا كل  )ب)
املوظفني وشركاء العمل وغريهم ممن تعمل معهم املؤسسة؛

حُيفز وضع اإلجراءات والُنظم الداخلية الالزمة للوفاء بااللتزام عمليًا؛ )ج)

يشكل اخلطوة األساسية األوىل إلدماج احترام حقوق اإلنسان يف قيم املؤسسة. )د)

وينص هذا املبدأ على أن االلتزام السياسايت ينبغي أن حيدد أيضًا تطلعات شركاء املؤسسة 
التجاريني واألطراف األخرى املرتبطة ارتباطًا مباشرًا بعملياهتا أو منتجاهتا أو خدماهتا فيما يتعلق 
حبقوق اإلنسان. ويشكل ذلك نقطة بداية ميكن للمؤسسة أن تنطلق منها لتعزيز احترام حقوق 
اإلنسان بشكل أفضل يف تلك العالقات إذا اقتضت الضرورة ذلك. من ذلك مثاًل أهنا ميكن أن 
ر إدماج أحكام احترام حقوق اإلنسان يف العقود اليت تربمها مع املوردين والشركاء؛ وميكن  تيسِّ
أن ترسي األساس ملراجعة أو رصد األداء وحتويل النتائج إىل قرارات بشأن عالقات العمل املقبلة. 
ويف املقابل، إذا مل يكن واضحًا أن تلك التطلعات املتصلة حبقوق اإلنسان تشكل سياسة راسخة 
للمؤسسة فمن السهل أن تصبح “قابلة للتفاوض” وُتهّمش يف عالقات أو ظروف معيَّنة. ويوهن 
ذلك قدرة املؤسسة على كفالة عدم تورطها يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يرتكبها اآلخرون، 

ويزيد ذلك بدوره من املخاطر اليت تنطوي عليها املؤسسة ذاهتا.

االلتزام	 عليه	 يكون	 أن	 ينبغي	 الذي	 التفصيل	 مستوى	 هو	 ما	 السؤال	22-	
السياسايت؟

يظل عمومًا االلتزام يف السياسة العامة للمؤسسة جامدًا ملدة زمنية طويلة وإن كان ميكن 
حتديثه يف ظل ما ُيستخلص من دروس. ويشكل ذلك نقطة مرجعية ثابتة للموظفني واألطراف 
السياسايت  االلتزام  وحيدد  املصلحة.  أصحاب  من  األوسع  والقطاع  املؤسسة  معها  تعمل  اليت 
التطلعات األساسية اليت تنبع منها السياسات والعمليات التشغيلية الالزمة للتنفيذ. وبالتايل فإن 
التزام السياسة العامة ليس هو املكان املناسب لتفاصيل السياسة والعملية اليت من املرجح أن تتغيَّر 

مرارًا بتغري الظروف.
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ولذلك ميكن أن تتفاوت تفاصيل االلتزام السياسايت، إذ قد يكون جمرد التزام عام باحترام 
املؤسسة نفس  تتعامل معهم  ينحو من  املعترف هبا دوليًا والتطلع إىل أن  كل حقوق اإلنسان 
املنحى. وميكن أن يشمل االلتزام السياسايت أيضًا ملخصًا حلقوق اإلنسان اليت تدرك املؤسسة أهنا 
تشكل على األرجح أبرز حقوق اإلنسان بالنسبة لعملياهتا، ومعلومات عن الطريقة اليت ستعلل 
هبا ما تتخذه من إجراءات للوفاء مبسؤوليتها عن احترام حقوق اإلنسان. على أن السياسة العامة 
ينبغي أن تعبِّر عن التزام باحترام كل حقوق اإلنسان املعترف هبا دوليًا، حىت وإن اعُترب بعضها 

مهمًا بشكل خاص.

ما	هي	أبرز	قضايا	حقوق	اإلنسان	يف	نشاطك	التجاري؟ السؤال	23-	
سيتعيَّن على املسؤولني عن إعداد االلتزامات والعمليات املتصلة حبقوق اإلنسان معرفة 
حقوق اإلنسان اليت سيكون للمؤسسة على األرجح تأثري فيها، أي أبرز احلقوق بالنسبة لعملياهتا، 
واحلرص أيضًا يف الوقت ذاته على أاّل يقتصر تركيزها على تلك احلقوق. ويستطلع السؤال 15 

الصلة املتكررة بني حقوق اإلنسان البارزة وقطاع املؤسسة أو سياق عملها.

من ذلك مثاًل أن أحد املخاطر املميزة لشركات ُلعب األطفال أو األحذية هو تورطها 
يف انتهاكات حلقوق العمل من خالل سلسلة إمداداهتا. واملخاطر املميزة لشركات املشروبات 
أو األغذية تتعلق حبقوق العمل واألثر على املياه و/أو استخدام األراضي وصحة املستهلكني. 
بأمهيته اخلاصة، شأنه يف ذلك  الصحة  الصيدالنية يتسم احلق يف  املنتجات  وبالنسبة لشركات 

شأن حرية التعبري واحلق يف اخلصوصية بالنسبة ملؤسسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وإذا كانت املؤسسة تعمل يف العادة أو بانتظام يف سياقات تزيد من املخاطر املتصلة حبقوق 
اإلنسان فإن ذلك يضاف إىل قائمة حقوق اإلنسان البارزة اليت ميكن أن يركز عليها التزامها 
السياسايت. مثال ذلك أن شركات قطع األخشاب أو اإلنشاءات اليت تعمل يف كثري من األحيان 
يف مناطق مأهولة بسكان الشعوب األصلية ستحتاج بشكل خاص إىل فهم اآلثار اليت قد تعانيها 
تلك الشعوب؛ وسيتعيَّن على شركة السلع اإللكترونية اليت تستمد معظم مصادرها من الدولة 
أو من منطقة تكون فيها قوانني العمل ضعيفة أو ال تنفَّذ بقوة أن تراعي ذلك؛ وميكن لشركات 
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النفط اليت تقوم بتطوير حقول جديدة يف املناطق املنكوبة بالصراع أن تربز املخاطر املتصلة باألمن 
يف التزامها السياسايت.

ما	هي	اخلربة	ذات	الصلة	اليت	ميكن	للمؤسسة	أن	تستفيد	منها؟ السؤال	24-	
هناك العديد من املصادر اليت ميكن أن تساعد املؤسسة على حتديد قضايا حقوق اإلنسان 
اليت ينبغي إبرازها يف التزامها السياسايت الشامل وسبل القيام بذلك. وخربة املؤسسة هي يف املقام 
األول مؤشر مهم ألبرز القضايا، ولكنها ليست املؤشر الوحيد. وقد يوجد لدى املؤسسة خربة 
داخلية يف جمال حقوق اإلنسان ميكن االعتماد عليها أيضًا. ويوجد خارج املؤسسة ذاهتا العديد 
من املوارد اليت ميكن احلصول على الكثري منها دون تكبد أي تكاليف )انظر األمثلة الواردة يف 

املرفق الثاين).

وترى الشركات الكبرية يف كثري من احلاالت أو الشركات اليت تنطوي على خماطر كبرية 
فئات  ميثلون  الذين  األفراد  التشاور مع  املفيد  أنه من غري  اإلنسان  بشكل خاص على حقوق 
أصحاب املصلحة املتضررين على األرجح من عملياهتا. وميكن هلؤالء املمثلني إضافة تصورات 
مهمة بشأن الطريقة اليت ميكن هبا للمؤسسات أن تؤثر على حقوق اإلنسان واألمهية املحتملة 
لذلك األثر. وميكن أيضًا هلؤالء املمثلني إسداء املشورة بشأن الطريقة اليت يرجح أن تنظر هبا 

الفئات املهمة صاحبة املصلحة إىل طريقة صياغة مشروع االلتزام السياسايت.

واإلجراءات	 بالسياسات	 السياسايت	 االلتزام	 يرتبط	 كيف	 السؤال	25-	
الداخلية؟

يتعيَّن فهم آثار االلتزام السياسايت الشامل داخل املؤسسة وينبغي أن تعرب عنها السياسات 
يوضع  الداخلية  واإلجراءات  السياسات  تلك  ومن خالل  الصلة.  ذات  الداخلية  واإلجراءات 

االلتزام موضع التنفيذ العملي وميكن إدماجه يف قيم املؤسسة.

املخاطر على  للغاية من  تنطوي على عدد حمدود  اليت  الصغرية  املؤسسة  وقد يكفي يف 
حقوق اإلنسان تقدمي مذكرة سياسة عامة إىل املوظفني لتسليط الضوء على املسؤولية عن احترام 
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ذلك  يعنيه  وما  التمييز)  عدم  )مثل  اهتمامهم  تتطلب  اليت  الرئيسية  والقضايا  اإلنسان  حقوق 
بالنسبة ملمارسات املوظفني وما سيحدد من مساءلة )مبا يف ذلك عواقب االنتهاكات). 

تبني  اإلنسان  إضافية حلقوق  داخلية  الكبرية وضع سياسات  املؤسسة  يلزم يف  وسوف 
آثار االلتزام السياسايت. وقد تكون تلك السياسات وثيقة الصلة مبختلف اإلدارات، مثل الشراء 
واملوارد البشرية واإلنتاج واملبيعات وغريها. وسوف يلزم أيضًا التأكد من أن جماالت السياسة 
العامة األخرى واإلجراءات املتبعة ال تتعارض مع جماالت السياسة العامة واإلجراءات املتصلة 
حبقوق اإلنسان. وإذا مل يتحقق ذلك التوافق فسوف يكون من األصعب كثريًا على املؤسسة 

الوفاء مبسؤوليتها عن احترام حقوق اإلنسان مىت نشأت مشاكل.

مثال ذلك أنه إذا قامت شعبة الشراء يف شركة إلنتاج لعب األطفال باختاذ قرارات دون 
مراعاة للطريقة اليت ميكن هبا أن تؤثر على قدرة املوردين على االمتثال ملعايري حقوق اإلنسان فإن 
املؤسسة جتازف باملسامهة يف إحداث آثار ضارة حبقوق اإلنسان. وإذا كافأت شركة إنشاءات 
موظفيها التنفيذيني على جمرد سرعتهم يف بناء هياكل أساسية جديدة دون مراعاة ملا إن كانوا 
يلحقون أضرارًا باملجتمعات املحلية يف أثناء قيامهم بذلك فمن املرجح أن يشجع ذلك على 
سلوك يفضي إىل أثر ضار حبقوق اإلنسان. وإذا أذعن موظفو شركة إنترنت تلقائيًا لكل طلب 
من احلكومة بشأن احلصول على معلومات عن املستعملني بغض النظر عن آثار ذلك على حقوق 

اإلنسان فإن الشركة جتازف بكل ما ينشأ عن ذلك من انتهاكات حلقوق اإلنسان.

ويرجح أن تؤثر عدة عوامل على مدى فعالية السياسات واإلجراءات الداخلية يف ترسيخ 
املتصلة  الُنظم  قبيل  من  القائمة،  الُنظم  توفر  وقد  بأسرها.  املنظمة  يف  اإلنسان  حقوق  احترام 
بالصحة والسالمة أو عدم التمييز، مناذج مهمة وفعالة ميكن االستفادة منها. وكما هو احلال 
بالنسبة لتدريب املوظفني فإن اهتمام اإلدارة العليا ومساءلتها عن إدارة املخاطر املتصلة حبقوق 
اإلنسان ميكن أن يساعد أيضًا يف هذا الصدد. وميكن أن يكون من املهم بشكل خاص إدراج 
مؤشرات متصلة بسياسات حقوق اإلنسان وإجراءاهتا يف تقييمات أداء املوظفني يف كل الوظائف 

ذات الصلة، دون أن يقتصر ذلك على الوظائف املتصلة حبقوق اإلنسان.
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تساؤالت
 ما هي العناصر اليت ينبغي أن يشملها بيان التزامنا السياسايت بشأن احترام حقوق اإلنسان 

حىت ميكن:
)أ)  حتديد تطلعات واضحة بشأن سلوك العاملني والشركاء التجاريني واألطراف األخرى ذات 

الصلة بأنشطتنا؟
حتفيز االهتمام الداخلي واملوارد والعمل الالزم لتحقيق تلك التطلعات؟ )ب)  

التحلي باملصداقية يف نظر الفئات الرئيسية صاحبة املصلحة لدينا؟ )ج)  
 ما هي املصادر اليت ميكن أن نستخدمها لكي تساعدنا على حتديد خماطرنا الرئيسية املتصلة 

حبقوق اإلنسان؟
 ما هي اجلهات اليت ميكن أن خنترب معها أفكارنا بشأن خماطر حقوق اإلنسان األبرز يف قطاعنا 

وجماالت عملنا؟
 كيف ميكننا التأكد من أننا ندرك يف أثناء تركيزنا على أبرز حقوق اإلنسان أننا قد نؤثر على 

حقوق أخرى؟
 من هم اخلرباء املوثوقون الذين ميكن أن نطلب منهم التعليق على مشروع التزامنا السياسايت، 

رمبا كجزء من مجاعة من أصحاب املصلحة اخلارجيني؟
 ما هي السياسات واإلجراءات الداخلية اإلضافية اليت سنحتاج إليها كي ُنطبق هذا االلتزام 

السياسايت؟
 ما هي اإلدارات اليت ينبغي أن تفهم ومتتلك هذه السياسات واإلجراءات وكيف نستطيع 

العمل معها يف صياغتها؟
 من على رأس املؤسسة ينبغي أن يوقِّع االلتزام السياسايت النهائي حىت تصل إىل كل العاملني 

إشارة توحي هلم بأن ذلك االلتزام يشكل أولوية للمؤسسة؟
 كيف سنعلن التزامنا السياسايت يف ظل تباين سبل وصول أصحاب املصلحة إىل املعلومات؟
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باء	-	العناية	الواجبة	حبقوق	اإلنسان

املبدأ	التوجيهي	17
من أجل حتديد كيفية معاجلة اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان اليت حتدثها املؤسسات التجارية 
واحليلولة دون حدوث هذه اآلثار والتخفيف من حدهتا وتوضيح كيفية معاجلتها، ينبغي أن تتوخى 
الفعلية  اآلثار  تقييم  العملية  تشمل  أن  وينبغي  اإلنسان.  حبقوق  الواجبة  العناية  املؤسسات  هذه 
واملحتملة على حقوق اإلنسان، وإدماج ما يتم التوصل إليه من استنتاجات والتصرف بناء عليها، 
ومتابعة إجراءات معاجلة هذه التأثريات، واإلبالغ عن كيفية معاجلتها. وينبغي أن تكون العناية 

الواجبة حبقوق اإلنسان على النحو التايل: 
أن تغطي اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان اليت تتسبب فيها املؤسسات أو تسهم فيها من خالل  )أ)
أنشطتها، أو اليت قد ترتبط، ارتباطًا مباشرًا بعملياهتا أو منتجاهتا أو خدماهتا يف إطار عالقاهتا 

التجارية؛
آثار شديدة ضارة  املؤسسة، وخطر حدوث  تعقيدها حبسب حجم  من حيث  أن ختتلف  )ب)

حبقوق اإلنسان، وطبيعة عمليات املؤسسة وسياقها؛
ينبغي أن تكون العناية الواجبة مستمرة، مع مراعاة أن املخاطر اليت تتعرض هلا حقوق اإلنسان  )ج)

قد تتغري مع مرور الزمن ومع تطور عمليات املؤسسة وسياق عملها.

ما	أمهية	ذلك؟ السؤال	26-	
حتدد املؤسسة من خالل العناية الواجبة حبقوق اإلنسان ما حتتاجه من معلومات لفهم 
خماطرها املحددة على حقوق اإلنسان يف أي مرحلة زمنية حمددة ويف أي سياق تشغيلي حمدد 
فضاًل عن اإلجراءات اليت ينبغي أن تتخذها ملنع حدوث تلك املخاطر والتخفيف من حدهتا. 
وتشري عبارة “خماطر على حقوق اإلنسان” إىل احتماالت إحداث آثار ضارة حبقوق اإلنسان 
مقابل املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسة ذاهتا بالرغم من أن األوىل تفضي بشكل متزايد إىل الثانية.
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على  يتعيَّن  وسوف  واحدة.  معيارية  صيغة  ليست  اإلنسان  حبقوق  الواجبة  والعناية 
خمتلف  املؤسسية ويف  اهلياكل  ومبختلف  الصناعات  خمتلف  أحجامها ويف  مبختلف  املؤسسات 
ظروف العمل أن تصمم عملياهتا لكي تليب تلك االحتياجات. على أن العناصر الرئيسية للعناية 
الواجبة حبقوق اإلنسان، وهي التقييم واإلدماج والتصرف واملتابعة واإلبالغ، إىل جانب عمليات 
املعاجلة، تزوِّد اإلدارة يف أي مؤسسة باإلطار الذي حتتاج إليه كي تدرك وتظهر أهنا حتترم حقوق 

اإلنسان عمليًا.

ما	هو	النطاق	الذي	ينبغي	أن	تكون	عليه	العناية	الواجبة	حبقوق	 السؤال	27-	
اإلنسان؟

وفقًا ملا تنص عليه املبادئ التوجيهية فإن العناية الواجبة حبقوق اإلنسان ينبغي “أن تغطي 
اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان اليت تتسبب فيها املؤسسات أو تسهم فيها من خالل أنشطتها، 
أو اليت قد ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياهتا أو منتجاهتا أو خدماهتا يف إطار عالقاهتا التجارية”. 
وميكن الرجوع إىل املبدأ التوجيهي 13 للمزيد من املعلومات عن هذه األشكال الثالثة املمكنة 

للمشاركة يف إحداث آثار ضارة حبقوق اإلنسان.

وينصب تركيز العناية الواجبة على حتديد ومعاجلة األثر ذي الصلة على حقوق اإلنسان، 
أي األثر املتصل باألنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة واملتصل بعالقاهتا التجارية. وبالتايل فإن هذه 

األنشطة والعالقات التجارية حتدد نطاق العناية الواجبة حبقوق اإلنسان.

وتشري “العالقات التجارية”، كما تعرفها املبادئ التوجيهية، إىل العالقات اليت تقيمها 
املؤسسة مع “الشركاء التجاريني، والكيانات املوجودة يف سلسلة قيمها، ومع الكيانات األخرى 
من الدول وغري الدول املرتبطة ارتباطًا مباشرًا بعملياهتا أو منتجاهتا أو خدماهتا التجارية”. وعند 
تناول العالقات التجارية، ال ينصب التركيز على املخاطر اليت ينطوي عليها الطرف ذي الصلة 
يتصل  فيما  اإلنسان  قد تضر حبقوق  اليت  املخاطر  بل على  اإلنسان بشكل عام،  على حقوق 

بعمليات املؤسسة أو منتجاهتا أو خدماهتا.
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عملية	 على	 تؤثر	 أن	 األخرى	 واخلصائص	 للحجم	 ميكن	 كيف	 السؤال	28-	
العناية	الواجبة	حبقوق	اإلنسان	يف	املؤسسة؟

العناية الواجبة حبقوق اإلنسان ضرورية ألي مؤسسة كي تدرك وتظهر أهنا حتترم حقوق 
اإلنسان يف املمارسة العملية. وسوف يتعيَّن على املؤسسة أن تأخذ بكل العناصر املحددة يف هذا 
املبدأ التوجيهي، وهي تقييم اآلثار الفعلية واملحتملة على حقوق اإلنسان، وإدماج االستنتاجات 
أن  التأثريات. على  والتصرف بشأهنا، ومتابعة االستجابات، واإلبالغ عن كيفية معاجلة هذه 
العمليات سيتفاوت تبعًا حلجم املؤسسة وقطاعها وسياق عملها وملكيتها  حجم وتعقد هذه 
وهيكلها. والعامل األهم يف حتديد العمليات املطلوبة هو شدة أثرها على حقوق اإلنسان. ويبني 
شرح املبدأ التوجيهي )1 هذه الفروق مبزيد من التفصيل، بينما يستطرد املبدأ التوجيهي )2 يف 

حبث مفهوم “الشدة”.

ملاذا	ينبغي	أن	تكون	العناية	الواجبة	حبقوق	اإلنسان	“مستمرة”؟ السؤال	29-	
وإظهار  إدراك  على  املؤسسة  مساعدة  هو  اإلنسان  حبقوق  الواجبة  العناية  من  الغرض 
أهنا حتترم حقوق اإلنسان يف كل عملياهتا وعلى مر الزمن، مبا يف ذلك احلاالت اليت تطرأ فيها 
ومتكررة،  مستمرة  عمليات  بالتايل  تتطلب  وهي  عملها.  سياقات  أو  عملياهتا  على  تغيريات 

ال جمرد عملية ملرة واحدة، ما مل تطرأ على تلك العمليات والسياقات تغيريات ملموسة.

ما	هو	دور	إشراك	أصحاب	املصلحة؟ السؤال	30-	
العناية الواجبة حبقوق اإلنسان تتعلق باألشخاص. وهي تعبِّر عن حق كل إنسان يف أن 

يعامل بكرامة. ولذلك فهي تشمل عالقات بني املؤسسة ومن ميكن أن يكون هلا أثر عليهم.

ومن مث فإن السبيل إىل العناية الواجبة حبقوق اإلنسان هو فهم تصورات األفراد واجلماعات 
املؤسسة  حجم  يقتضيه  ما  وحسب  أمكن  حيثما  ذلك،  يشمل  أن  وينبغي  تأثرهم.  املحتمل 
أو الصورة العامة ملخاطرها على حقوق اإلنسان، تشاورًا مباشرًا مع من حيتمل تضررهم أو مع 

ممثليهم الشرعيني على حنو ما يرد تفصيله يف املبدأ التوجيهي 18.
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ما	هي	القدرات	اليت	حتتاجها	املؤسسة	لكي	تبذل	العناية	الواجبة	 السؤال	31-	
حبقوق	اإلنسان؟

ال توجد إجابة وحيدة على هذا السؤال. فعندما ال تفي املؤسسة مبسؤوليتها يف احترام 
حقوق اإلنسان فإن ذلك حيمل يف طياته خماطر على املؤسسة فضاًل عن خماطر على األفراد. 
ومثلما يف أي خماطر أخرى حتتاج املؤسسة إىل ختصيص القدرة الداخلية الالزمة إلدارهتا بفعالية. 
وينبغي أن يتناسب ذلك مع الصورة العامة ملخاطر حقوق اإلنسان يف املؤسسة. وفيما يتعلق 
باملؤسسات الصغرية اليت تنطوي على خماطر حمدودة على حقوق اإلنسان، ميكن على األرجح 
إسناد تلك املهمة إىل أحد املوظفني القائمني ولن يتطلب الكثري من الوقت. وأما يف املؤسسة اليت 
تنطوي على خماطر كبرية على حقوق اإلنسان فسوف يتطلب ذلك وقتًا أطول نسبيًا خيصصه 

املوظفون هلذا الغرض باإلضافة إىل رصد موارد أكثر يف امليزانية.

من  األخرى  بالضروب  تتعلق  عمليات  املؤسسات  من  كثري  بالفعل يف  توجد  وسوف 
العناية الواجبة )البيئة والصحة والسالمة، وغريها) اليت ميكن االستفادة منها أو االستناد إليها يف 
توفري العناية الواجبة حبقوق اإلنسان. وينبغي احلرص على كفالة تكييف تلك الُنظم مع املهمة 
اخلاصة بإدارة خماطر حقوق اإلنسان بفعالية. ومن املهم لكل املؤسسات أن تكفل متتع املوظفني 
التدريب.  بفرص  وتزويدهم  الالزمة  باملهارات  اإلنسان  حبقوق  الواجبة  العناية  عن  املسؤولني 

وينبغي أيضًا أن يكون هلم تأثري كاٍف داخل املنظمة.

وسوف تكون الصورة العامة ملخاطر املؤسسة على حقوق اإلنسان قد قيِّمت يف البداية 
من أجل صياغة التزام بشأن حقوق اإلنسان يف السياسة العامة وأي سياسات وإجراءات داعمة. 
على أنه ينبغي أن تستمر املؤسسة يف استعراض أي حتوالت قد تؤثر على تلك الصورة العامة. 
جغرافية  منطقة  إىل  املؤسسة  انتقال  مثل  العوامل،  من  عدد  من  التحول  ذلك  ينبع  أن  وميكن 
تتطلب  إنتاج جديدة  إطالق خطوط  أو  بالزناع،  أو  القانون  بسيادة  متعلقة  تسودها حتديات 
االستعانة مبصادر من مناطق تسودها مشاكل معروفة تتعلق حبقوق العمل. وميكن أن ينشأ ذلك 



42

التحول عن تطوير خدمات جديدة للعمالء املرتبطني بانتهاكات حقوق اإلنسان أو من منتجات 
م منذ مدة طويلة ويبدأ استخدامها ألغراض غري األغراض املقصودة. أو خدمات تقدَّ

وسوف يساعد استقصاء تلك التطورات وغريها من التطورات ذات الصلة على إبراز 
أكرب  موارد  تقتضي ختصيص  وقد  املؤسسة  ملخاطر  العامة  الصورة  ستغيِّر  اليت  الناشئة  القضايا 

ملعاجلة أي زيادة يف املخاطر.

كيف	ترتبط	العناية	الواجبة	حلقوق	اإلنسان	باملعاجلة؟ السؤال	32-	
اهلدف من العناية الواجبة حبقوق اإلنسان هو منع وختفيف اآلثار املحتملة على حقوق 
أثر فعلي على حقوق  اإلنسان اليت قد تشترك فيها املؤسسة. وهتدف املعاجلة إىل إصالح أي 
ولكنهما  منفصلتان  العمليتان  وهاتان  حدوثه.  يف  تساهم  أو  املؤسسة  فيه  تتسبب  اإلنسان 
مترابطتان. من ذلك مثاًل أن آلية التظلم الفعالة اليت ميكن من خالهلا للمتضررين املباشرين أن 
يعربوا عن شواغلهم بشأن الطريقة اليت يتعرضون أو قد يتعرضون هبا للضرر، أن تكون مؤشرًا 
جيدًا على األثر املحتمل واملتكرر على حقوق اإلنسان. وميكن االستفادة أيضًا من ردود األفعال 
اليت تصل من خالل آلية التظلم الفعالة وكذلك من الدور األوسع الذي يشارك به أصحاب 
املصلحة يف تتبع فعالية استجابة املؤسسة لألثر على حقوق اإلنسان. وينبغي أن تكون املؤسسات 
يف وضع ميكنها من التواصل، حسب االقتضاء، حول طريقة التصدي للمخاطر اليت تتعرض هلا 

حقوق اإلنسان بشكل عام وكذلك طريقة معاجلة اآلثار الكبرية على حقوق اإلنسان.

هل	ميكن	للخرباء	اخلارجيني	القيام	بكل	أو	بعض	عمليات	العناية	 السؤال	33-	
الواجبة	حبقوق	اإلنسان؟

من املمكن بالتأكيد االستعانة باخلرباء اخلارجيني يف إجراء بعض عمليات العناية الواجبة 
دومًا  ينبغي  أنه  على  معقواًل وضروريًا.  األحيان  بعض  ذلك يف  يكون  وقد  اإلنسان،  حبقوق 
توخي احلرص الواجب عند القيام بذلك. ويرتبط احترام حقوق اإلنسان بالعمليات األساسية 
قيم  ترسيخه يف  االحترام بصورة مستدامة هو  وأفضل طريقة لضمان حتقيق ذلك  للمؤسسة. 
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املؤسسة. وكلما استخدمت املؤسسة أطرافًا ثالثًا إلجراء بعض عمليات العناية الواجبة األساسية 
كلما تضاءلت على األرجح احتماالت هذا “الترسيخ” يف املؤسسة. ومن املهم بشكل خاص 
استيعاب وإدماج أي استنتاجات يتم التوصل إليها من خالل عمل اخلرباء اخلارجيني بشأن أثر 
املؤسسة على حقوق اإلنسان بفعالية يف املؤسسة بأسرها من أجل التمكني من اختاذ إجراءات 

فعالة )انظر املبدأ التوجيهي 19). 

ومن غري املستصوب أيضًا أن تقوم املؤسسة بتفويض خرباء استشاريني تفويضًا كاماًل
بالعمل مع أصحاب املصلحة املحتمل تضررهم ألن ذلك يقوِّض قدرهتا على بلورة فهم حقيقي 
لتصورات من قد تلحق هبم ضررًا وبناء عالقات مثمرة معهم أساسها الثقة. على أن إشراك 
أطراف ثالثة حملية يف اجلهود اليت تبذهلا املؤسسة قد يساعد على رأب الصدع الثقايف. ومع ذلك 
قد يكون من املهم كثريًا إذا كانت العالقات مع أصحاب املصلحة املتضررين تقوم بالفعل على 
عدم الثقة حتديد طرف ثالث حمايد ميكنه دعم ومساعدة إشراك أصحاب املصلحة على األقل 

يف املراحل األوَّلية.

تساؤالت
هل لدينا بالفعل ُنظم ميكننا أن نستفيد منها يف تطوير عملياتنا املتعلقة بالعناية الواجبة حبقوق 

اإلنسان؟
هل هذه الُنظم فعالة ومناسبة للتصدي للمخاطر اليت تتعرض هلا حقوق اإلنسان؟ وما هي 

التغيريات اليت قد تكون مطلوبة حىت تفي تلك الُنظم هبذا الغرض؟
هل هناك ظروف سنحتاج فيها إىل عمليات منفصلة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان؟ 

من الذي ينبغي أن ميسك بزمام العناية الواجبة حبقوق اإلنسان؟ ومن الذي ينبغي أن يتوىل 
اإلشراف على ذلك؟

حبقوق  الواجبة  العناية  جوانب  يف  تشترك  أن  األرجح  على  ينبغي  اليت  اإلدارات  هي  ما 
اإلنسان؟ وكيف ميكننا إشراكها يف تطوير العمليات؟ وكيف ميكننا بناء وحفز التعاون؟
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ما	أمهية	ذلك؟ السؤال	34-	
يف  املؤسسة  عنده  تبدأ  الذي  املنطلق  هو  اإلنسان  حقوق  على  املؤسسة  خماطر  قياس 
فهم كيفية ترمجة بيان سياستها بشأن حقوق اإلنسان، وبالتايل مسؤوليتها عن احترام حقوق 
اإلنسان، إىل ممارسة عملية. وهذا هو الشرط األساسي ملعرفة كيفية منع أو ختفيف األثر الضار 
املحتمل ومعاجلة أي أثر فعلي حتدثه أو تساهم يف حدوثه. وهو بالتايل أول خطوة أساسية يف 

إدارة املخاطر املتصلة حبقوق اإلنسان.

املبدأ	التوجيهي	18
من أجل قياس املخاطر اليت تتعرض هلا حقوق اإلنسان، ينبغي للمؤسسات أن حتدد وتقيِّم 
أنشطتها  إما من خالل  فيها  متورطة  تكون  قد  اإلنسان  أو حمتملة ضارة حبقوق  فعلية  آثار  أي 

أو نتيجة لعالقاهتا التجارية. وينبغي هلذه العمليات ما يلي: 
أن تستفيد من اخلربات الداخلية و/أو اخلارجية املستقلة يف جمال حقوق اإلنسان؛ )أ)

أن تشمل مشاورات حقيقية مع اجلماعات اليت حيتمل تضررها وغريها من اجلهات املعنية،  )ب)
مبا يتناسب مع حجم املؤسسة وطبيعة وسياق عملها.

ما هي اخلربة اخلارجية اليت من املرجح أن حنتاج إليها؟ وإذا كنا نستعني خبرباء خارجيني، 
كيف لنا أن نتأكد من أن ذلك يدعم وال يعوق ترسيخ احترام حقوق اإلنسان يف قيمنا وممارساتنا 

الداخلية؟
كيف ومىت ينبغي لنا يف أثناء عملية العناية الواجبة حبقوق اإلنسان أن نسعى إىل العمل مع 
أصحاب املصلحة املتضررين مباشرة أو مع ممثليهم؟ وإذا مل يكن يف وسعنا القيام بذلك فما هي 

الطرق األخرى اليت نستطيع من خالهلا تفهم شواغلهم وتصوراهتم املحتملة؟
كيف لنا أن نتأكد أن عنايتنا الواجبة حبقوق اإلنسان مواكبة آلخر التطورات حىت نكون على 

علم بالتغيريات اليت قد تقتضي تقييمًا جديدًا وإجراءات جديدة ملعاجلة األثر الذي حندثه؟
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ما	هو	املقصود	بعبارة	“خماطر	على	حقوق	اإلنسان”	ومن	الذين	 السؤال	35-	
تتعلق	تلك	املخاطر	حبقوقهم	اإلنسانية؟

ينصب التركيز يف جانب كبري من عملية العناية الواجبة حبقوق اإلنسان على املخاطر اليت 
تتعرض هلا حقوق اإلنسان، أو األثر املحتمل على حقوق اإلنسان الذي قد تتورط فيه املؤسسة. 
ويتعلق األثر الفعلي على حقوق اإلنسان أساسًا باملعاجلة، وإن كان ميثل أيضًا مؤشرًا مهمًا لألثر 
املحتمل. وال بد أن نؤكد مرة أخرى أن خماطر املؤسسة على حقوق اإلنسان هي املخاطر اليت 
تتعرض هلا حقوق اإلنسان بسبب عملياهتا. وخيتلف ذلك عن أي خماطر قد تتعرض هلا املؤسسة 

بسبب تورطها يف إحداث أثر على حقوق اإلنسان بالرغم من ازدياد االرتباط بني االثنني.

وقد تشكل عمليات املؤسسة خماطر على حقوق اإلنسان جلماعات شىت. وميثل املوظفون 
املباشرون دومًا إحدى اجلماعات ذات الصلة يف هذا الصدد. وقد يكون أصحاب املصلحة الذين 
حيتمل تضررهم جمتمعات حملية حول مرافق املؤسسة أو عمال من مؤسسات أخرى يف سلسلة 
قيمتها )ما دامت إجراءاهتا أو قراراهتا ميكن أن تؤثر عليهم)، أو مستعملي منتجاهتا أو خدماهتا، 
أو اآلخرين الذين يشتركون يف تطوير املنتجات )مثلما يف جتارب اختبار املنتجات) إىل آخره. 
ومن املهم للمؤسسات أن تتجاوز يف نظرهتا أوضح اجلماعات وأاّل تفترض مثاًل أن التحديات 
املباشرين؛  املوظفني  وإغفال  اخلارجيني  املصلحة  أصحاب  على  الواقع  األثر  معاجلة  يف  تكمن 
أو أن املتضررين هم املوظفون وحدهم وجتاهل أصحاب املصلحة املتضررين خارج املؤسسة. 
حبقوق  الضارة  لآلثار  تعرضًا  األكثر  السكان  فئات  ألفراد  خاص  اهتمام  توجيه  من  بد  وال 

اإلنسان. )انظر السؤال ) للمزيد من املعلومات عن الفئات السكانية واجلماعات الضعيفة).

مىت	ينبغي	تقييم	األثر؟ السؤال	36-	
تتطلب العناية الواجبة حبقوق اإلنسان عمليات مستمرة لتقييم األثر على حقوق اإلنسان 
حىت حتتفظ املؤسسة بصورة حقيقية ملخاطرها على حقوق اإلنسان على مر الزمن، مع مراعاة 
الظروف املتغرية. وال ميكن حتقيق ذلك من خالل تقييم واحد لألثر على حقوق اإلنسان إال إذا 
مل تطرأ تغيريات كبرية على عمليات املؤسسة وسياق عملها. ويوضح شرح املبدأ التوجيهي 18
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أنه يلزم على األرجح تكرار التقييم ملختلف املراحل احلرجة، أي قبل بدء نشاط جديد أو عالقة 
جديدة؛ وقبل القرارات أو التغيريات الرئيسية يف العملية )مثل دخول سوق من األسواق، أو إطالق 
منتج، أو تغيري سياسة، أو إدخال تغيريات أوسع على العمل)؛ واستجابة أو حتسبًا للتغيريات اليت 

تطرأ على بيئة العمل )مثل ازدياد التوترات االجتماعية)؛ ودوريًا طيلة عمر النشاط أو العالقة.
أثناء نشاط  أقرب وقت ممكن يف  األثر يف  بتقييم  تبدأ  اليت  فعالية هي  األكثر  والطريقة 
معيَّن أو عالقة معيَّنة. وميكن لشروط العقود يف بداية االستثمارات والعالقات التجارية اجلديدة 
أن حتدد يف كثري من األحيان مدى سهولة أو صعوبة ضمان احترام حقوق اإلنسان طيلة مدة 
سرياهنا. وميكن للتبكري بقياس املخاطر على حقوق اإلنسان أن يساعد على حتديد شروط العقد 

السليمة لضمان احترام حقوق اإلنسان.
وباملثل، إذا اشتركت مؤسسة يف عمليات دمج أو شراء جتذب حلافظتها مشاريع وأنشطة 
واجبة حبقوق  عناية  هبا  تقوم  اليت  الواجبة  العناية  عمليات  تشمل  أن  ينبغي  وعالقات جديدة، 
اإلنسان، على أن يبدأ ذلك بتقييم أي خماطر على حقوق اإلنسان. وعالوة على ذلك، عندما تقوم 
مؤسسة بشراء مؤسسة أخرى ال تعرف أهنا شاركت أو تشارك يف انتهاكات حلقوق اإلنسان 
فإهنا تكتسب بالتايل مسؤوليات تلك املؤسسة يف منع أو ختفيف استمرار تلك االنتهاكات أو 
تكرارها. وإذا كانت املؤسسة اليت تشتريها قد تسببت أو سامهت بالفعل يف انتهاكات ولكنها مل 
تقم مبعاجلتها وال ميكن الوصول إىل أي مصدر آخر لالنتصاف الفعال، فإن املسؤولية عن احترام 
حقوق اإلنسان تقتضي من املؤسسة املشترية أن تقوم هي نفسها بالتمكني من املعاجلة الفعالة بالقدر 
الذي يتناسب مع مسامهاهتا. وسوف تكون التقييمات املبكرة مهمة يف الكشف عن تلك احلاالت.

اإلطار	4
مبادئ	إبرام	العقود	املنطوية	على	املسؤولية:	إدماج	إدارة	املخاطر	املتصلة	حبقوق	اإلنسان	يف	

املفاوضات	التعاقدية	بني	الدولة	واملستثمر	-	توجيهات	للمتفاوضني
الدول واملستثمرين  املنطوية على املسؤولية 10 مبادئ ملساعدة  العقود  إبرام  د مبادئ  حتدِّ
التجاريني على دمج إدارة املخاطر املتصلة حبقوق اإلنسان يف مفاوضات عقود املشاريع االستثمارية. 
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الرئيسية وقائمة مرجعية موصى هبا للمتفاوضني.  ويرد شرح موجز لكل مبدأ إىل جانب آثاره 
وقد وضع الدليل بعد أربع سنوات من البحث واحلوار الشامل بني العديد من أصحاب املصلحة 
الربوفيسور  اإلنسان،  وحقوق  التجارية  باألعمال  املعين  العام  لألمني  اخلاص  املمثل  والية  حتت 
د هذا الدليل جتارب مجاعية يف مشاريع استثمارية كربى شارك فيها خرباء من  جون روغي. وجيسِّ

احلكومات واملؤسسات التجارية واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات اإلقراضية.
وفيما يلي املبادئ العشرة:

اإلعداد والتخطيط ملفاوضات املشروع: ينبغي أن تكون األطراف مستعدة على حنو كاٍف -1
ومؤهلة لتناول اآلثار املترتبة على املشاريع يف جمال حقوق اإلنسان خالل املفاوضات.

إدارة اآلثار السلبية املمكنة على حقوق اإلنسان: ينبغي، قبل وضع العقد يف صيغته النهائية،  -2
عن  والنامجة  اإلنسان  حبقوق  املتصلة  املخاطر  وختفيف  مبنع  املتعلقة  املسؤوليات  توضيح 

املشروع وأنشطته، واالتفاق عليها.
معايري تنفيذ املشروع: ينبغي أن تيسر القوانني واللوائح واملعايري اليت تنظم تنفيذ املشروع منع  -3

وختفيف وتصحيح أي تأثريات سلبية على حقوق اإلنسان طيلة دورة حياة املشروع.
أحكام التثبيت: يف حال استخدام أحكام تثبيت العقود، ينبغي أن تصاغ تلك األحكام حبيث  -(
ال حتول أي تدابري ُتتخذ حلماية املستثمرين من التغريات املمكنة مستقباًل دون ما تبذله الدولة 
حبسن نية من جهود يف سبيل تنفيذ القوانني أو اللوائح أو السياسات على حنو غري متييزي 

بغية الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان.
“توفري سلع أو خدمات إضافية”: إذا ما نص العقد على أن يقدم املستثمرون خدمات إضافية  -5
تتجاوز نطاق املشروع، ينبغي أن تقدم تلك اخلدمات على حنو يتوافق والتزامات الدولة يف 

جمال حقوق اإلنسان ومسؤوليات املستثمر جتاه حقوق اإلنسان.
األمن املادي للمشروع: ينبغي توفري األمن املادي ملرافق املشروع أو منشآته أو موظفيه على  -6

حنو متسق مع مبادئ حقوق اإلنسان ومعايريها.
إشراك املجتمع: ينبغي أن يكون للمشروع خطة فعالة إلشراك املجتمع طوال دورة حياة  -7

املشروع، ومنذ مراحله األوىل.
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حبقوق	 املتصلة	 اآلثار	 هبا	 تقيَّم	 أن	 ينبغي	 اليت	 الطريقة	 هي	 ما	 السؤال	37-	
اإلنسان؟

قد تشري الُنهج املعتادة يف تقييم املخاطر إىل أن احتماالت األثر الضار حبقوق اإلنسان 
اإلنسان  حقوق  على  املحتمل  األثر  احتماالت  كانت  إذا  أنه  على  شدته.  عن  أمهية  تقل  ال 
منخفضة ولكن شدته مرتفعة فإن احتماالت األثر ال تعوِّض شدته. وشدة اآلثار اليت تفهم بأهنا 
“حجمها ونطاقها وعدم قابليتها للمعاجلة” بالغة األمهية )انظر املبدأ التوجيهي )1). وال ميكن 
بنفس القدر أن تكون املخاطر املتصلة حبقوق اإلنسان موضوع حتليل بسيط للتكاليف والفوائد 
تقارن فيه التكاليف اليت تتكبدها املؤسسة يف منع أو ختفيف اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان مع 

تكاليف مساءلة املؤسسة عن ذلك الضرر.

وكما يوضح شرح املبدأ التوجيهي 18 فإن عملية تقييم اآلثار الضارة الفعلية واملحتملة 
املتصلة حبقوق اإلنسان تشمل يف العادة “تقييم سياق حقوق اإلنسان قبل اقتراح نشاط جتاري، 
كلما أمكن ذلك، وحتديد األشخاص املحتمل تضررهم؛ وتصنيف معايري وقضايا حقوق اإلنسان 

رصد املشروع وامتثاله: ينبغي أن تكون الدولة قادرة على رصد امتثال املشروع للمعايري  -8
ذات الصلة من أجل محاية حقوق اإلنسان وتوفري ما يلزم من الضمانات حلماية املستثمرين 

يف قطاع األعمال من التدخل التعسفي يف املشروع.
آليات التظلم خبصوص ما قد يلحق أطرافًا أخرى من أضرار غري تعاقدية: ينبغي أن ُيتاح  -9
لألفراد واملجتمعات املتأثرة بأنشطة املشروع، دون أن تكون طرفًا يف العقد، فرصة الوصول 

إىل آلية تظّلم غري قضائية فعالة.
10-الشفافية/اإلفصاح عن شروط العقد: ينبغي اإلفصاح عن شروط العقد، وينبغي أن يستند 

نطاق ومدة عدم التقيد بشرط اإلفصاح إىل مربرات وجيهة.
.A/HRC/17/31/Add.3 املصدر:
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تأثريًا  به  املرتبطة  التجارية  املقترح والعالقات  النشاط  تأثري  الصلة؛ ووضع تصور لكيفية  ذات 
ضارًا على حقوق اإلنسان لألشخاص املحددين”.

أو  اإلنسان  حبقوق  املتصلة  آلثارها  بذاهتا  قائمة  تقييمات  إجراء  املؤسسة  ختتار  وقد 
إدماج االعتبارات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف التقييمات األوسع اليت جتريها آلثارها االجتماعية 
والبيئية. وقد يلزم إجراء تقييم قائم بذاته لألثر املتصل حبقوق اإلنسان إذا كان نشاط املؤسسة 
عدة  تطوير  وسيستمر  وقد طورت  شديدة.  ملخاطر  اإلنسان  ُيعرِّض حقوق  عملها  سياق  أو 
أدوات ومنهجيات لتقييم اآلثار املتصلة حبقوق اإلنسان. على أن هذا املبدأ، كما لوحظ من قبل، 
ال يهدف إىل إجراء تقييم واحد من هذا القبيل، بل يرمي إىل أن تكون عملية تقييم األثر عملية 

مستمرة تعتمد على عدة مصادر.

وإىل جانب التقييمات الرمسية اليت تبادر هبا املؤسسة ذاهتا فإن هناك أيضًا مصادر أخرى 
ميكن أن تساهم يف ذلك. من ذلك مثاًل أن آلية التظلم اليت ميكن من خالهلا أن يطرح أصحاب 
حقوق  على  حمتمل  أو  فعلي  أثر  حدوث  على  دالئل  توفر  قد  شواغلهم  املتضررون  املصلحة 
اإلنسان. ويرجح أن تشكل األخبار أو تقارير اخلرباء عن سياقات تشغيلية أو تطورات صناعية 
معيَّنة مصدرًا آخر. ولعل من املصادر األخرى محالت املنظمات غري احلكومية أو األطراف الثالثة 

األخرى. وميكن لكل تلك املصادر أن تصب يف عملية مستمرة لتقييم األثر.

وعند تقييم اآلثار الفعلية أو املحتملة املتصلة حبقوق اإلنسان، ينبغي للشركات أن هتتم 
بعض  يف  املتأصلة  التمييز  ألمناط  وميكن  الضعيفة.  أو  املهمشة  بالفئات  اخلصوص  وجه  على 
املجتمعات أن تكون متفشية )ولكنها ليست بالضرورة بادية للجهات اخلارجية). ولئن كانت 
الشركات غري مسؤولة عن تلك املمارسات التمييزية األوسع انتشارًا، فإن عليها أن تويل عناية 
خاصة حلقوق واحتياجات تلك الفئات الضعيفة واملهمشة وما تواجهه من احتياجات لضمان 

عدم مسامهتها يف ذلك التمييز أو عدم مفاقمته.

وباختصار، ينبغي أن تكون عمليات تقييم اآلثار املتصلة حبقوق اإلنسان منهجية حىت 
واملحتملة على حقوق  الفعلية  لآلثار  متسقة  عامة  تكوين صورة  العناصر على  تساعد خمتلف 
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اإلنسان نتيجة ألنشطة املؤسسة وعالقاهتا، وحىت ميكنها أن تشكل مصدرًا ملعلومات دقيقة تثري 
اخلطوات التالية يف عملية العناية الواجبة.

تقييم	األثر	 املؤسسة	يف	 إليه	 ينبغي	أن	تصل	 الذي	 املدى	 ما	هو	 السؤال	38-	
املتصل	حبقوق	اإلنسان؟

الغرض من تقييم األثر هو حتديد أي أثر ضار قد تتورط فيه املؤسسة. وكما هو مبيَّن يف 
املبدأ التوجيهي 13 فإن ذلك يشمل األثر الذي قد حتدثه املؤسسة أو قد تساهم فيه من خالل 
ما تقوم به من أنشطة، واألثر الذي مل تساهم يف إحداثه ولكنه متصل بعملياهتا أو منتجاهتا أو 
خدماهتا من خالل عالقة جتارية. ولذلك ينبغي للمؤسسة عند تقييم األثر الفعلي واملحتمل على 

حقوق اإلنسان أن تتناول األنشطة اخلاصة هبا وكذلك عالقاهتا التجارية. 

ماذا	يعين	تقييم	األثر	الذي	حيدث	من	خالل	األنشطة	اليت	تقوم	 السؤال	39-	
هبا	املؤسسة؟

خالل  من  فيه  تساهم  أو  اإلنسان  حبقوق  ضار  أثر  إحداث  يف  مؤسسة  تتسبب  قد 
ما تقوم به من أنشطة. وقد تساهم املؤسسة يف حدوث أثر، وذلك على سبيل املثال إذا كانت 
ُتبقي املوظفني يف العمل حىت وقت متأخر من الليل يف منطقة ال تشعر فيها النساء باألمان على 
أنفسهن يف أثناء عودهتن إىل منازهلن بعد حلول الظالم، ويتعرض بعضهن بالتايل العتداءات يف 
أثناء عودهتن إىل املزنل؛ أو إذا كانت تعري لقوات األمن مركبات تستخدمها يف االنتقال إىل 

القرى املحلية وارتكاب فظائع فيها.

ما	الذي	يعنيه	تقييم	األثر	الذي	تتورط	فيه	املؤسسة	نتيجة	لعالقاهتا	 السؤال	40-	
التجارية؟

اإلنسان  بتقييم سجل حقوق  املؤسسات  مطالبة  التوجيهي 18  املبدأ  من  القصد  ليس 
تلك  عليه  تنطوي  قد  ما  بتقييم  يتعلق  املبدأ  هذا  ولكن  عالقة.  معه  تقيم  كيان  بكل  اخلاص 



51

الكيانات من خماطر اإلضرار حبقوق اإلنسان عندما تكون متصلة بعمليات املؤسسة أو منتجاهتا 
أو خدماهتا.

من ذلك مثاًل أنه إذا كانت قوات األمن احلكومية حتمي املرافق التابعة ملؤسسة ما، فإن 
الدولة، بل  أو  العام حلقوق اإلنسان اخلاص بقوات األمن  بتقييم السجل  املؤسسة غري مطالبة 
احتماالت وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان نتيجة لوجود تلك القوات يف مرافقها. وبينما ميثل 
العوامل  فإن  فيها،  النظر  ينبغي  اليت  االعتبارات  أحد  اإلنسان  السابق يف جمال حقوق  السجل 
أي  مثل  املحلية  والظروف  املعنية؛  املنطقة  القانون يف  العام وسيادة  االستقرار  تشمل  األخرى 
املحلية  املحلية والسلطات  املجتمعات  أو بني  املحلية  املجتمعات  أو حمتملة بني  قائمة  توترات 
أو بني املجتمعات املحلية واملؤسسة؛ واملواقف املحلية جتاه احلكومة أو القوات املسلحة؛ وبطبيعة 
احلال تدريب ومهارات القوات املسلحة يف التعامل مع تلك املهام مبا يتفق مع حقوق اإلنسان.

ومن غري املفيد يف سالسل القيمة املعقدة واملتعددة املستويات، وكذلك الشركات اليت 
يتعامل معها آالف املوردين حىت يف املستوى األول، تقييم كل عالقة عمل جتارية منفردة. وقد 
العالقات  من  لديها عدد كبري  اليت  املتوسطة  أو  الصغرية  املؤسسات  الشيء على  نفس  ينطبق 
التجارية املتصلة مبواردها. على أن ذلك ال ينتقص من مسؤوليتها يف احترام حقوق اإلنسان، 
إذ من املستبعد أن يكون جهلها بوقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان املتصلة بعملياهتا أو منتجاهتا 
أو خدماهتا يف حد ذاته ُمرضيًا ألصحاب املصلحة الرئيسيني وقد ُيطعن عليه يف السياق القانوين 
إذا كان من املنطقي أن تكون املؤسسة قد علمت بتلك املخاطر أو تكون قد تصرفت بشأهنا 

من خالل العناية الواجبة. 

وكما يوضح شرح املبدأ التوجيهي 17، إذا تعذرت العناية الواجبة يف كل عالقة، “ينبغي 
أن تقوم مؤسسات األعمال بتحديد املجاالت العامة اليت يكون فيها خطر تعرض حقوق اإلنسان 
آلثار ضارة هو األكرب سواء أكان ذلك بسبب سياق عمل بعض املوردين أو العمالء، أو بسبب 
العمليات أو املنتجات أو اخلدمات اخلاصة املعنية، أو بسبب اعتبارات أخرى متصلة، وأن تصنَّف 
هذه املجاالت حسب األولوية لبذل العناية الواجبة حبقوق اإلنسان”. ويشمل ذلك على سبيل 
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املثال املنتجات الزراعية اليت حتصل عليها املؤسسة من املوردين يف منطقة معروفة بعمالة األطفال؛ 
واخلدمات األمنية املقدمة من متعهدين أو قوات يف مناطق الزناع أو احلكم الضعيف وعدم سيادة 
القانون؛ وجتارب اختبار العقاقري اليت يتم إجراؤها من خالل الشركاء يف املناطق اليت يتدىن فيها 
مستوى التعليم وتتفشى فيها األمية وتنخفض فيها الضمانات القانونية. وإذا وقعت االنتهاكات 
حيثما ال يكون من املعقول توقع حدوثها فإن أصحاب املصلحة لدى املؤسسة سيقيموهنا على 
تكرارها  تقليل  أو  منع  االستجابة ومدى سرعتها يف  فعاليتها يف  أي مدى  استجابتها،  أساس 

وضمان أو دعم معاجلتها )انظر املبدأين التوجيهيني 22 و29).

ما	هو	دور	اخلربة	الداخلية	واخلارجية	يف	تقييم	األثر	على	حقوق	 السؤال	41-	
اإلنسان؟

ينبغي  اإلنسان  حبقوق  الضار  األثر  تقييم  عملية  أن  على   18 التوجيهي  املبدأ  ينص 
“أن تستفيد من اخلربات الداخلية و/أو اخلارجية املستقلة يف جمال حقوق اإلنسان”. وحىت إذا 
كان لدى املؤسسة خربة داخلية يف جمال حقوق اإلنسان، سيحتاج هؤالء املوظفون إىل التشاور 
مع مصادر خارجية تعبِّر عن الفهم املتطور للطريقة اليت ميكن هبا للمؤسسات العاملة يف نفس 
القطاع أن تؤثر على حقوق اإلنسان، وأفضل املمارسات املعمول هبا يف تقييم األثر، فضاًل عن 
املعلومات املتعلقة مبا يستجد من تغيريات يف بيئة عمل املؤسسة وآثار ذلك على حقوق اإلنسان. 
األفراد من  آراء ومشورة  أن  لعموم اجلمهور. كما  املصادر مكتوب ومتاح  والكثري من هذه 
اخلرباء يف احلكومة واألوساط األكادميية وأوساط املمارسني واملجتمع املدين متاحة وميسورة يف 

كثري من األحيان.

وميكن هلذه األنواع من املوارد أن تقوم بدور بالغ األمهية يف مساعدة املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة اليت قلما تتوفر لديها خربة داخلية يف جمال حقوق اإلنسان، حىت تظل آثار املوارد 
ينبغي معاجلته من خماطر على  ما  متناسبة مع  احترام حقوق اإلنسان  للوفاء مبسؤولية  املطلوبة 
ر التشاور املباشر مع أصحاب املصلحة املتضررين )انظر السؤال 2))  حقوق اإلنسان. وإذا مل يتيسَّ
يصبح هذا النوع من موارد اخلرباء أكثر أمهية متامًا مثل أفكار املنظمات أو األفراد الذين يعربون 
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بطريقة مشروعة عن التصورات - أو التصورات املحتملة - لدى من حيتمل تضررهم من أنشطة 
املؤسسة أو عالقاهتا.

وأصحاب	 مباشرة	 املتضررة	 الفئات	 مع	 التشاور	 دور	 هو	 ما	 السؤال	42-	
املصلحة	املعنيني	اآلخرين	يف	تقييم	األثر	على	حقوق	اإلنسان؟

ينص أيضًا املبدأ التوجيهي 18 على أن عملية تقييم األثر الضار حبقوق اإلنسان ينبغي 
“أن تشمل مشاورات حقيقية مع اجلماعات اليت حيتمل تضررها وغريها من اجلهات املعنية، مبا 
يتناسب مع حجم املؤسسة وطبيعة وسياق عملها”. وكما يتضح من الشرح فإن املؤسسات 
ينبغي أن تدرك، قدر املستطاع، شواغل من حيتمل تضررهم مباشرة من عملياهتا. ويكتسي ذلك 
أمهية خاصة بالنسبة للمؤسسات اليت توحي عملياهتا أو سياقات عملها أهنا ستنطوي على خماطر 

كبرية على حقوق اإلنسان. 

ن املؤسسة من حتديد  ويؤدي االخنراط مع أصحاب املصلحة عددًا من األدوار، إذ ميكِّ
ما إذا كانت تصورات أصحاب املصلحة متطابقة أم أهنا خمتلفة )عن تصورات املؤسسة وكل 
منها عن اآلخر) بشأن ما يشكل أثرًا على حقوق اإلنسان ومدى أمهية ذلك األثر. من ذلك 
مثاًل أن إحلاق ضرر بأراض ختص أحد جمتمعات السكان األصليني غري املسيَّجة أو غري املستخدمة 
على أي حنو آخر ألغراض اقتصادية قد يبدو للمؤسسة ضئيل األثر على حق امللكية الذي ميكن 
السكان  جمتمع  يرى  بينما  بديلة؛  أراٍض  تقدمي  أو  املايل  التعويض  خالل  من  بسهولة  معاجلته 
األصليني أن األثر املتصل بدور تلك األرض يف ثقافتهم وتقاليدهم ومعتقداهتم أكرب كثريًا. وقد 
تؤثر التغيريات اليت تطرأ على ساعات نوبات العمل يف املصانع وتبدو معقولة إلدارة املؤسسة 
تأثريًا معيَّنًا على النساء اللوايت يتحملن مسؤوليات رعاية األطفال أو األفراد الذين تؤثر الساعات 
اجلديدة على ممارساهتم الدينية. وال تتكشف تلك املسائل وال ميكن معاجلتها يف كثري من األحيان 

إاّل من خالل التحدث مع من حيتمل تضررهم. 

ويقر هذا املبدأ التوجيهي أيضًا أن املشاورات اليت جتري مع أصحاب املصلحة املتضررين 
مباشرة قد ال تكون ممكنة بالنسبة للكثري من املؤسسات الصغرية واملتوسطة بسبب القيود املالية 
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أو اجلغرافية أو القيود األخرى املشروعة. وتشري املبادئ التوجيهية إىل الُسبل األخرى اليت ميكن 
للشركة أن تسلكها كي تزيد إىل أقصى حد من املعلومات اليت حتصل عليها عن أثرها على 
حقوق اإلنسان والتصورات السائدة عنه، مبا فيها املعلومات اليت حتصل عليها من خالل اخلربة 

اخلارجية حسبما جاء يف معرض اإلجابة عن السؤال رقم 1).

اإلطار	5
العمل	مع	اجلماعات	املحتمل	تضررها	وأصحاب	املصلحة	املعنيني	اآلخرين

يتيح العمل مع اجلماعات املحتمل تضررها وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين أفكارًا مهمة 
اإلنسان.  على حقوق  وآثارها  املؤسسة  عمليات  بشأن  وشواغلهم  تصوراهتم  فهم  على  تساعد 
آراء أصحاب  التعامل مع  املؤسسة يف  إثبات جدية  يساعد على  أن  الفعال  للعمل  أيضًا  وميكن 
املصلحة وكرامتهم ورفاههم وحقوقهم اإلنسانية. وميكن أن يساعد ذلك على بناء الثقة وتيسري 

إجياد ُسبل ملعاجلة األثر بطريقة مقبولة ومستدامة، وتاليف التظلمات واملنازعات غري الضرورية.
إذ  خاصة،  حساسية  يقتضي  أن  تضررهم  املحتمل  املصلحة  أصحاب  مع  للتشاور  وميكن 
يواجهها  قد  أخرى  حواجز  أي  أو  جنسانية  أو  ثقافية  أو  لغوية  حواجز  بأي  االهتمام  يتطلب 
أصحاب املصلحة يف التحدث بصراحة مع ممثلي املؤسسة. ويقتضي ذلك حساسية جتاه الفروق 
الثقافية واالختالالت املتصورة يف القوى حيثما وجدت. وقد يتعرض بعض األفراد أو قد تتعرض 
هة للوصول إليهم. وقد  بعض اجلماعات خلطر االستبعاد من عملية التشاور ما مل ُتبذل جهود موجَّ
توجد آراء متضاربة داخل اجلماعات املعنية وفيما بينها بشأن األمهية النسبية آلثار معيَّنة. وإذا كان 
هناك مرياث من عدم الثقة بني املؤسسة وأصحاب املصلحة، قد يلزم وجود شخص حمايد يوثق به 

لتيسري عملية االخنراط.
ويوجد عدد من األدوات اليت تتناول مبزيد من التفصيل كيفية االخنراط مع أصحاب املصلحة 
على حنو يفي على األرجح بأهداف رسم صورة كاملة لألثر الضار املحتمل أن تسببه املؤسسة 
حلقوق اإلنسان يف نظر كل املعنيني. ويتاح الكثري من تلك األدوات يف موقع االتفاق العاملي لألمم 
www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/ :املتحدة على شبكة الويب يف هذا العنوان

Tools_and_Guidance_Materials.html#stakeholder )مت الدخول إىل املوقع يف 5 آذار/مارس 

 .(2012
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تساؤالت
خلطر  املعرضة  واخلارجية  الداخلية  اجلماعات  أو  واخلارجيون  الداخليون  األفراد  هم  من 

التضرر من عملياتنا؟ وهل أي من هؤالء معرض بشكل خاص ألضرار يف أٍي من بيئات عملنا؟

ما هي العمليات اليت ميكن أن ندمج فيها خطوات إضافية ملساعدتنا على تقييم األثر املتصل 
حبقوق اإلنسان؟ وهل هي عمليات قوية وخمتربة ميكن أن تفي هبذا الغرض اإلضايف؟

هل هناك ظروف ينبغي أن جنري فيها تقييمات قائمة بذاهتا حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 
احلاالت اليت تتعرض فيها حقوق اإلنسان ملخاطر شديدة؟

املستمر ألثرنا:  تقييمنا  منها يف  نستفيد  أن  اليت ميكن  األخرى  واملصادر  العمليات  ما هي 
وسائط اإلعالم، أم تقارير اخلرباء، أم تعليقات املوظفني وأصحاب املصلحة، أم آليات التظلم؟

احتماالت  التجارية حىت حندد  أن نستعرض كل عالقاتنا  املعقولة  هل نستطيع يف احلدود 
تورطنا من خالل تلك العالقات يف إحداث أثر ضار حبقوق اإلنسان؟ وإذا مل يكن يف وسعنا القيام 
بذلك، فما هي املجاالت اليت تشتد فيها املخاطر يف عالقاتنا التجارية وكيف ميكننا على األقل أن 

نكفل العناية الواجبة الكاملة فيما يتعلق بتلك املخاطر؟

هل ميكننا االخنراط مباشرة مع اجلماعات اليت حيتمل أن نتسبب يف إحداث أثر عليها؟ وإذا 
مل يكن األمر كذلك فما هي املصادر املوثوقة األخرى اليت ميكن أن تساعدنا يف فهم تصوراهتم 

وشواغلهم املحتملة؟ 

ما هي املصادر أو املقتطفات املكتوبة اليت ميكن أن تساعدنا على اختبار افتراضاتنا بشأن من 
قد نتسبب يف إحداث أثر عليه وكيفية ذلك؟
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ما	أمهية	ذلك؟ السؤال	43-	
الفريق  أو  الفرد  جيتمع  أن  أكثر  املرجح  من  كان  كلما  املؤسسة،  حجم  ازداد  كلما 
بإجراء  يقومون  الذين  املوظفني  عن  بعيدًا  اإلنسان  حبقوق  املتصلة  اآلثار  تقييم  عن  املسؤول 
األنشطة أو اإلشراف على العالقات اليت حتدث يف العادة ذلك األثر. وبالتايل فإن من يقّيمون 
األثر ال يسيطرون على القرارات واإلجراءات اليت ميكن أن حتول دون حدوث األثر أو التخفيف 
القرارات  تلك  على  تسيطر  اليت  اإلدارات  تشترك  أن  ينبغي  ولذلك  معاجلته.  أو  حدته  من 

واإلجراءات يف حتديد وتنفيذ احللول. واإلدماج هو السبيل إىل حتقيق ذلك.
وميكن لسرعة وسهولة استجابة املؤسسة لألثر املحتمل على حقوق اإلنسان أن يكون 
حامسًا لفعاليتها يف إدارة خماطرها املتصلة حبقوق اإلنسان. وهنا يكمن الفرق الكبري الذي ميكن 

املبدأ	التوجيهي	19
من أجل منع اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان والتخفيف من حدهتا، ينبغي أن تدمج املؤسسات 
التجارية النتائج اليت حصلت عليها من عملياهتا لتقييم اآلثار يف مجيع الوظائف والعمليات الداخلية 

ذات الصلة، وأن تتخذ اإلجراءات املناسبة.
يتطلب اإلدماج الفعال ما يلي: )أ)

أن تسند مسؤولية معاجلة هذه اآلثار إىل املستوى والوظيفة املناسبني داخل املؤسسة؛ ’1’
أن تتيح عملية صنع القرارات الداخلية وخمصصات امليزانية وعمليات الرقابة التصدي  ’2’

الفعال لتلك اآلثار.
ختتلف اإلجراءات املالئمة وفقًا ملا يلي: )ب)

كانت  إذا  ما  أو  أثر ضار،  إحداث  يف  تسهم  أو  تتسبب  املؤسسة  كانت  إذا  ما  ’1’
منتجاهتا  أو  بعملياهتا  مباشرًا  ارتباطًا  مرتبط  الضار  األثر  فقط ألن  تعترب مشاِركة 

أو خدماهتا يف إطار عالقة جتارية؛
مدى نفوذها يف معاجلة اآلثار الضارة. ’2’
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العامة يف  داخل سياستها  اإلنسان  التزامها حبقوق  ترسيخ  تنجح يف  عندما  املؤسسة  أن حتققه 
املؤسسة بأسرها.

و“الترسيخ” هو العملية الكلية اليت تكفل إدراك كل املوظفني اللتزام املؤسسة حبقوق 
اإلنسان يف سياستها العامة، وفهم آثار ذلك االلتزام على طريقة أداء عملهم، وتدريبهم ومتكينهم 
وحفزهم على العمل بطرق تدعم ذلك االلتزام، والنظر إليه باعتباره جوهر القيم األساسية يف 
مكان العمل. وهو عملية واحدة مستمرة مدفوعة عمومًا من قمة الشركة. وأما “اإلدماج” 
مبعناه املستخدم يف املبدأ التوجيهي 19، فهو العملية اجلزئية اليت يتم فيها استخالص االستنتاجات 
املتعلقة بأثر حمتمل معيَّن وحتديد من ينبغي اشتراكه من املؤسسة يف معاجلته وضمان اختاذ اإلجراء 
العملية يف كل مرة حيدد فيها أثر جديد، وحتركها يف كثري من األحيان  الفعال. وتكرر هذه 
يزيد من  فإن ذلك  ناجحة  الترسيخ  وإذا كانت عملية  اإلنسان.  املسؤولة عن حقوق  اإلدارة 
إمكانية جناح إدماج االستنتاجات، واالستجابة هلا يف الوقت املناسب وبصورة مستدامة، واحلد 

من املخاطر املتصلة حبقوق اإلنسان.

ما	هي	العمليات	األنسب	للتمكني	من	اإلدماج؟ السؤال	44-	
يتوقف ذلك على عوامل تشمل من بني ما تشمل حجم املؤسسة وانتظام املسائل املتعلقة 
حبقوق اإلنسان أو إمكانية التنبؤ هبا. وقد حيدث اإلدماج بشكل طبيعي يف املؤسسات الصغرية 
اليت يسهل فيها نسبيًا التواصل بني املوظفني ويكثر فيها التفاعل اليومي بينهم. وأما املؤسسات 
اليت تفتقر إىل تلك السهولة يف التفاعل بسبب حجمها أو تشتت موظفيها فسوف حتتاج على 
األرجح إىل هنج أكثر تنظيمًا. ويرجح أيضًا أن يكون النهج املنظم ناجعًا إىل أقصى حد إذا 
كانت املؤسسة تواجه احتمااًل قويًا مستمرًا بأن تتسبب يف إحداث أثر معيَّن حبقوق اإلنسان. 
وقد ينطوي ذلك على تعاون منظم بني اإلدارات، ومتطلبات واضحة بشأن التقارير الداخلية، 
أو  أو احلكومة  الصناعة  وتفاعل منتظم مع اخلرباء اخلارجيني، وعماًل مجاعيًا مع اآلخرين يف 
ما إليهما. وسوف تكون املؤسسة أقدر على االستجابة حلاالت حمددة حال نشوئها عن طريق 
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العمل مسبقًا على بلورة فهم مشترك ملا ُيحدد من خماطر رئيسية متصلة حبقوق اإلنسان وكيفية 
منع حدوثها أو التخفيف من حدهتا. 

ما	هي	الصلة	بني	اإلدماج	والعالقات	التجارية؟ السؤال	45-	
إذا كان من املحتمل أن تسهم أنشطة املؤسسة يف إحداث أثر حبقوق اإلنسان فإن إدماج 
ذلك االستنتاج يف اإلدارات املسؤولة عن توليد النشاط أساسي للتمكني من معاجلة ذلك اخلطر. 
وباملثل فإن املسؤولني من األفراد أو اإلدارات عن حتديد شروط عالقات املؤسسة مع الشركاء 
العقود  يكون ألحكام  أن  وميكن  اإلدماج.  عملية  يف  أساسيون  وغريهم  واملوردين  التجاريني 
واالتفاقات الرمسية األخرى دور مهم يف اشتراط أو إجياد حوافز لتلك األطراف األخرى كي 
حتترم حقوق اإلنسان. وعالوة على ذلك، إذا كانت تلك األحكام قد وضعت بالفعل فسوف 

تزداد قدرة املؤسسة على تعزيز السلوك الالئق من جانب ذلك الطرف.

والواقع أنه إذا كان النشاط أو املشروع اجلديد خيضع لعقد متفاوض عليه مع أطراف 
اليت  واإلدارات  العقد  بصياغة  يقومون  الذين  املوظفني  بني  املبكرة  االتصاالت  فإن  خارجية 
ستشترك يف تنفيذه واألشخاص املسؤولني عن مراقبة مسائل حقوق اإلنسان، ميكن أن تساعد 
على منع وقوع مشاكل الحقًا. وإذا كان العقد يتضمن شروطًا تزيد من املخاطر املتصلة حبقوق 
اإلنسان أو حتد من قدرة املؤسسة على معاجلة تلك املخاطر، فإن املؤسسة بذلك تعرض للخطر 

قدرهتا على الوفاء مبسؤوليتها يف احترام حقوق اإلنسان.

وبالتايل فإن شروط العقد اخلتامية اليت تقتضي أو تشجع احترام حقوق اإلنسان عندما 
الواقع أدلة معقولة تثبت أن الطرف اآلخر مستعد للوفاء بتلك املتطلبات،  ال تكون هناك يف 
بل وقادر على الوفاء هبا، تقلل من فائدة ذلك كآلية وقائية وكذلك من حيث تأثريه، ويعرِّض 
املؤسسة ملخاطر متصلة حبقوق اإلنسان. )انظر اإلطار ) للمزيد من املعلومات عن مبادئ إبرام 

العقود املنطوية على املسؤولية يف العقود املربمة بني الدولة واملستثمر). 
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النظر	فيها	عند	االستجابة	 ينبغي	 أنواع	اإلجراءات	اليت	 ما	هي	 السؤال	46-	
للمخاطر	املحددة	املتصلة	حبقوق	اإلنسان؟

كما يوضح شرح املبدأ التوجيهي 19، “حيثما تتسبب مؤسسة أو حيتمل أن تتسبب يف 
آثار ضارة حبقوق اإلنسان، ينبغي أن تتخذ اخلطوات الالزمة للحد من أي أثر أو احليلولة دون 
حدوثه”. وحيثما تسهم املؤسسة أو حيتمل أو تسهم يف ذلك األثر، ينبغي أن تتخذ اإلجراءات 
أثر متبق )عن  للتخفيف من حدة أي  الالزمة لوقف أو منع هذا اإلسهام، واستخدام قدراهتا 
األطراف األخرى املعنية) إىل أقصى حد ممكن. ويف هذا السياق، يعين “النفوذ” القدرة على 
إحداث تغيري يف املمارسات غري املشروعة اليت يرتكبها الطرف الذي يتسبب أو يساهم يف األثر 
)انظر اإلطار 6). ويلزم يف كلتا احلالتني اختاذ إجراءات إضافية للتمكني من معاجلة األثر، وهو 

ما يتناوله املبدأ التوجيهي 22.

اإلطار	6
ميكن أن تعبِّر ممارسة “نفوذ” على كيان )جتاري أو حكومي أو غري حكومي) يف هذا السياق عن 

واحد أو أكثر من العوامل، من قبيل ما يلي: 

)أ) ما إذا كانت املؤسسة متارس قدرًا من السيطرة املباشرة على الكيان؛
)ب) شروط العقد املربم بني املؤسسة والكيان؛ 

)ج) نسبة ما متثله املؤسسة من عمل جتاري للكيان؛
)د) قدرة املؤسسة على حفز الكيان على حتسني أدائه يف جمال حقوق اإلنسان من حيث أعماله التجارية 

املقبلة، واملزايا اليت تعود على مسعته، واملساعدة على بناء قدرته، وما إىل ذلك؛
)ه) الفوائد اليت تعود على مسعة الكيان من عمله مع املؤسسة والضرر الذي ميس مسعته يف حال انسحابه 

من تلك العالقة؛
حقوق  جمال  أدائها يف  على حتسني  األخرى  املنظمات  أو  املؤسسات  حفز  على  املؤسسة  قدرة  )و) 
اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريق رابطات األعمال واملبادرات اليت يشترك فيها العديد من أصحاب 

املصلحة؛
)ز) قدرة املؤسسة على إشراك احلكومة املحلية أو املركزية يف مطالبة الكيان بتحسني أدائه يف جمال 

حقوق اإلنسان من خالل تنفيذ اللوائح، والرصد، واجلزاءات، وما إىل ذلك.
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ويزداد تعقد احلالة عندما حتدد املؤسسة خطر إحداث أثر ضار حبقوق اإلنسان ويكون 
باملؤسسة عالقة  تربطه  فيه طرف  أو منتجاهتا أو خدماهتا ويتسبب  بعملياهتا  هذا األثر متصاًل 
جتارية. واملؤسسة يف هذه احلالة تكون أبعد ما تكون عن ممارسة أي سيطرة مباشرة أو أي تأثري 

مباشر على وقوع ذلك األثر. 

وينشأ األثر مثاًل إذا خالف املورد شروط العقد وإذا استخدم عمالة األطفال أو السخرة 
لتصنيع منتج لصاحل املؤسسة دون أي ضغط مقصود أو غري مقصود من املؤسسة للقيام بذلك؛ 
وتتعاقد  األراضي،  لتطوير  احلكومة  من  امتياز  على  زراعية  أعمال  مؤسسة  حتصل  عندما  أو 
احلكومة بعد ذلك مع شركة أخرى إلخالء تلك األراضي من األفراد الذين درجوا تقليديًا على 
استخدامها، دون إجراء التشاور الواجب أو دفع التعويض املناسب، ومبا يتناىف مع ما هو مفهوم 
بوضوح من عدم وجود ضرورة ملثل ذلك اإلجراء. ومثلما يف هذه األمثلة، فإن وقوع انتهاك 

فعلي هو الذي يسلط الضوء يف كثري من األحيان على خماطر استمراره أو تكراره. 

وحيدد شرح املبدأ التوجيهي 19 املسائل اليت يف حاجة إىل نظر يف االستجابة على النحو 
املالئم هلذه احلالة. وميكن متثيل ذلك عمومًا يف مصفوفة القرارات التالية:
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بدون	نفوذبنفوذ

عالقة	جتارية	
حامسة

ألف
ختفيف حدة خطر استمرار ½

تكرار االنتهاكات
يف حالة عدم النجاح½

باء
السعي إىل زيادة النفوذ ½
السعي يف حالة النجاح إىل ختفيف ½

حدة خطر استمرار/تكرار االنتهاكات
يف حالة عدم النجاح، النظر يف إهناء ½

العالقة؛** أو إثبات بذل جهود 
لتخفيف حدة االنتهاكات، واإلقرار 

بالعواقب املمكنة لألثر املتبقي

عالقة	جتارية	غري	
حامسة

جيم
حماولة ختفيف حدة خطر ½

استمرار/تكرار االنتهاكات
يف حالة عدم النجاح، تتخذ ½

خطوات إلهناء العالقة*

دال
تقييم اخليارات املعقولة لزيادة القدرة ½

على ختفيف حدة خطر استمرار/
تكرار االنتهاكات

إذا تعذر ذلك أو إذا مل حيالفه النجاح، ½
ينبغي النظر يف إهناء العالقة*

القرارات املتعلقة بإهناء العالقة ينبغي أن تأخذ يف االعتبار التقييمات اليت ميكن الوثوق فيها بشأن أي أثر  *
ضار حمتمل تتعرض له حقوق اإلنسان نتيجة القيام بذلك.

إذا اعتربت العالقة حامسة، ينبغي النظر أيضًا يف شدة األثر عند تقييم مسار العمل املالئم. **

أو خدمة  منتجًا  م  تقدِّ إذا كانت  العالقة حامسة  اعتبار  النموذج، ميكن  هذا  وألغراض 
احلالة  هذه  يف  العالقة  إهناء  ويطرح  معقول.  بديل  مصدر  يوجد  وال  املؤسسة  لعمل  أساسية 
حتديات خاصة. وجيب أيضًا النظر يف شدة األثر الضار حبقوق اإلنسان، وكلما ازدادت شدة 
االنتهاك، كلما ازدادت حاجة املؤسسة إىل ملس تغيري أسرع قبل البت يف إهناء العالقة. وعلى أية 
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حال، وكما جاء يف الشرح، “طاملا استمرت اإلساءة واستمرت املؤسسة يف العالقة، ينبغي أن 
تكون قادرة على إثبات استمرارها يف بذل اجلهود الرامية إىل التخفيف من حدة األثر، ومستعدة 
للقبول بأية عواقب - على مستوى السمعة والصعيد املايل والقانوين - الستمرار هذه العالقة”. 
وينطبق ما سبق على العالقات التجارية القائمة. وقد تنظر املؤسسة أيضًا يف الدخول يف 
عالقة جديدة مع طرف ثالث تدرك أنه كان متورطًا يف انتهاكات حلقوق اإلنسان يف املاضي. 
قادرة على  تكون  أن  املحتمل  إن كان من  ما  أواًل  تقيِّم  أن  احلالة  للمؤسسة يف هذه  وينبغي 
استخدام عالقتها للحد من وقوع تلك االنتهاكات املتصلة بعملياهتا أو منتجاهتا أو خدماهتا، 
وحتاول التأكد من خالل شروط العقد أو غري ذلك من الوسائل، من أهنا قادرة على القيام بذلك. 
وإذا رأت املؤسسة أن ذلك ممكنًا، قد تعترب خماطر الدخول يف العالقة مقبولة، شريطة أن تسعى 
املؤسسة بعد ذلك إىل العمل على التخفيف من حدة تلك املخاطر. وإذا رأت أهنا لن تكون 
قادرة على تقليص خماطر ارتكاب الطرف الثالث انتهاكات حلقوق اإلنسان أو أن املخاطر اليت 
تتعرض هلا حقوق اإلنسان هي ببساطة أشد من أن تتمكن من ختفيف حدهتا، فسوف يكون من 

غري املستصوب الدخول يف تلك العالقة.

احلاالت	 مع	 املؤسسة	 هبا	 تتعامل	 أن	 ينبغي	 اليت	 الطريقة	 هي	 ما	 السؤال	47-	
املعقدة	اليت	ليس	هلا	أي	حلول	واضحة	أو	سهلة؟

سيكون من السهل نسبيًا يف بعض احلاالت منع أو ختفيف ما مت حتديده من انتهاكات 
حمتملة حلقوق اإلنسان. وقد يكون من األصعب يف حاالت أخرى حتديد تلك االنتهاكات. 
وإذا نشأت حتديات معقدة فسوف تتطلب يف كثري من األحيان مشاركة أكرب من اإلدارة العليا 
يف اختاذ قرارات بشأن اإلجراء املالئم. وينبغي أن تستفيد بعد ذلك عمليات اختاذ القرار من 
كل اخلربة ذات الصلة املتاحة داخل املؤسسة. وعالوة على ذلك، ستستفيد املؤسسة يف حاالت 
كثرية من مشورة اخلرباء اخلارجيني املستقلني املوثوق هبم للمساعدة يف التوصل إىل قرارات ميكن 
الوثوق هبا وتكون موثوقة يف نظر اآلخرين، مبا يف ذلك من منظور حقوق اإلنسان. وميكن أن 
الوطنية حلقوق اإلنسان،  املؤسسات  أو  املشورة داخل احلكومة  توجد مصادر حمترمة إلسداء 
أو املجتمع املدين، أو املبادرات املتخذة من العديد من أصحاب املصلحة، أو غريها. وإذا كان 
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االخنراط املباشر مع املتضررين ممكنًا دون تعريضهم أو تعريض اآلخرين للمزيد من انتهاكات 
حقوق اإلنسان، ينبغي االستمرار يف هذا االجتاه. 

تساؤالت
خلطر  املعرضة  واخلارجية  الداخلية  اجلماعات  أو  واخلارجيون  الداخليون  األفراد  هم  من 
التضرر من عما هي خطوط املسؤولية واملساءلة القائمة ملعاجلة استنتاجاتنا بشأن األثر املحتمل 

على حقوق اإلنسان؟

ما هي الُنهج املنظمة اليت قد تساعدنا يف إدماج االستنتاجات اليت نتوصل إليها من تقييماتنا 
يف خمتلف وحدات العمل أو الوظائف ذات الصلة حىت ميكننا اختاذ إجراءات فعالة؟

هل ال بد من وجود واحدة أو أكثر من اجلماعات املتعددة الوظائف إلجراء اتصاالت بشأن 
التحديات املستمرة اليت تواجهها حقوق اإلنسان أو متطلبات االتصال بني الوظائف املختلفة قبل 

اختاذ قرارات أو إجراءات معيَّنة؟ 

هل ميكننا وضع تصورات أو خمططات تبني تسلسل القرارات املتعلقة باإلجراءات املتخذة يف 
الشركة حىت نستعد للتصدي ألشد اآلثار وأرجحها؟ وهل حيتاج املوظفون إىل تدريب وتوجيه 

بشأن تلك املسائل؟

ما هي أفضل طريقة ميكن هبا إدماج تدابري ملعاجلة األثر املحتمل يف مرحلة إبرام عقود املشاريع 
أو تكوين الشراكات أو إجراء األنشطة اجلديدة؟

إذا تبيَّن لنا أن األثر املتصل حبقوق اإلنسان مرتبط بعملياتنا أو منتجاتنا أو خدماتنا، فهل 
وبسرعة؟ وكيف ستتخذ  املالئم  النحو  على  تكراره  أو  استمراره  ملعاجلة خماطر  حنن مستعدون 

القرارات؟ وما هي املصادر املوثوقة اليت ميكن أن نلتمس منها املشورة؟ 

كيف نقيِّم قدرتنا على التأثري يف العالقات التجارية، خاصة العالقات التجارية يف املجاالت 
اليت تتعرض فيها حقوق اإلنسان ملخاطر شديدة؟ وكيف لنا أن حنقق أكرب قدر من النفوذ منذ بداية 

عالقتنا؟ وما هي الفرص اليت ميكن أن نتطلع إليها من ممارسة أو زيادة نفوذنا؟
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ما	أمهية	ذلك؟ السؤال	48-	
من املعترف به عمومًا أن “ما ميكن قياسه، ميكن إدارته”. ومن األساسي تتبع الطريقة اليت 
تصدت هبا املؤسسة لآلثار الضارة املحتملة والفعلية على حقوق اإلنسان حىت ميكن مساءلة موظفيها 
عن احترام املؤسسة حلقوق اإلنسان سواًء داخليًا أمام اإلدارة أو خارجيًا أمام أصحاب املصلحة 
والقاعدة األوسع من أصحاب املصلحة. ويتناول املبدأ التوجيهي 21 املسألة املنفصلة املتعلقة مبقدار 
ما ينبغي أن تنشره املؤسسة خارجيًا من معلومات حتصل عليها من خالل التتبع. وعلى أية حال 
ن من املساءلة الداخلية القوية وترسي األساس ألي اتصاالت خارجية مطلوبة  فإن املؤسسة متكِّ

أو مستصوبة عندما تزيد إىل أقصى حد املعلومات املتعلقة بأدائها يف جمال حقوق اإلنسان.

وسوف يساعد أيضًا تتبع مسائل حقوق اإلنسان وطرق التصدي هلا على حتديد االجتاهات 
واألمناط. ويوفر ذلك لإلدارة العليا واآلخرين “صورة كبرية”، إذ يسلط الضوء على املشاكل 

إىل  العالقات  تلك  أفضت  إذا  نتصرف  وكيف  “حامسة”؟  جتارية  عالقات  أي  لدينا  هل 
أو خدماتنا؟ وهل حنن جمهزون  منتجاتنا  أو  بعملياتنا  متصل  اإلنسان ألثر ضار  تعريض حقوق 

باملشورة الداخلية واخلارجية للتعامل مع تلك احلالة؟ 

املبدأ	التوجيهي	20
بغية التحقق مما إذا كانت جتري معاجلة اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان، ينبغي أن تتتبع املؤسسات 

التجارية مدى فعالية إجراءات التصدي اليت تتخذها. وينبغي أن يكون هذا التتبع كما يلي:
أن يقوم على مؤشرات كمية ونوعية مالئمة؛  )أ) 

أن يستند إىل التعليقات الواردة من مصادر داخلية وخارجية، مبا يف ذلك أصحاب املصلحة  )ب) 
املتضررون.
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املتكررة اليت قد تتطلب تغيريات أعم يف السياسات أو العمليات، ويربز أفضل املمارسات اليت ميكن 
نشرها يف املؤسسة لزيادة احلد من املخاطر وحتسني األداء.

كيف	ينبغي	تتبع	فعالية	إجراءات	التصدي؟ السؤال	49-	
ال توجد أي إجابة واحدة على هذا السؤال. وجيب أن تكون عمليات التتبع ذات مغزى 
يف الُنظم األوسع والثقافة السائدة يف املؤسسة حىت تسهم يف ترسيخ احترام حقوق اإلنسان. وقد 
توجد يف املؤسسة نظم أخرى للتتبع تتيح مناذج مالئمة وفعالة، رمبا يف جمال الصحة والسالمة 
أو األداء البيئي. وقد حتقق عمليات تتبع إجراءات التصدي لآلثار املتصلة حبقوق اإلنسان اليت 
تشكل جزءًا من ُنظم التتبع األخرى فوائد عن طريق “تطبيع” االهتمام حبقوق اإلنسان. وقد 
تتسبب أيضًا يف خماطر إذا مل تكن تسمح بالتعليقات النوعية الضرورية ملعاجلة األثر على حقوق 

اإلنسان، مبا يف ذلك، حيثما أمكن، تعليقات من حيتمل تضررهم.

يتصل  فيما  مثاًل  وذلك  اإلنسان،  حبقوق  متعلقة  مسائل  البيئية  اآلثار  عن  نشأت  وإذا 
باملياه والصحة، فقد تكون هناك معايري دولية وكذلك وطنية راسخة ودقيقة بدرجة كبرية توفر 
قياسات جاهزة. وال يعين ذلك بالضرورة أن من يعتقدون أهنم أضريوا يثقون يف تلك املعايري 
أو يثقون يف أن املؤسسة )أو أي طرف ثالث حيصل على أجره من املؤسسة) أمني يف القياسات 
اليت يقدمها. وينبغي للمؤسسة يف مثل تلك احلاالت أن تنظر يف إمكانية االتفاق مع أصحاب 
املصلحة املتضررين على شخصية أو منظمة يثق كل املعنيني يف دقة تقييماهتا. أو قد يكون من 
املمكن إجراء عملية مشتركة بني الشركة وممثلي املجتمع املحلي لتقصي احلقائق. ويتطلب ذلك 
يف كثري من األحيان إما أن يكون أصحاب املصلحة املتضررون قادرين على أن حيددوا حبرية 
خبريًا ميثلهم يف تلك العملية، أو أن يتم تدريب واحد أو أكثر من أصحاب املصلحة املتضررين 

أنفسهم حىت تكون لديهم اخلربة الضرورية للمشاركة يف تلك العملية املشتركة. 
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ما	هو	املدى	الذي	ينبغي	أن	يصل	إليه	نظام	التتبع؟ السؤال	50-	
ميكن ببساطة لنظام تتبع استجابة املؤسسة لآلثار املتعلقة حبقوق اإلنسان أن يستعرض 
الطريقة اليت تصدت هبا املؤسسة لألثر املحتمل املحدد وما إذا كانت استجابتها قد حالت دون 
حدوث األثر أو ما مدى جناحها يف القيام بذلك. على أنه حيثما يقع أثر على حقوق اإلنسان، 
من املستصوب كثريًا أيضًا للمؤسسة أن جتري حتلياًل لألسباب اجلذرية أو ما يقابل ذلك من 
عمليات لتحديد كيفية وأسباب حدوثه. وميكن هلذا النوع من العمليات أن يكون مهمًا حىت 
لتحليل  وميكن  ذلك.  من حدوث  احلد  أو  األثر  تكرار  أو  استمرار  منع  من  املؤسسة  تتمكن 
األسباب اجلذرية أن يساعد على حتديد اإلجراءات اليت لعبت هبا أجزاء من املؤسسة أو األطراف 
األدلة  كانت  وإذا  ذلك.  وكيفية حدوث  األثر  إحداث  يف  دورًا  باملؤسسة،  املتصلة  األخرى 
واضحة بالقدر الكايف فإن ربط هذا النوع من التحليل حبوافز ومثبطات املوظفني سواًء أكانت 
تعويضًا ماليًا أم ترقية أم مكافآت أخرى، ميكن أن يكون له دور مهم يف املساعدة على ترسيخ 

احترام حقوق اإلنسان يف ممارسات املؤسسة.

ما	هي	املؤشرات	اليت	ينبغي	أن	تستخدمها	املؤسسة؟ السؤال	51-	
عند حتديد املؤشرات املالئمة، يتوقف الكثري على جمموعة مسائل حقوق اإلنسان اليت 
يتعيَّن يف العادة على املؤسسة أن تتصدى هلا؛ وما إذا كانت هناك بالفعل مؤشرات ثابتة لتلك 
املسائل؛ والبيانات اليت ميكن للمؤسسة أن حتصل عليها بطريقة معقولة؛ ومدى سهولة الوقوف 
املراجعة  فعمليات  آخره.  إىل  املتضررين،  املصلحة  أصحاب  من  املباشرة  األفعال  ردود  على 
واملؤشرات املستخدمة يف جمال حقوق العمل، على سبيل املثال، راسخة نسبيًا. وتوجد أيضًا 
يف جماالت أخرى، مثل الصحة والسالمة واألثر البيئي، معايري تقنية تشمل معايري على املستوى 
الدويل رغم احتمال تباين اآلراء حول املعايري اليت ينبغي استخدامها. وفيما يتعلق بالتشاور مع 
املجتمعات املحلية، وإعادة توطني املجتمع املحلي، هناك أيضًا توجيهات متزايدة من املنظمات 

الدولية واهليئات األخرى اجلديرة بالثقة بشأن كيفية تقييم األداء.
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مناسبة  مؤشرات  وضع  على  املؤسسة  تساعد  أن  التوجيهات  من  األنواع  هلذه  وميكن 
الكبرية  للمؤسسات  املهم  من  وسيكون  اإلنسان.  حبقوق  الضار  لألثر  استجابتها  فعالية  لتتبع 
أو املؤسسات اليت تنطوي على خماطر كبرية على حقوق اإلنسان أن تدرج مؤشرات لتتبع كيفية 
التصدي لألثر املختلف الذي قد حيدث للنساء والرجال وأفراد الفئات الضعيفة بشكل خاص.

وبعض املؤشرات كمية وبعضها اآلخر نوعي. وميكن أن تنطوي املؤشرات الكمية على 
التجاري  العمل  مزايا نظرًا لدقتها وسهولة دجمها أو ربطها باملؤشرات املستخدمة يف جماالت 
األخرى. على أنه بالنظر إىل أن احترام حقوق اإلنسان يتعلق بكرامة اإلنسان فإن املؤشرات 
النوعية اليت تشمل، قدر املستطاع، تصورات فئات أصحاب املصلحة املتضررين ستكون دومًا 
مهمة. ويف بعض احلاالت ستكون املؤشرات النوعية مهمة لتفسري املؤشرات النوعية بدقة، مثل 
العاملني يعبِّر عن  انتهاكات لسالمة  التقارير اليت تفيد بوقوع  تقييم ما إذا كان اخنفاض عدد 
اخنفاض يف تلك احلوادث، أو عدم الثقة يف نظام اإلبالغ، أو التخويف الذي حيول دون اإلبالغ.

داخلية	 مصادر	 من	 الواردة	 للتعليقات	 املالئم	 الدور	 هو	 ما	 السؤال	52-	
وخارجية؟

املصلحة  أصحاب  ذلك  يف  مبا  وخارجية،  داخلية  “مصادر  مع  االخنراط  من  الغرض 
املتضررون” يف عملية التتبع هو تكوين صورة دقيقة ملدى مسؤولية املؤسسة عن إحداث أثر 
التحيز اليت قد تنشأ عندما يكون من  حبقوق اإلنسان. ويساعد ذلك على تقليص احتماالت 

خيضعون للقياس هم أنفسهم من يقومون بإجرائه. 

املؤسسة  داخل  األفراد  يكون  ورمبا  مفيدة.  تكون  قد  اليت  املصادر  من  العديد  وهناك 
أداء املؤسسة، وميكن أن يكون من  أدلة بشأن مدى جودة  قد شاهدوا أو مسعوا أمورًا توفر 
املفيد توفري قناة هلم لإلدالء برأيهم )بطبيعة احلال دون اخلوف من التعرض لالنتقام إذا كانت 
تلك التعليقات سلبية). وقد توجد أيضًا أفكار قيِّمة لدى املراقبني اخلرباء )السلطات املحلية، 
واملجتمع املدين، وغريمها) وأصحاب املصلحة املتضررين مباشرة خارج املؤسسة. وقد يكفي 
يف املؤسسة الصغرية اليت تنطوي على أثر حمدود أن يكون لديها وسيلة بسيطة يبدي األفراد من 
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خالهلا تعليقاهتم، مثل عنوان بريد إلكتروين أو رقم هاتفي معروف يسهل االتصال به. وأما يف 
املؤسسات اليت تنطوي على خماطر أكرب على حقوق اإلنسان، من املالئم على األرجح اتباع هنج 

أكثر استباقية يف التماس التعليقات.

وميكن آلليات التظلم على املستوى التنفيذي أن تساهم هي األخرى بدور مهم يف هذا 
االجتاه. وميكن لتلك اآلليات أن توفر قناة إلبداء الرأي يف مدى فعالية معاجلة األثر املتصل حبقوق 
اإلنسان من منظور أصحاب املصلحة املتضررين. وميكن لآلليات املماثلة اخلاصة بالعاملني أن 
تكون بنفس القدر من األمهية فيما يتعلق باآلثار اليت تتعرض هلا حقوقهم اخلاصة بالعمل وغريها 
من حقوق اإلنسان، ومتكينهم من التعبري عن رأيهم بصراحة عندما يلمسون مشاكل يف تصدي 
املؤسسة لآلثار اليت تتعرض هلا حقوق اإلنسان اخلاصة بأفراد من خارج املؤسسة. وينبغي لتلك 
اآلليات كي حتقق أكرب قدر من الفعالية أن تفي باملعايري الدنيا املحددة يف املبدأ التوجيهي 31 

ويتناوهلا القسم جيم أدناه.

كيف	ميكن	إثبات	مصداقية	نظام	التتبع؟ السؤال	53-	
وإظهار  إدراك  على  املؤسسة  تساعد  حىت  وقوية  موثوقة  التتبع  ُنظم  تكون  أن  جيب 
احترامها حلقوق اإلنسان. وكلما ازداد وضوح املؤشرات ومشول عمليات مجع املعلومات عن 
فعالية املؤسسة، كلما كانت أقدر على التجاوب مع االنتقادات إن كانت حتتاج أو ختتار القيام 
بذلك. وإذا كانت املؤسسة قد التمست مدخالت من خرباء خارجيني مستقلني ومشهود هلم 
باالحترام أو من أصحاب املصلحة فإن ذلك ميكن أن يساعد على تعزيز مصداقية املعلومات اليت 

يتم مجعها على هذا النحو. 

تساؤالت
هل لدينا بالفعل ُنظم تتبع ميكننا أن ندمج فيها بفعالية بعض أو كل جوانب تتبع آثارنا على 
حقوق اإلنسان وطرق التصدي لتلك اآلثار؟ وإذا كان األمر كذلك، فهل هذه الُنظم مالئمة هلذا 

الغرض اإلضايف؟
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ما هي التدابري اليت ينبغي أن نستخدمها؟

هل توجد مؤشرات ثابتة ومقبولة على نطاق واسع ميكننا االعتماد عليها؟ 	

هل توجد مقاييس كمية ميكن تطبيقها؟ 	

البيانات الكمية تفسريًا صحيحًا  إليها حىت نضمن تفسري  النوعية اليت حنتاج  التدابري  ما هي  	
وحىت تعطينا صورة كاملة؟

معرفة كيفية  على  ندرجها ملساعدتنا  أن  املعقولة  احلدود  نستطيع يف  اليت  املؤشرات  ما هي  	
ارتباط طريقة معاجلتنا لألثر بالنساء والرجال، كٍل على حدة، وكذلك الفئات الضعيفة؟

ما هي الوسائل اليت لدينا للحصول على تعليقات فئات أصحاب املصلحة املتضررين مباشرة 
األوسع  النطاق  املصلحة على  اخنراطنا مع أصحاب  لعمليات  الشرعيني؟ وهل ميكن  ممثليهم  أو 

أو آلية )آليات) التظلم أن تسهم يف هذه العملية؟

ما هي احلاالت اليت ينبغي أن جنري فيها حتلياًل متعمقًا لألسباب اجلذرية لآلثار والطريقة 
اليت نتصدى هبا لتلك اآلثار كجزء من عملية التتبع؟ وكيف لنا أن نكفل االستفادة من الدروس 

املستخلصة على نطاق املؤسسة؟

املبدأ	التوجيهي	21
ينبغي  اإلنسان،  حقوق  على  الواقعة  اآلثار  معاجلة  كيفية  عن  التجارية  املؤسسة  تُبلغ  كي 
املخاوف  تثار  املؤسسات مستعدة إليصال ذلك إىل خارجها، وال سيما عندما  أن تكون هذه 
من جانب أصحاب املصاحل املتضررين أو نيابة عنهم. وينبغي للمؤسسات اليت تشكل عملياهتا 
كيفية  عن  رمسيًا  ُتبلغ  أن  اإلنسان،  على حقوق  شديدة  آثار  خماطر حبدوث  عملياهتا  سياق  أو 

معاجلتها. ويف مجيع احلاالت، ينبغي أن تكون البالغات على النحو التايل:
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ما	أمهية	ذلك؟ السؤال	54-	
مفهوم املساءلة معروف لدى املؤسسات. وتقر املؤسسات عمومًا بأمهية املساءلة الداخلية 
لتحقيق أهداف العمل واملحاسبة على األداء أمام أصحاب املصلحة يف حالة الشركات اليت ختضع 
الفعلية  بالطريقة اليت تعاجل هبا املؤسسات آثارها  العام. وعندما تتعلق املسألة  للتداول  أسهمها 
بالنسبة  إضافية  آثار  على  تنطوي  العامة  املصلحة  مسائل  فإن  اإلنسان  على حقوق  واملحتملة 

للمساءلة.

ولذلك ينبغي أن تكون األعمال التجارية قادرة على إظهار وفائها مبسؤوليتها عن احترام 
حقوق اإلنسان يف املمارسة العملية. ويعين ذلك يف حدوده الدنيا أن تكون لديها ُنظم داخلية 
جلمع املعلومات وللمساءلة، وأن تكون قادرة على تربير أفعاهلا خارجيًا إذا ووجهت بادعاءات 

تزعم ارتكاهبا انتهاكات حلقوق اإلنسان.

ما	هو	القدر	الذي	يتوقع	من	املؤسسة	أن	تقوم	باإلبالغ	عنه؟ السؤال	55-	
ينصب التركيز يف املبدأ التوجيهي 21 على أن تكون املؤسسة قادرة على اإلبالغ عن 
كيفية تصديها ألثرها الضار حبقوق اإلنسان. ويعين ذلك أن تتاح هلا املعلومات اليت متكنها من 
اإلبالغ. وأما توقيت اإلبالغ واجلهات اليت يتم إبالغها ووسائل اإلبالغ فهي مواضيع ُيبت فيها 

بعد ذلك على حدة.

حبقوق  املؤسسة  تلحقها  اليت  الضارة  اآلثار  يعكسان حجم  وتواتر  شكل  ذات  تكون  أن  )أ)
اإلنسان ويسهل وصول اجلمهور املستهدف إليها؛

لتقييم مدى كفاية إجراءات تصدي املؤسسة لألثر املعيَّن الضار  أن توفر معلومات كافية  )ب)
حبقوق اإلنسان؛

أاّل تشكل بدورها خطرًا على أصحاب املصلحة املتضررين، أو املوظفني أو على االحتياجات  )ج)
املشروعة للسرية التجارية.
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وال يقترح هذا املبدأ أن تفشي املؤسسة كل املسائل املحددة يف تقييماهتا املستمرة لآلثار 
املخاطر  من  من حدة كل خطر  للتخفيف  تتخذها  اليت  اخلطوات  أو  اإلنسان  املتعلقة حبقوق 
املحددة. وتتعلق املسألة أواًل وقبل كل شيء بقدرة املؤسسة على اإلعالن عن ُنهجها العامة يف 
التصدي للمخاطر اليت تتعرض هلا حقوق اإلنسان، وقد يشمل ذلك، يف بعض احلاالت، التباحث 

بشأن إجراءاهتا املحددة للتصدي ألثر معيَّن على حقوق اإلنسان.

وإذا كانت املؤسسة تنطوي على خماطر كبرية على حقوق اإلنسان، تقتضي املصلحة 
العامة العليا تقدمي املزيد من التقارير العلنية الرمسية واملنتظمة لرصد الُنظم اليت وضعتها املؤسسة 

للتخفيف من تلك املخاطر ومعاجلة ما قد يقع من أضرار.

ما	الذي	ينبغي	أن	تكون	املؤسسة	قادرة	على	اإلبالغ	عنه؟ السؤال	56-	
املؤسسة  اإلنسان  حبقوق  الواجبة  العناية  عملية  يف  املتخذة  املسبقة  اخلطوات  ُتَمّكن 
من  إليه  التوصل  يتم  ملا  وفقًا  والعمل  اإلنسان  واملحتمل على حقوق  الفعلي  أثرها  من حتديد 
العمليات وما تسفر عنه من  لألثر. وتوفر هذه  التصدي  فعاليتها يف  استنتاجات، وتتبع مدى 
نتائج كل املعلومات اليت ينبغي أن تتاح للمؤسسة حىت تقوم باإلبالغ كلما اقتضى األمر ذلك.

وقد تركز بعض البالغات على الُنهج العامة اليت تتبعها املؤسسة يف التصدي للمخاطر اليت 
تتعرض هلا حقوق اإلنسان، ال سيما األثر املحتمل على أهم حقوق اإلنسان بالنسبة لعملياهتا. 
مثال ذلك أنه ينبغي لشركات التجزئة أن تكون قادرة على اإلبالغ عن الطريقة اليت تتصدى 
قيمها. وينبغي  تتعرض هلا حقوق اإلنسان يف سلسلة  اليت  الفعلية  أو  املحتملة  هبا لالنتهاكات 
أن تكون املؤسسات اليت تستعمل كميات كبرية من املياه قادرة على اإلبالغ عن الطريقة اليت 
تتصدى هبا ملا يتصل بذلك من خماطر على حقوق اإلنسان. وينبغي أن تكون شركات املنتجات 
الصيدالنية قادرة على اإلبالغ عن الطريقة اليت تكفل هبا إجراء جتارب اختبار العقاقري بشكل 

مأمون وبعد تقدمي املعلومات الكافية واحلصول على املوافقات الالزمة.

وقد تتعلق بعض البالغات حتديدًا بأثر معيَّن والطريقة اليت عوجل أو سيعاجل هبا. من ذلك 
مثاًل أنه ينبغي للمنجم الذي يتسبب يف حدوث انسكاب من خملفات التقطري أن يكون قادرًا 



72

على اإلبالغ عن الكيفية اليت عاجل أو يعاجل هبا األثر املحتمل أو الفعلي على حقوق اإلنسان 
نتيجة لذلك احلادث. وإذا قامت قوات األمن اليت حترس منشآت إحدى شركات النفط والغاز 
مبهامجة القرويني املحليني، ينبغي أن تكون املؤسسة قادرة على اإلبالغ عن الطريقة اليت تعاجل هبا 

االنتهاكات املترتبة عن ذلك على حقوق اإلنسان وخماطر استمرارها.

تتخذها	 أن	 ينبغي	 )اليت(	 الذي	 )األشكال(	 الشكل	 هو	 ما	 السؤال	57-	
البالغات؟

ينبغي أن يكون شكل البالغ مالئمًا للغرض. 

فإذا كان الغرض هو إبالغ أصحاب املصلحة املحتمل تضررهم بالطريقة اليت تعاجل هبا 
املؤسسة ما حددته من خماطر متس حقوق اإلنسان، ميكن حينئذ أن يقتصر البالغ على تلك 
التواصل  وحواجز  واللغة،  والكتابة،  بالقراءة  اإلملام  مستوى  فيه  يراَعى  أن  وينبغي  املجموعة، 
وقد  اخلطية).  االتصاالت  من  احترامًا  أكثر  تعترب  اللفظية  االتصاالت  مثاًل  )إذا كانت  الثقايف 

يكون األنسب واألجنع هو عقد اجتماعات مع املجموعة أو ممثليها الشرعيني.

وإذا كان الغرض هو املساءلة أيضًا أمام أصحاب املصلحة واألطراف املعنية األخرى، مبا 
فيها املجتمع املدين، عن الطريقة اليت تعاجل هبا املؤسسة خطرًا حمددًا أو خماطر حمددة بشكل عام، 
قد يكون من املالئم تقدمي وثائق وعروض توضيحية يف اجتماع عام سنوي، أو نشر معلومات 
عن آخر املستجدات على شبكة الويب، أو توجيه رسائل إىل قوائم الربيد اإللكتروين اخلاصة مبن 

ُيعّرفون أنفَسهم بأهنم أطراف مهتمة، أو ما شابه ذلك من وسائل االتصال. 

وتثار هنا مسألة الوقت الذي ينبغي أن تصدر فيه املؤسسة تقارير علنية رمسية عن الطريقة 
اليت  ينبغي للمؤسسات  التوجيهي 21،  املبدأ  اليت تعاجل هبا حقوق اإلنسان. وكما يتضح من 
تشكل عملياهتا أو اليت يشكل سياق عملياهتا خماطر حبدوث آثار شديدة على حقوق اإلنسان 
أن تبلغ رمسيًا عن كيفية معاجلتها. وميس ذلك الصاحل العام على نطاق أوسع يف احلاالت اليت 
تتعرض فيها املؤسسة خلطر التورط يف تعريض حقوق اإلنسان ألثر واسع النطاق أو غري قابل 

للمعاجلة )انظر املبدأ التوجيهي )1). ولذلك من املالئم تقدمي تقارير علنية. 



73

بل وقد توجد أسباب حتمل بعض املؤسسات ذات املخاطر األقل على حقوق اإلنسان 
املنتظمة.  الرمسية  العلنية  التقارير  يف  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  أدائها  عن  معلومات  إدراج  إىل 
مثال ذلك أن العملية الداخلية املتبعة يف كتابة التقارير ميكن أن تساعد على ترسيخ فهم قضايا 
املؤسسة.  داخل  ذاته  التجاري  للعمل  بالنسبة  اإلنسان  حقوق  احترام  وأمهية  اإلنسان  حقوق 
وميكن للشفافية اإلضافية اليت يوفرها هذا النوع من التقارير أن تساعد على محاية مسعة املؤسسة 
وبناء ثقة أوسع فيما تبذله من جهود الحترام حقوق اإلنسان. وميكن هلذه العالقات املعززة مع 

أصحاب املصلحة أن تساعد املؤسسة مىت احتاجت إىل التعامل مع حتديات غري منظورة.

وقد تكون التقارير الرمسية تقارير قائمة بذاهتا تقتصر على أداء املؤسسة يف جمال حقوق 
اإلنسان، وقد تشكل جزءًا من تقرير أكرب عن األداء غري املايل يغطي املسائل االجتماعية والبيئية، 
أو قد تشكل جزءًا من تقرير متكامل عن األداء املايل وغري املايل. وإذا كانت املؤسسة قادرة 
على إدماج اإلبالغ عن حقوق اإلنسان يف تقاريرها املالية باستخدام معايري القياس املالئمة، فإن 
ذلك ميكن أن يكون هو البداية اليت تثبت أن احترام حقوق اإلنسان بات يفهم بأنه يشكل حبق 
جزءًا من العمل التجاري وأنه وثيق الصلة بقواعده اليت يقوم عليها. وقد تصدر التقارير يف نسخة 
ورقية أو يف صورة إلكترونية أو يف كلتيهما )وينبغي أن يعبِّر هذان اخلياران عن الوعي بسهولة 
اطالع القراء املقصودين على التقرير). وميكن أن تصدر التقارير دوريًا )سنويًا أو على فترات 

أقصر) أو عندما ينشأ أثر معيَّن، أو يف كلتا احلالتني.

مىت	يلزم	إجراء	اتصال	خارجي؟ السؤال	58-	
إذا رأت املؤسسة أن حقوق اإلنسان معرضة ألثر فعلي أو حمتمل وأنه يتعني أن يكون 
سالمتهم  على  حفاظًا  به  علم  على  املتضررة  املجموعات  تكون  أن  أو  املتضررون  األفراد 
أن  أيضًا  للمؤسسة  وينبغي  املستطاع.  قدر  وبسرعة  مباشرة  بذلك  إبالغهم  ينبغي  ورفاههم، 
تبلغهم بالطريقة اليت تسعى هبا إىل معاجلة ذلك األثر. وينبغي أاّل تنتظر املؤسسة طلب احلصول 

على تلك املعلومات كي تتخذ تلك اخلطوات. 
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املزعوم  أثرها  املؤسسة  هبا  تعاجل  اليت  الطريقة  على  اخلارجية  األطراف  تعترض  وعندما 
على حقوق اإلنسان، ينبغي أن تنظر فيما إذا كان بوسعها أن تقوم باإلبالغ يف احلدود املعقولة 
وما ميكنها اإلبالغ عنه حىت تعاجل هذا الشاغل. وإذا كانت األطراف صاحبة االعتراض هي 
نفسها اليت تدعي تضررها مباشرة أو إذا كانت هي املمثل الشرعي ألولئك األفراد أو لتلك 
اجلماعات، فإن احلاجة إىل التواصل املباشر ستكون أكثر إحلاحًا. وحيمل عدم التواصل يف طياته 
خماطر على املؤسسة وسيفهم يف كثري من األحيان بأنه يعين أن االدعاء صحيح وأنه ال توجد لدى 

املؤسسة عمليات إلدراك وإظهار أهنا غري متورطة يف إحداث األثر املزعوم. 

وقد ختلص املؤسسة يف بعض األحيان إىل أن الطرف اخلارجي الذي يطرح مسألة مثرية 
للقلق يفتقر إىل الشرعية وأن االستجابة له غري ضرورية أو غري مناسبة. ويرجع ذلك إىل تقدير 
املؤسسة يف غياب أي مقتضيات قانونية. وحىت إذا اختارت املؤسسة عدم اإلبالغ ردًا على ما 
قد يثار من ادعاءات، ينبغي أن تتخذ ذلك القرار على أساس املعرفة الداخلية باحلالة واستنادًا 

إىل معايري واضحة.

ما	الذي	جيعل	إيصال	املعلومات	إىل	اخلارج	“كافيًا”؟ السؤال	59-	
كانت  وإذا  وأمينة.  دقيقة  الرمسية،  التقارير  فيها  مبا  البالغات،  كل  تكون  أن  ينبغي 
املعلومات اجلاري اإلبالغ عنها تتعلق بأثر حمدد على أصحاب املصلحة، ينبغي أن تنقل تلك 

املعلومات كل احلقائق الالزمة لكي يتخذ املتضررون قرارات واعية بشأن مصاحلهم اخلاصة. 

وأما البالغات اليت من الواضح أهنا ترمي إىل التشويش أو الترويج للذات فلن جتين فوائد 
ع  الشفافية، وجتازف بتعريض املؤسسة للنقد وعدم الثقة هبا. ويف املقابل فإن املؤسسات اليت توسِّ
حبقوق  املتصلة  اآلثار  وأنواع  تواجهها  اليت  اإلنسان  حقوق  حتديات  لتناقش  الشفافية  حدود 
اإلنسان اليت تعمل على معاجلتها فهي تعترب أكثر مصداقية يف ادعائها احترام حقوق اإلنسان. 
وال يستبعد ذلك بأي حال من األحوال دحض االدعاءات أو املزاعم املتعلقة بوقوع آثار على 
حقوق اإلنسان تكون لدى املؤسسة أسباب واضحة لرفضها، مع شرح تلك األسباب حيثما 

أمكن.
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ماذا	يقصد	باملخاطر	اليت	ميكن	أن	يشكلها	اإلبالغ	عن	املعلومات	 السؤال	60-	
على	 أو	 العاملني	 على	 أو	 املتضررين	 املصلحة	 أصحاب	 على	

املقتضيات	املشروعة	للسرية	التجارية؟
ميكن لبعض أنواع من املعلومات املتعلقة بكيفية معاجلة آثار حقوق اإلنسان أن تشكل 
خماطر على أصحاب املصلحة املتضررين أو العاملني. وقد ينشأ ذلك ألن تلك البالغات تكشف 
جيعلهم  ما  وهو  ضارة  تعترب  اليت  األفعال  عن  املسؤولني  األفراد  أو  الشاكي  هوية  عن  ضمنًا 
أهدافًا حمتملة لألعمال االنتقامية. وميكن لنشر معلومات عن املناقشات اليت تدور مع احلكومة 
أو الشرطة أو قوات األمن هبدف وقف أو منع اإلجراءات اليت تضر باألفراد أن تعرِّض تلك العملية 
للخطر. على أنه ينبغي أن يوضع يف االعتبار أن االفتراضات العامة عن املخاطر ليست مربرًا ميكن 

اللجوء إليه بسهولة لتجنب إطالع اآلخرين على معلومات جيوز قانونًا أن تكون علنية. 

ومتتد املقتضيات املشروعة للسرية التجارية يف العادة لتشمل املعلومات احلامسة للمفاوضات 
املتعلقة باملعامالت التجارية املهمة طيلة مدة إجراء تلك املفاوضات. ويشمل ذلك أيضًا املعلومات 

اليت يكفل القانون عدم اإلفصاح عنها ألطراف ثالثة. 

وإذا مل تكن اجلماعات أو املقتضيات معرضة ألي خماطر فإن االعتبارات األخرى املتعلقة 
باحتماالت وتوقيت وكيفية اإلبالغ ستكون موضوع قرارات تتخذ على أساس أنواع العوامل 

اليت نوقشت من قبل.

كيف	يرتبط	اإلبالغ	باالخنراط	العام	مع	أصحاب	املصلحة؟ السؤال	61-	
كما لوحظ من قبل، ميكن أن يكون من املهم بشكل خاص للمؤسسة أن تعمل مباشرة 
مع أصحاب املصلحة املحتمل تضررهم لبحث كيفية معاجلة أثرها على حقوق اإلنسان. وقد 
يكون الغرض من ذلك هو شرح الطريقة اليت تعاجل هبا املؤسسة اآلثار املحتملة عمومًا أو معاجلة 

أثر معيَّن حدث بالفعل. 
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وميثل ذلك بالنسبة ألي مؤسسة تنطوي على خماطر كبرية بإحداث آثار حبقوق اإلنسان 
جمرد طريقة واحدة من الطرق اليت ينبغي أن تعمل هبا مع أصحاب املصلحة املحتمل تضررهم. 
أثرها  لتقييم  املؤسسة  من جهود  جزءًا  املصلحة  أصحاب  مع  العمل  يشكل  أن  أيضًا  وينبغي 
التصدي لألثر. وميثل ذلك بصورة أعم  والوقوف على ردود األفعال بشأن مدى فعاليتها يف 
وسيلة مهمة لفهم شواغل واهتمامات أصحاب املصلحة املتضررين وبناء عالقات فعالة باستمرار 

مع هذه املجموعات احلامسة. 

تساؤالت
بكيفية  املتصلة  املعلومات  الضرورية جلمع كل  الداخلية  واإلبالغ  االتصال  ُنظم  لدينا  هل 
معاجلتنا لآلثار الضارة حبقوق اإلنسان. وإذا مل يكن لدينا تلك الُنظم فما هي الُنظم اإلضافية اليت 

حنتاج إليها؟

ما هي خمتلف اجلماعات اليت ميكن أن نتصور أننا يف حاجة إىل االتصال هبا، وحول أي نوع 
من القضايا؟

ما هي وسائل االتصال اليت حنتاجها مع خمتلف هذه اجلماعات، مع مراعاة الطريقة اليت ميكن 
هبا أن تصل إىل املعلومات، وأكثر تلك الطرق فعالية؟

هل ينبغي أن تكون تلك البالغات مدفوعة جبدول زمين حمدد، أم استجابة ألحداث معيَّنة، 
أم ينبغي أن تكون مدفوعة باالثنني معًا؟

ما هي العمليات اليت لدينا يف تكوين أحكام مسببة وميكن الدفاع عنها بشأن التوقيت الذي 
ينبغي أن نقوم فيه باإلعالن عن املعلومات؟

إذا كانت عملياتنا أو سياقات عملياتنا تشكل خطرًا كبريًا على حقوق اإلنسان، كيف لنا 
م تقارير علنية رمسية عن الطريقة اليت نعاجل هبا ذلك اخلطر؟ أن نقدِّ
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جيم	-	املعاجلة

املبدأ	التوجيهي	22
حيثما جتد املؤسسات أهنا تسببت أو سامهت يف آثار ضارة حبقوق اإلنسان ينبغي أن تقوم مبعاجلة 

هذه اآلثار أو املساعدة يف معاجلتها من خالل عمليات مشروعة.

ما	أمهية	ذلك؟ السؤال	62-	
ال ميكن للمؤسسة، حبكم تعريفها، أن تفي مبسؤولياهتا عن احترام حقوق اإلنسان إذا 
التمكني من  بعد ذلك يف  اإلنسان وأخفقت  أثر ضار حبقوق  أو سامهت يف إحداث  تسببت 

معاجلة ذلك األثر.

وال يعين وجود ُنظم للتمكني من معاجلة ذلك األثر بأي حال من األحوال بأن املؤسسة 
ال تعتزم احترام حقوق اإلنسان، بل يثبت، على العكس من ذلك، اعترافًا باحتماالت حدوث 
آثار بالرغم من بذل قصارى جهدها، واعتزامها كفالة استعادة احترام حقوق اإلنسان بسرعة 

وبفعالية قدر املستطاع إن حدث ذلك.

إذا مل نكن نعمل يف سياق تشتد فيه املخاطر اليت تتعرض هلا حقوق اإلنسان، وإذا مل نكن 
مطالبني باإلبالغ علنًا عن أدائنا يف جمال حقوق اإلنسان، فهل مثة رغم ذلك فوائد أخرى لإلبالغ 

العلين الرمسي؟

كيف لنا أن نكفل أن بالغاتنا ال تشكل خطرًا على األفراد داخل املؤسسة أو خارجها؟

كيف لنا أن نلتمس تعليقات على بالغاتنا العلنية للتعرف على كيفية النظر إليها والوقوف 
على ما إذا كانت هناك ُسبل لتحسينها؟
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هل	ينطبق	ذلك	حىت	إن	كانت	االدعاءات	باطلة؟ السؤال	63-	
ال ينطبق ذلك على االدعاءات اليت تكون باطلة. ويقتصر املبدأ التوجيهي على احلاالت 
اليت تقر فيها املؤسسة ذاهتا بأهنا تسببت أو سامهت يف إحداث أثر ضار حبقوق اإلنسان. ويتوقع 
ن من معاجلة ذلك األثر. وقد جتد املؤسسة أهنا  بالضرورة من املؤسسة يف تلك احلاالت أن متكِّ
تسببت أو سامهت يف األثر الضار من خالل ما جتريه من تقييمات لآلثار، أو من خالل آلية 
التظلم، أو العمليات الداخلية األخرى، أو قد يصل األثر إىل علمها عن طريق مصادر أخرى 

وتؤكده عمليات التحقيق اليت تقوم بإجرائها.

مىت	ينبغي	أن	تتخذ	املؤسسة	ترتيبات	مباشرة	للمعاجلة؟ السؤال	64-	
إذا أقرت املؤسسة بأهنا تسببت أو سامهت يف إحداث أثر ضار حبقوق اإلنسان فسوف 
تكون يف حاالت كثرية يف وضع ميكنها من أداء دور مباشر يف توفري ُسبل انتصاف فعالة ويف 
يرى  ما  إدراك  املهم  ومن  أشكال،  عدة  تتخذ  أن  االنتصاف  لُسبل  وميكن  املناسب.  الوقت 
يتخذ ذلك  بنفسها. وقد  املؤسسة  تراه  باإلضافة إىل ما  فعالة،  انتصاف  أنه وسيلة  املتضررون 
شكل اعتذار، أو تدابري كفيلة بعدم تكرار وقوع الضرر، أو تعويضًا )ماليًا أو غريه) عن الضرر، 

أو وقَف نشاط معيَّن أو عالقًة معيَّنة، أو شكاًل آخر من االنتصاف تتفق عليه األطراف. 

م من خالل كيان غري املؤسسة.  ويف بعض الظروف، قد يكون األنسب للمعاجلة أن تقدَّ
من ذلك مثاًل أنه إذا أقيمت دعوى قضائية أو إجراءات أخرى من خالل الدولة، قد يلزم أو 
قد يكون من املالئم للمؤسسة أن تذعن لتلك العملية بداًل من السري يف اجتاه املعاجلة املباشرة. 
وكما يتضح من شرح املبدأ التوجيهي 22، يرجح أن يكون ذلك اإلذعان ضروريًا يف احلاالت 
اليت يزعم فيها ارتكاب جرائم. وينبغي أن تتاح للمتضررين، حيثما أمكن، فرصة الختاذ قرار 

مدروس بشأن الطريقة اليت يرغبون هبا يف املضي ُقدمًا على أساس فهمهم للبدائل. 

وإذا سامهت املؤسسة يف إحداث األثر ولكن السبب الرئيسي يف حدوثه كان كيانًا آخر 
)مثل متعاقد، أو مورِّد، أو القوات املسلحة) وكان هذا الكيان يعاجل األثر أو خيضع للمساءلة 
من خالل آلية حكومية مشروعة، من املالئم عمومًا أن تذعن املؤسسة لتلك العملية مىت كان 
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وجود عملية معاجلة موازية سيضر بتلك اآللية. وهذه اآلليات احلكومية ميكن أن تكون مكتب 
أمني املظامل، أو مكتب العمل، أو جهة اتصال وطنية، أو مؤسسة وطنية معنية حبقوق اإلنسان. 
وينبغي للمؤسسة يف هذه احلاالت ويف غريها من احلاالت املماثلة أن تتعاون يف عملية املعاجلة. 

ما	هو	نوع	عمليات	املعاجلة	اليت	ينبغي	أن	تقوم	هبا	املؤسسة؟ السؤال	65-	
ينصب التركيز يف املبدأ التوجيهي 22 على حتقيق املعاجلة. وبناًء على ذلك فإن وسيلة 
تقدمي املعاجلة ميكن أن تؤثر على فعالية حتقيق ذلك. من ذلك مثاًل أنه إذا كانت املؤسسة تعتمد 
متامًا على عمليات خمصصة ملعاجلة أي أثر تكون قد تسببت أو سامهت فيه، فإن من املستبعد أن 
يكون هناك تفاهم مشترك داخل املؤسسة بشأن نوع االستجابة املالئمة. وينشأ عن ذلك خطر 

الزناع الداخلي حول طريقة امُلضي ُقدمًا واحتمال تأخر املعاجلة.

وقد توجد لدى بعض املؤسسات عمليات رمسية تتعلق بآثار ضارة حمددة تشكل خماطر 
معيَّنة على عملياهتا، مثل تسرب أحد امللوثات إىل جمرى مائي أو إصابة أحد العاملني. ويكمن 
اخلطر يف ذلك النهج اخلاص مبسألة معيَّنة يف عدم وجود أي عملية واضحة متاحة يف احلاالت 

اليت حتدث فيها آثار يصعب التنبؤ هبا.

ل عمومًا أن تكون هناك عمليات متفق عليها ملعاجلة اآلثار الضارة حبقوق  ولذلك يفضَّ
اإلنسان اليت تنشأ يف أي جمال من العمليات، حىت وإن اقتضى ذلك أكثر من نوع من العمليات 

)للعاملني املباشرين وألصحاب املصلحة اخلارجيني على سبيل املثال).

وأكثر الُسبل فعالية وكفاءة للمعاجلة يف حاالت كثرية تكون من خالل آلية تظلم على 
املستوى التنفيذي. وآلية التظلم ليست جمرد إجراء إداري داخلي للتعامل مع اآلثار أو التظلمات. 
ويف حني أن اإلجراء الداخلي سليب يف العادة، أي أنه ينتظر وقوع املشاكل كي يتصدى هلا بعد 
التظلمات ومعاجلتها يف  التظلم تكون إجيابية، أي أهنا هتدف إىل تيسري حتديد  آلية  ذلك، فإن 
أقرب وقت ممكن. وحتقق اآللية ذلك عن طريق التأكد من أهنا معروفة وموثوقة لدى أصحاب 
املصلحة الذين أنشئت من أجلهم تلك اآللية. وتوفر اآللية عمليات رئيسية علنية شأهنا يف ذلك 
شأن اأُلطر الزمنية العامة اليت حتددها ملعاجلة التظلمات والطرق اليت ميكن هبا لألفراد تسجيل 
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ما يثري قلقهم. وتتسم هذه اآلليات بالشفافية يف االتصال مبقدمي الشكاوى واملساءلة أمامهم عن 
اتباع إجراءات نزيهة. وتقتضي آلية التظلم بطبيعة احلال بعض اإلجراءات الداخلية، ولكن هذه 

اإلجراءات الداخلية ليست سوى جزء من العملية األكرب اليت توفرها اآللية.

وتناقش آليات التظلم ومعايري فعاليتها مبزيد من التفصيل يف املبدأين التوجيهيني 29 و31. 

معاجلة	 توفر	 أن	 اليت	ميكن	 املشروعة”	 “العمليات	 أنواع	 ما	هي	 السؤال	66-	
خبالف	املعاجلة	اليت	تقدمها	املؤسسة	بنفسها؟

ميكن أن يوجد واحد أو أكثر من أنواع اآلليات احلكومية املناسبة لتقدمي املعاجلة عندما 
ال ميكن للمؤسسة أو عندما ينبغي أاّل تقوم بذلك بنفسها. ومن الواضح أن تلك اآلليات تشمل 
املحاكم، وميكن أن تشمل أيضًا مكتب أمني مظامل الدولة، أو مكاتب الشكاوى )اليت ختتص 
يف بعض األحيان مبجال معيَّن من جماالت الصناعة)، أو مكتب معايري العمل، أو جهة اتصال 
وطنية )يف الدول اليت وقعت املبادئ التوجيهية للمؤسسات املتعددة األطراف يف منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي)، أو مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، أو أي هيئة قانونية أو هيئة 
تشرف الدولة على إدارهتا وتكون خموَّلة سلطة االضطالع هبذا الدور. وقد تشمل أيضًا اآلليات 
األخرى.  املحلية  املجتمعات  أو  األصليني  السكان  جمتمعات  تستخدمها  اليت  املحلية  التقليدية 
من جمموعة  متخذة  مبادرة  إدارهتا  على  تشرف  آلية  تقوم  أن  احلاالت  بعض  أيضًا يف  وميكن 
متعددة من أصحاب املصلحة بدور يف هذا االجتاه، وذلك مثاًل إذا كانت الشكاوى تتعلق مبورِّد 

أو متعاقد لدى أكثر من شركة من الشركات األعضاء. 

وهذه اآلليات ليست مجيعًا موجودة أو فعالة يف كل الدول. وسوف حتتاج املؤسسة إىل 
التماس مشورة اخلرباء بشأن مدى قدرة تلك اآلليات على أداء هذا الدور عمليًا يف بيئة عملها 
املحلية دون أن يعتريها فساد أو تالعب ومبصداقية كافية يف نظر مقدمي الشكاوى حىت تكون 

النتائج مستدامة.
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ماذا	لو	أن	املؤسسة	أقرت	بأهنا	تسببت	أو	سامهت	يف	إحداث	أثر	 السؤال	67-	
دون	أن	تتفق	مع	املتضررين	على	ُسبل	االنتصاف	املالئمة؟

إذا تعذر الوصول إىل اتفاق بني املؤسسة واملتضررين على العالج املالئم، قد يلزم إشراك 
طرف ثالث حمايد كوسيط أو اللجوء إىل القضاء.

وينبغي أن توافق كل األطراف املعنية على أي طرف ثالث وسيط بإرادهتا احلرة. ودور 
عليه، وال جيوز محل أي طرف يف  متفق  البحث عن حل  األطراف يف  الوسيط هو مساعدة 
الوساطة على قبول نتيجة معيَّنة. وإذا وافقت األطراف على نتيجة الوساطة فلها احلرية أيضًا يف 

املوافقة على أن تكون النتيجة ملزمة هلا.

وأما الفصل القضائي يف املسألة فال يقتضي موافقة األطراف على النتيجة، ويكون ُملزمًا 
يف كثري من األحيان. وميكن أن يتم من خالل املحاكم أو هيئة حكومية أو قانونية، مثل أمني 
املظامل أو مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، أو آلية أخرى خمتصة أو يتم االتفاق عليها بني املؤسسة 

واملتضررين.

ماذا	لو	أن	املؤسسة	مل	تقبل	أهنا	تسببت	أو	سامهت	يف	إحداث	أثر	 السؤال	68-	
حبقوق	اإلنسان؟

إذا طعنت املؤسسة يف االدعاء بأهنا تسببت أو سامهت يف أثر ضار، ال ميكن توقع معاجلتها 
األثر بنفسها ما مل تلزم بذلك )وذلك مثاًل عن طريق القضاء). على أنه إذا أتيحت فرص موثوقة 
اللتماس حسم متفق عليه للزناع سواًء من خالل التفاوض أو الوساطة، من املستصوب بدرجة 

كبرية للمؤسسة يف كثري من األحيان أن تتعاون يف تلك اجلهود.
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تساؤالت
ما هي العمليات اليت لدينا بالفعل ملعاجلة أي أثر ضار نتسبب أو نساهم فيه؟

ما مدى فعالية تلك العمليات يف املاضي؟ وهل تشمل أطرافًا معنية يف املؤسسة؟ وهل ميكن 
تعزيزها حىت تكون أكثر فعالية؟

هل تغطي تلك العمليات كل املجاالت اليت قد ينشأ فيها أثر ضار؟ وإذا مل يكن األمر كذلك 
فما هي الثغرات اليت يتعيَّن علينا أن نغطيها بعمليات قائمة أو إضافية؟

هل ميكننا تنظيم هذه العمليات منهجيًا من خالل واحدة أو أكثر من آليات التظلم على 
املستوى التنفيذي؟

فيها؟  نعمل  اليت  )الدول)  الدولة  يف  القائمة  القضائية  وغري  القضائية  العمليات  هي  ما 
وما مدى فعاليتها وإىل أي مدى ميكننا أو ينبغي أن خنضع هلا يف العادة؟ ومن الذي بوسعه أن 

يسدي إلينا املشورة املتخصصة يف هذا الصدد؟

هل كانت هناك حاالت كان ميكننا أن نستفيد فيها من طرف ثالث حمايد ملساعدتنا على 
االتفاق مع املتضررين على احللول وُسبل االنتصاف؟ وهل ميكننا تصور تلك احلاالت يف املستقبل؟ 
وإذا كان األمر كذلك، كيف ميكننا أن جند خرباء وسطاء مقبولني لكل املعنيني ملساعدتنا يف هذا 

االجتاه؟

املبدأ	التوجيهي	29

إلتاحة إمكانية تناول التظلمات بسرعة ومعاجلتها على حنو مباشر، ينبغي أن تضع املؤسسات 
التجارية آليات تظلم فعالة على املستوى التنفيذي لفائدة األفراد واجلماعات اليت تتعرض للضرر 

أو أن تشارك يف هذه اآلليات.
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ما	أمهية	ذلك؟ السؤال	69-	
تفي مبسؤوليتها عن  أن  للمؤسسة  التوجيهي 22، ال ميكن  املبدأ  إطار  كما لوحظ يف 
ن بعد  احترام حقوق اإلنسان إذا تسببت أو سامهت يف إحداث أثر ضار حبقوق اإلنسان ومل متكِّ
ذلك من معاجلته. والطريقة األكثر منهجية اليت ميكن للمؤسسة أن تعاجل هبا ذلك األثر هي آلية 

التظلم على املستوى التنفيذي.

وخالفًا للكثري من اآلليات القائمة يف الدول )املحاكم ومكاتب أمناء املظامل، وغريها) 
انتهاك مزعوم حلقوق  املسألة إىل  التنفيذي تطور  املستوى  التظلم على  آلية  تنتظر  أن  ال جيب 
اإلنسان أو خرق ملعايري أخرى كي تتصدى هلا. وميكن هلذه اآللية أن تتلقى وتعاجل املسائل املثرية 

للقلق قبل أن تصل إىل ذلك املستوى وقبل تصاعد إحساس الفرد أو املجتمع املحلي بالظلم. 

حبقوق  الواجبة  العناية  عملية  جوانب  تعزيز  على  الفعالة  التظلم  آليات  أيضًا  وتساعد 
اإلنسان. وميكنها أن تساعد يف حتديد اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان يف الوقت املناسب، وتتبع 
فعالية التصدي لألثر من خالل اآللية. وميكن أن تساعد أيضًا يف بناء عالقات إجيابية مع أصحاب 
املصلحة عن طريق إثبات جدية املؤسسة يف التعامل مع شواغلهم واألثر الذي يقع على حقوق 

اإلنسان اخلاصة هبم.

ما	هي	آلية	التظلم	على	املستوى	التنفيذي؟ السؤال	70-	
آلية التظلم على املستوى التنفيذي هي وسيلة رمسية ميكن من خالهلا لألفراد واجلماعات 
أثرها على  املثال ال احلصر،  املؤسسة عليهم، مبا يشمل على سبيل  أثر  طرح شواغلهم بشأن 
التماس سبل االنتصاف. وكما هو موّضح يف شرح  حقوقهم اإلنسانية، وميكنهم من خالهلا 

املبدأ التوجيهي 29:

إىل  الوصول  جتارية  مؤسسة  حتدثه  لضرر  يتعرضون  الذين  واجلماعات  لألفراد  “ميكن 
إما  املؤسسة،  جانب  من  اآلليات  هذه  تدار  ما  وعادة  التنفيذي.  املستوى  على  التظلم  آليات 
لوحدها أو بالتعاون مع آخرين، مبا يف ذلك أصحاب املصلحة املعنيني. كما ميكن توفريها من 
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خالل اللجوء إىل خبري خارجي أو هيئة خارجية تقبل هبم األطراف. وال تتطلب هذه اآلليات 
أن يلجأ املشتكون إىل وسائل أخرى قبل اللجوء إليها. وميكن إشراك املؤسسة مباشرة يف تقييم 

القضايا والتماس جرب أي ضرر.”

واخلالصة أن الغرض الرئيسي هو إتاحة وسيلة ميكن اللجوء إليها مبكرًا لتحديد ومعاجلة 
املسائل اليت تثري قلق أصحاب املصلحة املتضررين مباشرة قبل أن تتصاعد أو تفضي إىل إحلاق 

ضرر كان ميكن منع وقوعه. 
طرح  من  العاملني  ن  متكِّ اليت  املخالفات  عن  اإلبالغ  ُنظم  عن  اآلليات  هذه  وختتلف 
املسائل اليت تثري قلقهم بشأن حاالت اإلخالل مبدونات الشركة وأخالقياهتا، اليت ميكن أن تضر 
أو ال تضر هؤالء األفراد، ولكنها هتم املؤسسة ككل. ومتثل آليات التظلم على املستوى التنفيذي 
حتديدًا قناة أمام األفراد داخل املؤسسة وخارجها للتعبري عن قلقهم عن األثر الذي يلحق هبم، 

وال تقتضي من األفراد الكشف عن وقوع خرق ملدونة الشركة.

هل	ال	بد	أن	يطلق	عليها	اسم	“آلية	التظلم”؟ السؤال	71-	
تستخدم عبارة “آلية التظلم” يف املبادئ التوجيهية وشرحها كمصطلح فين يغطي جمموعة 
كاملة من اآلليات اليت تعاجل الشكاوى واملنازعات اليت تشمل املؤسسات وأصحاب املصلحة 
السياقات،  أو  الثقافات  لديها. وميكن أن ينطوي هذا املصطلح على إحياءات ضارة يف بعض 
ومن املؤكد أنه ال يلزم إطالق هذا االسم على كل آلية من آليات التظلم. على أنه من اخلطر 
أن يطلق على آلية التظلم اسم يرى املستعملون املحتملون أنه غري الئق، كأن ينتقص مثاًل من 
غرضه احلقيقي أو يغطي عليه. ورمبا يكون ذلك مستساغًا للمؤسسة، لكنه يولد لدى أصحاب 

املظامل شعورًا بأهنم يعاملون باستخفاف وعدم احترام.

من	الذين	ينبغي	أن	تتاح	هلم	آلية	التظلم	على	املستوى	التنفيذي؟ السؤال	72-	
الذين  اجلماعات  أو  لألفراد  إاّل  التنفيذي  املستوى  على  التظلم  آليات  معظم  تتاح  ال 
يتضررون مباشرة من عمليات املؤسسة، أو تتاح ملمثليهم الشرعيني، بداًل من أن تكون مفتوحة 
أمام جمموعة أوسع من اجلماعات اليت قد يكون لديها شواغل أو انتقادات بشأن عملياهتا. وينبغي 
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أاّل يعين ذلك استبعاد الوسائل األخرى لالخنراط مع املجموعة األوسع من األصوات، فقد يكون 
لصاحل املؤسسة القيام بذلك على األقل يف بعض احلاالت.

وكما جاء يف سياق املبدأ التوجيهي 22، من املعتاد كثريًا وجود آليات منفصلة للتظلم 
أمام العاملني املباشرين وأمام أصحاب املصلحة املتضررين اخلارجيني، وإن كان ال يلزم دومًا أن 
تكون اآلليتان منفصلتني. وقد يكون من املهم أيضًا أن تناسب آليات التظلم حاالت معيَّنة، مثل 
إعادة التوطني يف املجتمعات املحلية، أو جلماعات معيَّنة، مثل الشعوب األصلية. على أنه كلما 
كانت اآلليات بسيطة كلما كان من السهل رصد فعاليتها، وكلما حققت جناحًا أكرب يف حتديد 

األمناط واالجتاهات العامة يف الطريقة اليت تتصدى هبا املؤسسة لآلثار املتصلة حبقوق اإلنسان.

املستوى	 التظلم	على	 آلية	 تكون	 أن	 ينبغي	 اليت	 املسائل	 ما	هي	 السؤال	73-	
التنفيذي	قادرة	على	معاجلتها؟

أاّل تتوقف عند حدود معاجلة الشكاوى اليت  التظلم فعالة متامًا  ينبغي لكي تكون آلية 
تلك  تستثين  وسوف  املحددة.  املعايري  من  غريها  أو  اإلنسان  حلقوق  انتهاكات  وقوع  تدعي 
احلدود جمموعة من الشواغل اليت ميكن أن يؤدي جتاهلها إىل اإلضرار حبقوق اإلنسان أو ميكن 
أن يفضي إىل احتجاجات أو إىل أعمال عنف، وهو ما ميكن أن يزيد بدوره من خطر وقوع 
انتهاكات حلقوق اإلنسان. من ذلك مثاًل أن املجتمعات املحلية اليت ترى أن املؤسسة تتجاهل 
اختاذ  إىل  أهنا مدفوعة  قد تشعر  العمل  أو فرص  الغبار  أو  الضوضاء  باستمرار شواغلها بشأن 
يؤدي  ما  انتباهها، وهو  للفت  الوحيد  السبيل  أن ذلك هو  باعتبار  لتعطيل عملياهتا  إجراءات 
النسبية  املزايا  إحدى  حتديدًا  وتكمن  احلياة.  على  خطرًا  يشكل  وقد  بل  مادية،  مواجهة  إىل 
آللية التظلم على املستوى التنفيذي مقارنة بآليات األطراف الثالثة الرمسية يف قدرهتا على حتديد 

ومعاجلة املشاكل مبكرًا قبل أن تتصاعد.

ومن املعقول ألي آلية أن تستبعد الشكاوى اليت تكون من الواضح كيدية، وإن كان 
ال بد من توخي الكثري من احليطة قبل اخللوص إىل أن الشكوى تدخل ضمن هذه الفئة النادرة 
نسبيًا. وميكن للشكوى اليت يبدو أهنا كيدية أن ختفي شواغل أخرى حقيقية تنطوي على آثار 



86

حمتملة على حقوق اإلنسان أو خماطر أوسع على املؤسسة. والقاعدة هي أنه ينبغي أن تؤخذ كل 
شكوى يف املقام األول على حممل اجلد.

من	الذي	ينبغي	أن	يشرف	على	اآللية؟ السؤال	74-	
قلما تكون آلية التظلم فعالة دون رقابة كافية من املستويات العليا ودون مساءلة داخل 
املؤسسة. وميكن أن يعين ذلك يف املؤسسات الصغرية وجود تسلسل بسيط للمسؤوليات أمام 
عمومًا  ذلك  ويتطلب  الواردة.  الشكاوى  معاجلة  عن  املسؤول  الشخص  من  املؤسسة  رئيس 
يف املؤسسات الكبرية منظومة داخلية رمسية أكرب للرقابة واإلشراف. وينبغي عند توزيع أدوار 
اإلشراف جتنُّب أي تضارب يف املصاحل، مثل التضارب بني ضمان فعالية اآللية ومحاية إجراءات 

أو قرارات أجزاء معيَّنة من العمل التجاري.

وإذا كانت الثقة بني املؤسسة وأصحاب املصلحة املتضررين منخفضة أو إذا كانت املخاطر 
اليت متس حقوق اإلنسان كبرية، ميكن أن يكون من املفيد بدرجة كبرية اختاذ ترتيبات إلجراء 
رقابة مشتركة على اآللية من جانب ممثلني عن املؤسسة وفئات أصحاب املصلحة املتضررين. 
وميكن أن يساعد ذلك على كفالة ثقة مجاعة املستعملني املقصودين يف اآللية، وضمان أن سبل 
لتلبية احتياجاهتم. وإذا كان  الوجه األفضل  العمل فيها مناسبة على  إليها وإجراءات  الوصول 
اإلشراف املشترك غري ضروري أو غري مالئم، ينبغي كحد أدىن أن يساهم أصحاب املصلحة 

املتضررين يف تصميمها أو تقييمها حسب ما ينص عليه املبدأ التوجيهي 31.

وبني	 التنفيذي	 املستوى	 على	 التظلم	 آلية	 بني	 الصلة	 هي	 ما	 السؤال	75-	
عمليات	املؤسسة	على	النطاق	األوسع؟

املسؤولني عن حقوق اإلنسان واملسائل االجتماعية يف  سيتعيَّن على موظفي اإلدارات 
املؤسسة أداء دور رئيسي وتنسيقي يف أي آلية من آليات التظلم ولكن اآللية سيكون مآهلا الفشل 
إذا كان هؤالء املوظفون مسؤولني وحدهم عنها. وكثريًا ما يتطلب حسم األثر وجربه مشاركة 
من آخرين يف املؤسسة. ويصبح دور اإلدارة العليا مهمًا بشكل خاص يف التأكد من أن هذا 
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النوع من التصدي من جانب خمتلف الوظائف للتظلمات ممكنًا وحيظى باألولوية يف املؤسسة 
بأسرها، وذلك مثاًل من خالل توفري حوافز مالئمة لتشجيع املوظفني املعنيني.

وقد يكون من الضروري واملالئم يف احلاالت اليت تكون فيها قرارات أو إجراءات موظفي 
املؤسسة أو إداراهتا ذات صلة باألثر املزعوم على حقوق اإلنسان أن يكون هلؤالء املوظفني أو 
لتلك اإلدارات دور يف التحقيقات الداخلية األوَّلية. وحيثما كان ذلك غري مالئم، وذلك مثاًل

بسبب التضارب املحتمل يف املصاحل أو بسبب تعرض األفراد ملخاطر، سيكون هلم أيضًا دور يف 
تقدمي معلومات إىل من يقومون بإجراء التحقيق. وقد يساعدون يف وضع حلول ممكنة للمعاجلة، 
مرة أخرى حيثما كان ذلك مالئمًا. وسوف يكون هلم دور أساسي لكفالة استفادة املؤسسة 

من الدروس املستخلصة حىت ميكنها منع أو تقليل تكراره.

النطاق	 على	 املصلحة	 أصحاب	 مبشاركة	 اآللية	 ترتبط	 كيف	 السؤال	76-	
األوسع؟

أكدت املبادئ التوجيهية ودليلها التفسريي مرارًا دور االخنراط مع أصحاب املصلحة يف 
العناية الواجبة حبقوق اإلنسان لدى أي مؤسسة تنطوي على خماطر كبرية على حقوق اإلنسان. 
وآلية التظلم الفعالة ليست بدياًل عن االخنراط الواسع مع أصحاب املصلحة، وإمنا هي جزء مهم 
مكمِّل لآللية. على أن وجود آلية للتظلم، مهما كانت جيدة، بدون عمليات واسعة لالخنراط مع 
أصحاب املصلحة، قد يوحي ألصحاب املصلحة املتضررين أن املؤسسة ال ترغب يف االستماع 

إليهم ما مل تكن لديهم مشاكل حقيقية. 

وعلى ضوء ما سبق، تقر املبادئ التوجيهية أيضًا بأن املؤسسات الصغرية أو املتوسطة قد 
ال حتتاج إىل االخنراط مباشرة مع أصحاب املصلحة املتضررين إذا كانت املخاطر على حقوق 
اإلنسان حمدودة وإذا كان االخنراط معهم يشكل حتديًا حقيقيًا لدواع جغرافية أو مالية أو غريها. 
وسوف تلجأ تلك املؤسسات إىل وسائل أخرى جلمع املعلومات والوقوع على التصورات بشأن 
أثرها املحتمل على حقوق اإلنسان حسب ما جاء يف املبدأ التوجيهي 18. وميكن آللية تظلم 
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بسيطة ولكن فعالة يف تلك املؤسسات أن ميثل أحد الطرق اليت ميكن هبا التأكد من أن تلك 
املؤسسات ال تزال قادرة على حتديد املشاكل املطروحة مباشرة ممن حيتمل تضررهم.

من	إنشاء	 مىت	ميكن	للمؤسسة	أن	“تشارك	يف”	آلية	للتظلم	بداًل السؤال	77-	
آلية	بنفسها؟

من املناسب عمومًا للمؤسسات الكبرية أو املؤسسات اليت تنطوي على خماطر كبرية على 
حقوق اإلنسان أن تكون لديها آلية للتظلم. وميكن أيضًا للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت 
تنطوي على خماطر حمدودة على حقوق اإلنسان أن تنشئ آليات تظلم تكون بسيطة يف شكلها 
أنه ميكن أيضًا  التوجيهي 31. على  املبدأ  الفعالية املحددة يف  الوفاء مبعايري  ولكن قادرة على 
للمؤسسات أن تنظر يف املشاركة يف آلية تظلم مقدمة من منظمة خارجية إذا كانت تتيح فرصًا 
مماثلة لكشف اآلثار الضارة ومعاجلتها مبكرًا. وتشمل أمثلة ذلك اخلطوط الساخنة واملعاجلات 
املقدمة من منظمات خارجية حكومية أو جتارية أو منظمات غري حكومية أو اآلليات اليت يشترك 
فيها العديد من أصحاب املصلحة، أو اآلليات التقليدية اليت تديرها املجتمعات املحلية أو اإلدارة 
املحلية كجزء من املمارسات املحلية. وينبغي استعراض تلك اآلليات ملعرفة ما إذا كانت تفي 

مبعايري الفعالية والطريقة اليت ميكن هبا معاجلة أي ثغرات.

فيها موارد  آلية خاصة هبا، ولكن تستخدم  بداًل من ذلك  تنشئ  أن  للمؤسسة  وميكن 
خارجية ومشتركة للمساعدة على تقليص التكاليف و/أو زيادة قدرهتا وفعاليتها. ومن األمثلة 
جهة  بدور  القيام  على  املصلحة  أصحاب  بثقة  حتظى  حكومية  غري  منظمة  متكني  ذلك  على 
االتصال واالشتراك مع املؤسسة يف إجياد حلول للشكاوى املشروعة. وميكن لتلك املنظمة غري 
احلكومية أن تقوم هبذا الدور ألكثر من مؤسسة سواًء باستخدام متويل مستقل أو بتمويل جممَّع 
من عدة مؤسسات، شريطة أاّل ميس ذلك مصداقيتها. وينبغي أن تقوم نقابات العمال الشرعية 
هبذا الدور فيما يتعلق بالعمال الذين متثلهم على األقل. وميكن أيضًا لعدد من املؤسسات جتميع 
الشكاوى  مقدمي  إىل  اخلرباء  مشورة  إسداء  يف  حملية  مؤسسة  لدعم  صغرية  مالية  مسامهات 

أو للتمكني من استخدام الوساطة عند االقتضاء.
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ما	أمهية	ذلك؟ السؤال	78-	
ينبغي أن تكون آليات التظلم سواًء على مستوى الدولة أم على املستوى التنفيذي فعالة 
حىت توفر االنتصاف للمتضررين من انتهاكات حقوق اإلنسان املتصلة بالشركات. وميكن آللية 
التظلم الفعالة حقًا على املستوى التنفيذي أن حتقق أنواع الفوائد اليت نوقشت يف سياق املبدأ 
التوجيهي 29، مبا فيها التحديد املبكر للمشاكل، وإجياد حلول مبكرة ومتفق عليها، وزيادة 

الثقة، وجتنب االحتجاجات العامة أو التقاضي أو غري ذلك من ضروب املعارضة.

تساؤالت

هل لدينا بالفعل آلية تتعامل على األقل جزئيًا مع التظلمات؟

إذا كان األمر كذلك فهل هذه اآللية متاحة لكل أصحاب املصلحة الذين حيتمل تضررهم، 
أو هل يتعيَّن توسيع النطاق الذي تصل إليه؟ وهل هي قادرة على معاجلة أي نوع من اآلثار، أم 

هل يتعيَّن توسيعها حىت ميكنها القيام بذلك؟

هل هناك رقابة من املستويات العليا على آلية التظلم واملساءلة عن أدائها داخل املؤسسة؟

هل هناك فرصة أو ميزة لإلشراف املشترك على اآللية من جانب ممثلني عن فئات أصحاب 
املصلحة؟ وإذا مل يكن األمر كذلك فكيف ميكننا على األقل أن نلتمس تعليقات فئات أصحاب 

املصلحة املتضررين بشأن أدائها والتحسينات املمكنة؟ 

تشترك يف  أن  املؤسسة  داخل  املعنية  الوظائف  وكل  العمل  لكل وحدات  اآللية  تتيح  هل 
التحقيق يف التظلمات وحسمها والعمل يف الوقت ذاته على جتنب تضارب املصاحل أو املخاطر اليت 

يتعرض هلا األفراد؟

إذا كان من الصعب تشغيل آلية تظلمات قائمة بذاهتا بسبب قيود املوارد، فهل ميكننا االستفادة 
من املوارد املشتركة لتحقيق ذلك عمليًا أو املشاركة يف آلية خارجية فعالة بداًل من ذلك؟.
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املبدأ	التوجيهي	31
لضمان فعالية آليات التظلم غري القضائية، سواء القائمة على مستوى الدولة أو غري القائمة 

على مستوى الدولة ينبغي هلذه اآلليات أن تكون على النحو التايل:

شرعية: أن حتظى بثقة فئات أصحاب املصلحة الذين ُوضعت لفائدهتم، وأن تكون مسؤولة  )أ)
عن نزاهة سري عمليات التظلم؛ 

سهولة الوصول إليها: أن تكون معروفة لدى مجيع فئات أصحاب املصلحة الذين وضعت  )ب)
لفائدهتم، وأن توفر املساعدة الكافية ملن يواجهون عوائق خاصة حتول دون وصوهلم إليها؛ 

ميكن التنبؤ هبا: أن توفر إجراءات واضحة ومعروفة مع إطار زمين إرشادي لكل مرحلة من  )ج)
املراحل، وأن تتسم بالوضوح بشأن أنواع العملية والنتائج املتاحة ووسائل رصد التنفيذ؛ 

منصفة: أن تسعى إىل ضمان ُسبل معقولة لوصول األطراف املتضررين إىل مصادر املعلومات،  )د)
باإلنصاف  تظلم مستنرية ومتسمة  لبدء عملية  الالزمة  املشورة واخلربة  لديهم  تكون  وأن 

واالحترام؛ 

م معلومات  شفافة: أن تبقي أطراف التظلم على علم بأي تقدم حيرز يف العملية، وأن تقدِّ )ه)
كافية عن أداء اآللية لبناء الثقة يف فعاليتها واحلفاظ على أي مصلحة عامة تتعرض للخطر؛ 

متماشية مع احلقوق: أن تضمن متاشي النتائج وأوجه جرب الضرر مع حقوق اإلنسان املعترف  )و)
هبا دوليًا؛ 

مصدرًا للتعلم املستمر: أن تستند إىل تدابري ذات صلة لتحديد الدروس الالزمة لتحسني اآللية  )ز)
واحليلولة دون إيقاع الظلم وإحلاق الضرر يف املستقبل.

وينبغي أيضًا أن تكون اآلليات على املستوى التنفيذي على النحو التايل:

أن تقوم على املشاركة واحلوار: استشارة فئات أصحاب املصلحة، الذين وضعت اآلليات  )ح)
لفائدهتم، بشأن تصميمها وأدائها، والتركيز على احلوار كوسيلة لتناول املظامل وحلها.
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وقد يؤدي سوء تصميم آليات التظلم أو ضعف إدارهتا إىل تشويه التقييمات اليت تتناول 
مدى كفاءة إدارة املخاطر املتصلة حبقوق اإلنسان. فقد تثري توقعات مبعاجلة دواعي القلق دون أن 
توفر عمليات للوفاء بتلك التوقعات. وميكن آللية التظلم غري الفعالة أن تؤدي يف أسوأ احلاالت 

إىل مفاقمة اإلحساس بالظلم لدى أصحاب املصلحة.

ولذلك من املهم أن تفي آليات التظلم على املستوى التنفيذي مبعايري معيَّنة تساعد على 
كفالة فعاليتها. 

ملاذا	هذه	املعايري؟ السؤال	79-	
واستكشاف.  وتشاور  عملية حبث  من خالل  التوجيهي  املبدأ  هذا  املعايري يف  وضعت 
توسيم  خالهلا  من  ميكن  أو  املعايري  تلك  بعض  صياغة  خالهلا  من  ميكن  أخرى  طرق  وهناك 
أو جتميع القضايا اليت تغطيها. ولكن العناصر األساسية اليت تغطيها تلك املعايري تتيح جمموعة من 
املقاييس اليت تكفل لآللية حتقيق الفوائد وجتنب الوقوع يف املزالق املحددة يف إجابة السؤال 78. 
وينبغي أن تؤخذ تلك املعايري كمجموعة متكاملة ألهنا مترابطة، ويؤدي استبعاد أٍي منها إىل 
إضعاف القدرة على تلبية املعايري األخرى وسيقلل من فعالية اآللية ككل. ويوضح شرح املبادئ 

التوجيهية كل معيار من هذه املعايري مبزيد من التفصيل.

وكما جاء أعاله، تتطلب فعالية آلية التظلم من كل اإلدارات أو الوظائف املعنية وكذلك 
املعنيون  العاملون  يشترك  أن  أيضًا  املفيد  من  وسيكون  وعمليًا.  مبدئيًا  دعمها  العليا  اإلدارة 
أو اإلدارات املعنية يف تطوير آلية التظلم حىت ميكنهم فهم أهدافها واملعايري اليت ينبغي أن تفي 
هبا، ودعم النموذج الذي يتم وضعه. ومن املهم بشكل خاص أن يشعر العاملون أن التعرف 
على املشاكل ال يشكل هتديدًا بل هو أمر بناء وضروري لتمكني املؤسسة من التعلم والنجاح 

مبرور الوقت.
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ما	هي	الطريقة	اليت	ينبغي	أن	تقيَّم	هبا	فعالية	آلية	التظلم؟ السؤال	80-	
سيكون من املهم للمؤسسة أن تضع مقاييس مالئمة ميكن أن تساعدها على تقييم فعالية 
اآللية يف املمارسة العملية. وميكن االستفادة من إسهامات أصحاب املصلحة يف حتديد ما ينبغي 

أن تشمله تلك املقاييس للتأكد من أهنا ُتعّبر جيدًا عما يعنيه “النجاح” يف نظرهم.
تعنيه  أن  ميكن  ما  بشأن  سهلة  افتراضات  طرح  عدم  على  املؤسسة  أن حترص  وينبغي 
املؤسسة  أن  يعين  قد  الوقت  مبرور  الشكاوى  عدد  اخنفاض  أن  ذلك  معيَّنة.  عددية  مؤشرات 
تستفيد من الشكاوى السابقة ومتنع تكرارها؛ وميكن أن يشري ذلك بنفس القدر إىل أن أصحاب 
عن  للتعبري  أخرى  ُسبل  إىل  يلجأون  ورمبا  التظلم  آلية  يف  ثقتهم  يفقدون  بدأوا  قد  املصلحة 
تظلماهتم. ويف املقابل، قد تشري الزيادة يف عدد الشكاوى، على األقل يف البداية أو بعد تطورات 
جديدة رئيسية، إىل أن اآللية حتظى بالثقة وتعمل بكفاءة أو أن املشاكل آخذة يف االزدياد. ومن 
املهم وجود مؤشرات نوعية، مبا فيها تعليقات من تستهدفهم اآللية )وليس فقط من استخدموها 

بالفعل) للمساعدة على تفسري تلك األنواع من البيانات تفسريًا دقيقًا.

تساؤالت

كيف تفي أي آلية من آليات التظلم بتلك املعايري؟

كيف ميكننا التماس آراء املستعملني املقصودين من اآللية بشأن مدى وفاء اآللية باملعايري؟

هل ميكن معاجلة أي ثغرات حنددها من خالل تعديل ما لدينا من عمليات أم أن مثة ما يستدعي 
إعادة تصميم عملية جديدة؟ وإذا كانت اإلجابة هي األخرية، فهل ميكننا أن نشرك ممثلني من 

مجاعات املستعملني املقصودين )مثل أصحاب املصلحة املتضررين) يف التصميم؟

ما هي التدابري الطويلة األجل اليت ينبغي أن نتخذها لتقييم الفعالية املستمرة لآللية؟

ما مدى ثقتنا يف كيفية تفسري البيانات الكمية املتعلقة بفعالية اآللية وكيف ميكن تكميلها 
بتدابري نوعية؟
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القضايا	املتعلقة	بالسياق دال-	

ما	أمهية	ذلك؟ السؤال	81-	
د  د يتجسَّ تسري املسؤولية عن احترام حقوق اإلنسان يف كل السياقات، وهي معيار موحَّ
يف التوقع العاملي بأال متس املؤسسات كرامة اإلنسان وهي تزاول عملها. ويتيح ذلك إمكانية 
التوقع سواًء للمؤسسات أو ألصحاب املصلحة لديها. على أن ما تتعرض له حقوق اإلنسان من 
خماطر متصلة بأنشطة املؤسسة وعالقاهتا التجارية يتفاوت يف كثري من األحيان تبعًا للسياقات 
معضالت  أو  خاصة  حتديات  السياقات  تلك  تشكل  وقد  املؤسسة.  فيها  تعمل  اليت  املحددة 
للمؤسسات فيما تبذله من جهود للوفاء مبسؤولية احترام حقوق اإلنسان، وذلك عندما يبدو 
مثاًل أن املقتضيات املحلية تفرض على العمل التجاري خمالفة حقوق اإلنسان املعترف هبا دوليًا. 
وينبغي أن يكون لدى املؤسسات “بوصلة” أساسية تسترشد هبا يف تلك احلاالت، إذ لن تكون 

دة. هناك قطعًا أي إجابات سهلة أو موحَّ

املبدأ	التوجيهي	23

يف مجيع السياقات، ينبغي أن تقوم املؤسسات التجارية مبا يلي:

االمتثال جلميع القوانني املعمول هبا واحترام حقوق اإلنسان املعترف هبا دوليًا، أيًا كان مكان  )أ) 
عملها؛

التماس ُسبل احترام مبادئ حقوق اإلنسان املعترف هبا دوليًا عندما جتد نفسها أمام مقتضيات  )ب) 
متعارضة؛

معاجلة خطر التسبب أو اإلسهام يف انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان باعتبارها قضية امتثال  )ج) 
للقانون أيًا كان مكان عملها.
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كيف	يرتبط	االمتثال	للقانون	باحترام	حقوق	اإلنسان؟ السؤال	82-	
تتجسد  ما  وكثريًا  للقانون.  باالمتثال  تبدأ  االجتماعية  مسؤوليتها  بأن  املؤسسات  تقر 
املسؤولية عن احترام حقوق اإلنسان هي ذاهتا، على األقل جزئيًا، يف القوانني واللوائح. ويقتضي 
اليت حتمي حقوق  الوطنية  واللوائح  للقوانني  متتثل  أن  املؤسسات  من  للقانون  االمتثال  مفهوم 

اإلنسان حىت وإن كانت الدولة ضعيفة يف قدرهتا على إنفاذ تلك القوانني بفعالية. 

على أن املسؤولية عن احترام حقوق اإلنسان تتجاوز االمتثال للقوانني واللوائح الوطنية 
اليت حتمي حقوق اإلنسان وتتطلب احترام كل حقوق اإلنسان املعترف هبا دوليًا. ولذلك تسري 
تلك احلقوق. ولنفس هذا  لوائح وطنية حلماية  أو  قوانني  املسؤولية حيثما ال توجد أي  تلك 

السبب ينبغي للمؤسسات أن تعمل وفقًا ألرفع املعايري.

متوقعًا من  عامليًا  معيارًا  باعتبارها  اإلنسان  احترام حقوق  املسؤولية عن  أن  واخلالصة 
كل املؤسسات يف كافة احلاالت توفر الوضوح وإمكانية التنبؤ بالنسبة للمؤسسات اليت تواجه 
توقعات وطلبات متباينة. ويعين ذلك أيضًا أن املؤسسات ينبغي أاّل تستغل بيئات العمل اليت 

ال توفر محاية كافية حلقوق اإلنسان لتخفِّض معيار السلوك الذي ُتطبِّقه.

كيف	ينبغي	أن	تتعامل	املؤسسة	مع	املقتضيات	املتعارضة؟ السؤال	83-	
العمل )مقابل جمرد  العرف يف بعض سياقات  أو  اللوائح  أو  املحلية  القوانني  قد تقضي 
اإلنسان  احترام حقوق  تتعارض مع مسؤوليتها عن  بطرق  املؤسسات  تتصرف  بأن  السماح) 
املعترف هبا دوليًا. وميكن لتلك املقتضيات أن تتعلق على سبيل املثال حبقوق املرأة، أو حقوق 
العمل، أو احلق يف اخلصوصية. وميثل هذا النوع من احلاالت معضلة بالنسبة للمؤسسات عندما 
يتعيَّن عليها االمتثال لكل القوانني املنطبقة وكذلك الوفاء مبسؤوليتها عن احترام حقوق اإلنسان 

يف كافة السياقات. 

وينبغي أن تكشف عملية العناية الواجبة حبقوق اإلنسان يف املؤسسة عن احلاالت اليت قد 
يقع فيها هذا النوع من املعضالت والتدابري اليت ميكن اختاذها ملنع ذلك اخلطر أو التخفيف من 
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حدته. ويف حالة التضارب املباشر بني املقتضيات، يكمن التحدي يف إجياد ُسبل الحترام مبادئ 
احلقوق املعترف هبا دوليًا. وعلى غرار القضايا األخرى، ال يوجد أي خمطط حيدد الطريقة اليت 
ينبغي أن تعاجل هبا تلك املعضلة. على أنه بقدر ما حترص املؤسسة على ترسيخ احترام حقوق 
اإلنسان يف قيمها، وبقدر ما جتهز موظفيها للتعامل مع املعضالت األخالقية من خالل التدريب 
والتصورات والدروس املستفادة وخمططات القرارات وما شابه ذلك من عمليات، بقدر ما ميكن 

أن تصبح أقدر على حتديد طرق االستجابة املالئمة ويف الوقت املناسب.

املقتضيات  طبيعة  فهم  املعضلة  معاجلة  ُسبل  حتديد  يف  األوىل  املهمة  اخلطوات  ومن 
املتعارضة ونطاقها وآثارها بدقة. ورمبا تكون املقتضيات املحلية أكثر التباسًا مما يعتقد يف البداية، 
أو رمبا يكون التضارب مبالغ فيه على أي حنو آخر. واالعتراف بذلك قد يتيح فرصًا للحد من 
ذلك التضارب. ورمبا تسىن التماس إيضاحات من احلكومة أو السلطات املحلية بشأن نطاق 
املقتضيات املتعارضة، بل والطعن فيها. وقد يساعد ذلك على احلد من املخاطر اليت يتعرض هلا 
األشخاص واليت تتعرض هلا الشركة، كما قد يبني ألصحاب املصلحة التزام املؤسسة باحترام 
حقوق اإلنسان. ورمبا يكون لدى اآلخرين داخل جمال الصناعة أو داخل البلد ُنهج ميكن األخذ 
هبا للحد من الضرر الذي تتعرض له حقوق اإلنسان. من ذلك مثاًل أن بعض املؤسسات اليت 
النقابية تستخدم عمليات موازية لالخنراط مع  اليت تفرض قيودًا على احلرية  البلدان  تعمل يف 

العمال.

وإذا تعذر على املؤسسة إجياد حلول مباشرة أو واضحة، من املستصوب هلا أن تنخرط 
مع اخلرباء أصحاب املصلحة املعنيني، مبن فيهم، عند اإلمكان، أي مجاعات أو أفراد رمبا تكون 
أن  األوقات  املؤسسات يف كل  على  ويتعيَّن  املتعارضة.  املقتضيات  من  تضررت  قد  حقوقهم 
املتضررين  تكون على وعي بأي خماطر قد يشكلها مسار عمل معيَّن جتاه أصحاب املصلحة 

ومراعاة ذلك فيما تتخذه من قرارات. 

النوع  تواجه حتديات من هذا  اليت  املؤسسات  ويرجح بشكل خاص أن خيضع سلوك 
لتمحيص أدق من أصحاب املصلحة. وينبغي أن تكون املؤسسات قادرة على حتمل املسؤولية 
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عن جهودها يف احلفاظ على احترام حقوق اإلنسان يف تلك احلاالت، ويستصوب يف كثري من 
األحيان أن تعلن عن تلك اجلهود شريطة أن ال يتسبب ذلك يف زيادة املخاطر اليت تتعرض هلا 

حقوق اإلنسان.
املقتضيات  أو  املحلي  القانون  فيها  يتسبب  اليت  النادرة  احلاالت  يف  للمؤسسة  وينبغي 
األخرى يف تعريضها خلطر التورط يف انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، مثل اجلرائم الدولية، 
أن تنظر بعناية فيما إذا كان بوسعها مواصلة العمل بزناهة وكيفية حتقيق ذلك يف تلك الظروف، 
على أن تكون مدركة أيضًا لآلثار املتصلة حبقوق اإلنسان اليت ميكن أن تنشأ عن إهناء أنشطتها.

حلقوق	 جسيمة	 انتهاكات	 يف	 التورط	 خطر	 اعتبار	 ينبغي	 ملاذا	 السؤال	84-	
اإلنسان	مسألة	امتثال	قانوين؟

إذا كانت املؤسسات معرضة خلطر التورط يف انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، فإن 
احلصافة تقتضي أن تتعامل املؤسسة مع هذا اخلطر بنفس الطريقة اليت تتعامل هبا مع خطر التورط 
الواضح أهنا ستكون مسؤولة عنها أمام  الواضح أو من غري  يف جرمية خطرية سواًء أكان من 
القانون. ويرجع ذلك إىل شدة انتهاكات حقوق اإلنسان وأيضًا بسبب ازدياد املخاطر القانونية 

اليت تتعرض هلا الشركات بسبب تورطها يف تلك االنتهاكات. 
وميكن للمؤسسات أن تتسبب يف انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان من خالل ما تقوم به 
من أنشطة، وذلك مثاًل إذا كانت تستخدم السخرة أو تعامل العمال مبا يعد مبثابة معاملة وحشية 
أو ال إنسانية أو مهينة. وقد تساهم املؤسسات أيضًا يف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان 
اليت ترتكبها أطراف أخرى، مثل قوات األمن، وميكن أن تنشأ عن تلك املسامهة غري املباشرة يف 

ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان ادعاءات بتواطؤ قانوين أو غري قانوين.
ويشري شرح املبدأ التوجيهي 17 إىل أنه “باملعىن القانوين، حتظر معظم الواليات القضائية 
التواطؤ يف ارتكاب اجلرائم، ويتيح عدد منها حتميل املؤسسة التجارية املسؤولية اجلنائية يف مثل 
هذه احلاالت. وميكن يف العادة أيضًا أن تستند الدعاوى املدنية إىل اشتراك مزعوم للمؤسسة 
التجارية، يف إحلاق ضرر ما، على الرغم من أن حقوق اإلنسان قد ال تشكل إطار هذه الدعاوى. 
ويشري فقه القانون اجلنائي الدويل أساسًا إىل أن املعيار ذي الصلة فيما يتعلق باملساعدة والتحريض 
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هو تعمد تقدمي املساعدة العملية يف ارتكاب جرمية أو التشجيع املؤثر تأثريًا كبريًا على ارتكاهبا”. 
وقد واجهت املؤسسات على سبيل املثال اهتامات بالتواطؤ القانوين على أساس ادعاءات بأهنا 
إبادة  ارتكاب أعمال  بعد ذلك يف  املواد  قدمت مواد كيميائية إىل طرف آخر استخدم تلك 

مجاعية، أو ادعاءات بأهنا قدَّمت دعمًا لوجستيًا إىل قوات حكومية ضالعة يف جرائم حرب.
ويكشف التاريخ احلديث لإلجراءات القانونية اليت يتخذ معظمها شكل قضايا مسؤولية 
مدنية ضد شركات متعددة اجلنسيات على تورطها يف انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، عن 
جمموعة متشابكة غري متسقة وإن كانت آخذة يف االتساع من التبعات القانونية اليت ميكن أن 
تقع على الشركات. وبالنظر إىل طبيعة خماطر حقوق اإلنسان املعنية، وبالنظر أيضًا إىل احلدود 
تعامل  ينبغي أن  األقاليم يف بعض احلاالت،  القانونية اآلخذة يف االتساع، مبا يف ذلك حدود 
انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان باعتبارها مسألة  التورط يف  املؤسسات كل حاالت خماطر 

امتثال قانوين بصرف النظر عن حالة القانون الساري على النشاط التجاري)9). 

ما	هي	احلاالت	اليت	ميكن	أن	يتعرض	فيها	العمل	التجاري	على	 السؤال	85-	
حلقوق	 جسيمة	 انتهاكات	 يف	 التورط	 خلطر	 اخلصوص	 وجه	

اإلنسان؟
تسود يف األغلب خماطر التورط يف انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف السياقات اليت 
ال توجد فيها مؤسسات حكومية فعالة أو محاية قانونية أو احلاالت اليت توجد فيها أمناط مترسخة 
من التمييز الشديد. ورمبا تنشأ أكرب املخاطر يف املناطق املتأثرة بالزناع، وإن كانت ال تقتصر على 
تلك املناطق. وينبغي أن تثري تلك السياقات تلقائيًا حماذير داخل املؤسسة وحتفز عمليات العناية 
الواجبة حبقوق اإلنسان، وهي عمليات ينبغي أن تكون دقيقة ومراعية هلذا املستوى األكرب من 
املخاطر. وينبغي أيضًا النظر إىل هذا املستوى الكبري من العناية الواجبة حبقوق اإلنسان باعتباره 
خاضعة  بلدان  يف  جتارية  أنشطة  متارس  أن  يف  تفكر  أو  متارس  كانت  إذا  للمؤسسة  جوهريًا 

لعقوبات من األمم املتحدة أو املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية؟

على  حتتوي  اإلنترنت  شبكة  على  ببوابة  اإلنسان  وحقوق  لألعمال  اإلعالم  مركز  حيتفظ  (9(
معلومات عن القضايا املتعلقة بادعاءات تورط األعمال التجارية يف انتهاكات حلقوق اإلنسان: 

.www.business-humanrights.org
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ومعاجلة	 لتقييم	 مساعدة	 على	 أن	حتصل	 للمؤسسة	 ميكن	 كيف	 السؤال	86-	
التحديات	الناشئة	يف	السياقات	الصعبة؟

عند ختطيط أو إجراء أعمال جتارية يف سياقات تشكل حتديات خاصة لقدرة املؤسسة على 
احترام حقوق اإلنسان، مثل املناطق املنكوبة بالزناع، سيتعذر على الكثري من املؤسسات تقييم 
املخاطر تقييمًا كافيًا. وينبغي يف تلك احلالة أن تلتمس املؤسسة مشورة من مصادر خارجية 
م التقارير منها. وميكن  موثوقة، مبا فيها منظمات املجتمع املدين العاملة يف املنطقة أو اليت تقدِّ
أيضًا، عند االقتضاء، التماس املشورة من احلكومات، مبا فيها مشورة احلكومة موطن املؤسسة. 
وميكن للمؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان أن تكون مصدرًا قيِّمًا آخر للمشورة. وميكن 
أيضًا للعمل مع الشركاء التجاريني أو هيئات الصناعة أو املبادرات اليت يشترك فيها العديد من 
أصحاب املصلحة أن يساعد املؤسسة على استحداث ُنهج أنسب ملعاجلة املخاطر املتصلة حبقوق 

اإلنسان يف الظروف املعقدة )انظر املرفق الثاين ملزيد من األمثلة على املوارد اخلارجية).

تساؤالت

هل نعمل يف سياق تتسم قوانينه املحلية املتصلة حبقوق اإلنسان بأهنا ضعيفة أو غري نافذة 
أو غري موجودة أصاًل؟ وهل عنايتنا الواجبة تقيِّم تلك العوامل وأثرها بالنسبة للمخاطر اليت تتعرض 

هلا حقوق اإلنسان؟

هل من الواضح لكل العاملني وملن تربطهم بنا عالقات جتارية يف تلك السياقات أننا حنرص يف 
عملنا على احترام كل حقوق اإلنسان املعترف هبا دوليًا؟ وهل يدركون ما ينطوي عليه ذلك؟

هل نعمل يف سياق توجد فيه مقتضيات متعارضة بني القانون املحلي وحقوق اإلنسان املعترف 
هبا دوليًا؟

القانون  التوفيق بني  إذا كان األمر كذلك، فإىل أي مدى حنن متأكدون من عدم إمكانية 
واملعايري الدولية؟ وهل مثة إمكانية لالتصال بالسلطات حبثًا عن حل دون مفاقمة املخاطر اليت تتعرض 

هلا حقوق اإلنسان؟
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هل توجد أي طرق راسخة للتعامل مع هذا التضارب يف املقتضيات أو أي أمثلة ناجحة من 
مؤسسات أخرى؟

من الذي نلجأ إليه ملساعدتنا يف حتديد أفضل ُسبل االستجابة عندما نواجه معضالت حقيقية؟ 
وهل من املمكن إدراج ممثلني عن أصحاب املصلحة املتضررين يف هذه العملية؟

ما هي العمليات اليت لدينا لتربير القرارات واإلجراءات يف تلك التصورات؟

إذا تسببت املقتضيات املحلية يف تعريضنا خلطر التورط يف انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان 
مثل اجلرائم الدولية، فما هي العمليات اليت من خالهلا سنقرر البقاء، وإذا كان األمر كذلك فبأي 

شروط، ومن الذي سيشارك يف ذلك على املستويات العليا؟

هل ُيعاَلج التورط املحتمل يف انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان داخل مؤسستنا أسوة مبسائل 
االمتثال للقانون؟ ومن الذي ينبغي أن يشارك يف ضمان حتقيق ذلك؟ ويف أي مرحلة؟ 

إذا كنا نعمل أو إذا كان من تربطهم بنا عالقات جتارية يعملون يف مناطق متضررة من الزناع، 
فهل هذه احلاالت تفضي تلقائيًا إىل عملية أدق للعناية الواجبة داخل املؤسسة؟

املناطق  تلك  لنا يف  بالنسبة  آثار  من  عليه  تنطوي  وما  اإلنسان  حالة حقوق  سنقيِّم  كيف 
املتضررة من الزناع؟ وما هي املوارد اليت سنعتمد عليها؟

املبدأ	التوجيهي	24

حيثما يلزم إعطاء األولوية إلجراءات معاجلة اآلثار الفعلية واملحتملة الضارة حبقوق اإلنسان، 
ينبغي أن تسعى املؤسسات التجارية أواًل إىل منع اآلثار األكثر خطورة وختفيف حدهتا أو أن تسعى 

إىل معاجلة اآلثار اليت يؤدي التأخر يف معاجلتها إىل جعلها غري قابلة للعالج.
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ذلك؟ أمهية ما 	-87 السؤال
ال يوجد أي ترتيب هرمي يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، بل تعامل حقوق اإلنسان 
ر دومًا للمؤسسة معاجلة  باعتبارها غري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. على أنه قد ال يتيسَّ
كل اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان فورًا. ويعمل الكثري من املؤسسات يف سياقات خمتلفة وهلا 
سالسل إمداد معقدة والعديد من الشركاء. وقد تكون املؤسسة معرضة خلطر التورط يف جمموعة 
من اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان وقد توجد قيود على املوارد وقيود لوجستية حتد من قدرهتا 

على معاجلة اآلثار كلها فورًا.

وهتدف عمليات العناية الواجبة حبقوق اإلنسان وعمليات املعاجلة إىل مساعدة املؤسسات 
ومنتجاهتا  بعملياهتا  متصلة  آثار  من  اإلنسان  حقوق  له  تعرض  مما  حد  أدىن  إىل  التقليل  على 
وخدماهتا. وإذا تعذر التصدي بشكل معقول لتلك اآلثار مجيعًا فورًا، جيب أن ينصب التركيز 
على اآلثار اليت تلحق أكرب ضرر بالناس. ويعين ذلك إعطاء األولوية لآلثار اليت تكون أو ستكون 
أشد يف نطاقها أو حجمها أو اليت ميكن أن يؤدي التأخر يف التصدي هلا إىل جعلها غري قابلة 
للعالج. وحاملا تعاجل أشد اآلثار، ينبغي أن تلتفت املؤسسة إىل اآلثار اليت تليها شدة وهكذا 
دواليك حىت تكون قد عاجلت كل اآلثار الفعلية واملحتملة على حقوق اإلنسان )على أن يوضع 

يف االعتبار أهنا ستكون على األرجح عملية مستمرة تتغيَّر تبعًا للظروف).

“شديدًا”؟ أثرًا ُيعد الذي ما 	-88 السؤال
 ]...[ اإلنسان “تقاس  املتصلة حبقوق  اآلثار  أن شدة  التوجيهي )1  املبدأ  يبني شرح 
حبجمها ونطاقها وعدم قابليتها للمعاجلة”. ويعين ذلك أن من االعتبارات ذات الصلة جسامة 
األثر وعدد األفراد املتضررين أو الذين سيتضررون )نتيجة مثاًل لآلثار املتأخرة النامجة عن الضرر 
البيئي). والعامل الثالث ذو الصلة هو “عدم القابلية للمعاجلة”، ويقصد به هنا أي قيود حتد من 
القدرة على إعادة املتضررين إىل حالة ال تقل أو ال ختتلف عن احلالة اليت كانوا عليها قبل وقوع 

األثر. وهلذه األغراض ال ينطبق التعويض املايل إاّل بالقدر الذي ميكن به استعادة تلك احلالة.
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وليس من الضروري أن يتسم األثر بأكثر من خصيصة من تلك اخلصائص الثالث حىت 
ميكن اعتباره “شديدًا”. وبالتايل كلما ازداد حجم ونطاق األثر كلما تعذر يف الغالب عالجه. 
وعالوة على ذلك، يؤكد املبدأ التوجيهي )2 أن التأخر يف معاجلة أثر معيَّن ميكن يف حد ذاته 
أن يقلل من إمكانية معاجلته، وأنه ال بد من مراعاة ذلك عند ترتيب األولويات. من ذلك أنه يف 
حالة فصل عمال من عملهم دون وجه حق، ميكن لتأخر العالج لفترة طويلة أن حيملهم على 

البحث عن عمل آخر ويزيد ذلك بالتايل من صعوبة إعادهتم إىل عملهم.

املتبعة يف  املعيارية  الُنهج  فإن  بالفعل  الضار حمتمل احلدوث ومل حيدث  األثر  وإذا كان 
إدارة املخاطر تشري إىل أن احتماالت حدوث األثر تصبح عاماًل رئيسيًا إىل جانب شدته. على 
أن اخنفاض احتماالت حدوث أثر ضار حبقوق اإلنسان ال تربر وحدها ختفيض مستوى أولوية 
جهود التخفيف من حدة اخلطر. وينبغي بدل ذلك أن يكون عدم قابلية األثر املحتمل للمعاجلة 
عاماًل رئيسيًا يف حتديد مشروعية تأخري تلك اجلهود. واخلالصة أن سياق املخاطر اليت تتعرض هلا 

حقوق اإلنسان وشدة املخاطر الفعلية أو املحتملة جيب أن تكون هي العامل املهيمن. 

وقد يكون واضحًا األثر “الشديد” أو “غري القابل للمعاجلة” الذي بذاله يف حاالت 
رفاه  على  أساسًا  يؤثر  الذي  األثر  أو  األفراد  وصحة  احلياة  يف  احلق  على  األثر  مثل  كثرية، 
مجاعات أو جمتمعات حملية بأكملها. ويف احلاالت اليت ترى فيها املؤسسة أهنا جتازف بالتورط يف 

انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، ينبغي إعطاء األولوية دومًا ملعاجلة هذا اخلطر.

عدم  على  تؤثر  أن  اليت ميكن  العوامل  أو  اإلنسان  على حقوق  اآلثار  أشد  تكون  وقد 
املبدأ  أقل وضوحًا يف حاالت أخرى. وعالوة على ذلك وكما يشري شرح  للمعاجلة  قابليتها 
النظر إىل “الشدة” باعتبارها مفهومًا مطلقًا، بل هي تناسبية مع  التوجيهي )2، ينبغي عدم 
اآلثار األخرى على حقوق اإلنسان اليت حتددها املؤسسة. ويستصوب للمؤسسات أن تنخرط، 
حيثما أمكن، مع من تكون حقوقهم عرضة للخطر من أجل ضمان إدراكهم األثر الذي ميكن 

أن يقع عليهم.
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على  تقع  أن  ميكن  اإلنسان  حبقوق  املتصلة  اآلثار  أشد  فإن  التنفيذي،  للسياق  وتبعًا 
النساء  أو  األطفال  مثل  التهميش،  أو  للضعف  أكثر  معرضة  فئات  إىل  املنتمني  األشخاص 
أو الشعوب األصلية أو األشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية أو غريها. وإذا رأت املؤسسة أهنا يف 
حاجة إىل حتديد أولويات التصدي لآلثار املتصلة حبقوق اإلنسان، ينبغي أن تأخذ يف االعتبار 

ما تتعرض له تلك الفئات وخطر تعريضهم آلثار بالغة يف حال تأخر التصدي آلثار معينة. 

شديدًا؟ ُيعد ال الذي لألثر بالنسبة ذلك يعنيه الذي ما 	-89 السؤال
معاجلة املسائل اليت تعد األشد ال تعين بأي حال من األحوال عدم احلاجة إىل معاجلة اآلثار 
الواجبة،  العناية  عملية  من خالل  املؤسسة  وحتددها  اإلنسان  هلا حقوق  تتعرض  اليت  األخرى 
بل يتعلق هذا املبدأ بترتيب تتابع إجراءات التصدي يف حال عدم إمكانية معاجلة كل اآلثار دفعة 
واحدة. وتظل املؤسسة مسؤولة عن معاجلة مجيع آثارها الفعلية واملحتملة على حقوق اإلنسان. 
إىل  يتطور  قد  شديدًا  بدايته  يف  يعترب  ال  الذي  األثر  أن  األذهان  عن  يغيب  أاّل  أيضًا  وينبغي 

انتهاكات أكثر خطورة )أو هكذا يتصور) إن مل يعاجل على حنو سليم.
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تساؤالت
هل حنتاج إىل ترتيب استجاباتنا ألي آثار ضارة حبقوق اإلنسان نكون قد حددناها، أم هل 

ميكن أن نعاجلها مجيعًا يف آن واحد؟
إذا كان علينا أن حندد األولويات حىت نرتب تتابع استجاباتنا فهل لدينا وسيلة لتقييم مدى 

شدة آثارنا؟
هل تراعي ُنظمنا اليت نستخدمها لتقييم شدة اآلثار نطاق األثر وحجمه وعدم قابليته للمعاجلة؟
هل تعكس تلك الُنظم إعطاء األولوية ملعاجلة األثر املحتمل إذا كان شديدًا بصرف النظر عن 

احتماالته؟
هل تويل تلك الُنظم اهتمامًا خاصًا لألفراد املنتمني إىل فئات ضعيفة الذين قد يعانون أشد 

اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان؟
هل حتدد تلك الُنظم احلاالت اليت ميكن أن يؤدي فيها تأخر التصدي لألثر الفعلي إىل زيادة 

صعوبة املعاجلة؟
حاملا تعاجل أشد اآلثار املتصلة حبقوق اإلنسان، هل تنتقل ُنظمنا تلقائيًا إىل اآلثار التالية األشد 

حلني معاجلتها مجيعًا؟
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األول املرفق
األساسية واالتفاقيات اإلنسان حلقوق الدولية الشرعة يف الواردة احلقوق

الدولية العمل ملنظمة
اإلنسان حلقوق الدولية الشرعة ألف-	

والصكوك  اإلنسان  العاملي حلقوق  اإلعالن  اإلنسان من  الدولية حلقوق  الشرعة  تتألف 
الرئيسية اليت دوِّنت من خالهلا، وهي العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد 
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وتنص األحكام املماثلة يف العهدين 
على عدم التمييز وعلى املساواة بني اجلنسني باعتبارمها مبدأين جامعني ينبغي تطبيقهما باالقتران 
عليها يف  املنصوص  احلقوق  اإلسهاب  من  مبزيد  ويعرفان  العهدان  ويقر  املحددة.  احلقوق  مع 

اإلعالن العاملي على النحو التايل:

والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد
حق تقرير املصري املادة 1: 

املبادئ اجلامعة املواد من 2 إىل 5:

احلق يف احلياة املادة 6:

احلق يف عدم التعرض للتعذيب و/أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املادة 7:

احلق يف عدم التعرض للرق أو العبودية أو السخرة  املادة 8:

احلق يف احلرية وأمن الشخص على نفسه املادة 9:

حق األشخاص املحتجزين يف معاملة إنسانية املادة 10:

احلق يف عدم التعرض للسجن بسبب العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي  املادة 11:
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احلق يف حرية التنقل املادة 12:

حق األجانب يف اإلجراءات القانونية الواجبة عندما يتعرضون للطرد املادة 13:

احلق يف حماكمة عادلة  املادة )1:

احلق يف عدم اخلضوع للقانون اجلنائي بأثر رجعي املادة 15:

حق الشخص يف أن يعترف له بالشخصية القانونية  املادة 16:

احلق يف اخلصوصية املادة 17:

احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين املادة 18:

احلق يف حرية الرأي والتعبري املادة 19:

على  للتحريض  التعرض  وعدم  احلرب  لدعاية  التعرض  عدم  يف  احلق  املادة 20:
الكراهية العنصرية أو الدينية أو القومية

احلق يف التجمع املادة 21:

احلق يف تكوين اجلمعيات املادة 22:

احلق يف التمتع حبماية األسرة واحلق يف الزواج املادة 23:

احلق يف التمتع باحلماية للطفل املادة )2:

احلق يف املشاركة يف احلياة العامة املادة 25:

احلق يف املساواة أمام القانون، واحلقوق املتعلقة بعدم التمييز املادة 26:

حقوق األقليات املادة 27:
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والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد
حق تقرير املصري  املادة 1:

املبادئ اجلامعة املواد من 2 إىل 5:

احلق يف العمل املادة 6:

احلق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  املادة 7:

احلق يف تكوين النقابات واالنضمام إليها، واحلق يف اإلضراب املادة 8:

احلق يف األمن االجتماعي، مبا يف ذلك التأمني االجتماعي املادة 9:

احلق يف العيش يف كنف األسرة املادة 10:

احلق يف مستوى معيشي كاٍف )يشمل ذلك احلق يف الغذاء الكايف، واحلق  املادة 11:
بأنه  أيضًا  احلق  هذا  ر  وُفسِّ القسري.  الطرد  وحظر  الالئق،  املسكن  يف 

يشمل احلق يف مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي).

احلق يف الصحة املادة 12:

احلق يف التعليم املادتان 13 و)1:

حقوق املشاركة يف احلياة الثقافية، واالستفادة من التقدم العلمي، واحلقوق  املادة 15:
املادية واملعنوية للمؤلفني واملخترعني 

الدولية العمل ملنظمة األساسية االتفاقيات باء-	
أقرَّت منظمة العمل الدولية يف عام 1998 اإلعالن املتعلق باملبادئ واحلقوق األساسية يف 
العمل. ويلزم اإلعالن األعضاء باحترام املبادئ واحلقوق األساسية األربعة يف العمل، هي احلرية 
النقابية وحق املفاوضة اجلماعية؛ والقضاء على العمل اجلربي واإللزامي؛ والقضاء على التمييز 
يف االستخدام واملهنة؛ والقضاء على عمل األطفال. وكل مبدأ من هذه املبادئ تؤيده اتفاقيتان 
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من اتفاقيات منظمة العمل الدولية اليت تشكل معًا معايري العمل األساسية الثمانية ملنظمة العمل 
الدولية.

اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم لعام 9)19 )رقم 87) -1

اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية لعام 9)19 )رقم 98) -2

االتفاقية املتعلقة بالعمل اجلربي لعام 1930 )رقم 29) -3

اتفاقية إلغاء العمل اجلربي لعام 1957 )رقم 105) -(

اتفاقية املساواة يف األجور لعام 1951 )رقم 100) -5

اتفاقية التمييز )يف االستخدام واملهنة) لعام 1958 )رقم 111) -6

اتفاقية احلد األدىن لسن االستخدام لعام 1973 )رقم 138) -7

اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل األطفال لعام 1999 )رقم 182) -8
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الثاين املرفق
اخلارجيني اخلرباء ملوارد أمثلة

أصبحت املعلومات واملشورة بشأن املخاطر املتصلة حبقوق اإلنسان متاحة بشكل متزايد ½
من بعض املكاتب أو الوكاالت احلكومية، سواًء العام منها أو ما يتعلق بصناعات معيَّنة، 
أو ما يتعلق بسياقات جغرافية معينة أو مسائل معيَّنة، من قبيل حقوق العمل أو حقوق 

الشعوب األصلية.

مفوضية ½ موقع  مثل  الويب،  على شبكة  املتاحة  الرمسية  املعلومات  مبوارد  االستعانة  ميكن 
الدولية  العمل  منظمة  )www.ohchr.org) وموقع  اإلنسان  السامية حلقوق  املتحدة  األمم 

.(www.ilo.org(

ميكن احلصول أيضًا على املشورة من مصادر أخرى موثوقة، مثل الكثري من املؤسسات ½
الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان، ومكتب منظمة العمل الدولية للمساعدة يف األعمال املتعلقة 
مبعايري العمل الدولية، فضاًل عن املنظمات غري احلكومية واملؤسسات األكادميية املرموقة اليت 

تركز على مسائل حقوق اإلنسان املتصلة بالعمل التجاري.

االتفاق العاملي هو مبادرة األمم املتحدة بشأن املسؤولية العاملية للشركات. وميكن الرجوع ½
إىل املوقع التايل للوقوف على العالقة بني املبادئ التوجيهية للعمل التجاري وحقوق اإلنسان 
www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/ العاملي: االتفاق  وبني 

Resources/GPs_GC%20note.pdf )مت الدخول إىل املوقع يف 8 آذار/مارس 2012). 

باملؤسسات  منها  الكثري  يتعلق  اليت  التوجيهية  واملواد  األدوات  من  تزنيل جمموعة  وميكن 
الصغرية واملتوسطة وذلك مباشرة من موقع االتفاق العاملي لألمم املتحدة على شبكة الويب 

)www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights)، مثل:
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العاملي لألمم 	  العمل	التجاري	وحقوق	اإلنسان	)االتفاق  التعلم	يف	جمال	 أداة	
املتحدة/مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، 2011): وحدات منوذجية 
وتوقعات  احلالية  االجتاهات  عن  حالة  ودراسات  متارين  تضم  الويب  شبكة  على 
ده إطار  األعمال التجارية بشأن تنفيذ مبادئ حقوق اإلنسان على النحو الذي جيسِّ
األمم املتحدة بشأن “احلماية واالحترام واالنتصاف”. وميكن للمستعملني احلصول 

على شهادة مبجرد اجتياز االختبار.

اإلنسان/شركة 	  حقوق  بشأن  األعمال  قادة  )مبادرة  اإلنسان	 حقوق	 مصفوفة	
كريدت 360، صدرت النسخة املستكملة يف عام 2010): ومتثل مصفوفة حقوق 
ن الشركة من البدء يف فهم ومعاجلة أدائها  ليًا وأداة للتعلم متكِّ اإلنسان تقييمًا ذاتيًا أوَّ
على صعيد حقوق اإلنسان وذلك عن طريق حتديد سياساهتا بشأن حقوق اإلنسان 
وُنهجها حياهلا. وسوف تساعد الشركات على تصور وتقييم وإدارة براجمها وأدائها 

يف جمال حقوق اإلنسان.

كيف	حتترم	حقوق	اإلنسان	وأنت	تزاول	العمل	التجاري	)شبكة االتفاق العاملي، 	 
هولندا، 2010): يستفيد هذا املنشور من إطار “احلماية واالحترام واالنتصاف” 
الذي وضعه ممثل األمم املتحدة اخلاص املعين مبؤسسات األعمال التجارية وحقوق 
اإلنسان. وتستند التوصيفات الواردة يف هذا املنشور ونقاط التعلم فيه وتوجيهاته إىل 
جتارب عشر شركات متعددة اجلنسيات يف الشبكة اهلولندية لالتفاق العاملي والغرض 
منه هو مساعدة الشركات على الوفاء بالتزاماهتا باحترام حقوق اإلنسان وفقًا لذلك 

اإلطار.

)االتفاق 	  التجارية	 ترمجة	حقوق	اإلنسان:	دليل	مرجعي	ملؤسسات	األعمال	
العاملي لألمم املتحدة/مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان/مركز كاستان 
هذا  من  الغرض  األعمال، 2008).  لقادة  الدويل  اإلنسان/املنتدى  حقوق  لقانون 
ملؤسسات  مفهومة  بطريقة  عامليًا  هبا  املعترف  اإلنسان  حقوق  شرح  هو  املنشور 
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األعمال. ويبني املنشور، باستخدام األمثلة واقتراح اإلجراءات العملية، أمهية حقوق 
اإلنسان يف سياق الشركات.

دليل	تقييم	وإدارة	اآلثار	املتصلة	حبقوق	اإلنسان	)االتفاق العاملي لألمم املتحدة/	 
املؤسسة املالية الدولية/املنتدى الدويل لقادة األعمال، صدرت النسخة املستكملة يف 
عام 2010): الغرض من هذه األداة التفاعلية املتاحة مباشرة على شبكة اإلنترنت 
هو توجيه الشركات يف تقييم وإدارة املخاطر واآلثار اليت تتعرض هلا حقوق اإلنسان 
فإن  املنظمات  أنواع  مفيد ملختلف  الدليل  أن  التجارية. ويف حني  أنشطتها  بسبب 
الشركات هي اجلمهور الرئيسي واملقصود وميكن احلصول عليه جمانًا بعد التسجيل 

يف املوقع.

املتحدة/مفوضية 	  لألمم  العاملي  )االتفاق  اإلنسان	 حلقوق	 سياسة	 صياغة	 دليل	
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، 2011): يتضمن هذا الدليل تعليمات بشأن 

الطريقة اليت ميكن هبا للشركات صياغة وتنفيذ سياسة حلقوق اإلنسان.

والتوجيهات ½ األدوات  بعض  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  أيضًا  توفر 
املستخدمة على نطاق واسع، ومنها أداة الوعي باملخاطر للمؤسسات املتعددة اجلنسيات 
www.oecd. :يف مناطق احلكم الضعيفة )2006). وميكن االطالع عليها يف هذا املوقع
org/dataoecd/26/21/36885821.pdf )مت الدخول إىل املوقع يف 8 آذار/مارس 2012).

إىل ½ انتقادات  توجيه  يف  تسببت  اليت  اإلنسان  حبقوق  املتصلة  اآلثار  عن  املعلومات  توفر 
اآلخرين العاملني يف نفس جمال الصناعة أو مثوهلم أمام القضاء، مؤشرًا جيدًا للغاية بشأن 
بعض املسائل اليت ينبغي أن تركز عليها املؤسسة. وميكن للتقارير اإلخبارية أن تشري إىل 
قضايا حقوق اإلنسان الساخنة اليت تواجهها صناعة معيَّنة. ومن مصادر تلك املعلومات 
www.business-( اليت حتظى باحترام واسع مركز اإلعالم ملوارد األعمال وحقوق اإلنسان

 .(humanrights.org
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نقدية ½ نظر  تقيِّم من وجهة  اليت  احلكومية  املنظمات غري  الشبكية ملختلف  للمواقع  ميكن 
أنشطة املؤسسات أن توفر مؤشرات بشأن املسائل ذات الصلة. 

غالبًا ما تتاح اخلربة واملشورة ذات الصلة يف املجال الذي تعمل فيه املؤسسة ذاهتا. وميكن ½
االطالع على أمثلة للمبادرات يف موقع مركز اإلعالم لألعمال وحقوق اإلنسان على شبكة 
م توجيهات إىل أعضائها. وأدرجت  الويب. وميكن أيضًا لبعض رابطات األعمال أن تقدِّ
أيضًا بعض الشبكات املحلية املعنية باالتفاق العاملي حقوق اإلنسان يف جماالت عملها، ورمبا 
حتوز معلومات مهمة للمؤسسات اليت تلتمس التوجيه بشأن منطقة جغرافية معيَّنة. انظر: 
إىل  الدخول  )مت   www.unglobalcompact.org/networksaroundtheworld/index.html

املوقع يف 8 آذار/مارس 2012). 

باالحترام ½ حيظون  الذين  املصلحة  أصحاب  من  العديد  يتخذها  اليت  للمبادرات  ميكن 
أو املبادرات اليت تتخذها الصناعات أن توفر مصدرًا للمشورة واخلربة اليت تنطوي على 

قيمة كبرية يف معاجلة حتديات العمل التجاري وحقوق اإلنسان.

قد توجد فرص للتعاون يف معاجلة التحديات املشتركة اليت تتعرض هلا حقوق اإلنسان. من ½
ذلك مثاًل أن الشركات صاحبة العالمات التجارية واجلهات اليت تقوم بتوريد منتجاهتا قد 
تكون هلا مصلحة مشتركة يف احلد من املخاطر اليت تتعرض هلا حقوق اإلنسان يف سلسلة 

ن من جتميع املوارد لتحقيق أهداف مشتركة. القيمة، وهو ما ميكِّ

لالطالع على توجيهات بشأن مؤسسات األعمال العاملة يف املناطق املتضررة من الزناع، ½
 “Red Flags: Liability risks for companies operating in high-risk zones  ” انظر 
)األعالم احلمراء: خماطر التزامات الشركات العاملة يف املناطق الشديدة اخلطورة)، صادر 
www. املوقع:  هذا  من  عليه  احلصول  وميكن  فافو.  ومعهد  الدولية  اإلشعار  منظمة  عن 
)مت الدخول إىل املوقع يف 8 آذار/ redflags.info/index.php?page_id=14&style_id=0

مارس 2012).
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