
  القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها
  من مؤسسات األعمال في مجال حقوق اإلنسان

  
  ديباجة

  إن اللجنة الفرعية،
إذ تضع في اعتبارها المبادئ وااللتزامات المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة، وبخاصة 

ملة أمور، إلى تعزيز االحتـرام  والتي تهدف، في ج ٥٦و ٥٥و ٢و ١في الديباجة وفي المواد 
  والمراعاة العالميين لحقوق اإلنسان والحريات األساسية،

وإذ تذكر بأن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يحدد معيار إنجاز مشترك لكافة الشعوب واألمم 
لكي تجد الحكومات وهيئات المجتمع األخرى واألفراد فـي السـعي، عـن طريـق التعلـيم      

إلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان وحرياته وكذلك، عن طريق اتخاذ تدابير تدريجية، والتثقيف، 
إلى ضمان االعتراف العالمي بهذه الحقوق والحريات ومراعاتها الفعلية، بما في ذلك المساواة 
في الحقوق بين المرأة والرجل وتعزيز التقدم االجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في إطـار  

  سع،من الحرية أو
وإذ تسلم بأنه رغم كون المسؤولية عن تعزيز حقوق اإلنسان وتـأمين إعمالهـا واحترامهـا    
وضمان احترامها وحمايتها هي مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومات أساساً، فـإن الشـركات   
عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال، بوصفها من هيئات المجتمع، مسؤولة أيضاً عـن  

  وق اإلنسان المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،تعزيز وكفالة حق
وإذ تدرك أن من واجب الشركات عبر الوطنية ومؤسسات األعمـال األخـرى والمـوظفين    
واألشخاص العاملين فيها أيضاً احترام المسؤوليات والمعايير المعترف بها عموماً الواردة فـي  

ك الدولية مثل اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعيـة  معاهدات األمم المتحدة وغيرها من الصكو
والمعاقبة عليها؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو  
الالإنسانية أو المهينة؛ واالتفاقية الخاصة بالرق؛ واالتفاقية التكميلية إلبطـال الـرق وتجـارة    

هة بالرق؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال   الرقيق واألعراف والممارسات الشبي
التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة؛ والعهـد الـدولي     
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة   

ية الدولية لحماية حقوق جميع العمـال المهـاجرين   والسياسية؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاق
والبروتوكـولين   ١٩٤٩أغسطس /آب ١٢وأفراد أسرهم؛ واتفاقيات جنيف األربع المعقودة في 

اإلضافيين الملحقين بها بخصوص حماية ضحايا الحرب؛ واإلعالن المتعلق بحق ومسـؤولية  
اإلنسان والحريـات األساسـية   األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق 



المعترف بها عالمياً؛ ونظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ واتفاقية األمـم المتحـدة   
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛ واتفاقية التنوع البيولوجي؛ واالتفاقية الدوليـة  

ويث النفطي؛ واتفاقية المسؤولية المدنيـة  المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التل
عن األضرار الناجمة عن األنشطة الخطرة على البيئة؛ وإعالن الحق في التنمية؛ وإعالن ريو 
المتعلق بالبيئة والتنمية؛ وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنميـة المسـتدامة؛ وإعـالن    

المتعلق بالمجين البشـري وحقـوق اإلنسـان؛     األمم المتحدة بشأن األلفية؛ واإلعالن العالمي
والمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن األم، التي اعتمدتها جمعية الصـحة العالميـة؛ والمعـايير    

، التـي  "الصحة للجميع في القرن الحادي والعشرين"األخالقية المطبقة لترويج األدوية وسياسة 
سكو لمكافحة التمييز فـي التعلـيم؛ واتفاقيـات    اعتمدتها منظمة الصحة العالمية؛ واتفاقية اليون

وتوصيات منظمة العمل الدولية؛ واالتفاقية والبروتوكول الخاصين بوضع الالجئين؛ والميثـاق  
األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛ واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان؛ واالتفاقية األوروبيـة  

يثاق االتحـاد األوروبـي للحقـوق األساسـية؛     لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية؛ وم
واتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لمكافحة رشوة المـوظفين العمـوميين   

  األجانب في المعامالت التجارية الدولية؛ وغير ذلك من الصكوك،
تعلقـة  وإذ تضع في اعتبارها المعايير المنصوص عليها في اإلعـالن الثالثـي للمبـادئ الم   

بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسات االجتماعية وفي إعالن المبادئ والحقوق األساسـية  
  في العمل، الصادرين عن منظمة العمل الدولية،

وإذ تعي المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات ولجنة االسـتثمار الـدولي   
  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،والمؤسسات المتعددة الجنسيات التابعة ل

وإذ تعي أيضاً ما جاء في مبادرة االتفاق العالمي المتخذة في إطار األمم المتحدة والتي تحـث  
قادة األعمال على االلتزام بتسعة مبادئ أساسية تتعلق بحقوق اإلنسان وإعمال هـذه الحقـوق،   

  بما في ذلك حقوق العمل والبيئة،
أن اللجنة الفرعية التابعة لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والمعنيـة بالمؤسسـات   وإذ تدرك 

المتعددة الجنسيات والسياسات االجتماعية، ومجلس اإلدارة، ولجنة الخبراء المعنيـين بتطبيـق   
المعايير، فضالً عن لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدوليـة قـد ذكـرت أسـماء     

بشأن الحرية النقابيـة   ٨٧ال متورطة في مسألة عدم امتثال الدول لالتفاقية رقم مؤسسات أعم
بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعيـة،   ٩٨وحماية حق التنظيم واالتفاقية رقم 

وإذْ تسعى إلى تكملة ودعم جميع هذه الجهود الرامية إلى تشجيع الشـركات عبـر الوطنيـة    
  خرى على حماية حقوق اإلنسان،ومؤسسات األعمال األ



وإذ تدرك أيضاً ما جاء في التعليق على القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبـر الوطنيـة   
وغيرها من مؤسسات األعمال في مجال حقوق اإلنسان، وإذ تجد في ذلـك التعليـق تفسـيراً    

  وشرحاً مفيدين للمعايير الواردة في تلك القواعد،
تجاهات العالمية التي زادت من تأثير الشركات عبر الوطنية وغيرها مـن  وإذ تحيط علماً باال

مؤسسات األعمال في اقتصادات معظم البلدان وكذلك في العالقات االقتصـادية الدوليـة، وإذ   
تحيط علماً أيضاً بالعدد المتزايد لمؤسسات األعمال األخرى التي تعمل عبر الحدود الوطنيـة  

دت إلى نشوء أنشطة اقتصادية تتجاوز القدرات الفعلية ألي نظـام  في إطار ترتيبات متنوعة أ
  وطني،

وإذ تالحظ أن للشركات عبر الوطنية ومؤسسات األعمال األخرى القدرة على النهوض بالرفاه 
االقتصادي والتنمية والتقدم التكنولوجي وزيادة الثروة ولديها في الوقت نفسه القدرة على إلحاق 

وبحياة األفراد عن طريق ممارساتها وعملياتها التجارية األساسية، بما  الضرر بحقوق اإلنسان
في ذلك الممارسات المتبعة في مجال التوظيف، والسياسات البيئية، والعالقات مـع المـوردين   

  والمستهلكين، والتفاعالت مع الحكومات، وما إلى ذلك من األنشطة،
يدة خاصة بحقوق اإلنسان ما فتئـت تنشـأ   وإذ تالحظ أيضاً أن هناك قضايا وشواغل دولية جد

باستمرار، وأن الشركات عبر الوطنية ومؤسسات األعمال األخرى كثيراً ما تكون معنية بهـذه  
القضايا والشواغل بحيث أصبح األمر يستدعي وضع المزيد من المعايير وتنفيذها في الوقـت  

  الحاضر وفي المستقبل،
عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، بما وإذ تعترف بأن حقوق اإلنسان هي حقوق 

فيها الحق في التنمية الذي يحق بموجبه لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة واإلسـهام فـي   
تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمـال  

  إعماالً تاماً،جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية 
وإذ تؤكد من جديد أن للشركـات عبــر الوطنيــة وغيرهـا مـن مؤسسـات األعمـال       
والمسؤولين فيها، بمن فيهم المديرون وأعضاء مجالس إدارة الشـركات أو رؤسـاء هــذه    
المجالس وغيرهم من المديرين التنفيذيين، وكـذلك األشـخاص العـاملين فيهـا، التزامـات      

وق اإلنسان، من بين أمور أخرى، وأن هذه القواعد الخاصة بحقـوق  ومسؤوليات في مجال حق
  اإلنسان ستسهم في وضع وتطوير القانون الدولي فيما يتعلق بتلك المسؤوليات وااللتزامات،

تعلن رسمياً هذه القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها مـن مؤسسـات   
على بذل كل جهد ممكن لكي تصبح هـذه القواعـد   األعمال في مجال حقوق اإلنسان وتحث 

  .معروفة ومحترمة على نطاق عام
  



  االلتزامات العامة -ألف 
تتحمل الدول المسؤولية الرئيسية عن تعزيز حقوق اإلنسان المعترف بهـا فـي القـانون     -١

 الدولي وكذلك في القانون الوطني وعن تأمين إعمال هذه الحقوق واحترامها وضمان احترامها
وحمايتها، بما في ذلك ضمان أن تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال 

ومن واجب الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال، ضمن مـا  . حقوق اإلنسان
تمارسه من نشاط ونفوذ في ميادين اختصاصها، أن تعمل على تعزيز حقوق اإلنسان المعترف 

لي وكذلك في القانون الوطني وتأمين إعمالها واحترامها وحمايتها، بما فـي  بها في القانون الدو
  .ذلك حقوق ومصالح السكان األصليين وسائر المجموعات الضعيفة

  
  الحق في تكافؤ الفرص والمعاملة غير التمييزية -باء 

تضمن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال تكافؤ الفـرص والمعاملـة    -٢
النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة وكذلك فـي  على 

القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ألغراض القضاء على التمييز القائم على أسـاس العـرق أو   
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو األصـل القـومي أو االجتمـاعي أو    

باسـتثناء   -الوضع الخاص بالسكان األصـليين أو العجـز أو العمـر     الوضع االجتماعي أو
أو أوضاع أخرى خاصة بـاألفراد ال عالقـة لهـا     -األطفال الذين قد يحظون بحماية أكبر 

بالمتطلبات الالزمة ألداء العمل، أو امتثاالً لتدابير خاصة ترمي إلى التصدي للتمييز الذي كان 
  .ينةيمارس في السابق ضد مجموعات مع

  
  الحق في سالمة األشخاص -جيم 

على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال أالّ ترتكب أو تسـتغّل جـرائم    -٣
الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية أو جرائم اإلبادة الجماعيـة والتعـذيب واالختفـاء    

طاق القضـاء أو اإلعـدام   القسري والسخرة أو العمل القسري وأخذ الرهائن واإلعدام خارج ن
بإجراءات موجزة أو اإلعدام التعسفي، وغير ذلك من انتهاكات القـانون اإلنسـاني والجـرائم    
الدولية األخرى التي ترتكب ضد اإلنسان على نحو ما حدده القانون الدولي، وبوجـه خـاص   

  .قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني
اصة بالشركات عبر الوطنية وغيرها مـن مؤسسـات   يجب أن تراعي ترتيبات األمن الخ -٤

األعمال معايير حقوق اإلنسان الدولية فضالً عن القوانين والمعايير المهنية السارية في البلد أو 
  .البلدان التي تعمل فيها

  



  حقوق العمال -دال 
ال يجوز أن تلجأ الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمـال إلـى اسـتخدام     -٥

خرة أو العمل الجبري المحظور في الصكوك الدولية والتشريعات الوطنيـة ذات الصـلة،   الس
  .وكذلك في القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي

على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمـال أن تحتـرم حقـوق الطفـل      -٦
ذي تحظره الصـكوك الدوليـة والتشـريعات    المتمثلة في حمايته من االستغالل االقتصادي ال

  .الوطنية ذات الصلة ويحظره القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي
توفر الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال بيئة عمل آمنة وصحية علـى   -٧

ة وكـذلك فـي   النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصـل 
  .القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي

تدفع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال للعاملين فيها أجـوراً تضـمن    -٨
ويجب أن تراعي هذه األجور مراعـاة تامـة احتياجـاتهم    . لهم وألسرهم مستوى معيشة الئقاً

  .تحسينها تدريجياًلتوفير ظروف معيشية مالئمة بهدف 
على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال أن تكفل للعاملين فيها الحريـة   -٩

النقابية، واالعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية من خالل حماية حقهم فـي العمـل   
المنظمـة   النقابي واالنضمام إلى منظمات يختارونها بأنفسهم، على أال يخضع ذلك إال للـوائح 

المعنية، دون تمييز أو دون الحصول على إذن مسبق أو تدخل في شؤونهم وذلـك ألغـراض   
حماية مصالحهم المهنية وغير ذلك من أغراض المفاوضة الجماعية على نحو ما تنص عليـه  

  .التشريعات الوطنية واالتفاقات ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية
  

  قوق اإلنساناحترام السيادة الوطنية وح -هاء 
تُقر الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال وتحترم معايير القانون الدولي  -١٠

الواجبة التطبيق، والقوانين الوطنية، واللوائح التنظيمية، وكذلك الممارسات اإلدارية، وسـيادة  
ية والثقافية، بمـا  القانون، والمصلحة العامة، وأهداف التنمية والسياسات االجتماعية واالقتصاد

  .في ذلك الشفافية والمساءلة وحظر الفساد، وسلطة البلدان التي تعمل فيها هذه المؤسسات
تمتنع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال عـن تقـديم رشـوة أو أي     -١١

اءها إكرامية أخرى في غير محلها أو عن قطع وعد بتقديمها أو منحها أو قبولها أو التسامح إز
أو االستفادة منها عن علمٍ أو طلبها، وال يجوز أن يطلب أو يتوقع منهـا أن تقـدم رشـوة أو    
إكرامية أخرى في غير محلها إلى أي حكومة أو مسؤول حكومي أو مرشح لوظيفة انتخابيـة  

كمـا  . أو أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات األمن أو أي فرد آخر أو منظمة أخـرى 



القيام بأي نشاط يدعم أو يحض أو يشجع الدول أو أي كيانات أخرى علـى انتهـاك   تمتنع عن 
حقوق اإلنسان وعليها، باإلضافة إلى ذلك، أن تسعى إلى ضمان عدم استخدام السلع والخدمات 

  .التي توفرها في انتهاك حقوق اإلنسان
تصـادية  تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسـات األعمـال الحقـوق االق    -١٢

واالجتماعية والثقافية، فضالً عن الحقوق المدنية والسياسية، وتسهم في إعمال هذه الحقـوق،  
والسيما الحق في التنمية وفي الحصول على الغذاء الكافي وعلى مياه الشرب، والحـق فـي   
بلوغ أعلى مستوى ممكن للصحة البدنية والعقلية، والحق في المسكن المناسب، والحـق فـي   

ية، والتعليم وحرية الفكر والوجدان والدين وحرية الرأي والتعبير، كما تمتنـع عـن   الخصوص
  .القيام بأية أعمال تعرقل أو تعوق إعمال هذه الحقوق

  
  االلتزامات المتعلقة بحماية المستهلك -واو 
على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال أن تعمل وفقـاً لممارسـات    -١٣

ال األعمال التجارية والتسويق واإلعالن وأن تتخذ جميـع الخطـوات الالزمـة    نزيهة في مج
وال . لضمان سالمة وجودة السلع والخدمات التي توفرها، بما في ذلك مراعاة مبـدأ الحيطـة  

يجوز لها إنتاج منتجات استهالكية تكون ضارة أو محتملة الضرر أو توزيع هذه المنتجـات أو  
  .تسويقها أو الدعاية لها

  
  االلتزامات المتعلقة بحماية البيئة -زاي 
تضطلع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال بأنشطتها وفقـاً للقـوانين    -١٤

واللوائح التنظيمية والممارسات اإلدارية والسياسات الوطنية فيما يتصل بالحفاظ على البيئة في 
المبادئ واألهـداف والمسـؤوليات والمعـايير    البلدان التي تعمل فيها، وكذلك وفقاً لالتفاقات و

الدولية ذات الصلة بالبيئة فضالً عن حقوق اإلنسـان والصـحة العامـة والسـالمة العامـة      
وأخالقيات علم األحياء ومبدأ الحيطة، وتنفذ أنشطتها بشكل عام على نحو يسـهم فـي بلـوغ    

  .الهدف األوسع نطاقاً المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة
  
  أحكام التنفيذ العامة -ء حا
تعتمد كل شركة عبر وطنية أو مؤسسة من مؤسسات األعمال األخرى، كخطوة أولـى   -١٥

. نحو تنفيذ هذه القواعد، أنظمة داخلية للعمل تتوافق مع هذه القواعد وتقوم بتعميمها وتنفيـذها 
ـ  ذاً كـامالً وإلتاحـة   كما تقدم تقارير دورية عن هذه القواعد وتتخذ تدابير أخرى لتنفيذها تنفي

وتطبق كـل شـركة عبـر    . التنفيذ الفوري على األقل ألوجه الحماية المحددة في هذه القواعد



وطنية أو كل مؤسسة من مؤسسات األعمال األخرى هذه القواعد وتدرجها في عقودها أو فـي  
ين أو ترتيباتها أو معامالتها األخرى مع المتعاقدين أو المتعاقـدين مـن البـاطن أو المـورد    

الحائزين على التراخيص أو الموزعين أو األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين يبرمـون  
  .معها اتفاقات، وذلك بغية ضمان احترام هذه القواعد وتنفيذها

تخضع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال لعمليات مراقبـة وتحقـق    -١٦
دولية ووطنية أخرى سواء كانت قائمة بالفعل أو سـيتم   دورية من جانب األمم المتحدة وآليات
وتكون عملية المراقبة هذه شفافة ومستقلة وتأخذ فـي  . إنشاؤها فيما يتعلق بتطبيق هذه القواعد

) بمن فيهم المنظمـات غيـر الحكوميـة   (االعتبار المساهمات التي يقدمهـا أصحـاب الشان 
وعالوة على ذلك، يجب أن تقـوم الشـركات   . وتكون نتيجة شكاوى تتعلق بخرق لهذه القواعد

عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال بعمليات تقييم دورية لما ألنشطتها من تأثير فـي  
  .حقوق اإلنسان في إطار هذه القواعد

ينبغي للدول أن تضع وتعزز اإلطار القانوني واإلداري الالزم لضمان قيـام الشـركات    -١٧
مؤسسات األعمال بتنفيذ القواعد والقوانين الوطنية والدولية األخـرى  عبر الوطنية وغيرها من 

  .ذات الصلة
تقدم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال تعويضاً عاجالً وفعاالً وكافياً  -١٨

إلى األشخاص والكيانات والمجتمعات المحلية المتضررة من جراء عدم االمتثال لهذه القواعـد  
منها الجبر والرد والتعويض ورد االعتبار فيما يتعلق بأي ضرر متسبب فيـه أو  وذلك بوسائل 

وفيما يخص تحديد األضرار بصـدد الجـزاءات الجنائيـة وجميـع     . ممتلكات مستولى عليها
أو الهيئـات القضـائية   /المسائل األخرى المتعلقة بذلك، تطبق هذه القواعد المحاكم الوطنيـة و 

  .لوطني والدوليالدولية، وفقاً للقانون ا
ال يجوز تفسير أي شيء في هذه القواعد على أنه يقلص التزامات الدول المتعلقة بحقوق  -١٩

كمـا ال  . اإلنسان بموجب القانون الوطني والدولي، أو يقيد هذه االلتزامات أو يؤثر فيها سـلباً 
ماية أكبـر، أو  يجوز أن تفسر هذه القواعد على أنها تقلص معايير حقوق اإلنسان التي توفر ح

تقيدها أو تؤثر فيها سلباً، أو أنها تقلص االلتزامات أو المسؤوليات األخرى الخاصة بالشركات 
عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال في مجاالت غير حقوق اإلنسان، أو أنها تقيد هذه 

  .المسؤوليات وااللتزامات أو تؤثر فيها سلباً
  
  
  
  



  التعاريف -طاء 
إلى أي كيان اقتصادي يعمل في أكثر من بلد واحد أو إلـى  " شركة عبر وطنية"تعبير يشير  -٢٠

مجموعة كيانات اقتصادية تعمل في بلدين أو أكثر، أياً كان الشكل القانوني الذي تتخذه سواء فـي  
  .موطنها أو في البلد الذي تمارس فيه نشاطها وسواء نُظر إليها منفردة أو مجتمعة

أي كيان تجاري بصرف النظر عن الطابع الـدولي أو  " مؤسسة أعمال أخرى"تشمل عبارة  -٢١
المحلي ألنشطته، بما في ذلك الشركة عبر الوطنية أو المتعاقد أو المتعاقد من الباطن أو المـورد  
أو حامل الترخيص أو الموزع، وأي شكل يستخدم إلنشاء الكيان التجاري سواء اتخذ شكل شركة 

من أو أي شكل قانوني آخر يستخدم لترسيخ الكيان التجاري، كما تشـمل  مساهمة أو شركة تضا
ويفترض أن تنطبق هذه القواعد من الناحيـة العمليـة إذا كـان لهـذه     . طبيعة ملكية هذا الكيان

المؤسسة التجارية عالقة بشركة عبر وطنية أو إذا لم يكن تأثير أنشطتها محلياً بالكامـل، أو إذا  
  .٤و ٣انتهاك الحق في السالمة على نحو ما أشير إليه في الفقرتين انطوت أنشطتها على 

حاملي األسهم وغيرهم من المالكين والعاملين وممثلـيهم  " أصحاب المصلحة"ويشمل تعبير  -٢٢
فضالً عن أي فرد أو مجموعة من األفراد المتأثرين بأنشطة الشركات عبر الوطنية أو غيرها من 

عملياً على ضوء أهداف هذه القواعد، وهو " أصحاب المصلحة"ير ويفسر تعب. مؤسسات األعمال
يشمل أصحاب المصلحة المعنيين بصورة غير مباشرة عندما تكـون مصـالحهم متضـررة أو    

وباإلضافة إلى . ستتضرر إلى حد كبير من جراء أنشطة الشركة عبر الوطنية أو مؤسسة األعمال
ألعمال، يمكن أن يشمل أصـحاب المصـلحة   األطراف المتضررة مباشرة من أنشطة مؤسسات ا

أطرافاً متضررة بصورة غير مباشرة من أنشطة الشركات عبر الوطنية أو مؤسسـات األعمـال   
األخرى مثل مجموعات المستهلكين والعمالء والحكومات والمجتمعـات المجـاورة والشـعوب    

العامـة والخاصـة    األصلية ومجتمعاتها المحلية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات اإلقراض
  .والموردين والرابطات التجارية وغيرها

الحقـوق المدنيـة والثقافيـة    " حقوق اإلنسان الدولية"وتعبير " حقوق اإلنسان"ويشمل تعبير  -٢٣
واالقتصادية والسياسية واالجتماعية المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسـان وفـي   

نسان فضالً عن الحق في التنمية والحقوق التي يعترف بها المعاهدات األخرى الخاصة بحقوق اإل
القانون اإلنساني الدولي وقانون اللجوء الدولي وقانون العمل الدولي وغير ذلك من الصكوك التي 

  .اعتمدت في إطار منظومة األمم المتحدة
 


