
 
 

 

 

 مشروع تعزيز الحوار االجتماعي في بلدان جنوب المتوسط

 

 حول قطاع األعمال وحقوق اإلنسانإقليمية ورشة عمل 

 2016ايموؿ/ سبتمبر،  7-8

 فندؽ الجيفينور، روتانا، بيروت، لبناف

 ورقة خلفية

 المقدمة:

"كؿ فرد وىيئة في المجتمع، واضعيف عمى  يسعىأف عمى في ديباجتو، ينص اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف، 
الدواـ ىذا اإلعالف نصب أعينيـ، إلى توطيد احتراـ ىذه الحقوؽ والحريات عف طريؽ التعمـ والتربية واتخاذ إجراءات 
مطردة، قومية وعالمية، لضماف االعتراؼ بيا ومراعاتيا بصورة عالمية فعالة بيف الدوؿ األعضاء ذاتيا وشعوب 

عمى وجو التحديد، إال أف ىذه اإلشارة تممح  وعمى الرغـ مف أنو ال يذكر قطاع األعماؿ .1ضعة لسمطانيا"البقاع الخا
لمحفاظ نوعة مف الجيات الفاعمة في أي مجتمع معيف تبشكؿ غير مباشر إلى الدور الذي يمكف أف تمعبو مجموعة م

  . 2حقوؽ اإلنساف عمى

الخاص  ، اعترؼ الممثؿ2005العاـ التي ُأنشئت في والية الفي ظؿ  في تقريره النيائي إلى مجمس حقوؽ اإلنساف
 والشركات عبر الوطنية وغيرىا مف مؤسسات األعماؿنساف إلحقوؽ ا لألميف العاـ لألمـ المتحدة المعني بمسألة

، باآلثار اإليجابية والسمبية عمى حد سواء التي تخمفيا الشركات عمى حقوؽ اإلنساف. وأشار إلى أف: "السبب التجارية
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وحقوؽ اإلنساف يكمف في ثغرات الحوكمة التي أوجدتيا  التجارية لممأزؽ الحالي الذي تمر بو األعماؿ األساسي
وتسيؿ  عات عمى إدارة تأثيراتيا السمبية.ة، وقدرة المجتمبيف نطاؽ وتأثير القوى والجيات الفاعمة االقتصادي -العولمة
عقاب مناسب أو دوف مف  عمى الشركات ارتكاب جميع أنواع األفعاؿ غير المشروعة التي تمر ىذه الحوكمةثغرات 
  3".الثغرات المرتبطة بحقوؽ اإلنساف وصواًل إلى ردمياكيفية تضييؽ  ويتمثؿ التحدي األساسي أمامنا في .تعويض

حقوؽ ب الوثيقة االرتباطالتنمية االقتصادية واالجتماعية  إتاحةفي  ويتعاظـ دور القطاع الخاص بصفتو قوّة أساسية
حقوؽ  أف تعيؽ إعماؿ -قصدأحيانًا عمدًا، ولكْف في كثير مف األحياف عف غير  -اإلنساف واألمف. ويمكف لمشركات

  4.األفعالي اإلنساف، بشكؿ مباشر أو غير مباشر، نتيجةً 

تنظيـ العالقات بيف  بيدؼ، سافالمعايير الدولية لحقوؽ اإلنمسؤولية وقد جرت العادة عمى أف تضطمع الحكومات ب 
الدولي، و  عمى الصعيديف الوطني، الجيات الفاعمة مف الشركات دور تعاظـالدولة واألفراد والجماعات. ولكف مع 

 5.عمى التمتع بحقوؽ اإلنساف عمى جدوؿ أعماؿ األمـ المتحدة التجارية تأثير األعماؿُأدرجت مسألة 

غير  فاعمةجيات اضطالع إلى العقود الماضية  شيدتياغيرىا مف التطورات العالمية التي عممية العولمة و  أدتوقد 
متزايد األىمية عمى الصعيد  بدور، التجارية األعماؿمؤسسات مدوؿ، مثؿ الشركات عبر الوطنية وغيرىا مف تابعة ل

حوار  نشوء إلى ىاوتأثير  األعماؿ مؤسسات مى الصعيديف الوطني والمحمي. وأدى تنامي امتدادع وكذلؾالدولي، 
  6.في ما يتعمؽ بحقوؽ اإلنساف ياومسؤولياتىذه الجيات الفاعمة أدوار  بخصوص

ما بعد  ركز جدوؿ أعماؿمف أجؿ مواجية أوجو القصور في تجمع الموارد التقميدية لمتنمية، و باإلضافة إلى ذلؾ، 
. التنمية ودفعياالمستدامة، عمى القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تمويؿ  التنمية، وبالتالي أىداؼ 2015
عامة وبيف القطاع العاـ والقطاع الخاص تشجيع وتعزيز الشراكات التحديدًا إلى "أىداؼ التنمية المستدامة  وترمي
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 "الموارد وشراكات المجتمع المدني الفعالة، باالستفادة مف الخبرات المكتسبة مف الشراكات ومف استراتيجياتيا لتعبئة
  7.(17 الغاية، 17 اليدؼ)
 

الثناء لدمج القطاعات الميمشة تاريخيًا في خطط التنمية مثؿ الصحة، أىداؼ التنمية المستدامة مف  ويستحؽ عدد
لنظـ اعمى ظ ا، والحف، والوصوؿ إلى المياه والصرؼ الصحي، والتصنيع واالستيالؾ المستداميفالمرأةوتمكيف 

دارتيا بصورة مستدامة اإليكولوجية البحرية والبرية  عمى  2030 أجندةسكوت  إال أفوبناء مجتمعات سممية. وا 
أىداؼ التنمية  تحقيؽ عمىسيكوف لو تداعيات وخيمة عمى القدرة  ،لمتنميةكمسار العواقب المدمرة لميبرالية الجديدة 

  8.المستدامة

تمبية احتياحات السكاف لمخدمات االجتماعية األساسية،  مجاؿ تتضمف أىداؼ التنمية المستدامة التزامات فيو 
الحكومات نفسيا التي ولكف مستدامة.  بصورةحصوليـ عمى الموارد االقتصادية، لتمكينيـ مف عيش حياة كريمة و 

اتفاقيات التجارة عمى أساس لمتنمية،  كمسار النيوليبرالية بتكريس ممتزمةال تزاؿ  أىداؼ التنمية المستدامةوافقت عمى 
  9.رفاه السكافالحرة التي مف شأنيا تعزيز حقوؽ الشركات أكثر مف 

خدمات العامة، والشراكات بيف القطاعيف العاـ ألداء الاالستعانة بمصادر خارجية  أصبحتوفي المنطقة العربية، 
 فبحسب ؛10التحتية والخدمات العامة وتشغيميا ىلتمويؿ مشاريع البن أكثر شيوعاً وسائؿ الخاص، والخصخصة، و 
ف فإالذي نشره المجمس األعمى لمخصخصة،  في لبناف بيف القطاعيف العاـ والخاص مشراكةالتوجييي لدليؿ ال
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 حتى إنو ،انية وتطويرىاالشراكات بيف القطاعيف العاـ والخاص ىي الوسيمة الوحيدة المتاحة لتمويؿ البنية التحتية المبن
  11.مكافحة البطالة وىجرة الكفاءات بمسألة ياربط

بيف  ةينالؾ العديد مف حاالت الشراكنتائج متباينة؛ فالقطاع الخاص في التنمية  لمشاركةولكْف، في الواقع، كاف 
كافيًا اىتمامًا  لـ توؿ  القطاعيف العاـ والخاص )حيث يوفر القطاع الخاص البنية التحتية أو الخدمات العامة(، التي 

تنمية في الإشراكيا   مفممجتمعات المحمية بدالً بالمصالح الفضمى ل أضر الكثير منيا، كما أف موارد التنمية وأىدرتيال
  12.بناءةالمستدامة ال

غياب  وُيعتبرفي البيئة الحالية، يقع تنظيـ القطاع الخاص مف الناحية القانونية إلى حد كبير عمى عاتؽ الدولة. 
. فعمى ضوء انعداـ الرقابة اً مقمق اً أمر في دوؿ كثيرة القطاع الخاص  لمساءلةاآلليات القانونية والمدنية واإلدارية 

مرارًا  االستثماريةالديمقراطية واألطر التنظيمية في مختمؼ دوؿ المنطقة العربية، فشمت مبادرات القطاع الخاص 
ا حقيؽ أىداؼ التنمية، بمالتي تتعارض مع تقضايا ال بعض . وقد برزتمرضية لعامة الناس منافعرًا في تحقيؽ وتكرا

والتضميؿ اإلعالمي،  ،، وعدـ المساواة بيف الجنسيف، واالستيالء عمى األراضي، والنفعيةالعمالةفي ذلؾ استغالؿ 
ىماؿ الشعوب األصمية، وغيرىا مف األمور آلثارتقييـ ا )مثؿالمحدود  وآثار التقييـ   13.االقتصادية واالجتماعية( وا 

التي األساسية لمخدمات االجتماعية في ضماف المعايير  غير كاؼ  شراؼ تنظيمي تخضع إلوقد فشمت مشاريع كثيرة 
الشركات عبر الوطنية خصوصًا حقوؽ اإلنساف والبيئة  تجاىمتمواطنييا. وكثيرًا ما لتوفيرىا  مجبرة عمى الدولة ُتعتبر

عمف ىـ بأمّس الحاجة إلييا، . عالوًة عمى ذلؾ، غالبًا ما تحولت الموارد واألرباح وقد مّر ذلؾ دوف عقاب نسبياً 
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 الرغبة في ، مف حيث األىمية،في ىذه البيئةالعوائد المالية  عمييا الشركات والنخب الفاسدة. لألسؼ، تفوؽلتستولي 
 14.القطاع الخاص لمساءلة المواطنيف إخضاع

تحت عبء مشاريع تفشؿ في تحقيؽ منافع  رازحةً آليات مساءلة القطاع الخاص، ستبقى المنطقة العربية  في غياب
 . 15االقتصادية -التنمية الديمقراطية، وحقوؽ اإلنساف، والمساواة االجتماعية دعـفي تعزيز و حقيقية تنموية 

 المبادئ التوجيهية لمجلس حقوق اإلنساناء حقوق اإلنسان: إز  التجارية مساءلة األعمال

اإلنساف التابعة  ة لحقوؽيالييئة الحكومية الدولية الرئيسوىو  ،مجمس حقوؽ اإلنساف ، اعتمد2008في يونيو/حزيراف 
احتراـ  مسؤولة عف التجارية فيو: "إف الشركات عبر الوطنية وغيرىا مف مؤسسات األعماؿ قرارًا جاء لألمـ المتحدة،
 و يتعيفحقوؽ اإلنساف، بأن إعماؿبأساسي يقع عمييا موجب تي الدوؿ ال اعترفتلممرة األولى، و . 16حقوؽ اإلنساف"
  17بدورىا أيضًا.تضطمع أف  التجارية عمى األعماؿ

باإلجماع  ،، أقرت الدوؿ األعضاء في مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة2011يونيو/حزيراف  16في و 
دعـ  كبير مف منظمات المجتمع المدني ب 18،دة التوجييية بشأف األعماؿ التجارية وحقوؽ اإلنسافحمبادئ األمـ المت

صممت ىذه المبادئ التوجييية لتوضيح أدوار ومسؤوليات الشركات والدوؿ وأوساط األعماؿ التجارية العالمية. وقد 
 توجيو جيود الحكومات والشركات مف أجؿ تحسيف ممارساتيا. وفي ، في معالجة الضرر الناجـ عف األعماؿ التجارية

 عتراؼ بػ:المبادئ التوجييية عمى اال تقوـ
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عمال تياوحمايحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية باحتراـ القائمة )أ( التزامات الدوؿ    ؛ياوا 

 وُيطمب منيامتخصصة،  تضطمع بمياـمتخصصة مف المجتمع  ىيئات بوصفيا التجاريةمؤسسات ال)ب( دور      
 حقوؽ اإلنساف؛ وحمايةالقوانيف المعموؿ بيا  لجميعاالمتثاؿ 

 )ج( الحاجة إلى مقابمة الحقوؽ وااللتزامات بسبؿ انتػصاؼ مناسػبة وفعالػة عندما تُنتيؾ.      

تنطبؽ ىذه المبادئ التوجييية عمى جميع الدوؿ وجميع المؤسسات التجارية، سػواء كانت عبر وطنية أو ووفقًا لمقرار، "
 19"كميا.قطاعيا وموقعيا وممكيتػيا وىيغير عبر وطنية، بغض النظر عف حجميا و 

 ركائز:ثالث ويعتمد إطار "الحماية واالحتراـ واالنتصاؼ" عمى 

واجب الدولة في الحماية مف انتياكات األطراؼ الثالثة لحقوؽ اإلنساف، بما فييا المؤسسات التجارية، مف  (1
 خالؿ سياسات وأنظمػة وأحكاـ قضائية مناسبة 

عمى المؤسسات التجارية أف تتصرؼ بالعناية  مسؤولية الشركات في احتراـ حقوؽ اإلنساف، مما يعني أف (2
 . الواجبة لتجنب انتياؾ حقػوؽ اآلخػريف ومعالجة اآلثار السمبية التي تشارؾ فييا

 20الحاجة إلى زيادة وصوؿ الضحايا إلى االنتصاؼ الفعاؿ، القضائي منو وغير القضائي. (3

 : 21لممبادئ التوجييية األساسيةالمبادئ 
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مف انتياؾ حقوؽ اإلنساف داخؿ إقميميا و /أو واليتيا القضائية مف جانب أطراؼ يجب عمى الدوؿ أف تحمي  .0
ثالثة، بما فييا المؤسسات التجارية. ويقتضي ذلؾ اتخاذ خطوات مناسبة لمنع ىذا االنتياؾ والتحقيؽ فيو 

 .والمعاقبة عميو واالنتصاؼ منو مػف خػالؿ سياسػات وتشريعات وأنظمة وأحكاـ قضائية فعالة
غي لمدوؿ أف تعمف بوضوح توقعيا مف جميع المؤسسات التجارية المقيمػة في إقميميػا و/أو واليتيا القضائية ينب .6

 أف تحتـر حقوؽ اإلنساف في كؿ عممياتيا.
 أف تقـو بما يمي: عند الوفاء بواجبيا في الحماية، ينبغي لمدوؿ،  .2

عنيا، ىو طمػب أف تحتـر المؤسسات التجارية إنفاذ القوانيف التي يكوف اليدؼ منيا، أو األثر المترتب  .أ
 حقوؽ اإلنساف، وأف تقّيـ دوريًا مدى كفاية ىذه القػوانيف وتسد أي ثغرات؛

الجارية، مثؿ  تياكفالة أالَّ تكوف القوانيف والسياسات األخػرى الػتي تػنظـ إنػشاء المؤسسات التجارية وعمميا ب.
 ػاؿ التجارية لحقوؽ اإلنساف بؿ ُممكنَّة مف ذلؾ؛قانوف الشركات، مقيِّدًة الحتػراـ األعم

 ؛تياتقديـ إرشادات فعالة إلى المؤسسات التجارية عف طريقة احتراـ حقػوؽ اإلنساف في جميع عمميا ج.
ساف، ومطالبتيا بذلؾ تشجيع المؤسسات التجارية عمى اإلبالغ عف طريقة معالجة آثارىا عمى حقوؽ اإلن د.

 عند االقتضاء.
عدا مجمس حقوؽ اإلنساف، دعـ اإلطار أو استخدمو فػرادى الحكومػات، والمؤسسات والرابطات التجارية، وفيما 

ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات العمالية، والمؤسػسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف، والمستثمروف. واستفادت منو 
ومنظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتػصادي في مؤسسات متعددة األطػراؼ مثػؿ المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس 

الخاصة في مجاؿ األعماؿ التجارية وحقوؽ اإلنساف. واستحضرت اإلطار إجراءات أخرى تابعة لألمـ  تياوضػع مبادرا
  22.المتحدة عمى نطاؽ واسع
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تنص المبادئ األساسية أنو "مسؤولية الشركات في احتراـ حقوؽ اإلنساف"، ووفقًا لممبادئ التوجييية، وتحت عنواف 
ينبغي أف تحتـر المؤسسات التجارية حقوؽ اإلنساف. وىذا يعني أف تتجنب انتياؾ حقوؽ اإلنساف الخاصة باآلخريف 

إلى حقوؽ اإلنساف المعترؼ بيا دوليًا، والمعروؼ أنيا ذلؾ  ويحيؿ. وأف تعالج ما تقع فيو مف آثار ضارة بيذه الحقوؽ
الحقوؽ المعرب عنيا في الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف والمبادئ المتعمقة بالحقوؽ األساسية  تشمؿ، في الحد األدنى،

 ذلؾ نطبؽويجب أف ي .المنصوص عمييا في إعػالف منظمػة العمؿ الدولية بشأف المبادئ والحقوؽ األساسية في العمؿ
  23.مكيتيا، وىيكميا، ومتياجميػع المؤسػسات بغض النظر عف حجميا وقطاعيا، وسياؽ عممياعمى 

الفريؽ التابع لألمـ المتحدة العامؿ المعني بمسألة حقوؽ اإلنساف والشركات عبر مارغريت جانؾ، رئيسة وقد قالت 
لمتنمية  2030أجندة في الدورة السبعيف لمجمعية العامة: "توفر  ،الوطنية وغيرىا مف مؤسسات األعماؿ التجارية

صراحًة، ال نريد شركات و تنفيذ وقياس المبادئ التوجييية...  لتعزيزالمستدامة فرصًا كبيرة  التنميةأىداؼ المستدامة و 
تبني المستشفيات والمراكز الصحية لممساعدة عمى ضماف الحصوؿ عمى الرعاية الصحية، فيما تقّوض صحة عماليا 

المبادئ  تشكؿيجب أف ظرنا، انبعاثات ضارة. مف وجية نبظروؼ عمؿ غير آمنة أو صحة المجتمعات المحيطة  في
 القياس . ويجب أف يشمؿ ىذا جيدأىداؼ التنمية المستدامة" في صمب "أوؿ التزاـ بعدـ إلحاؽ الضررالتوجييية "

  24".عمى الصعيديف العالمي والوطنيالتي ترافؽ تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة المؤشرات  ووضع
 

األعماؿ التجارية وحقوؽ اإلنساف في دورتو الرابعة التي ب والمعنيمجمس حقوؽ اإلنساف الذي أنشأه منتدى الوأوصى 
تنفيذ الدولة لممبادئ التوجييية، مثؿ  مدى بعدة أدوات لقياس ،201525نوفمبر/تشريف الثاني  18 -16عقدت بيف 

ف عمى أكذلؾ  وتـ التأكيدوطنية. وطنية بشأف األعماؿ التجارية وحقوؽ اإلنساف والتقييمات األساسية الالعمؿ الخطط 
الدولة. مف قبؿ تنفيذ مدى اللمراقبة ية عممية االستعراض الدوري الشامؿ لمجمس حقوؽ اإلنساف يمكف أف تكوف آل
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 يمكف. في ىذا الصدد، األنشطةأف تكوف أداة لقياس مثؿ ىذه  التنمية المستدامةكف كذلؾ لمؤشرات أىداؼ موي
 مع الدوؿ.  المشاركةمؤسسات حقوؽ اإلنساف ومنظمات المجتمع المدني بشكؿ عاـ، أف تمعب دورًا أكبر في ل

لمتنمية المستدامة بشأف إشراؾ  2030لإلشارة إلى المبادئ التوجييية في أجندة ر العممية ثااآلكما بحث المنتدى في 
 د المشاركوف عمى أىمية ما يمي: . وشدأىداؼ التنمية المستدامةفي تنفيذ  التجارية األعماؿ

المسؤوؿ، وال سيما الحد األدنى المتوقع في المبادئ التوجييية بأف تحتـر كؿ األنشطة  سموؾ العمؿ)أ( معايير  
 التجارية حقوؽ اإلنساف وال تقوضيا؛ 

 )ب( الحوافز والمثبطات لمشركات الحتراـ حقوؽ اإلنساف عند دعـ جيود التنمية المستدامة؛  

لتيرب الشركات مف واحتراـ األعماؿ التجارية لحقوؽ اإلنساف، واألثار الضارة الضرائب  دفعج( الروابط بيف ) 
 عمى حقوؽ اإلنساف، مثؿ الحؽ في الصحة والحؽ في التعمـ؛ دفع الضرائب 

 )د( آليات المساءلة، واإلرشادات الواردة في المبادئ التوجييية في ىذا الصدد.  

، إنشاء منتدى معني باألعماؿ 26 4/17قراره  مف 12اإلنساف التابع لألمـ المتحدة، بموجب الفقرة قرر مجمس حقوؽ 
التجارية وحقوؽ اإلنساف بتوجيو مف الفريؽ العامؿ المعني بمسألة حقوؽ اإلنساف والشركات عبر الوطنية وغيرىا مف 

 :مؤسسات األعماؿ التجارية مف أجؿ

القائمة في مجاؿ تنفيذ المبادئ التوجييية ]المتعمقة باألعماؿ التجارية وحقوؽ مناقشة االتجاىات والتحديات "
اإلنساف[ وتشجيع الحوار والتعاوف بشأف القضايا المرتبطة باألعماؿ التجارية وحقوؽ اإلنساف، بما في ذلؾ 

، وكذا تحديد التحديات التي تعترض بعض القطاعات، والبيئات التشغيمية أو المتعمقة بحقوؽ أو فئات معينة
 ".الممارسات الجيدة
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، أماـ كؿ المجموعات المعنية صاحبة المصمحة، بما في 17/4المنتدى مفتوح، بموجب قرار مجمس حقوؽ اإلنساف 
ذلؾ الدوؿ، ومنظومة األمـ المتحدة األوسع نطاقًا، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات اإلقميمية، ومؤسسات 

بات العماؿ، والمؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف، والمنظمات غير الحكومية، والجيات األعماؿ التجارية، ونقا
وُيعقد المنتدى المعني باألعماؿ التجارية وحقوؽ اإلنساف التابع األمـ  .صاحبة المصمحة المتأثرة، ضمف جيات أخرى

  2016.27نوفمبر/تشريف الثاني  16و 14في جنيؼ بيف  2016المتحدة العاـ 

 

 مبادئ ماستريخت بشأن االلتزامات الخارجية في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: 

ىو االلتزامات الخارجية لمدوؿ  بصورة خاصة،النامية  عمى الدوؿ الذي يؤثر األساسية ممبادئلأحد الجوانب اليامة 
الطابع . وعمى الرغـ مف القضائية و/أو واليتيا إقميميافي ما يتعمؽ بأنشطة مؤسسات األعماؿ التجارية المقيمة في 

وقد تنطبؽ فقط داخؿ حدودىا.  عمى أنياحقوؽ اإلنساف، ال تزاؿ دوؿ كثيرة تفسر التزاماتيا بحقوؽ اإلنساف ل العالمي
في حماية حقوؽ اإلنساف في مختمؼ العمميات السياسية الدولية ثغرات ب باإلقميـااللتزامات تسببت ىذه المحاولة لحد 

  28.لحماية حقوؽ اإلنساف المناسبنقص في التنظيـ وب

  29:العولمة خالؿ األعواـ العشريف الماضية. وتشمؿ سياؽوقد أصبحت ىذه الثغرات أكثر حّدة في 

 لشركات عبر الوطنية اومساءلة حقوؽ اإلنساف تنظيـ  غياب -
 حقوؽ اإلنساف وخصوصًا المؤسسات المالية الدولية المنظمات الحكومية الدولية بشأفغياب مساءلة  -
 لقانوف حقوؽ اإلنساف عمى قوانيف االستثمار والتجارة، والسياسات والنزاعات الفعميالتطبيؽ غير  -
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، مف بما في ذلؾعدـ تنفيذ الواجبات لحماية الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتحقيقيا في الخارج،  -
 والمساعدة  الدولي خالؿ التزامات التعاوف

مف دوف االلتزامات الخارجية، ال يمكف لحقوؽ اإلنساف أف تؤدي دورىا الصحيح باعتبارىا األسس القانونية لتنظيـ 
 كما يمكف، لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافيةيمكف أف تتولد بيئة مؤاتية فمع االلتزامات الخارجية، ا أمالعولمة. 

 االلتزاـ بأسبقية حقوؽ اإلنساف ووقؼ الدمار المناخي والبيئي وكسر ىيمنة رأس الماؿ وتنظيـ الشركات عبر الوطنية
خضاع    30.لممساءلةالمنظمات الحكومية الدولية  وا 

لتزامات الخارجية في مجاؿ أخيرًا باسـ "مبادئ ماستريخت بشأف اال وصيغتالمبادئ الضمنية بعناية  تـ البحث في
في مؤتمر جمع خبراء مف جامعات  2011بتمبر/أيموؿ س 28في  -الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية"

 31.كؿ أنحاء العالـ مفمنظمات و 

، ومعًا كؿٌّ عمى حدةمدروسة وممموسة وىادفة، اتخاذ خطوات ى التزامات الدوؿ بت التأكيد عممبادئ ماستريخ تعيد
 . عالمياً  لحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاإعماؿ مؽ بيئة دولية مؤاتية تفضي إلى مف خالؿ التعاوف الدولي، لخ

الدوؿ و . اإلقميـالمبادئ التزامات الدوؿ في احتراـ وحماية وتنفيذ الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية خارج  ترسي
أيضًا بحقوقيـ االقتصادية  إقميميامتع الذيف يعيشوف خارج ت يبطؿأو  يقّوضاالمتناع عف القياـ بأي عمؿ قد ب ممزمة

إف الدوؿ ممزمة بحماية حقوؽ األفراد االقتصادية واالجتماعية والثقافية مف واالجتماعية والثقافية. عالوًة عمى ذلؾ، ف
مف أجؿ  ، وذلؾ، بما في ذلؾ تنظيـ قطاع األعماؿ و/أو التأثير عميوالتابعة لمدوؿخالؿ تنظيـ الجيات الفاعمة غير 

لدولي ماستريخت بشأف االلتزامات الخارجية كذلؾ التعاوف الضريبي ا وتحدد مبادئخارج أراضييا.  بو المتأثريفحماية 
افة إلى ذلؾ، ىنالؾ عدة مبادئ منصوص عمييا في مبادئ ماستريخت بشأف ضباإلبوصفو واجبًا عمى الدوؿ. 
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العالية  بمجاؿ الفساد. فالقضايا المتصمة باألزمة المالية، وممارسات االحتياؿ والفساد مرتبطةااللتزامات الخارجية 
 محدود. عابرة لضارة واضحة  نتائجالمستوى في التعامالت االستثمارية ليا 

 نحو صك ملزم قانونًا: 

اعتمد مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة في دورتو السادسة والعشريف، ، 2014يونيو/حزيراف العاـ  26في 
نوف مشركات عبر الوطنية، وعُ ل ممـز قانوناً ع صؾ دولي مف خالؿ التصويت، قرارًا تاريخيًا وميمًا لبدء عممية وض

رسميًا: "وضع صؾ دولي ممـز قانونًا لمشركات عبر الوطنية وغيرىا مف مؤسسات األعماؿ التجارية في ما يتعمؽ 
 .(A/HRC/26/L.22)بحقوؽ اإلنساف" 

 دولي ممـز قانونًا لتنظيـوضع صؾ مؿ حكومي دولي مفتوح العضوية، ُيخوَّؿ اوينص القرار عمى إنشاء فريؽ ع
   ضمف إطار القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف.  أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرىا مف مؤسسات األعماؿ التجارية

ويشير القرار كذلؾ إلى الدور الياـ الذي تمعبو الجيات الفاعمة في المجتمع المدني في "تعزيز المسؤولية االجتماعية 
عماؿ عبر الوطنية وغيرىا مف مؤسسات األ فيؼ، والسعي إلى معالجة اآلثار السمبية لمشركاتلمشركات وفي منع، وتخ

  32".التجارية في مجاؿ حقوؽ اإلنساف

المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرىا مف مؿ الحكومي الدولي المفتوح العضوية فريؽ العاملاالجتماع األوؿ ُعقد 
 26في  26/9أه مجمس حقوؽ اإلنساف في قراره بحقوؽ اإلنساف، والذي أنشمؤسسات األعماؿ التجارية في ما يتعمؽ 

. وافتتح نائب المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف الدورة 2016يوليو/تموز  10و 6، بيف 2014يونيو/حزيراف العاـ 
وؽ اإلنساف مع تزايد اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف، تطور القانوف الدولي لحق اعتمادمنذ و ، وعمى أنَّ  مؤكداً األولى، 
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مدوؿ تتحمؿ مسؤولية ضماف المساءلة والوصوؿ إلى سبؿ االنتصاؼ عندما غير التابعة لالوعي بأف الجيات الفاعمة 
  33.يتـ انتياؾ الحقوؽ

كوف فرصة فريدة مف نوعيا وضع معاىدة سيعمى أف كة في االجتماع معظـ المنظمات غير الحكومية المشار   وشددت
المجتمعات في الفريؽ العامؿ، مشاركة ضرورة  وأكدت عمىلمحمية مف تولي مسؤولية تنميتيا، المجتمعات التمكيف 

وأكدت بعض في كؿ مرحمة مف مراحؿ عممية الصياغة.  الحصوؿ عمى اآلراء والتعميقاتالحاجة إلى عمى و 
ذلؾ النيج وىمي، كما اتضح مف عمى أف أف المبادئ ترتكز عمى التنظيـ الذاتي، و  عمى المنظمات غير الحكومية

الطابع العالمي والالتجزئي األزمة االقتصادية والمالية األخيرة. وأشير كذلؾ إلى أف المعاىدة يجب أف تركز عمى 
ف أة يمعظـ المنظمات غير الحكوم واعتبرت. يمتد نطاقيا إلى خارج اإلقميـ، وبالتالي ينبغي أف لحقوؽ اإلنساف

في حيف استفادت الشركات عبر و أنو،  وُأشير إلى. مساءلة الشركاتًا يجب أف تنص عمى المعاىدة الممزمة قانون
لية، ال توجد والدولة في معاىدات االستثمار الدو  مثؿ محاكـ التحكيـ بيف المستثمرالوطنية مف آليات اإلنفاذ القوية، 

في  التبايفالحاجة إلى معالجة ىذا  التشديد عمىوتـ ضحايا تمؾ االنتياكات. ل الوصوؿ إلى العدالةآلية دولية لضماف 
  34.القانوف الدولي

 35القضايا األخرى التي أثارتيا المنظمات غير الحكومية: شممت و 

توسيعو لمنع االنتياكات  ووجوبنطاؽ المعاىدة عمى االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف،  اقتصار -
 ؛جسيمة مخالفاتتتحوؿ إلى أف ومعالجتيا قبؿ 
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عمميات  مع األخذ في االعتبار كوف -كؿ الحقوؽ، ال سيما الحؽ في الغذاء والتغذية شمؿالحاجة إلى  -
تالؼ المواد الغذائية، والمحاصيؿ،  اإلخالء، واستنزاؼ الثروة السمكية والغابات، والضرر عمى الصحة وا 

 . مناسبتحقيؽ مستوى معيشي والحيوانات والبذور كانت ليا آثار عمى الحؽ في تقرير المصير والقدرة عمى 
 واجب ضماف حقوقيـ في بيئة عمؿ آمنة وصحية ووجوب تحديد في المعاىدة حماية حقوؽ العماؿضرورة  -

 عمؿ منظمة العمؿ الدولية.  يعززممـز قانونًا  بوضوح في صؾ
بشكؿ خاص  تضررفالنساء بما أف اتباع نيج يراعي الفوارؽ بيف الجنسيف في كؿ مراحؿ العممية،  وجوب -

كثيرًا ما يتعرضف لمعنؼ المنزلي والعنؼ القائـ بما أنيف العمؿ لساعات أطوؿ وتقاضي مرتبات أقؿ، و  جراء
 عمى نوع الجنس. 

 . المتأثرةالشركات وضماف مشاركة فعالة لمضحايا والمجتمعات  تأثيرالحاجة إلى حماية عممية التفاوض مف  -

ؿ، مثؿ مبدأ مسؤولية الشركة األـ، ومتطمبات فرصة لتوضيح بعض المسائ وفرتأف عممية المعاىدة إلى  أيضاً  وُأشير
العناية الواجبة اإللزامية لحقوؽ اإلنساف، والخطوات التي ينبغي أف تتخذىا الدوؿ لتنظيـ النشاطات الخارجية  

 لمشركات المقيمة داخؿ واليتيا القضائية.

يجب أف  ؼ العالمي لمعاىدة ممزمة بيانًا بعنواف "معاىدة األمـ المتحدة، أصدر التحال2016وفي األوَّؿ مف أيَّار العاـ 
بأف الشركات والمطالبة  تأثيرالشركات"، داعيًا منظمات المجتمع المدني إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة  تأثير تعالج

لألمـ المتحدة عمى أحكاـ قوية تمنع تدخؿ الشركات في عممية تشكيؿ وتنفيذ  المرتقبة "تحتوي المعاىدة الممزمة
  36".الوطني والدولي المستوييفإقامة العدؿ عمى  ، وفيالقوانيف والسياسات
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الشركات عمى  تأثيروحث تحالؼ المعاىدة كذلؾ منظمات المجتمع المدني في كؿ مكاف عمى االحتراز مف إمكاف 
المجتمعوف أكد  ،االجتماعالمعاىدة. وخالؿ  خالؿ عممية وضعالوطنية واإلقميمية والدولية المناقشات عمى الصعد 

 والسياسات يقّوض بشدة حقوؽ اإلنساف وحماية البيئة.  األنظمةالشركات عمى عممية تشكيؿ وتنفيذ  تأثيرأف عمى 

 ندوة عن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان

مع االتحاد بالتعاوف و ، جنوب البحر األبيض المتوسطجوار ال دوؿمشروع تعزيز الحوار االجتماعي في كجزء مف 
مف الشركاء، ستعقد شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية ندوة إقميمية حوؿ األعماؿ  الدولي لمنقابات وغيره

وستعقد حقوؽ اإلنساف.  الحفاظ عمىاألعماؿ في  مجتمعالتجارية وحقوؽ اإلنساف لمناقشة المسائؿ المتعمقة بمسؤولية 
 . 2016الندوة في األسبوع األوؿ مف سبتمبر/أيموؿ 

ف منظمات المجتمع المدني مدافعيف عنيا، فضاًل عف ممثميف عوستضـ الندوة خبراء في مجاؿ حقوؽ اإلنساف و 
اإلنساف في ظؿ البيئة االقتصادية واالجتماعية نقابات مف المنطقة العربية لمنظر في التحديات التي تواجو حقوؽ الو 

ستنظر الندوة  ،وبشكؿ خاصمساىمة الحوار االجتماعي في تحسيف االمتثاؿ لحقوؽ اإلنساف. في والسياسية الدقيقة و 
معايير حقوؽ اإلنساف في الشراكات بيف القطاعيف العاـ والخاص، الحفاظ عمى دور منظمات المجتمع المدني في  في
 خرى ومبادرات الخصخصة. األُ ات شراكالو 


