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 مقدمة

أن يعني ممثالً خاصاً يعىن مبسألة حقوق األمني العام إىل  ٢٠٠٥/٦٩ طلبت جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها -١
وطلب إىل املمثل اخلاص . اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، لفترة أولية مدهتا سنتان

 مؤقتاً إىل اللجنة يف دورهتا الثانية والستني، وتقريراً هنائياً يف دورهتا الثالثة والستني، يتضمنان آراء                أن يقدم تقريراً  
 :وتتلخص أغراض هذين التقريرين فيما يلي. وتوصيات لتنظر فيها اللجنة

حتديـد وتوضـيح معايري تتعلق مبسؤولية الشركات ومساءلتها بالنسبة للشركات عرب الوطنية              )أ( 
 ريها من مؤسسات األعمال يف جمال حقوق اإلنسان؛وغ

التوسع يف دراسة دور الدول يف تنظيم دور الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال  )ب( 
 يف جمال حقوق اإلنسان تنظيماً فعاالً وحتديد هذا الدور بطرق منها التعاون الدويل؛

بالنسبة للشركات عرب   " جمال النفوذ "و" التواطؤ "القـيام ببحث وتوضيح ما تعنيه مفاهيم مثل        )ج( 
 الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال؛

استحداث مواد وطرائق لتقييم أثر الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال يف جمال  )د( 
 حقوق اإلنسان؛

 . األعمالمجع خالصة ألفضل ممارسات الدول والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات  )ه( 

 الذي يوافق على ٢٠٠٦/٢٧٣، اعتمد اجمللس االقتصادي واالجتماعي القرار     ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٥ويف   -٢
 .)١(، عني األمني العام جون روغي ممثالً خاصاً لـه٢٠٠٥يوليه / متوز٢٨ويف . طلب اللجنة

ص لألمني العام يف املهام املوكلة يواجهها املمثل اخلا لطلب اللجنة ويف ضوء التحديات املعقدة اليت    ووفقاً -٣
، شرع املمثل اخلاص يف عمله بإجراء مشاورات مستفيضة         حتديد تلك املهام   تسبقاألحداث اليت   إىل جانب   إليه،  

 مع الدول واملنظمات غري احلكومية الدولية لألعمال -بشأن مضمون واليته، إىل جانب سبل بديلة لالضطالع هبا 
، واحتادات العمال الدولية واألمم املتحدة وغريها من الوكاالت الدولية، واخلرباء           الـتجارية وفـرادى الشركات    

ورهناً بتوفر  . وُعقـدت حىت اآلن اجتماعات رمسية يف جنيف ونيويورك ولندن وباريس وواشنطن           . القانونـيني 
جنويب الصحراء  التـربعات، يـزمع املمثل اخلاص عقد مشاورات إقليمية بني خمتلف أصحاب املصاحل يف أفريقيا                

وقد اختتم، باإلضافة إىل ذلك، أول زيارة يأمل أن تكون ضمن سلسلة من الزيارات              . الكربى وأمريكا الالتينية وآسيا   
. غـري الرمسية إىل عمليات تقع ما وراء البحار يف سبعة قطاعات بدعوة من الشركات املالكة هلا لكن دون متويل منها                    

اليت ستشمل مناقشات مستقلة مع فئات من اجملتمعات املعنية، يف تعميق إدراك املمثل ويتمثل الغرض من هذه الزيارات، 
 .اخلاص شخصياً لألوضاع على األرض دون وضع تقارير عن الشركات أو البلدان اليت توجد فيها

ولالطـالع على مزيد من املعلومات اليت ختص الوالية، ُيجري املمثل اخلاص استطالعاً لدى الشركات                -٤
، حيث يسأل هذه اجملموعة من الشركات النافذة عما إذا )٢(فورتشنلعاملـية اخلمسـمائة املدرجة يف قائمة جملة       ا
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كانت لديها سياسات وممارسات تتعلق حبقوق اإلنسان، ويف حال وجودها فيما هي املعايري اليت ترجع إليها، وهل 
ىل مسؤوليتها يف جمال حقوق اإلنسان جتاه خمتلف        دراسات لتقييم األثر على حقوق اإلنسان، وكيف تنظر إ        ُتجـري   

ويقترح املمثل اخلاص كذلك إجراء استطالع لدى احلكومات للحصول على املعلومات اليت حيتاجها             . أصحاب املصاحل 
 .٢٠٠٥/٦٩ من واليته احملددة يف القرار ١من الفقرة  ) ه(و) ب(يف حتضري رد مناسب على الفقرتني الفرعيتني 

اً للمشورة بشأن األبعاد القانونية البحتة لواليته، يستعني املمثل اخلاص بكلية القانون يف جامعة              التماسو -٥
هارفـرد، وكذلك بأحباث واستشارات يقدمها لـه جماناً أخصائيون وباحثون قانونيون يف الواليات املتحدة واململكة               

 .اء يف القانون، ال سيما من البلدان الناميةوهو يرحب بأية مساعدة إضافية يقدمها له خرب. املتحدة وأستراليا

تفصيل ضمن  الواليته بكل ما ميكن من      من  جيب املمثل اخلاص يف تقريره النهائي على كل فقرة فرعية           وسـيُ  -٦
ويقتصر الغرض من هذا التقرير املؤقت على حتديد اإلطار الشامل للوالية           . املواردبه  سمح   ما ت  يف حدود الوقت املتاح و  

 . يراه املمثل اخلاص، ووضع اخليارات االستراتيجية األساسية، وتلخيص برنامج أنشطته احلايل واملقرروفق ما

 حتديد إطار املسائل -أوالً 

 ومبا جاء فيه عرب مراحل      ٢٠٠٥/٦٩بأحكام القرار    يف القيام بعمله      لألمني العام  يسترشد املمثل اخلاص   -٧
ف من واليته هو تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها فيما يتعلق بالشركات           ومن مث فإنه يستند إىل كون اهلد      . صياغته

عـرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال التجارية، ولكن املسؤولية الرئيسية عن صون تلك احلقوق تقع على             
وعالوة على ذلك، فهو يرى أن فقرات منطوق القرار تبني أن الغرض من مهمته هو أن تكون                 . عاتق احلكومات 

يِّنات، وأن تقدِّم توضيحاً مفاهيمياً كلما طُلب منه أو استدعى األمر ذلكم  .بنية يف املقام األول على حجج وَب

هـناك ثالثة عوامل سياقية واسعة ترسم حدود حتليل املمثل اخلاص للعالقة السريعة التطور بني األعمال                 -٨
يف التجاوزات اليت ُيدعى ارتكاهبا      واألمناط العامة    ،لعوملةلية  اتسمات املؤسس ال:  وهي ،التجارية وحقوق اإلنسان  

من قبل الشركات وما يرتبط هبا، ومواطن القوة والضعف املميِّزة يف ما ُوضع من استجابات للتعامل مع حتديات                  
 .حقوق اإلنسان

  العوملة-ألف 

الدول وحدها  ، كانت   ١٩٤٥ففي عام   . أنشـئت األمم املتحدة من أجل وضع نظام عاملي قوامه الدول           -٩
هـي القـادرة على اختاذ قرارات دولية ذات أمهية، وكانت خاضعة لقراراهتا املشتركة ومسؤولة عن إنفاذ تلك                  

واملصلحة العامة الوحيدة ذات األمهية يف احلكم الدويل كانت تعكس أي توافق بني املصاحل الوطنية               . القـرارات 
م حقوق اإلنسان، الذي بدا وكأنه يف صدام مع تلك املبادئ           وحىت عندما ُوضع نظا   . تفلح الدول يف التوصل إليه    

إذ أنشأ التزامات تتعدى نطاق الدولة واجلنسية، ُوصفت الدول بأهنا وحدها صاحبة الواجب القادرة على انتهاك                
قـانون حقـوق اإلنسـان الدويل واعُتربت وحدها املسؤولة عن تنفيذ مبادئ حقوق اإلنسان من خالل تنفيذ                  

 .ت الناشئة عن معاهدات أو قوانني عرفية تندرج يف نطاق والياهتا القضائية احملليةااللتزاما
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ة اإلقليمية  ال متثل الدوليت اللياتاعجمموعة متنوعة من الفإن  يف عامل معومل، حيث واليوم نعيش حنن أيضاً -١٠
ويصّح هذا على امليدان االقتصادي . لعامةبالنسبة هلا املبدأ التنظيمي الرئيس، قد باتت تؤدي أدواراً هامة يف احلياة ا

تعد وصفاً " االقتصاد الدويل"وحىت يف احلقبة اليت تلت احلرب العاملية الثانية مباشرة، كانت عبارة      . أكثر من غريه  
 تتم بني أسواق منفصلة     خارجيةمكانـياً دقـيقاً للواقـع السائد آنذاك، أي نظام اقتصادي يتكون من صفقات               

 على املنافسة املطلقة باستطاعة احلكومات إعاقتها بفعالية عند احلدود بواسطة إجراءات نقطة             ومـتمايزة قائمـة   
 وكانت ختضع،   -الدخول كالرسوم اجلمركية واحلواجز غري اجلمركية وأسعار الصرف وضوابط رؤوس األموال            

 .حةكما هي احلال دائماً، لقيود الكلفة وإلمكانيات تكنولوجيات االتصال والنقل املتا

 شركة ٧٠ ٠٠٠، إذ يوجد حنو  يف الوقت احلاضرجالءثر كلعوملة األاوتتـناقض هذه الصورة مع مظهر        -١١
فالصفقات اليت تتم بني . )٣( فرع وماليني املوردين يف مجيع أصقاع األرض    ٧٠٠ ٠٠٠عرب وطنية إىل جانب قرابة      

 أي  - فالتجارة الداخلية للشركات، مثالً،      .هـذه الكيانات مل تعد صفقات خارجية قائمة على املنافسة املطلقة          
ويف هذا  . )٤( متثل حصة معتربة من إمجايل التجارة الدولية       -العملـيات التجارية اليت تتم بني فروع الشركة ذاهتا          

الصـدد، فإن ما كان يف السابق جتارة خارجية بني اقتصادات وطنية قد أصبح يتم بصورة متزايدة داخل نطاق                   
 . دارة لسلسلة التوريد العاملية، حيث جيري آنياً ويؤثر مباشرة يف حياة الناس حول العاملالشركات بوصفه إ

 قد تزايدت بدرجة كبرية     - أي قدرهتا على العمل والتوسع عاملياً        -إن حقـوق الشركات عرب الوطنية        -١٢
. ية وحترير األسواق الداخلية   عـلى مدى اجليل األخري نتيجة إبرام االتفاقات التجارية ومعاهدات االستثمار الثنائ           

وخـالل عقد التسعينات، أعيدت بنجاح صياغة حقوق امللكية الفكرية بوصفها مسألة جتارية، فأصبح بالتايل هلا             
ويف بعض القطاعات، كاالتصاالت السلكية والالسلكية، تديل الشركات . جذور قانونية أكثر رسوخاً من ذي قبل

عالوة على ذلك، فإن جزءاً كبرياً من املنازعات املتعلقة باالستثمارات . الدوليةبدلوها مباشرة يف وضع املواصفات 
وبالتايل فإن الشركات املتخصصة يف قانون      . اخلارجـية قد بات ُيَسّوى عن طريق التحكيم اخلاص ال احملاكم الوطنية           

 .اصة بالشركات عرب الوطنيةالشركات وشركات احملاسبة تضيف هي األخرى مواد جديدة إىل القواعد الروتينية اخل

ورغم أن منافعها غري موزعة بالتساوي، فقد . والغرض من هذه التعليقات هو الوصف ال إصدار األحكام -١٣
كـان للعوملـة آثار إجيابية عديدة متثلت يف ارتفاع مستويات املعيشة وأتاحت يف بعض أحناء العامل النامي فرصا                   

واملراد هنا فقط مالحظة أنه ال عجب أن يكون قطاع          . التقليل من الفقر  لتحقـيق معدالت غري مسبوقة يف جمال        
 قد أثار اهتماماً متزايداً لدى فعاليات       - وبالتايل أوساط األعمال التجارية بكاملها       -الشـركات عـرب الوطنية      

ت املؤسساتية اجتماعية أخرى، مبا يف ذلك اجملتمع املدين والدول أنفسها يف ضوء هذا التحول الذي شهدته السما              
فالواقع أن فعاليات اجملتمع املدين، كالشركات، قد اكتسبت صفة عرب وطنية من جوانب شىت؛              . لالقتصاد العاملي 

 منظمة غري حكومية بتنفيذ برامج دولية، ولدى قرابة ٣٠ ٠٠٠فحسب أحد املصادر األكادميية، تقوم ما يزيد عن 
ن على األقل، بينما املنظمات غري احلكومية الوطنية واحمللية  مـنظمة غـري حكومية أعضاء من ثالثة بلدا         ١ ٠٠٠

 .)٥(البحتة حتصل يف أحيان كثرية على دعم مؤسسات دولية مناظرة

ويتمثل الدافع األول   . ويكمن وراء هذا االهتمام املتزايد بالشركات عرب الوطنية ثالثة دوافع على األقل            -١٤
يهيات اليت حتكم احلياة السياسية، ومفادها أن جناح نوع واحد من ببسـاطة يف أحدث تعبري عن إحدى أقدم البد   

الفعالـيات االجتماعية يف تكديس النفوذ يدفع فعاليات أخرى ذات اهتمامات أو أهداف خمتلفة إىل تنظيم نفوذ                 
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ية يف  فعندما أصبحت الشركات عرب الوطنية يف البلدان الصناعية تؤدي أدواراً رئيسية على الساحة الوطن             . مـوازٍ 
أواخر القرن التاسع عشر، ظهرت جهود موازية من جمموعات العمال واجلماعات ذات املنطلقات اإلميانية، من بني 

وحتتل الصدارة اليوم على الصعيد العاملي جمموعةٌ متنوعة وكبرية . مجلة مجاعات أخرى من الدولة، يف هناية املطاف
عندما ينظر قطاع كبري من اجلمهور إىل شركات عاملية على أهنا           وفضالً عن ذلك، ف   . مـن فعاليات اجملتمع املدين    
 كما كانت احلال مع شركات أدوية كربى فيما يتعلق بتسعري األدوية لعالج داء اإليدز يف             -تسـيء اسـتخدام نفوذها      

 . حتمياًمراً فإن حدوث رد اجتماعي عنيف ومفاجئ يكون أ-أفريقيا وبراءات االختراع املتعلقة هبا، على سبيل املثال 

ويتمثل الدافع الثاين يف كون بعض الشركات جعلت نفسها، وحىت قطاعها الصناعي برمته، هدفاً لالنتقاد  -١٥
. بسـبب انتهاكها اجلسيم حلقوق اإلنسان وملعايري العمل وقوانني محاية البيئة وغري ذلك من املشاكل االجتماعية               

ن قبل الشركات مبسؤوليتها ومساءلتها، وكثرياً ما حتظى هذه         وقـد أدى ذلـك إىل زيادة املطالبة بوعي أكرب م          
. املطالب بدعم من شركات تريد أن تتفادى الوقوع يف مشاكل مماثلة أو أن حتول ممارساهتا اجليدة إىل ميزة تنافسية
ىت ومـن األمثلة على ذلك الضغط على الشركات من أجل اإلفصاح عن قدر أكرب من األداء غري املايل بوسائل ش   

طوعية من اإلبالغ أو االعتماد، إىل جانب استيعاب قطاعي املال واالستثمار تدرجيياً لتلك املعلومات وبزوغ خطط 
تنظيمـية يكـون للدول أحياناً دور فيها ويراد هبا ضمان محاية أفضل حلقوق اإلنسان وغريها من املعايري االجتماعية،              

تصاص يف قضايا يدَّعى فيها حدوث أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان          وإرادة أكـرب لـدى احملاكم الوطنية لقبول االخ        
جسـامة تكون شركات أجنبية ضالعة فيها واليت متثل السوابق القضائية املسجلة مبوجب قانون الدعاوى املتصلة بضرر        

 .)٦(يلحق باألجانب يف الواليات املتحدة أحد أهم األمثلة عليها رغم أهنا ليست املثال الوحيد

ـ  -١٦ د أخذ يف الظهور يف السنوات القليلة املاضية أساس منطقي ثالث إلشراك قطاع الشركات عرب الوطنية،                وق
وهو أن هلذا القطاع تأثري وقدرة عامليني وأنه قادر على الفعل بوترية وعلى نطاق ال تستطيع احلكومات وال املنظمات                   

ت تبحث عن سبل للتأثري يف هذا اجملال كيما تعاجل املشاكل ومثة فعاليات اجتماعية أخرى ما فتئ. الدولية مضاهاته فيهما
 . بسبب عجز احلكومات أو إحجامها يف أحيان كثرية عن القيام بوظائفها على النحو املناسب-اجملتمعية امللحة 

وهكذا فإنه سواء كان اهلدف، يف جمال كل قضية على حدة، هو توفري إمكانية احلصول على األدوية يف                   -١٧
ان الفقرية مبا ميكِّن من بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية أو التخفيف من حدة تغري املناخ أو كبح انتهاكات                  الـبلد 

حقـوق اإلنسان، فإن فعاليات اجملتمع املدين وواضعي السياسات يدركون أكثر فأكثر أن إشراكاً نشطاً هو أحد        
 .)٧(املقومات اجلوهرية للنجاح

توى االقتصاد السياسي العاملي برمته، بدأ واضعو السياسات واخلرباء على          وفضـالً عن ذلك، وعلى مس      -١٨
اختالف مشارهبم يستوعبون الدرس الذي لقننا إياه التاريخ منذ زمن طويل ومفاده أن أوجه عدم التوازن احلاد بني 

لقيم األساسية  نطـاق األسواق ومؤسسات األعمال التجارية من جهة، وبني قدرة اجملتمعات على محاية وتعزيز ا              
فقد اهنار ذلك الشكل املختلف من العوملة الذي شهده         . داخـل اجملـتمعات من جهة أخرى، ال ميكن أن تستمر          

العصر الفيكتوري مثلما باءت بالفشل حماولة إحياء نظام مايل عاملي مبنأى عن التدخل احلكومي بعد أن وضعت                 
ما معاً جعال من الصعب، إن مل يكن من املستحيل، على           احلـرب العاملـية األوىل أوزارها، والسبب يف ذلك أهن         

وساهم . احلكومات أن تليب الطلب الداخلي املتزايد على عمالة كاملة وعلى قدر أكرب من اإلنصاف االقتصادي              
البشعة اليت كانت معادية لألعمال التجارية وحلقوق اإلنسان " املذاهب"هذا الفشل املزدوج يف ظهور جمموعة من    
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 من أجل تنظيم ١٩٤٥وباملقابل، وازنت الترتيبات املؤسسية، اليت ُوضعت بعد عام . م العاملي يف هناية األمروالسال
العالقات النقدية والتجارية، بني االلتزامات بتحرير األسواق العاملية وإفساح جمال واسع لشبكات األمان الداخلية     

أما يف  .  بناء دعم سياسي داخلي ملوجة العوملة األخرية       واالسـتثمارات االجتماعـية؛ وبالتايل فإهنا ساعدت على       
الوقت احلاضر، فإن اهلوة اآلخذة يف االتساع بني األسواق العاملية وقدرة اجملتمعات على إدارة توابعها قد تضغط                 
 على الزعماء السياسيني لالنطواء مرة أخرى، مدفوعني إىل ذلك من قبل قطاعات عريضة من مجاهريهم اليت تعاين           

احلرمان االقتصادي ولكنها تتمتع بتمكني سياسي، واليت قد يكون من نتائجها ظهور الرتعات الوطنية املصرة على 
وميثِّل ترسيخ قيم   . االنـتماء أو احلركات األصولية املتعصبة بوصفهما الوسيلة املوعودة لتوفري احلماية االجتماعية           

يالً أفضل بكثري، ومما سيساعد يف بلوغ هذه النتيجة اهلدف          مشـتركة وممارسات مؤسسية يف األسواق العاملية بد       
 .األوسع نطاقاً املتوخى من هذه الوالية

وأياً كانت االختالفات األخرى اليت . كون حقوق اإلنسان من صميم دواعي القلق هذهمن املنطقي أن تو -١٩
، فإن حقوق اإلنسان كانت هي التعبري ١٩٤٨قد تكون موجودة يف العامل، ابتداء باإلعالن العاملي الصادر يف عام 

وهكذا فإن ضمان احترام    . الوحـيد املتفق عليه دولياً عن احلقوق اليت تعود لكل فرد منا جملرد أننا من بين البشر                
حقوق اإلنسان جيب أن يكون غاية أساسية حلسن اإلدارة على مجيع املستويات، ابتداء من املستوى احمللي ووصوالً 

 .العاملي، ويف القطاع اخلاص كما يف القطاع العامإىل املستوى 

 ااالنتهاكات وما يرتبط هب -باء 

مبا أنه ال يوجد مستودع عاملي حيتوي معلومات شاملة ومتسقة وحمايدة، فال يسعنا أن نقول عن يقني ما                   -٢٠
نستطيع قوله هو إن    كل ما   . إذا كانت االنتهاكات ذات الصلة بقطاع الشركات يف ارتفاع أو تراجع عرب الزمن            

اإلبالغ عنها صار أكثر انتشاراً ألن عدداً أكرب من الفاعلني أصبح يتعقبها وألن قدراً أكرب من الشفافية قد حتقق                   
لكنه يزيد  . وهذا االرتياب بالطبع ال يهم ضحايا تلك االنتهاكات إال قليالً         . مقارنة مبا كان عليه األمر يف املاضي      

 فاألمر شبيه بالبحث عن     -اعلية مناهج بديلة لوضع سياسات تتصدى هلذه التحديات         من صعوبة حتديد وتقييم ف    
 .سبل الوقاية من مرض السرطان وعالجه دون اإلملام التام به

يق احترام حقوق مان لتحق ضأفضلمها نة بسيادة القانون ووهناك اعتقاد شائع بأن التنمية االقتصادية مقر -٢١
ومبا أن العوملة تشجع    . حلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية     اإلنسـان مجـيعها، مبا فيها ا      

غري أن هناك، يف الوقت ذاته، أسباباً بديهية لالرتياب     . األمرين معاً، فإهنا تعزز إمكانية التمتع بتلك احلقوق أيضاً        
ا أيضا إمكانية تورط الشركات عرب الوطنية       يف كون توسع العوملة وجتذّرها، يف املرحلة األوىل على األقل، قد زاد           

فعدد أكرب من تلك الشركات يعمل : وهذه املسألة، يف جزء منها، مسألة أرقام حبتة. يف انتهاكات حلقوق اإلنسان
يف مزيد من البلدان حول العامل وبشكل متزايد يف سياقات اجتماعية وسياسية تطرح حتديات جديدة كلياً بالنسبة 

 .ال سيما فيما يتعلق حبقوق اإلنسانملن يديرها، 

وفضـالً عـن ذلك، فإن اخلصائص املؤسسية املميزة للشركات العاملية اليت أملعنا إليها يف اجلزء السابق                  -٢٢
فاالخنراط يف العوملة يعين، بالنسبة للعديد من الشركات، اعتماد مناذج عمل           . تضاعف تلك التحديات وتضخمها   

فالشبكات .  تشارك فيه عدة شركات تتوسع عرب بلدان عديدة وداخل كل بلد منها            مبنـية على الترابط الشبكي    
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بطبيعتها تتطلب نقل اإلدارة املباشرة لعمليات جتارية هامة، واضعةً العالقات املتفاوض عليها حمل البىن القائمة على 
من الناحية االقتصادية، لكنه وهذا الشكل من أشكال الشركة املوسَّعة قد عزز فعالية الشركات . التسلسل اهلرمي

 أي جمموع األنشطة الضرورية     -أيضـاً زاد الصـعوبة اليت تصادفها الشركات يف إدارة سالسل قيمتها العاملية              
وكلما زاد عدد حلقات الوصل يف سالسل القيمة        . لالنتقال مبنتج أو خدمة ما من بدايته وحىت استعماله النهائي         

ويف الوقت  .  متثلها كل حلقة وصل يف السلسلة بالنسبة للشركة العاملية ككل          كلما زاد عدد مواطن الضعف اليت     
نفسـه، زادت شبكات الشركات عدد املداخل اليت ميكن من خالهلا لفعاليات اجملتمع املدين السعي إىل احلد من                  

 .يت تعمل فيها أيضاًنفوذ عالمة الشركة ومواردها على أمل حتسني ليس أداء الشركة فقط وإمنا البيئة االجتماعية ال

وبصرف النظر عن إصدار أحكام سيئة أو سوء التصرف من جانب مسؤويل الشركات، فإن هذه  هكذا،   -٢٣
، بشكل من "الشركة"اخلصائص املؤسساتية املميزة للشركات عرب الوطنية، إذا أُمهلت، تزيد من احتمال أن ختطئ 

 أال تفي بتوقعات نظرياهتا يف التحلي بالسلوك املسؤول املفترض األشكال، يف تطبيق املبادئ اليت وضعتها لنفسها أو
فالتحدي األساسي إذن بالنسبة لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان يكمن يف استحداث أدوات            . يف الشـركات  

 .اإلدارة الالزمة يف الشركات ويف القطاع العام للسيطرة على تلك الرتعات واحلد منها

ماً اليوم؟ ماذا لو وجدت أشكال من االنتهاكات ميكنها، بل ينبغي هلا، أن تشكِّل              وضع متا لكن ما هو ال    -٢٤
وضع وسائل احلكم تلك؟ وكي يقدم عرضاً توضيحياً النتهاكات حقوق اإلنسان اليت يزعم أن الشركات ترتكبها 

ظمات غري احلكومية   وما ينجم عنها، أجرى املمثل اخلاص لألمني العام مسحاً خلمس وستني حالة أبلغت عنها املن              
ومن املنطقي افتراض أن احلاالت الفظيعة بشكل خاص أو الشركات اليت سبق أن كانت هدفاً إلحدى               . مؤخـراً 

احلمـالت كـان سـيتم اختيارها كمواضيع، إذ من غري املرجح أن تشكل هذه البالغات عينة متثيلية إال ألكثر                   
 . عنها الفتة للنظر، فإهنا لن تفاجئ بعض املراقبني املطلعنيومع أن أمناط االنتهاكات وما ينتج. األوضاع سوءاً

 يطغى متاماً على هذه العينة من االنتهاكات املبلغ         - النفط والغاز واملعادن     -إن قطاع الصناعة التعدينية      -٢٥
ة اجلاهزة  يليه قطاع األغذية واملشروبات من بعيد، مث يليهما قطاع األلبس         . عـنها، إذ ميثل ثلثي جمموع البالغات      

ومعظم أسوأ التجاوزات املزعومة تأيت من قطاع الصناعة        . واألحذية مث قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     
وهي عادة تتعلق بأفعال ترتكبها قوات األمن العامة        . التعدينـية حيث تبلغ حد التواطؤ يف جرائم ضد اإلنسانية         

ويتعلق عدد  . هتا، وبتفشي الرشوة وانتهاكات حقوق العمال     واخلاصـة اليت تتوىل محاية أصول الشركات وممتلكا       
 .كبري من االنتهاكات باجملتمعات احمللية ال سيما السكان األصليني

إن التحديات الرئيسة اليت تواجه قطاع األغذية واملشروبات يتعلق مبسائل حيازة األراضي واملياه، مقرونة  -٢٦
ويف . ال أيضاً مسألة جوهرية يف قطاع األلبسة اجلاهزة واألحذية        ومتثل انتهاكات حقوق العم   . حبقـوق العمـال   

أما يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،      . القطاعني كليهما، يتعلق قضايا حقوق العمال بسالسل التوريد       
ن ذلك من فإن مصدر القلق املتنامي هو حاالت انتهاك احلق يف حرية التعبري واحلق يف احلياة اخلاصة وما يترتب ع              

 .آثار سيئة إضافية حمتملة على احلق يف احلياة واحلرية وأمن األشخاص

يف أي سياق اجتماعي وسياسي حتدث هذه االنتهاكات املزعومة؟ حدثت احلاالت اخلمس والستون يف               -٢٧
ال هي يف األساس فهذه البلدان على سبيل املث. وهنا أيضاً جند أن األمناط الفتة لكنها متوقعة إىل حد ما    .  بلداً ٢٧
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إذا كانت : وتوخياً للدقة(بلدان ذات دخل منخفض أو تقع على اجلانب املنخفض من فئة البلدان املتوسطة الدخل 
، فإن  "٣"واملرتفعة الدخل حتمل الرقم     " ٢"واملتوسطة الدخل حتمل الرقم     " ١"الـبلدان املنخفضة الدخل حتمل الرقم       

عالوة على ذلك، فإن قرابة ثلثي هذه البلدان إما خرجت لتوها من "). ١,٨ "الـبلدان السـبعة والعشرين حتمل الرقم      
، الذي وضعه "سيادة القانون"واستناداً إىل مؤشر ". حبكم ضعيف"وأخرياً، تتسم هذه البلدان . نزاع أو ما تزال يف نزاع

عدل مقارنة جبميع البلدان؛ وبينما أن البنك الدويل، فإن مجيع هذه البلدان السبعة والعشرين عدا بلدين اثنني تقع دون امل   
وحسب مؤشر املنظمة الدولية للشفافية     . )٨(أحد هذين االستثناءين قد فاق قليالً املعدل العاملي، فإن اآلخر يعادله فقط           

 بلغ  -"أعلى درجات الرتاهة  " "١٠"ودرجة  " استشراء الفساد " "صفر" حيث تعين درجة     -بشـأن مالحظات الفساد     
األول " غري حر " حيث يكون ترتيب     -وحسب مؤشر األنظمة السياسية ملنظمة بيت احلرية        . )٩(٢,٦ا  متوسط درجاهت 

 . )١٠(١,٩ بلغ متوسط ترتيبها -الثالث " حر"الثاين وترتيب " حر نسبياً"وترتيب 

 وغين عن البيان أن أنواعاً أخرى من انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبطة بالشركات حتدث يف فئات أخرى -٢٨
ولكن حىت لو مل نتطرق إىل مجيع أنواع االنتهاكات، فإن هذا العرض املوجز يلمح              . من البلدان ويف العامل عموماً    

 .إىل أثرين اثنني من آثارها على وضع سياسات لالستجابة هلا

هـناك اختالفات هامة بني خمتلف القطاعات الصناعية من حيث أنواع ونطاق التحديات املتعلقة              ،  أوالً -٢٩
ويتميز قطاع الصناعة التعدينية عن باقي القطاعات ألنه ما من قطاع آخر يترك أثراً اجتماعياً               . حبقـوق اإلنسان  

وعالوة على ذلك، قد ال تتوفر يف البلدان الفقرية مؤسسات عامة فعالة على املستوى              . وبيئياً يف مثل ضخامة أثره    
ولة، وهي تواجه بعض أشد التحديات االجتماعية اليت ميكن وقد جيرب هذا الفراغ السلطوي الشركات املسؤ. احمللي

تصـورها صعوبة، على القيام حبكم الواقع بأدوار حكومية تكون غري مستعدة للقيام هبا كما جيب بينما تستفيد                  
ويف قطاعات أخرى، تكون طائفة املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان املتضررة أكثر           . شركات أخرى من تفوق قوهتا    

وينبغي أن يأخذ القطاعان اخلاص     . يـة وُيـربز كل واحد من تلك القطاعات املعضالت املميِّزة اخلاصة به            حمدود
والعـام تلك االختالفات يف االعتبار يف السياسات اليت يضعاهنا من أجل االستجابة للوضع واليت تتناول األعمال                 

 .التجارية وحقوق اإلنسان

ماً سلبياً بني أسوأ انتهاكات حقوق اإلنسان املتعلقة بالشركات         ثانـياً، مـن الواضـح أن هناك انسجا         -٣٠
والـبلدان املضـيفة اليت تتسم باقتران تسجيل دخل قومي متدن نسبياً والتعرض حالياً أو منذ عهد قريب لرتاع                   

 وهناك بالطبع تداخل مع قطاع الصناعة التعدينية اليت تعمل يف مثل هذه األوضاع أكثر             . وحكم ضعيف أو فاسد   
غري أن ضعف احلكم ميثل حتدياً أعم بالنسبة لنظام حقوق اإلنسان القائم ويتطلب عناية       . مـن صـناعات أخرى    

 .خاصة من مجيع األطراف املعنية

 احلاليةاالستجابات  -جيم 

إن مسألة وضع سياسات وممارسات فعالة ملواجهة التحديات املتعلقة حبقوق اإلنسان ما برحت مدرجة               -٣١
وقد اعتمدت شركات   .  الزمن يف جدول أعمال فعاليات يف اجملتمع املدين والشركات واحلكومات          مـنذ فترة من   

عدة مبادرات بصورة فردية أو بالتعاون مع رابطات األعمال التجارية ومنظمات غري حكومية، ويف بعض احلاالت 
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بري من اجلهود اجلارية أو     وال يندرج يف نطاق هذا التقرير النظر يف العدد الك         . مـع حكومـات ومنظمات دولية     
 .وسيأيت التقرير على ذكر بعض من خصائصها ومواطن القوة والضعف فيها بإجياز من حيث صلتها بالوالية. تقييمها

كربيات الشركات العاملية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، ُيجري         على ما تقوم به      لالطـالع بشكل أفضل   و -٣٢
يات الشركات العاملية الواردة يف قائمة اخلمسمائة العاملية اليت وضعتها جملة          املمثل اخلاص لألمني العام دراسة لكرب     

 إجابة تقريباً، ورمبا يكون أول اجمليبني هم        ٨٠وعـند حترير هذا التقرير، مل نكن قد حصلنا إال على            . فورتشـن 
 .)١١(أن تقرير كامل منفصلومن مث فإن النتائج امللخصة هنا مؤقتة، وسيصدر يف هذا الش. األكثر محاساً والتزاماً

تفـيد حنـو مثان من عشر شركات أجابت حىت اآلن إن هلا جمموعة واضحة من املبادئ أو املمارسات                    -٣٣
اإلداريـة تتعلق مبا لعملياهتا من أبعاد متصلة حبقوق اإلنسان؛ وبنسبة  اثنني إىل واحد، أُدرجت حقوق اإلنسان                  

. م املسؤولية االجتماعية للشركة عوض أن تكون مفهوماً قائماً بذاتهبوصفها جزءاً من مدونة أو مبادئ عامة حتك
وتشـتمل تلك املبادئ يف مجيع احلاالت تقريباً على قضايا عدم التمييز والصحة والسالمة يف مكان العمل، تليها                  

ملائة من   يف ا  ٥٦وباملقابل، ورد ذكر احلق يف الصحة يف        ).  يف املائة  ٨٥(حقوق أساسية أخرى من حقوق العمل       
 يف املائة من احلاالت، بينما تتعلق فئات أخرى من احلقوق           ٤٣احلـاالت، واحلـق يف مسـتوى معيشة الئق يف           

ولكن عدد اجمليبني اإلمجايل ليس مرتفعاً مبا فيه الكفاية ليتيح استجالء . املذكورة على اخلصوص بقطاعات منفصلة
 .أي متايز ذي معىن بني القطاعات

املتعلق بأي من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان تستند إليها الشركة كمرجع يف        وعـلى السؤال     -٣٤
سياسـتها، أجاب ثالثة أرباع اجمليبني بأهنم يعتمدون على إعالنات أو اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بينما ذكر   

 إىل  ١٠ من بني    ٤ويشري  . يثاق العاملي  يف املائة مبادئ امل    ٥٧ يف املائة منهم اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و        ٦٢
 .املبادئ التوجيهية اخلاصة بالشركات متعددة اجلنسيات اليت وضعتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

تقييمات ألثر مشاريعها على حقوق اإلنسان، بينما       " بانتظام"شركات إهنا جتري     ١٠ فقط من    ٤ قولوت -٣٥
وقد ينم هذا جزئياً عن االختالفات ". من حني إىل آخر"شركات إن تلك التقييمات ُتجرى يقول عدد أكرب من ال
ولكن مما ال شك فيه أن هذا األمر يعود أيضاً إىل أنه ال توجد حىت اآلن أدوات جاهزة لتقييم . من قطاع إىل آخر

 .ها الحقاً يف هذا التقريراألثر على حقوق اإلنسان حىت يف كل قطاع على حدة، ويشكل هذا ثغرة سنتطرق إلي

عن ذوي املصلحة الذين تشملهم سياسات الشركات يف جمال حقوق اإلنسان، قيل إن مجيعها              ل  ئ س ملاو -٣٦
 إهنا تشمل املوردين واملتعاقدين واملوزعني والشركاء يف املشاريع         ١٠ من بني    ٩تقريـباً تشمل املستخدمني وقال      

 ٦٠ وُيدِرج ثلثا الشركات اجملتمعات احمللية احمليطة باستثماراهتا؛ وأقل من           وغريهم ممن هلم دور يف سلسلة القيمة؛      
ورغم أن الشركات على العموم ال تستخدم مصطلح  . يف املائـة مـنها بقليل فقط تشمل البلدان اليت تعمل فيها           

خدمني، وهي مسؤولية   ، فإن هذا التمييز، الذي يستند إىل املسؤولية املباشرة للشركات إزاء املست           "جماالت النفوذ "
 .)١٢(آخذة يف التناقص تدرجيياً، يبدو أنه ينم عن رأي توافقي آخذ يف الظهور بني الشركات الرئيسية

ة تتعلق بسياساهتا يف    داخليوامتثال   إن لديها أنظمة إبالغ      ١٠  بني منشركات   ٩ويف النهاية، تقول حنو      -٣٧
هنا تستصدر تقارير دورية من جهات خارجية تدرجها         شركات من بني عشرة إ     ٧جمال حقوق اإلنسان، وتقول     
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وتشري معظم الشركات إىل أهنا تعمل مع ذوي املصلحة         . يف منشـوراهتا أو يف مواقعهـا عـلى شبكة اإلنترنت          
اخلارجيني يف صياغة سياساهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان وتنفيذها؛ وتصنَّف املنظمات غري احلكومية يف أكثر األوقات 

الشريك، تليها مباشرة اجلمعيات القطاعية وبعدها األمم املتحدة أو منظمات دولية أخرى مث النقابات،              على أهنا   
 .وتأيت احلكومات يف املرتبة األخرية

ويلـزم احلصـول عـلى عدد أكرب من األجوبة حىت يتسىن اخلروج باستنتاجات قوية بشأن األمناط أو                   -٣٨
ولكن هذه النتائج األولية تلمح إىل كون العديد من الشركات          . بلداالختالفات اإلمجالية حسب كل قطاع وكل       

الكـربى يف العـامل، إن مل نقل معظمها، مدركة ملسؤولياهتا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، قد اعتمدت شكالً من                   
ة أشكال السياسات واملمارسات يف جمال حقوق اإلنسان وتفكر فيها بصورة منهجية، وقد أنشأت على األقل أنظم

ويف أحسن األحوال، ستتوفر لدينا . ومل يكن ممكناً قول هذا قبل عقد من الزمن     . إبـالغ بدائية داخلية وخارجية    
معلومات مماثلة عن الشركات الوطنية كلِّيا واملشاريع الصغرية واملتوسطة، إىل جانب الشركات اليت متلكها الدولة، 

 .زمن واملوارد املتوفرة هلذه املهمةولكن إجراء مسح للوقوف على مداها يتجاوز حدود ال

فإن الترتيبات التعاونية اليت تشارك فيها الشركات  ،   وممارساهتا وباإلضافة إىل سياسات الشركات الفردية     -٣٩
 )١٣(وال حناول هنا أن نأيت على ذكر مجيع احلاالت. وغريهـا من الفعاليات االجتماعية بدأت تتشكل شيئاً فشيئاً        

از بعض من اخلصائص املميزة، ابتداء من تلك اليت يراد هبا تعزيز مبادئ عامة للسلوك املسؤول                لكنه من املفيد إبر   
 .من قبل الشركات، وصوالً إىل معايري العمل، وانتهاء بقطاع الصناعة التعدينية

اعية إن امليـثاق العـاملي لألمـم املتحدة ميثل بشكل كبري أكرب مبادرة عاملية يف جمال املسؤولية االجتم                  -٤٠
لِزم الشركات   ٢٠٠٠وهذه املبادرة، اليت أُطلقت يف عام       .  شركة ٢ ٣٠٠للشركات، إذ تشارك فيه أكثر من        ، ُت

بتنفـيذ املـبادئ العاملـية العشـرة املستقاة من مصادر األمم املتحدة يف جماالت حقوق اإلنسان ومعايري العمل                   
" التواطؤ"ها املتعلقة حبقوق اإلنسان مفهومي      وأدرجت مبادئ . واملمارسـات يف جمـال البيـئة ومكافحة الفساد        

وامليثاق العاملي . يف خطاب مسؤولية الشركات االجتماعية، حيث صارا مفهومني قائمني بذاهتما" جماالت النفوذ"و
وتتجلى أهم خصائصه يف كون     . هو يف جوهره شبكة لتعلم املمارسات اجلديدة وإطالع اآلخرين عليها ونشرها          

ركات املشاركة، وكذلك ثلثي الشبكات الوطنية اليت يتم من خالهلا تبادل املعارف، تنتمي إىل أكثر من نصف الش
وقد كان امليثاق العاملي، بالنسبة لثلثي الشركات من البلدان النامية، أول جتربة هلا مع ممارسات         . الـبلدان النامية  

 .قدم احملرز يف تنفيذ املبادئويلزم إصدار بالغ سنوي عن الت. )١٤(املسوؤلية االجتماعية للشركات

اليت وضعتها منظمة التعاون    لشركات عرب الوطنية    االقواعد املتعلقة مبسؤوليات    والصـفة الـيت تنفرد هبا        -٤١
وهذه مكاتب حكومية يف البلدان املشاركة تقوم، . والتنمية يف امليدان االقتصادي هي نظام مراكز االتصال الوطنية

تتعلق بعدم امتثال شركة ما     ) شكاوى، باللغة العادية  " (حاالت خاصة " بالنظر يف    مـن بني مجلة وظائف أخرى،     
وتتمتع . وباستطاعة أي شخص أو منظمة تقدمي تلك الشكاوى، وكانت نقابات العمال مصدر أكثرها            . للقواعد

وحقوق اإلنسان، هذه اآللية بقدرة كامنة ضخمة على املساعدة على مواجهة التحديات املتعلقة باألعمال التجارية 
غري أن أداء . ألهنا ال تقتصر على املسائل املطروحة يف بلدان املقر بل تتعداها إىل تلك املطروحة يف البلدان املضيفة           

ومن شأن وضع ممارسات أكثر تناسقاً      . مراكز االتصال الوطنية جد متفاوت، ال سيما فيما يتعلق حبقوق اإلنسان          
 .ز مسامهة مراكز االتصال الوطنية، وهي ممارسة متواضعة حالياًوإرساء مساءلة عامة أكرب أن يعز



E/CN.4/2006/97 
Page 12 

 

وميثل إعالن منظمة . ١٩١٩مـا برحت منظمة العمل الدولية تتوىل املسؤولية عن معايري العمل منذ عام          -٤٢
، مرجعاً للكثري من املبادرات     ١٩٩٨العمـل الدولية بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل، الصادر يف عام             

وُيَعدُّ إعالن املبادئ الثالثي بشأن املنشآت متعددة اجلنسيات، الذي جرى آخر           . األخرى، مبا فيها امليثاق العاملي    
، نصاً شارعاً هاماً مزوداً بإجراءات تنفيذية رمسية تضم تلك القطاعات االجتماعية            ٢٠٠٠استعراض لـه يف عام     

ك مباشرة يف برنامج جترييب ذي شأن يف صناعة األلبسة يف           كما أن منظمة العمل الدولية تشار     . الـثالثة مجـيعها   
 احلكومة والنقابات والصانعني واجملتمع املدين      - املسماة شركات أفضل يف كمبوديا       -وتضم املبادرة   . كمـبوديا 

يف احملـلي، وتقوم فيها منظمة العمل الدولية برصد التقيد مبعايري العمل مقابل زيادة فرص دخول البضائع املنتجة                  
وقد يكون هذا مثاالً ُيحتذى بالنسبة لبلدان أخرى ذات حجم صناعي        . إطار الربنامج إىل سوق الواليات املتحدة     
 .مشابه وبالنسبة ألسواق تصدير أخرى

وقد أصبح رصد أداء سالسل القيمة أداة أساسية حتاول بواسطتها العالمات التجارية العاملية جتنب اإلخالل                -٤٣
ويؤدي الرصد دوراً ذا أمهية خاصة بالنسبة للعالمات التجارية . عية والبيئية، مبا فيها حقوق اإلنسانبالقواعد االجتما

وهي منظمة . ورابطة العمل املنصف واحدة من عدة مبادرات شهدها هذا القطاع. اهلامة يف صناعة األحذية واأللبسة
ب عدد من املنظمات غري احلكومية وحنو        شركة، إىل جان   ١٨يف شـكل ائتالف بني خمتلف أصحاب املصلحة يضم          

وتعتمد الشركات برناجما لتنفيذ القواعد املعمول هبا يف مكان العمل وللرصد . مـائيت موقـع جامعي للبيع بالتجزئة     
 مصنع على تطبيق معايري رابطة العمل املنصف، وهي معايري تتجاوز يف نطاقها             ٤ ٠٠٠واإلصـالح كي حتمل حنو      

ورمبا يكون لتجربة رابطة العمل املنصف يف جمال الرصد آثار أوسع نطاقا على مسؤولية . الدوليةمعايري منظمة العمل 
 .الشركات ومساءلتها فيما يتعلق حبقوق اإلنسان

إن رابطة العمل املنصف قد خلصت أساساً إىل أن الرصد وحده ليس سبيالً فعاالً إلحداث تغيري يف سالسل  -٤٤
ختلفة وفرضها على املوردين ذاهتم يعد جزءاً من املشكلة ويلقي على عاتق املوردين أعباء              فكثرة القوانني امل  . القيمة

وتتجلى مسألة أخرى يف ما درجت عليه العالمات التجارية العاملية . مفـرطة، مما يؤدي هبم إىل التحايل على النظام        
غري أن العامل األهم رمبا . وعية والتكاليفمن طلب آجال تسليم ما فتئت آخذة يف الِقَصر، مقرونة مبراقبة شديدة للن

يكمن يف كون جهود اإلصالح املبذولة من أجل التصدي لعدم التقيد كانت حتماً غري مناسبة بسبب افتقار البلدان                  
وبالتايل فإن رابطة العمل املنصف تقود استراتيجية متكن العالمات         . املضـيفة للقدرات البشرية واملؤسسية املطلوبة     

وتوخياً لالستدامة، قد يكون من املستحب      . ة العاملية من املسامهة يف بناء قدرات املعامل يف البلدان النامية          الـتجاري 
معاجلة الثغرات يف القدرات ذات الصلة يف القطاع العام يف نفس الوقت، حيث يكون عدد مفتشي العمل قليال عادة، 

 .صانعوكثرياً ما يتقاضون أجوراً أقل حىت من أجور عمال امل

فقد استفحلت مشاكل   . وقـد أُطلقـت يف السنوات األخرية مبادرات عديدة يف قطاع الصناعة التعدينية             -٤٥
وهي تقوض سيادة القانون وتعوق حتقيق األهداف االجتماعية وتساهم يف تأجيج           . الفسـاد وسوء توزيع اإليرادات    

 ومتثل مبادرة الشفافية يف الصناعة التعدينية تقدماً        .الرتاعـات اليت كثرياً ما تترعرع فيها انتهاكات حقوق اإلنسان         
وهذه مبادرة طوعية بالنسبة للحكومات، لكن ما أن تنضم إليها الشركات           . متواضعاً باجتاه حتقيق شفافية اإليرادات    

 الضرائب  ويقوم البنك الدويل جبمع املعلومات عن     . العاملة يف الصناعة التعدينية يف تلك البلدان حىت تصري ملزمة هلا          
، أصبحت ٢٠٠٣ومنذ انطالق مبادرة الشفافية يف عام    . واإلتـاوات والرسوم اليت تدفعها الشركات ويقوم بنشرها       
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.  بلداً آخر١١ بلـدان تـنفذ ما تنص عليه هذه املبادرة يف الصناعة التعدينية يف الوقت احلاضر، وصادق عليها         ١٠
 .ينبغي هلا ذلك، وال تضم املبادرة القطاع املموَّل من احلكوماتولكن عدة بلدان ال تشارك يف املبادرة، رغم أنه 

وإدارة العوائد على أساس من التعاون أصعب من حتقيق الشفافية، وهو ما يشهد عليه اإللغاء احملتمل التفاق  -٤٦
وب الرابط مبتكر بوساطة البنك الدويل التزمت مبوجبه حكومة تشاد بتخصيص جزء ال بأس به من عائداهتا من األنب             

 .بني تشاد والكامريون لتلبية احتياجات إمنائية حمددة

 بغية وقف نزيف األملاس املموِّل للصراعات الذي ٢٠٠٢مت إطـالق خمطط كمربيل العتماد العملية يف عام    -٤٧
 بلدا إىل ٤٤ذلك املخطط، وهو مبادرة مشتركة بني . أذكى االجتار به نار صراعات مدمرة ومعاناة إنسانية يف أفريقيا

جانب االحتاد األورويب وصناعة األملاس العاملية ومنظمات اجملتمع املدين، يفرض شروطا بعيدة املدى على املشاركني               
وجيب سن قوانني وتنفيذها    . مقـابل الشهادة بأن شحناهتم من األملاس اخلام ال تشتمل على أملاس ممول للصراعات             

ر به مبناعة ضد التالعب، وبشهادة تبني مصدره، وُيطلب تقدمي الوثائق           داخـل الـبلدان، وأن يتمتع األملاس املتاج       
وقد اعتمد هذا   . وإجـراء مراجعات، وال يسمح باالجتار باألملاس إال مع أطراف أخرى مشاركة يف خمطط كمربيل              

ان ويتفاوت التطبيق من حكومة إىل أخرى، يف حني ال تشارك بعض البلد           . القطـاع قواعـد يف مثل تلك الصرامة       
وال شك يف . وتشري بعض مصادر املنظمات غري احلكومية املطلعة إىل كون املبادرة فعالة نسبياً     . الرئيسية يف هذا كله   

وقد . أن حتقيق هذه النتيجة يسَّرته البنيةُ املركزة اليت متيز سوق هذه الصناعة وكونُ منتجها الرئيسي من الكماليات                
الصناعة ذوي الفعاليات يف اجملتمع املدين على إنشاء خمططات اعتماد مماثلة           حث عدد من املوظفني الرمسيني ومصادر       

 .تسري على قطاعات أخرى يف التعدين، ومن بينها الذهب

تتناول الصلة البالغة ، ٢٠٠٠ املـبادئ الطوعـية املتعلقة باألمن وحقوق اإلنسان، اليت اعُتمدت يف عام    إن -٤٨
ية املشروعة يف قطاع الصناعة التعدينية وبني حقوق اإلنسان املتعلقة بأفراد           األمهـية بني احتياجات الشركات األمن     

وتقدم املبادئ الطوعية . اجملـتمعات احملـيطة، وهي حقوق ميكن أن ُتنتهك وقد انتهكت مراراً من قبل قوات األمن       
 ذلك احتمال حدوث    تقييم املخاطر، مبا يف   : إرشاداً عملياً للشركات فيما خيص ثالث جمموعات من املسائل، وهي         

العـنف؛ وحتديد نطاق الضعف احملتملة لدى الشركات فيما خيص حقوق اإلنسان نتيجة عالقتها مبقدمي خدمات                
األمن العام، من جيش وشرطة على السواء، إىل جانب توصيات تتعلق بكيفية التعامل معها؛ ومسائل مشاهبة تتعلق                 

أن الشركات ملزمة بالتحقق مما هو متاح من سجالت قوات األمن      ولعل األهم من ذلك كله      . بقوات األمن اخلاصة  
الـيت تعمل معها يف جمال حقوق اإلنسان، واحلرص على أن يكون نوع وعدد القوات اليت تنتشر يف حاالت خاصة                    

تسجل أية ادعاءات صادقة بارتكاب "وعالوة على ذلك، جيب عليها أن     ". كفـؤاً ومناسـباً ومتناسباً مع التهديد      "
ات األمن العام انتهاكات حلقوق اإلنسان يف املناطق اليت تعمل فيها، وأن تبلغ هبا السلطات املختصة لدى احلكومة قو

 .وأن حتث على التحقيق فيها إن اقتضى احلال واختاذ إجراءات ملنع تكرار حدوثها" املضيفة

، مل يكن يشارك يف املبادرة إال       )يةقبيل انعقاد اجتماع عام بشأن املبادئ الطوع      (وعـند وضع هذا التقرير       -٤٩
، بالرغم من أن دوال أخرى تلتزم هبا بصورة غري رمسية، ويتوقع انضمام عدد أكرب منها، باإلضافة إىل                  )١٥(أربع دول 

وكان على االجتماع العام أن يناقش اعتماد       . سـتة عشر شركة مشاركة وعدد من املنظمات غري احلكومية املهمة          
وقد أخذ عدد من تلك الشركات التزاماته . عايري اإلبالغ السنوي األوىل بشأن املبادئ الطوعيةالشركات املشاركة مل  

وكان من بني بنود جدول األعمال شروط واضحة        . على حممل اجلد بينما حاولت أخرى أال تسترعي إليها االنتباه         
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ارسة األوىل اليت متثلت يف عدم السماح       وبدا من املرجح أيضاً أنه سيتم التخلي عن املم        . لالنضمام ولتعليق العضوية  
للشـركات باالنضـمام إال إذا كانـت احلكومة املضيفة هلا قد انضمت هي األخرى، مما سيمكن عددا أكرب من                    

لذلك فإن املبادئ الطوعية هي حىت اآلن جديرة بالذكر ملا حتمله من إمكانيات، مبا فيها               . الشـركات من املشاركة   
ذج ممكن ملبادرات يف قطاعات أخرى، بقدر ما هي جديرة بالذكر، نظرا للنجاح الفعلي              إمكانية استخدامها كنمو  

 .والقابل للقياس يف القضايا اليت تتناوهلا بالذات

جلت سابقة هامة عندما أدرجت إحدى الشركات نص املبادئ الطوعية يف اتفاقاهتا مع احلكومة              وقـد سُ   -٥٠
 مثال آخر، أحلقت الشركة النص مبشروع عقد مع شريك متلكه           ويف. مشروع يضم ثالثة بلدان   املضـيفة بشـأن     

وبالتايل، فإن هذه اإلجراءات الطوعية يف كلتا احلالتني قد تكون قابلة للتطبيق قانوناً، ومرسيةً بذلك               . )١٦(الدولـة 
 .ممارسة هجينة واعدة

شعور بالضرورة امللحة أن يبدأوا يف وتبني املبادئ الطوعية أنه بإمكان عدد قليل من الفاعلني الذين يدفعهم ال -٥١
وقد يكون من املمكن تطبيق هذا النهج يف قطاعات خمتلفة، مبا فيها . اختاذ إجراء مبتكر مث البناء على أساسه بالتدريج

تنمية البىن التحتية الكربى أو األغذية واملشروبات، حيث تعمل الشركات يف أحيان كثرية يف ظل أوضاع تتسم فيها   
 حبـدة أقل، وقطاع األمن اخلاص نفسه الذي يعمل يف أحيان كثرية يف بيئات قانونية غامضة ُتفتقد فيها                   الرتاعـات 

قواعد واضحة للمساءلة، وفيما عدا جمال العالقات األمنية، يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي ما زال 
 .ما فتئ يتعرض لتحديات جديدة بشكل سريععدُد كبار الفاعلني العامليني فيه حمدوداً نوعاً ما ولكنه 

وخالصة القول إن نفحات من احلكم القائم على التعاون آخذة يف البزوغ يف قطاعات خمتلفة، وهي تتالءم                  -٥٢
وإن . وقد كان لبعض املبادرات آثار غري مباشرة يف جماالت أخرى. بشـكل خـاص مع املآزق اخلاصة بكل قطاع        

الستثمار قد أخذت تتحول إىل وسائل هامة إلحداث تلك اآلثار، وال يتعلق األمر هنا      املؤسسـات املالـية ودوائر ا     
بأموال االستثمار املدرك ملسؤوليته االجتماعية فقط وإمنا يتعلق أيضاً أكثر فأكثر باملؤسسات السائدة املعنية بالتعرض       

فاملؤسسة املالية الدولية تعتمد معايري .  على ذلكوهنا أيضاً تقدم املبادئ الطوعية مثاالً  . للمخاطر االجتماعية والبيئية  
ومن بني الشروط اليت تضعها املؤسسة انتقاء عدة        . أداء جديدة يف منح القروض للشركات العاملة يف قطاع التعدين         

ة عناصر أساسية يف املبادئ الطوعية، مبا فيها عمليات تقييم األخطار املتعلقة باألمن، اليت ستصبح من شروط املؤسس                
وستدرج تلك االشتراطات بدورها يف سياسات اإلقراض       .  مليون دوالر  ٥٠املالية الدولية ملنح قروض تفوق قيمتها       

املـتعلق باملشاريع اليت تنتهجها املصارف التجارية اليت تتعاون مع املؤسسة املالية الدولية أو تتأثر هبا، كما هي حال              
 .)١٧(ستواء لتقييم وإدارة املخاطر االجتماعية والبيئيةتسع وثالثني مصرفاً منضماً إىل مبادئ خط اال

ومن بني مواطن الضعف تلك   . ال جمال للشك يف أن هلذه الترتيبات أيضاً مواطن ضعف         ه،  ذاتويف الوقت    -٥٣
 ما  أن معظمها تنتقي تعاريف ومعايري حقوق اإلنسان اخلاصة هبا املتأثرة باملعايري املتفق عليها دولياً، ولكنها نادراً               

وترتبط هذه االختيارات مبا هو مقبول سياسياً داخل الكيانات املشاركة وفيما بينها      . تكون مستمدة منها مباشرة   
ويصح هذا كذلك على املقتضيات اليت تضعها فيما . بقدر ما ترتبط بالضرورات املوضوعية املتعلقة حبقوق اإلنسان

رات إىل عدم ضم املتوانني املصّرين على التقاعس، الذين ميثلون          عالوة على ذلك، متيل هذه املباد     . يتعلق باملساءلة 
بيد أن املتوانني أيضاً قد يطلبون الدخول إىل أسواق رأس املال ويواجهون على املدى البعيد ضغوطاً . أكرب مشكلة

كثرية من  ، حىت عند تناوهلا جمتمعةً، ال تلقي الضوء على جماالت           "النفحات"وأخرياً، فإن هذه    . خارجـية أخرى  



E/CN.4/2006/97 
Page 15 

التحدي الذي يواجه األوساط . حقوق اإلنسان اليت ال تتمتع يف الكثري من املناطق اجلغرافية بقدر كاف من احلماية
. املعنية حبقوق اإلنسان هو، بالتايل، جعل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها ممارسة شركاتية وموحدة بدرجة أكرب              

 .وغ هذا اهلدفومن هنا نأيت إىل السؤال عن أفضل السبل لبل

  االجتاهات االستراتيجية-ثانياً 

فإن اخلطوة التالية هي حتديد هنج ميكنه دفع جدول األعمال قدماً      بعـد أن حبثنا السياق األوسع للوالية،         -٥٤
واألمر كذلك لسببني، يتجلى    . ولعل أكثر مواضيع الوالية صعوبة يتعلق، يف بعض جوانبه، مبسألة املعايري          . بشكل فعال 

، مبا أن السياق العاملي إمجاالً مير هو نفسه مبرحلة          "موجودة"هلمـا يف أن املعايري يف عدة حاالت هي، ببساطة، غري            أو
والواقع أن الوالية نفسها    . انتقالية؛ وهي تنتظر تسجيلها وتنفيذها ولكنها هي أيضاً قيد البناء على الصعيد االجتماعي            

ومن أهم الغايات اليت يسعى املمثل اخلاص إىل حتقيقها من خالل . ملية األوسعتشكل حتماً تدخالً متواضعاً يف تلك الع    
خطـته للدعـوة إىل انعقاد سلسلة من املشاورات اإلقليمية والقيام بزيارات إىل مواقع عمل شركات كربى يف بلدان                   

 .تلفةنامية، هي إجراء تقييم أدق لالحتياجات واملعضالت اخلاصة اليت حترك العملية يف بيئات خم

َبيَّن أن من الصعوبة مبكان إجراء حوار جدي بشأن املعايري  املسألة لصعوبة هذه والسـبب الثاين     -٥٥  هو أنه َت
القواعد املتعلقة  "دون أن يكـون ذلك احلوار تكراراً خمتصراً لنقاشات سابقة دارت داخل اللجنة وحوهلا بشأن                

 وكانت - )١٨("األعمال التجارية يف جمال حقوق اإلنسانمبسؤوليات الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات 
آخـرها خـالل املشـاورات بشأن الصناعات التعدينية اليت دعا إىل انعقادها مكتب املفوض السامي يف تشرين                  

ولكن . إذ يدَّعى أن القواعد متثل جمموعة هنائية وكاملة من املعايري         . نوفمرب، وهو سبب ال حيتاج إىل بيان      /الـثاين 
 فلقيت معارضة من معظم دوائر األعمال التجارية وترحيباً لدى -النقاشات السابقة دخلت يف طريق مسدود تلك 

الكـثري من اجملموعات املدافعة عن حقوق اإلنسان، إن مل نقل أغلبها، واعتمدت احلكومات والية املمثل اخلاص كوسيلة                  
 رغم ذلك تلقي بظالهلا على الوالية، فإن املمثل اخلاص رأى           ونظراً ألن تلك املناقشات ال تزال     . للخروج من ذلك املأزق   

 .)١٩(أن من الضروري تفحص القواعد بشيء من التعمق كمنهج متاح، ووضع تقييمه اخلاص لتلك املمارسة

  القواعد-ألف 

 مادة صيغت   ٢٣تشـتمل القواعـد، بوصفها نتاجاً للجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، على               -٥٦
هتا بلغة تشبه لغة املعاهدات، حتدد مبادئ حقوق اإلنسان اليت جيب على الشركات االلتزام هبا يف جماالت متتد مسود

مـن القـانون الدويل اجلنائي واإلنساين واحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل محاية               
 ١٣ املؤرخ   ٢٠٠٣/١٦ة الفرعية على القواعد يف القرار       ووافقـت اللجن  . املسـتهلك واملمارسـات يف جمـال البيـئة        

، عن رأي مفاده أنه مع      ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٤/١١٦وعربت اللجنة يف قرارها     . ٢٠٠٣أغسطس  /آب
 .كي تنظر فيها، فإن املقترح بصفته مسودة ليس ذا قيمة قانونية" تتضمن عناصر وأفكاراً مفيدة"أن القواعد 

فمن املفيد جداً وضع . مثل اخلاص لألمني العام مع اللجنة على أن القواعد تتضمن عناصر مفيدةويتفق امل -٥٧
مـلخص لـلحقوق اليت قد تتأثر سلباً أو إجياباً باألعمال التجارية ومجع وثائق مصدرية مستمدة من الصكوك الدولية                   

 .للمعايري ال بد أن تشمل بعضاً من تلك األسسوأية مناقشة منصفة . املتعلقة حبقوق اإلنسان ومن املبادرات الطوعية
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ولـو أن العمـل املتعلق بالقواعد اقتصر على وضع جرد كهذا مقروناً مبجموعة من أسس املقارنة بني                   -٥٨
املمارسـات اليت جيب أو ينبغي لألعمال التجارية جتنبها وما قد تساعد على حتقيقه، لكان من املمكن أن يركِّز                   

ما هي األمور اليت ينبغي طرحها، واألمور اليت ال ينبغي          : لك على قضايا جوهرية من قبيل     النقاش الذي أعقب ذ   
طـرحها، وملـاذا؟ ما هي الفئات املختلفة من املسؤوليات يف جمال األعمال اليت متتد من املسؤوليات الواجبة إىل                  

رسات وأدوات لإلدارة؟   املسـؤوليات املسـتحبة؟ وكـيف ميكن أن تترجم مبادئ عامة على أفضل حنو إىل مما               
وباختصار، رمبا يكون أصحاب املصلحة املعنيون قد ركزوا بالفعل على أنواع من املسائل العملية كانت قد أثارهتا 

، وهي جمموعة تبذل جهداً بنَّاًء      "قادة األعمال من أجل حقوق اإلنسان     "جمموعة تتكون من عشر شركات تسمى       
عض األحكام احملددة يف القواعد إىل سياسات وعمليات وإجراءات تطبقها          ملعـرفة ما إذا كان باإلمكان حتويل ب       

 .)٢٠(الشركات وكيفية ذلك

وحىت إن تركنا جانبا املقترح الداعي . وبدالً من ذلك، راح العمل املتعلق بالقواعد ضحية مبالغاته املذهبية -٥٩
م رمزيته الكبرية، فإن املطالبات     إىل رصـد الشـركات ودفع تعويضات للضحايا، وهو مقترح مثري للرتاع، رغ            

القانونية املبالغ فيها ومواطن الغموض املفاهيمية قد أشاعت االلتباس والشك، حىت بني العديد من احملامني العامليني 
وهناك جانبان إشكاليان يف سياق هذه الوالية، أوهلما يتعلق بالسلطة القانونية . الرئيسيني ومراقبني حمايدين آخرين

 .سندت للقواعد، والثاين باملبدأ الذي ُيقترح مبوجبه توزيُع مسؤوليات حقوق اإلنسان بني الدول والشركاتاليت أُ

 املبادئ القانونية الدولية اليت تسري على األعمال التجارية فيما          "تعيد صياغة "و" سدجت"ويقـال إن القواعد      -٦٠
يف " غري الطوعية "رة األوىل من نوعها على املستوى الدويل        ويف الوقت ذاته، يقال إهنا املباد     . يـتعلق حبقـوق اإلنسان    

ولكن إذا ما ُنظر إىل املسألة مبوضوعية، فإنه ال ميكن أن يكون         . طبيعتها وبالتايل فإهنا، مبعىن ما، تلزم الشركات مباشرة       
فإنه ال جيوز أن تكون     وإذا كانت القواعد تعيد صياغة املبادئ القانونية الدولية القائمة،          . كـال االدعـاءين صحيحني    

ملـزمة لألعمـال التجارية بصورة مباشرة ألنه، ومع إمكانية استثناء بعض جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، ال                  
وإذا كان الغرض من القواعد أن      . وجود ملبادئ قانونية دولية مقبولة عموماً ملزمة للشركات التجارية بصورة مباشرة          

زاماً مباشراً، فإنه ال ميكنها أن تكتفي بإعادة صياغة مبادئ قانونية دولية، وسيكون عليها              تلـِزم األعمـال التجارية إل     
وما فعلته القواعد يف الواقع هو أهنا أخذت الصكوك القائمة املتعلقة           . بشـكل ما أن تكتشف أو ختترع مبادئ جديدة        

ولكن هذا اجلزم   . ملِزمة للشركات أيضاً  حبقوق اإلنسان اليت أبرمتها الدول وجزمت بأن العديد من أحكامها صارت            
 . سواء كان ذلك األساس متيناً أو ضعيفاً أو غري ذلك-نفسه يفتقر إىل أساس رمسي يف القانون الدويل 

تناوهلا ومجيع الصكوك القائمة املراد هبا حتديدا جعل الشركات تتقيد مبعايري حقوق اإلنسان، كتلك اليت مت  -٦١
والصكوك ذات املفعول القانوين الدويل، مبا فيها بعض معايري العمل املوضوعة        . ات طابع طوعي  يف اجلزء السابق، هي ذ    

من قبل منظمة العمل الدولية، واتفاقية إلغاء مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان                  
حة الفساد، تفرض التزامات على الدول ال على الشركات، مبا   االقتصادي ملكافحة الرشوة، واتفاقية األمم املتحدة ملكاف      

ومبوجب القانون الدويل العريف،    . يف ذلـك التزام الدول باحليلولة دون انتهاك فعاليات القطاع اخلاص حلقوق اإلنسان            
تكاب أو فـإن املمارسـة اآلخذة يف الظهور وآراء اخلرباء توحي بشكل متزايد بأن الشركات قد تعترب مسؤولة عن ار     

املشـاركة يف ارتكـاب أشنع االنتهاكات حلقوق اإلنسان اليت قد تعادل جرائم دولية، مبا يف ذلك اإلبادة واالسترقاق       
 .واالجتار باألشخاص والسخرة والتعذيب وبعض اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية
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رفعت مبوجب قانون الدعاوى اليت قضايا إىل ال  اآلن   حىتكثري من السوابق القضائية ذات الصلة       يعـود   و -٦٢
املتصلة بضرر يلحق باألجانب، الذي استقى بدوره مادته من املعايري الدولية اآلخذة يف التطور يف جمال املسؤولية                 

لذلك، جتدر اإلشارة إىل أنه، من بني القضايا الست والثالثني املرفوعة     . اجلنائية الفردية عن هذا النوع من اجلرائم      
ذكور اليت كانت الشركات طرفاً فيها، ُرفض النظر يف عشرين قضية منها وُسوِّيت ثالث قضايا مبوجب القانون امل

ويف القرار الوحيد الصادر عن     . ومل يصـدر يف أيـة واحدة منها حكم لصاحل املدعني وال يزال الباقي قيد النظر               
طت احملكمة، مع إعادة توكيدها على قيمة       احملكمة العليا يف الواليات املتحدة، استناداً إىل القانون املذكور، اشتر         

إذ جيب أن تكون تلك املبادئ      . قواعـد القـانون الدويل العريف من حيث املبدأ، طلب اختبارات تربهن على وجودها             
تطبيق "وفضال عن ذلك، أشار رأي األغلبية على احملاكم من درجة أدىن بالتحفظ على . )٢١("عاملية"و" ملزمة"و" حمددة"

لالجتهاد القانوين يف األغلبية العظمى     "وبترك قرار إنشاء أشكال جديدة من املسؤولية القانونية         " ناشئة دولياً القواعد ال 
وعليه، فإن تأثري قانون الدعاوى املتصلة بضرر يلحق باألجانب ما برح وجودياً بصفة رئيسية، حيث             . )٢٢("من القضايا 

 ولكنه يبقى أداة حمدودة االستعمال، ال سيما بعد صدور قرار          .إن جمـرد إتاحـة إمكانية االنتصاف قد غريت املوقف         
 .ومن الصعب واملكلف استخدامه، خاصة من قبل املدعني، وهو قانون فريد من نوعه. احملكمة العليا

وهـناك أسباب تدعو إىل االعتقاد بأن وجود إمكانية لتحديد مسؤولية أكرب للشركات مبقتضى القانون                -٦٣
فاملعهد . اخل البلدان فيما خيص انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف اخلارج رمبا تشهد تغيريا            اجلنائي الساري د  

الـنروجيي لعلم االجتماع التطبيقي، مثال، جيري دراسات لبلدان أَدرجت أحكام النظام األساسي حملكمة اجلزاء               
ة للعمل، إىل أن هذه البلدان رمبا تكون        وتلمح الدراسة حىت اآلن، كفرضي    . الدولية يف أنظمتها القانونية الداخلية    

قد فتحت أبواب واليتها القضائية ملالحقة الشركات اليت جتعل مقرها يف تلك البلدان على جرائم من هذا القبيل                  
ويف عدد قليل من الواليات القضائية الوطنية، يبدو أن قانون اإلساءات أيضاً يسري يف              . )٢٣(ُتقـترف يف اخلـارج    

 .م أنه أقل ارتباطاً باملعايري الدوليةاملنحى ذاته، رغ

. وخالصة القول، هناك انسياب يف سريان املبادئ القانونية الدولية على األفعال اليت تقوم هبا الشركات               -٦٤
ولكن معظم هذا االنسياب يتعلق بنواح من القانون اجلنائي الدويل ضيقةً جداً رغم أمهيتها الشديدة، مع إشارة ما 

غري أن أياً من    . لتوسع مستقبالً يف تطبيق والية البلد األم على الشركات عرب الوطنية خارج إقليمها            إىل إمكانية ا  
هذه التغيريات ال يؤيد االدعاء الذي تستند إليه القواعد، ومفاده أن القانون الدويل قد خضع للتغيري لدرجة ميكن                  

 تفرض التزامات قانونية مباشرة على الشركات،       أن يقـال معها إن اجملموعة الواسعة من حقوق اإلنسان الدولية          
 .وهو ادعاء أثار قدراً كبرياً من الشك واالحتجاج

ومن املستحسن يف بعض الظروف بالنسبة للشركات أن تصبح . وهناك حجج منطقية تدعم هذا االقتراح -٦٥
مات املضيفة عاجزة عن تنفيذ     حاملة مباشرة اللتزامات تتعلق حبقوق اإلنسان الدولية ال سيما عندما تكون احلكو           

الـتزاماهتا أو غـري راغبة يف ذلك وعندما يستحيل، لذلك السبب، توقُّع أن يؤدي نظام حقوق اإلنسان الدويل                   
وفضال عن ذلك، ال توجد حواجز مفاهيمية متأصلة أمام الدول اليت تقرر            . التقليدي وظيفته على النحو املطلوب    
 سواء عن طريق تطبيق قانوهنا الداخلي على عمليات شركاهتا املتواجدة خارج حتميل الشركات املسؤولية مباشرة،

غري أن هذه ليست مقترحات     . حدودها اإلقليمية أو من خالل إحداث شكل من أشكال الوالية القانونية الدولية           



E/CN.4/2006/97 
Page 18 

 

 وهي تتطلب بشـأن القـانون القائم وإمنا تعهدات شارعة وأفضليات سياساتية ملا ينبغي أن يكون عليه القانون،   
 .إجراًء من الدولة لكي تصبح نافذة

والسمة اإلشكالية الثانية للقواعد هي افتقارها إىل الدقة يف توزيع املسؤوليات يف جمال حقوق اإلنسان بني  -٦٦
، على حنو ما جاء يف      "أجهزة من أجهزة اجملتمع   "وبينما قد يكون من املفيد اعتبار الشركات        . الدول والشركات 

وهي ليست منوذجا مصغرا ميثل اجملتمع      . إلعالن العاملي، فإهنا أجهزة متخصصة تؤدي وظائف متخصصة       ديباجة ا 
لذلك فالشركات، بطبيعتها، ليس هلا دور عام فيما يتعلق حبقوق اإلنسان كما هي احلال بالنسبة للدول،                . ككل

 تتصل بالشركات ولكنها ال حتدد      وتقر القواعد بأن بعض احلقوق املدنية والسياسية ال       . وإمنـا هلا دور متخصص    
مـبدأً فعلـياً للتمييز بني املسؤوليات يف جمال حقوق اإلنسان استناداً إىل األدوار االجتماعية اليت تقوم هبا الدول             

والواقع أن األمر يؤول بالقواعد، يف عدة حاالت ودون مربر، إىل فرض التزامات             . والشـركات، كل على حدة    
لك اليت تفرضها على الدول إذ اشتملت على صكوك مل تصدق عليها مجيع الدول أو         عـلى الشركات أكرب من ت     

 .صدقت عليها بشروط بصفتها معايري ملزمة للشركات، بل إن بعضها مل تعتمد الدول بشأنه أي صك دويل أبداً

. حتمل هذا العبء". جماالت النفوذ"ونظرا لالفتقار إىل أساس مبدئي للتمييز بني املسؤوليات، ُترك ملفهوم  -٦٧
وهذا املفهوم يتمتع بقابلية للتطبيق منتجة      . بيد أن هذا من األعباء اليت ال ميكنه حتملها وحده من الناحية القانونية            

وعملية كما رأينا أثناء مناقشة سياسات الشركات فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، وهو ما سيستفيض املمثل اخلاص                
ولكن ليس هلذا املفهوم تاريخ قانوين، بل إنه مستمد من اجلغرافيا           .  النهائي لألمـني العـام يف شرحه يف تقريره       

فال نص القواعد وال نص التعليق يقدمان تعريفاً لـه، كما أن من غري الواضح الشكل الذي ينبغي أن                  . السياسية
ملستمدة من السوابق   واألحباث يف القوانني ا   . يكـون عليه ذلك التعريف كي جيتاز اختبارات املسؤولية القانونية         

القضـائية مل تسفر حىت اآلن عن إحاالت صرحية إىل مثل ذلك التعريف وال عن شيء يتطابق مع تعريف يتجاوز                    
إذن، فاملعىن القانوين الصرف للمفهوم ما زال يراوغنا وبالكاد         . العالقات املباشرة متاما الشبيهة بعالقات الوساطة     

 .ملزمةيشكل أساساً كافياً إلنشاء واجبات 

 ودون متييز قائم على مبدأ ما، فإن توزيع املسؤوليات مبوجب القواعد يف املمارسة              باإلضافة إىل ذلك،  و -٦٨
 لكي حتال املهمة إىل الشركات   -الفعلية رمبا يكون متوقفاً كلياً على قدرات الدول والشركات يف حاالت معينة             

وبينما قد يكون هذا أمراً     . بفعل ما أو غري راغبة يف ذلك      يف احلـاالت اليت تكون فيها الدول عاجزة عن القيام           
مستصـوباً يف ظـروف خاصة وفيما يتعلق ببعض احلقوق والواجبات، فإن تقدمي اقتراح عام بذلك يثري خماوف                  

 فاألمر ال يتعلق هنا بالعدل جتاه الشركات فحسب أو إدخال الدول والشركات معا يف لعبة استراتيجية       . عمـيقة 
إن القضية األعمق من ذلك بكثري تتمثل يف أن الشركات ليست مؤسسات دميقراطية غايتها حتقيق               .  هلا ال هنايـة  

املـنفعة العامة وأن جعلها يف الواقع متساوية مع الدول يف االضطالع بواجب محاية الطائفة العريضة من حقوق                  
، على حنو ما جاء "ة احترامها ومحايتها وضمان تنفيذها واحترامها وكفال]تلك احلقوق[واجب تعزيز " و-اإلنسان 

 من شأنه أن يقوض اجلهود املبذولة لبناء القدرة االجتماعية للشعوب األصلية            -يف االلتزامات العامة يف القواعد      
 .وزيادة إحساس احلكومات مبسؤولياهتا جتاه مواطنيها

واجه األعمال التجارية وحقوق اإلنسان     ليس يف هذه الوثيقة ما يعين أن احللول املبتكرة للتحديات اليت ت            -٦٩
ليست ضرورية أو أن استمرار تطور املبادئ القانونية الدولية واحمللية فيما يتعلق بالشركات لن يشكل جزءاً من                 
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كما أن وضع القواعد وحشد الدعم مكونات ال غىن عنها يف استمرار تطور نظام حقوق اإلنسان يف . تلك احللول
لكن االستنتاج يتلخص يف كون النواقص اليت تعانيها القواعد جتعل ذلك . جارية كسائر امليادينعالقته باألعمال الت

ويف الواقع، يرى املمثل اخلاص أن . اجلهد يلهينا عن املضي قدماً بوالية املمثل اخلاص عوض أن يكون أساساً لـه 
آلراء والتعاون بني أوساط األعمال التجارية      املناقشة املثرية للشقاق بشأن القواعد حتجب النقاط الواعدة بتوافق ا         

 .واجملتمع املدين واحلكومات واملؤسسات الدولية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان بدالً من أن تنريها

 بادئ اتباع هنج عملي قوامه امل�باء 

بعض يـبني الـنقاش السـابق مدى تعقيد املهمة اليت تنتظرنا وصعوبتها، ولكنه أيضاً يلقي الضوء على              -٧٠
ومن األمهية مبكان حتقيق وضوح مفاهيمي أكرب فيما يتعلق باملسؤوليات املوكلة إىل            . اجلوانب احملددة لتلك املهمة   

وينبغي لنا، إذ نقوم بذلك، أن نضع نصب أعيننا أن الشركات . كل من الدول والشركات لألسباب اآلنفة الذكر
 وحسب - وكذلك القواعد االجتماعية واالعتبارات األخالقية  تعاين من إكراهات تفرضها عليها املعايري القانونية      

، التمييز بني ما جيب على      "قادة األعمال التجارية من أجل حقوق اإلنسان      "املصـطلحات اليت تستعملها جمموعة      
. ولكل معايريه. الشركات فعله، وما يتوقعه منها أصحاب املصلحة من داخلها ومن خارجها، وما هو مستصوب       

منه يستند إىل أساس جد خمتلف يف نسيج اجملتمع ويعمل بطريقة خمتلفة ويستجيب آلليات حتفيز وإحباط         لكن كل   
وأية خريطة مفصلة ملسؤوليات الشركات اعتمادا على تلك اخلصائص املميزة بوصفها إحداثياهتا ستكون             . خمتلفة

وسيسجل تقرير املمثل اخلاص لعام     . ملدينهلا فائدة عملية كبرية بالنسبة لكل من الشركات واحلكومات واجملتمع ا          
 . ما قد حيرز من تقدم يف هذا االجتاه٢٠٠٧

ويف غضون ذلك، هناك جمال بالغ األمهية يف املعايري القانونية يستحق النظر فيه عن كثب، أال وهو إمكانية  -٧١
ات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها     توسيع نطاق تطبيق الوالية القضائية لبعض البلدان األم فيما يتعلق بأسوأ انتهاك           

ولو قُدِّر ألبواب تلك الوالية القضائية أن ُتفتح، ولو قليال، فمن شأن ذلك أن ينشئ وضعاً                . شركاهتا يف اخلارج  
تكـون فـيه الشركات ملَزمة باالمتثال للمعايري الوطنية، مثلما كان الشأن يف جماالت غسيل األموال والرشوة                 

مصلحة شاملة يف تنظيم جلسة الستدرار األفكار يعقدها خرباء يف القانون لبحث هذه             ويبدو أن هناك    . والفساد
وعلى افتراض أن التمويل الطوعي سيصبح متاحا، فإن املمثل         . اجملموعـة من القضايا وكذلك احللول املمكنة هلا       
 .اخلاص سيكون مسروراً الستضافة مثل هذه احملاولة

طؤ الشركات يف انتهاكات حقوق اإلنسان،      وااآلخذة يف الظهور إلثبات ت    ية  وفيما يتعلق باملعايري القانون    -٧٢
باإلضافة إىل ذلك، يعمل    . سـيتابع املمـثل اخلاص باهتمام عمل فريق اخلرباء بدعوة من جلنة احلقوقيني الدوليني             

اليات قضائية  املمثل اخلاص مع فرق من رجال القانون يف عدة بلدان على دراسة جمموعة السوابق القضائية يف و                
ويبدو أن التعريف القضائي األشد وضوحاً حىت اآلن هو التعريف الذي وضعته حمكمة االستئناف يف الواليات                . خمتلفة

فقد . )٢٤( اليت رفعت مبقتضى قانون الدعاوى املتصلة بضرر يلحق باألجانب          يونوكال املتحدة للدائرة التاسعة يف قضية    
تقدمي مساعدة عملية ملن يرتكب اجلرمية فعال؛ وأن يكون هلذه املساعدة    : ط، وهي وضعت احملكمة يف قرارها ثالثة شرو     

أثر مادي على ارتكاب الفعل اإلجرامي؛ وكون الشركة على علم، أو كان ينبغي هلا أن تعلم، بأن أفعاهلا ستؤدي إىل                    
الشروط تتفق إىل حد كبري مع هذه . احتمال ارتكاب جرمية، حىت لو مل تكن لديها نية التسبب يف حدوث تلك اجلرمية       

 .)٢٥(ما يرى فيه الكثريون جتسيداً للوضع احلايل للقانون الدويل يف هذا املوضوع
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قد يكون هناك شيء من الغموض بشأن معايري العمل األساسية؛ فمنظمة العمل الدولية قد درست هبمة                 -٧٣
وعالوة على ذلك، فإن مجيع أصحاب      . داًاملسـائل املـتعلقة بالعمل وحبقوق اإلنسان ذات الصلة ملدة طويلة ج           

العمل، مبن فيهم مؤسسات املقاوالت التجارية، هم من بني اجلهات اليت ُوضعت ألجلها معايري العمل بوصفهم معنيني                 
 هبا مباشرة، بينما القطاعان اخلاص والعام، إىل جانب العمالة املنظمة، هم مبثابة بنيةُ منظمة العمل الدولية صانعة القرار                 

ويف اخلتام، أزالت منظمة العمل الدولية الشك       . الثالثـية األطـراف اليت يتم من خالهلا التفاوض بشأن معايري العمل           
خبصوص ما تعتربه احلقوق اإلنسانية األساسية األهم عن طريق اقتصار تلك الفئة على مثان اتفاقيات ُجمِّعت حتت أربعة      

 اجلماعي؛ والقضاء على العمل القسري واجلربي والقضاء على التمييز          حرية تشكيل النقابات والتفاوض   : عناوين، هي 
 .)٢٦( رغم أن التصديق العاملي مل يتحقق ألي من تلك االتفاقيات-يف التوظيف واملهن؛ وإلغاء عمالة األطفال 

ري الذي ومبادراهتا الطوعية، اليت نوقشت يف جزء سابق، جتسيداً ملدى التأثتعد سياسات الشركات الفردية  -٧٤
وسيواصل املمثل اخلاص أحباثه احلالية يف هذا اجملال بإكمال حتليله . حتدثه التوقعات االجتماعية يف سلوك الشركات

لقائمة الشركات العاملية اخلمسمائة اليت نشرهتا جملة فورتشن بغرض الوقوف على املمارسات الفضلى استنادا إىل               
وباإلضافة . كِّزاً باخلصوص على كيفية ترسيخ آلييت الشفافية واملساءلةتلك الدراسة وإىل مصادر أخرى كذلك، ُمَر

إىل ذلـك، سيبقى املمثل اخلاص على اتصال وثيق بأصحاب املصلحة املعنيني الستكشاف مبادرات جديدة تربط              
 .بني تلك الشواغل وبني االحتياجات يف جمال بناء القدرات يف البلدان النامية

أمهية خاصة يف حال قلة إىل القدرة على تنفيذ املعايري          االجتماعية  والتوقعات  عايري   دور امل  تسيوقـد يك   -٧٥
ولذلك فقد طلب املمثل اخلاص لألمني العام من        . القانونـية أو قلـة الرغبة يف ذلك أو يف حال انعدامهما كلياً            

السبل الفعالة اليت متكِّن     يف عمل يبني     ٢٠٠٦املنظمة الدولية ألصحاب العمل البدء خالل النصف األول من عام           
وقد وافقت املنظمة على ذلك،  ". مناطق اإلدارة الضعيفة  "الشـركات مـن معاجلـة املعضالت اليت تصادفها يف           

وستتصـل بأعضـائها وبغريهـا من منظمات األعمال التجارية، ومن بينها اللجنة االستشارية لشؤون األعمال                
والتنمية يف امليدان االقتصادي، وغرفة التجارة الدولية، واحتاد الصناعات التجارية والصناعة التابعة ملنظمة التعاون  

ويعرب املمثل اخلاص عن امتنانه     . يف اجملموعة األوروبية، من أجل تقرير السبيل األفضل لتحديد نطاق هذا العمل           
 .ة منهللمنظمة الدولية ألصحاب العمل على بدئها يف هذا املشروع، وهو يتطلع إىل النتائج املرجو

م بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان تتوقف بدرجة كبرية على توفر           قـدرة الشركات على الوفاء التا     إن   -٧٦
أدوات فعالـة لتقيـيم األثر على الصعيد الوطين وعلى صعيد املشروع، إذ ال توجد حالياً أية أداة مَوحَّدة للقيام           

من والية املمثل اخلاص لألمني ) د(والفقرة . خمصصة الغرضبذلك، واعتمدت مجيع احملاوالت السابقة على مناهج 
وبعد االستكشاف األويل،   . العام تطلب منه وضع مواد ومنهجيات لتقييم ما يترتب من آثار يف حقوق اإلنسان             

اخلاص تـبني أن أبعاد هذه املهمة لألسف تتجاوز املوارد املتاحة للوالية والقيود الزمنية احملددة هلا، إال أن املمثل                   
 .سريصد عن كثب اثنني من اجلهود اجلاري بذهلا حالياً يف هذا الشأن

فاجلهد األول يتعلق بأداة لتقييم مدى التقيد حبقوق اإلنسان استحدثها املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان               -٧٧
وهي، كما ُيستشف من امسها، حتدد مدى تقيد شركة ما بصكوك حقوق اإلنسان،             . عـلى مدى ست سنوات    

 مؤشر مستمد من اإلعالن العاملي ومن العهدين الدوليني ومما يزيد عن مثانني من صكوك حقوق                ١ ٠٠٠وتضـم حنو    
وعن طريق  . كما يقدم املعهد بيانات مطابقة عن بلدان بعينها       . اإلنسـان األخرى ومن اتفاقيات منظمة العمل الدولية       
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غري أن تلك األداة ال تربط يف       . طر املرجحة أو احملتملة بالنسبة هلا     اإلحالة املرجعية، تستطيع الشركة أن تقيِّم جماالت اخل       
 .واقع األمر أثر أنشطة الشركة القائمة أو املقترحة بوضع حقوق اإلنسان على األرض، أو العكس

وتتوىل املؤسسة املالية الدولية متويل حماولةً تسعى إىل سد هذه الثغرة عن طريق تطوير دليل فعلي لتقييم                  -٧٨
وحسب واضعيه، سيستعرض هذا الدليل طائفة حقوق اإلنسان كلها، مع التركيز على اجملاالت اليت تكون               . ألثرا

فـيها مسـؤوليات الشركات أشد وضوحاً، لكنه ُيذَكِّر الشركات بأنه ينبغي هلا استعراض مجيع جماالت حقوق          
. صعيد البلد وعلى صعيد املشروع معا     وسيتم تناول قضايا حقوق اإلنسان على       . اإلنسان ذات الصلة بأنشطتها   

وسريكز التقييم القطري على ما قد يترتب على التحديات املتعلقة حبقوق اإلنسان من آثار يف املشاريع والعكس                 
وعلى صعيد املشاريع، سيعرِّف الدليل الشركات على منهجية تنطوي على وضع اخلطوط العريضة لكل . بالعكس

لتقييم األثر، حمدِّداً ماهية اعتبارات حقوق اإلنسان اليت ينبغي وضعها يف احلسبان          خطوة من خطوات عملية منطية      
وسيشمل تقرير . يف كـل خطـوة، ومبيناً ما التِّباع هنج قائم على حقوق اإلنسان من آثار يف عملية تقييم األثر           

 .ذا الشأن تقريراً عن هذه اجلهود وما قد ُيبذَل من جهود أخرى يف ه٢٠٠٧املمثل اخلاص لعام 

فما كان النقاش   . إن دور الدول يف ما يتعلق حبقوق اإلنسان ليس أساسياً فقط وإمنا هو يف غاية األمهية                -٧٩
بشـأن األعمـال التجارية وحقوق اإلنسان ليتسم هبذا اإلحلاح لو أن مجيع احلكومات نفذت بإخالص قوانينها                 

 الصكوك السياسية املتاحة للدول من أجل حتسني أداء         وفضال عن ذلك، فإن جمموعة    . ووفـت بالتزاماهتا الدولية   
وهذا يشمل البلدان األم اليت     . الشركات يف جمال حقوق اإلنسان هي أكرب بكثري مما تستخدمه أغلب الدول حالياً            

تقدم ضمانات االستثمار واعتمادات التصدير دون االلتفات بشكل كاف يف أحيان كثرية إىل ممارسات الشركات 
وسيحاول املمثل اخلاص مجع خالصة وافية للممارسات الفضلى للدول، وفق          . ة يف جمال حقوق اإلنسان    املستفيد

 .ما تقتضيه واليته، عن طريق إجراء استقصاء للحكومات وغري ذلك من البحوث

ويف اخلـتام، جيب إجياد سبل جلعل الشركات التابعة للدول تنخرط يف جماهبة التحديات املتعلقة حبقوق                 -٨٠
فهي ما فتئت تؤدي دورا متعاظما يف بعض من أشد القطاعات الصناعية إثارة للقلق، . إلنسان يف ميادين نشاطهاا

 .ولكنها تبدو وكأهنا تعمل يف منأى عن أي من مصادر التدقيق اخلارجية اليت ختضع هلا الشركات التجارية

ألمني العام أن واليته تستند أساساً إىل       وعـلى حنو ما جاء يف مستهل هذا التقرير، يرى املمثل اخلاص ل             -٨١
يِّنات ولكن، طاملا أهنا تنطوي على تقييم أوضاع صعبة تشهد هي أنفسها تغرياً متواصالً، فإهنا ستؤدي . األدلة والَب

 ويف حالة املمثل اخلاص، لعل أدق وصف ألساس        . حـتما إىل اخلـروج بأحكـام فـيما يتعلق بتحديد املعايري           
كل من الرباغماتية القائمة على املبادئ، أي التزام ال يلني مببدأ تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف تلك األحكام هو ش

 عالقـتها باألعمـال الـتجارية، مقـروناً بتمسك عملي بأفضل وسيلة إلحداث تغيري حيث تكون احلاجة إليه                  
 . أي يف حياة الناس اليومية-أَمس 
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13  Most of these are described in “Report of the United Nations High Commissioner on Human Rights on the 

responsibilities of transnational corporations and related business enterprises with regard to human rights”, 

E/CN.4/2005/91; and �Report of the United Nations High Commissioner on Human Rights on the sectoral 
consultations entitled �Human rights and the extractive industry�, 10-11 November 2005�, E/CN.4/2006/92. 

14  Based on an independent impact assessment of the GC conducted by McKinsey and Co., the consultancy, 

available at http://www.unglobalcompact.org/HowToParticipate/ guidance_documents/index.html. 

15  United States, United Kingdom, Netherlands and Norway. 
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governments of the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline project, stating that all pipeline security operations be conducted 

in accordance with the Voluntary Principles.  The latter case involves the Security Guidelines Agreement between 

Chief of the Papua Police (POLDA Papua) and BP Berau Ltd (BP), as operator of the Tangguh LNG Project, signed 

in April 2004. 

17  See http://www.equator-principles.com/. 

18  See E/CN.4/2004/2-E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2. 
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(October 2003), pp. 901-922. 
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21  Sosa v. Alvarez-Machain, 542 US 692, 732 (2004). 

22  Id. at 726. 

23  “Business and International Crimes - Assessing the Liability of Business Entities for Grave Violations of 

International Law”, a joint project by the International Peace Academy and Fafo, 2004, available on 
http://www.fafo.no/liabilities/index.htm. 

24  Burmese plaintiffs sued Unocal for allegedly working with the Myanmar military to conscript forced labour, kill, 

abuse and rape citizens while working on the Yadana gas pipeline project. John Roe X, v. Unocal Corp; Union Oil 

Rswl Co of California, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, filed 18 September 2002, at 14210. 

25  The 9th Circuit Court ruling was vacated when the parties settled the case.  Therefore, as of now the principles 
have no legal status as precedents in relation to business. 
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