
 

 

 

 مشروع تعزيز الحوار االجتماعي في بلدان جنوب المتوسط

 وحقوق اإلنسان ورشة عمل إقليمية حول قطاع األعمال

 2013ايمول/ سبتمبر،  4-5

 فندق الجيفينور، روتانا، بيروت، لبنان

 

 ورقة مفاهيمية

 المقدمة:

"كل فرد وىيئة في المجتمع،  يسعىأن عمى في ديباجتو، ينص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 
واضعين عمى الدوام ىذا اإلعالن نصب أعينيم، إلى توطيد احترام ىذه الحقوق والحريات عن طريق 
التعمم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان االعتراف بيا ومراعاتيا بصورة عالمية 

وعمى الرغم من أنو ال يذكر قطاع  .1ضعة لسمطانيا"فعالة بين الدول األعضاء ذاتيا وشعوب البقاع الخا
عمى وجو التحديد، إال أن ىذه اإلشارة تممح بشكل غير مباشر إلى الدور الذي يمكن أن تمعبو  األعمال

  . 2حقوق اإلنسان لمحفاظ عمىنوعة من الجيات الفاعمة في أي مجتمع معين تمجموعة م

الوثيقة التنمية االقتصادية واالجتماعية  إتاحةفي  سيةويتعاظم دور القطاع الخاص بصفتو قوّة أسا
أحيانًا عمدًا، ولكْن في كثير من األحيان عن غير  -حقوق اإلنسان واألمن. ويمكن لمشركاتب االرتباط

  3.ألفعاليا حقوق اإلنسان، بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجةً  أن تعيق إعمال -قصد
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تنظيم  بيدف، سانالمعايير الدولية لحقوق اإلنمسؤولية وقد جرت العادة عمى أن تضطمع الحكومات ب 
عمى ، الجيات الفاعمة من الشركات دور تعاظمالعالقات بين الدولة واألفراد والجماعات. ولكن مع 

عمى التمتع بحقوق اإلنسان عمى  التجارية تأثير األعمالالدولي، ُأدرجت مسألة و  الصعيدين الوطني
 4.جدول أعمال األمم المتحدة

، 2012ما بعد  ركز جدول أعمالمن أجل مواجية أوجو القصور في تجمع الموارد التقميدية لمتنمية، و 
. التنمية ودفعياالمستدامة، عمى القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تمويل  التنميةوبالتالي أىداف 

تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام والقطاع تحديدًا إلى "أىداف التنمية المستدامة  وترمي
الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة، باالستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن 

  5.(14 الغاية، 14 اليدف) "الموارد استراتيجياتيا لتعبئة
 

خدمات العامة، والشراكات بين ألداء الاالستعانة بمصادر خارجية  أصبحتوفي المنطقة العربية، 
التحتية والخدمات  ىلتمويل مشاريع البن أكثر شيوعاً وسائل الخاص، والخصخصة، القطاعين العام و 
الذي نشره  في لبنان بين القطاعين العام والخاص مشراكةالتوجييي لدليل ال فبحسب ؛6العامة وتشغيميا

ن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ىي الوسيمة الوحيدة المتاحة فإعمى لمخصخصة، المجمس األ
  7.مكافحة البطالة وىجرة الكفاءات بمسألة ياربط حتى إنو ،انية وتطويرىالتمويل البنية التحتية المبن

العديد من حاالت ينالك نتائج متباينة؛ فالقطاع الخاص في التنمية  لمشاركةولكْن، في الواقع، كان 
بين القطاعين العام والخاص )حيث يوفر القطاع الخاص البنية التحتية أو الخدمات العامة(،  ةالشراك
بالمصالح الفضمى  أضر الكثير منيا، كما أن موارد التنمية وأىدرتيالكافيًا اىتمامًا  لم تول  التي 

آليات مساءلة القطاع  في غيابو  .بناءةالمستدامة التنمية في الإشراكيا   منلممجتمعات المحمية بدالً 
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في و حقيقية تنموية تحت عبء مشاريع تفشل في تحقيق منافع  رازحةً الخاص، ستبقى المنطقة العربية 
 . 8االقتصادية -التنمية الديمقراطية، وحقوق اإلنسان، والمساواة االجتماعية دعمتعزيز 

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

 ة لحقوقيالييئة الحكومية الدولية الرئيسوىو  ،مجمس حقوق اإلنسان ، اعتمد2005في يونيو/حزيران 
 فيو: "إن الشركات عبر الوطنية وغيرىا من مؤسسات األعمال قرارًا جاء اإلنسان التابعة لألمم المتحدة،

يقع عمييا موجب تي الدول ال اعترفتلممرة األولى، و . 9احترام حقوق اإلنسان" عنمسؤولة  التجارية
  10تضطمع بدورىا أيضًا.أن  التجارية عمى األعمال و يتعينحقوق اإلنسان، بأن إعمالبأساسي 

 ،، أقرت الدول األعضاء في مجمس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة2011يونيو/حزيران  13في و 
دعٍم كبير من ب 11،دة التوجييية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسانحباإلجماع مبادئ األمم المت

منظمات المجتمع المدني وأوساط األعمال التجارية العالمية. وقد صممت ىذه المبادئ التوجييية لتوضيح 
توجيو جيود وفي ، ريةأدوار ومسؤوليات الشركات والدول في معالجة الضرر الناجم عن األعمال التجا

 الحكومات والشركات من أجل تحسين ممارساتيا. 

 عتراف بـ:المبادئ التوجييية عمى اال تقوم

عمال تياوحمايحقوق اإلنسان والحريات األساسية باحترام القائمة )أ( التزامات الدول    ؛ياوا 

متخصصة،  بميام تضطمعمتخصصة من المجتمع  ىيئات بوصفيا التجاريةمؤسسات ال)ب( دور      
 حقوق اإلنسان؛ وحمايةالقوانين المعمول بيا  لجميعاالمتثال  وُيطمب منيا
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 )ج( الحاجة إلى مقابمة الحقوق وااللتزامات بسبل انتـصاف مناسـبة وفعالـة عندما تُنتيك.      

التجارية، سـواء كانت تنطبق ىذه المبادئ التوجييية عمى جميع الدول وجميع المؤسسات ووفقًا لمقرار، "
 12"قطاعيا وموقعيا وممكيتـيا وىيكميا.عبر وطنية أو غير عبر وطنية، بغض النظر عن حجميا و 

األعمال التجارية وحقوق اإلنسان في دورتو ب والمعنيمجمس حقوق اإلنسان الذي أنشأه منتدى الوأوصى 
تنفيذ الدولة  مدى بعدة أدوات لقياس ،201213نوفمبر/تشرين الثاني  15 -13الرابعة التي عقدت بين 

وطنية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان والتقييمات األساسية العمل اللممبادئ التوجييية، مثل خطط 
ن عممية االستعراض الدوري الشامل لمجمس حقوق اإلنسان يمكن أن عمى أكذلك  وتم التأكيدالوطنية. 
أن تكون  التنمية المستدامةكن كذلك لمؤشرات أىداف مالدولة. ويبل من قتنفيذ مدى اللمراقبة ية تكون آل

مؤسسات حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني ل يمكن. في ىذا الصدد، األنشطةأداة لقياس مثل ىذه 
 مع الدول.  المشاركةبشكل عام، أن تمعب دورًا أكبر في 

، إنشاء منتدى 14 4/17قراره  من 12الفقرة قرر مجمس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، بموجب 
معني باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان بتوجيو من الفريق العامل المعني بمسألة حقوق اإلنسان 

المنتدى مفتوح أمام كل المجموعات . ن مؤسسات األعمال التجاريةوالشركات عبر الوطنية وغيرىا م
ومنظومة األمم المتحدة األوسع نطاقًا، والمنظمات المعنية صاحبة المصمحة، بما في ذلك الدول، 

الحكومية الدولية والمنظمات اإلقميمية، ومؤسسات األعمال التجارية، ونقابات العمال، والمؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان، والمنظمات غير الحكومية، والجيات صاحبة المصمحة المتأثرة، ضمن جيات 

في  2013وُيعقد المنتدى المعني باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان التابع األمم المتحدة العام  .أخرى
  2013.15نوفمبر/تشرين الثاني  13و 11جنيف بين 
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 مبادئ ماستريخت بشأن االلتزامات الخارجية في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: 

ىو االلتزامات  بصورة خاصة،النامية  عمى الدول الذي يؤثر األساسية ممبادئلأحد الجوانب اليامة 
 و/أو واليتيا إقميمياالخارجية لمدول في ما يتعمق بأنشطة مؤسسات األعمال التجارية المقيمة في 

حقوق اإلنسان، ال تزال دول كثيرة تفسر التزاماتيا بحقوق ل الطابع العالمي. وعمى الرغم من القضائية
في ثغرات ب باإلقميمااللتزامات وقد تسببت ىذه المحاولة لحد تنطبق فقط داخل حدودىا.  مى أنياعاإلنسان 

لحماية حقوق  المناسبنقص في التنظيم وبحماية حقوق اإلنسان في مختمف العمميات السياسية الدولية 
  16.اإلنسان

لتزامات الخارجية أخيرًا باسم "مبادئ ماستريخت بشأن اال وصيغتالمبادئ الضمنية بعناية  تم البحث في
في مؤتمر جمع  2011بتمبر/أيمول س 25في  -في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"

 17.كل أنحاء العالم منمنظمات خبراء من جامعات و 

كلٌّ عمى مدروسة وممموسة وىادفة، اتخاذ خطوات ت التأكيد عمى التزامات الدول بمبادئ ماستريخ تعيد
لحقوق االقتصادية اإعمال مق بيئة دولية مؤاتية تفضي إلى ، ومعًا من خالل التعاون الدولي، لخحدة

 . عالمياً  واالجتماعية والثقافية

المبادئ التزامات الدول في احترام وحماية وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خارج  ترسي
 إقميميامتع الذين يعيشون خارج ت يبطلأو  يقّوضاالمتناع عن القيام بأي عمل قد ب ممزمةالدول و . ميماإلق

أيضًا بحقوقيم االقتصادية واالجتماعية والثقافية. عالوًة عمى ذلك، فإن الدول ممزمة بحماية حقوق األفراد 
، بما في ذلك تنظيم التابعة لمدولغير االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل تنظيم الجيات الفاعمة 

 وتحدد مبادئخارج أراضييا.  بو المتأثرينمن أجل حماية  ، وذلكقطاع األعمال و/أو التأثير عميو
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افة ضباإللدولي بوصفو واجبًا عمى الدول. ماستريخت بشأن االلتزامات الخارجية كذلك التعاون الضريبي ا
 مرتبطةإلى ذلك، ىنالك عدة مبادئ منصوص عمييا في مبادئ ماستريخت بشأن االلتزامات الخارجية 

بمجال الفساد. فالقضايا المتصمة باألزمة المالية، وممارسات االحتيال والفساد العالية المستوى في 
 محدود. عابرة لضارة واضحة  نتائجالتعامالت االستثمارية ليا 

 نونًا: نحو صك ملزم قا

اعتمد مجمس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في دورتو السادسة ، 2011يونيو/حزيران العام  23في 
مشركات ل ممزم قانوناً والعشرين، من خالل التصويت، قرارًا تاريخيًا وميمًا لبدء عممية وضع صك دولي 

نون رسميًا: "وضع صك دولي ممزم قانونًا لمشركات عبر الوطنية وغيرىا من مؤسسات عبر الوطنية، وعُ 
 .(A/HRC/26/L.22)األعمال التجارية في ما يتعمق بحقوق اإلنسان" 

وضع صك دولي ممزم قانونًا مل حكومي دولي مفتوح العضوية، ُيخوَّل اوينص القرار عمى إنشاء فريق ع
ضمن إطار القانون الدولي  نية وغيرىا من مؤسسات األعمال التجاريةأنشطة الشركات عبر الوط لتنظيم

   لحقوق اإلنسان. 

ويشير القرار كذلك إلى الدور اليام الذي تمعبو الجيات الفاعمة في المجتمع المدني في "تعزيز المسؤولية 
بر الوطنية ع االجتماعية لمشركات وفي منع، وتخفيف، والسعي إلى معالجة اآلثار السمبية لمشركات

  18".عمال التجارية في مجال حقوق اإلنسانوغيرىا من مؤسسات األ

 ندوة عن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان

مع بالتعاون و ، جنوب البحر األبيض المتوسطجوار ال دولمشروع تعزيز الحوار االجتماعي في كجزء من 
من الشركاء، ستعقد شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية ندوة  االتحاد الدولي لمنقابات وغيره

                                                           
 

18
 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/26/9 



 

 

 

األعمال في  مجتمعإقميمية حول األعمال التجارية وحقوق اإلنسان لمناقشة المسائل المتعمقة بمسؤولية 
 . 2013وستعقد الندوة في األسبوع األول من سبتمبر/أيمول حقوق اإلنسان.  الحفاظ عمى

ن منظمات المجتمع مدافعين عنيا، فضاًل عن ممثمين عخبراء في مجال حقوق اإلنسان و وستضم الندوة 
نقابات من المنطقة العربية لمنظر في التحديات التي تواجو حقوق اإلنسان في ظل البيئة الالمدني و 

قوق مساىمة الحوار االجتماعي في تحسين االمتثال لحفي االقتصادية واالجتماعية والسياسية الدقيقة و 
معايير حقوق الحفاظ عمى دور منظمات المجتمع المدني في  فيستنظر الندوة  ،وبشكل خاصاإلنسان. 

 خرى ومبادرات الخصخصة.األُ شراكات الاإلنسان في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، و 


