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

  
  ديباجة

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

ي تهدف، في جملة أمور، إلى تعزيز االحتـرام  والت 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 
م لكي تجد الحكومات وهيئات المجتمع األخرى واألفراد فـي السـعي، عـن طريـق التعلـي     

والتثقيف، إلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان وحرياته وكذلك، عن طريق اتخاذ تدابير تدريجية، 
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  

  من الحرية أوسع،
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  

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

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

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

فل؛ واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمـال المهـاجرين   والسياسية؛ واتفاقية حقوق الط
والبروتوكـولين   ١٩٤٩أغسطس /آب ١٢وأفراد أسرهم؛ واتفاقيات جنيف األربع المعقودة في 

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



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

ناجم عن التلويث النفطي؛ واتفاقية المسؤولية المدنيـة  المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر ال
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    

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

، التـي  "الصحة للجميع في القرن الحادي والعشرين"األخالقية المطبقة لترويج األدوية وسياسة 
تفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز فـي التعلـيم؛ واتفاقيـات    اعتمدتها منظمة الصحة العالمية؛ وا

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

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

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

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   
  ات التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،والمؤسسات المتعددة الجنسي

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،   

  ة،بما في ذلك حقوق العمل والبيئ
وإذ تدرك أن اللجنة الفرعية التابعة لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والمعنيـة بالمؤسسـات   
المتعددة الجنسيات والسياسات االجتماعية، ومجلس اإلدارة، ولجنة الخبراء المعنيـين بتطبيـق   

ء المعايير، فضالً عن لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدوليـة قـد ذكـرت أسـما    
بشأن الحرية النقابيـة   ٨٧مؤسسات أعمال متورطة في مسألة عدم امتثال الدول لالتفاقية رقم 

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    

  األعمال األخرى على حماية حقوق اإلنسان، ومؤسسات



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،
ط علماً باالتجاهات العالمية التي زادت من تأثير الشركات عبر الوطنية وغيرها مـن  وإذ تحي

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  

بات متنوعة أدت إلى نشوء أنشطة اقتصادية تتجاوز القدرات الفعلية ألي نظـام  في إطار ترتي
  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 

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

  والمستهلكين، والتفاعالت مع الحكومات، وما إلى ذلك من األنشطة،
اغل دولية جديدة خاصة بحقوق اإلنسان ما فتئـت تنشـأ   وإذ تالحظ أيضاً أن هناك قضايا وشو

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،
سان هي حقوق عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، بما وإذ تعترف بأن حقوق اإلن

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  

  ات األساسية إعماالً تاماً،جميع حقوق اإلنسان والحري
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      

ت في مجال حقوق اإلنسان، من بين أمور أخرى، وأن هذه القواعد الخاصة بحقـوق  ومسؤوليا
  اإلنسان ستسهم في وضع وتطوير القانون الدولي فيما يتعلق بتلك المسؤوليات وااللتزامات،

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

  .معروفة ومحترمة على نطاق عام
  



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

مان احترامها الدولي وكذلك في القانون الوطني وعن تأمين إعمال هذه الحقوق واحترامها وض
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 

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

  
  التعليق

  
. تعكس هذه الفقرة النهج الرئيسي للقواعد، وتُقرأ بقية القواعد على ضوء هـذه الفقـرة  ) أ(    

ات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال بموجب هذه القواعـد  وتنطبق التزامات الشرك
على األنشطة الجارية في البلدان األصلية للشركات عبر الوطنيـة وغيرهـا مـن مؤسسـات     

  .األعمال وكذلك في أي بلد آخر تزاول فيه أنشطتها
عنايـة  تتحمل الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال مسؤولية إيالء ال) ب(    

الواجبة لكفالة عدم إسهام أنشطتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاكات حقوق اإلنسـان،  
وعدم استفادتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من االنتهاكات التي تعلم بها أو التـي يجـب أن   

م كما تمتنع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال عن القيا. تكون على علم بها
بأنشطة تقوض سيادة القانون فضالً عن الجهود الحكومية وغيرها من الجهود الراميـة إلـى   
تعزيز حقوق اإلنسان وكفالة احترامها، وعليها أن تمارس نفوذها بهدف المساعدة على تعزيـز  

وعلى الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمـال  . احترام حقوق اإلنسان وضمانه
لم بما ألنشطتها الرئيسية واألنشطة الهامة المقترحة من تـأثير فـي حقـوق    أن تكون على ع

وال يجـوز أن  . اإلنسان حتى تعزز إمكانية تفادي التواطؤ في ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان
تتخذ الدول هذه القواعد كذريعة لعدم اتخاذ إجراءات ترمي إلى حماية حقوق اإلنسان بوسـائل  

  .انين القائمةمنها مثالً إنفاذ القو
  

  الحق في تكافؤ الفرص والمعاملة غير التمييزية -باء 
تضمن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال تكافؤ الفـرص والمعاملـة    -٢

على النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة وكذلك فـي  



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

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

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

  
  التعليق

  
على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال معاملة كل عامـل معاملـة   ) أ(    

ومن األمثلة األخرى على أنواع األوضاع التي . واالحترام وصون الكرامةتقوم على المساواة 
ينبغي القضاء على التمييز القائم على أساسها الوضع الصحي، والوضع العائلي، والقدرة علـى  

وال يجوز إخضاع أي عامل، على نحو مباشـر أو غيـر   . اإلنجاب، والحمل والميول الجنسية
لبدنية أو الجنسية أو العنصرية أو النفسـية أو الكالميـة أو ألي   مباشر، للمضايقة أو اإلساءة ا

وال يجـوز  . شكل تمييزي آخر من أشكال المضايقة أو اإلساءة على النحو المعـرف أعـاله  
وعلـى  . إخضاع أي عامل للتخويف أو للمعاملة المهينة أو للتأديب دون توفر إجراءات عادلة

األعمال أن توفر بيئة عمل يكـون فيهـا عـدم    الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات 
ويجب االضطالع بهذه المسؤوليات طبقاً لمدونة منظمة العمـل  . السماح بذلك التمييز واضحاً

مرض اإليدز وعالم العمـل،  /الدولية بشأن الممارسات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري
اكن العمل، وغير ذلك من الصـكوك  ومدونتها بشأن الممارسات المتعلقة بمعالجة العجز في أم

  .الدولية ذات الصلة
يعني التمييز أي تفرقة، أو إقصاء، أو تفضيل قائم على األسس السالفة الذكر، ومـن  ) ب(    

شأنه أن يبطل أو يضعف تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة في مجال العمالة أو التوظيف 
ركات عبر الوطنيـة وغيرهـا مـن مؤسسـات     ويجب أن تكون جميع سياسات الش. أو المهن

األعمال سياسات غير تمييزية، بما في ذلك، على سبيل المثـال ال الحصـر، السياسـات ذات    
  .الصلة بالتعيين والتوظيف والتسريح من الخدمة والرواتب والترقية والتدريب

حقوق المـرأة  ينبغي إيالء عناية خاصة آلثار أنشطة األعمال التي يمكن أن تنال من ) ج(    
  .وال سيما فيما يتعلق بشروط العمل

على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال أن تعامل أصحاب الشـأن  ) د(    
  .اآلخرين، مثل الشعوب األصلية ومجتمعاتها، باحترام وكرامة وعلى أساس المساواة



  الحق في سالمة األشخاص -جيم 
رها من مؤسسات األعمال أالّ ترتكب أو تسـتغّل جـرائم   على الشركات عبر الوطنية وغي -٣

الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية أو جرائم اإلبادة الجماعيـة والتعـذيب واالختفـاء    
القسري والسخرة أو العمل القسري وأخذ الرهائن واإلعدام خارج نطاق القضـاء أو اإلعـدام   

ك من انتهاكات القـانون اإلنسـاني والجـرائم    بإجراءات موجزة أو اإلعدام التعسفي، وغير ذل
الدولية األخرى التي ترتكب ضد اإلنسان على نحو ما حدده القانون الدولي، وبوجـه خـاص   

  .قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني
  

  التعليق
  

أو تـورد  /تتخذ الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال، التـي تنـتج و  ) أ(    
مات عسكرية أو أمنية أو خاصة بجهاز الشرطة، تدابير صـارمة للحيلولـة دون   خد/منتجات

استخدام تلك المنتجات والخدمات الرتكاب انتهاكات لحقـوق اإلنسـان أو القـانون اإلنسـاني     
  .ولالمتثال ألفضل الممارسات المتطورة في هذا المجال

ل عن إنتاج أو بيع أسـلحة  تمتنع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعما) ب(    
وتمتنع الشركات عبر الوطنية وغيرها مـن مؤسسـات   . يعتبرها القانون الدولي غير شرعية

األعمال عن ممارسة أي نشاط تجاري إذا كان من المعروف أنه يؤدي إلى انتهاكات لحقـوق  
  .اإلنسان أو للقانون اإلنساني

  
عبر الوطنية وغيرها مـن مؤسسـات    يجب أن تراعي ترتيبات األمن الخاصة بالشركات -٤

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

  
  التعليق

  
على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسـات األعمـال، وموظفيهـا وعمالهـا     ) أ(    

من الباطن أو الموردين أو الحائزين على التراخيص أو المـوزعين   والمتعاقدين أو المتعاقدين
أو األشخاص الطبيعيين أو غيرهم من األشخاص االعتباريين الذين يبرمون أي اتفاقات معها، 
احترام قواعد حقوق اإلنسان الدولية، ال سيما على النحو الذي وردت به في اتفاقية مناهضـة  

ة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛ ونظام رومـا  التعذيب وغيره من ضروب المعامل



األساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ والمبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من 
جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛ ومدونة األمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين 

  .وأفضل الممارسات الناشئة لدى أوساط الصناعة والمجتمع المدني والحكومات بإنفاذ القانون؛
ال تُستخدم الترتيبات األمنية في األعمال التجاريـة إالّ فـي الخـدمات الوقائيـة أو     ) ب(    

الدفاعية، وال تستخدم في األنشطة التي هي حصراً من مسؤوليات أجهزة الخدمات العسـكرية  
وال يستخدم موظفو األمن القـوة إالّ عنـد الضـرورة    . ون التابعة للدولةأو خدمات إنفاذ القان

  .القصوى وبالقدر الذي يتناسب مع التهديد
ال ينتهك موظفو األمن حقوق األفراد عند ممارسة حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات ) ج(    

صـلة للعمـال   والتجمع السلمي، أو المفاوضة الجماعية، أو التمتع بـالحقوق األخـرى ذات ال  
وألصحاب العمل، على النحو المعترف به في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان وإعالن منظمـة  

  .العمل الدولية المتعلق بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل
تضع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال سياسـات لحظـر تجنيـد    ) د(    

ات شبه عسكرية، أو العمل إلى جانـب وحـدات قـوات    أفراد، أو مليشيات خاصة أو مجموع
األمن التابعة للدولة أو التعاقد مع شركات أمن تعرف بمسؤوليتها عن ارتكاب انتهاكات لحقوق 

وتلتزم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسـات األعمـال   . اإلنسان أو القانون اإلنساني
من المحتملين أو غيـرهم مـن مـوردي    بالعناية الواجبة في إجراء تحريات بشأن حراس األ

الخدمات األمنية قبل تعيينهم وتضمن توفير التدريب المالئم للحراس المعينـين، واسترشـادهم   
بالقيود الدولية ذات الصلة واتباعها فيما يتعلق، على سبيل المثال، باللجوء إلى استخدام القـوة  

لوطنية أو غيرهـا مـن مؤسسـات    وإذا أبرمت شركة من الشركات عبر ا. واألسلحة النارية
األعمال عقداً مع القوات األمنية التابعة للدولة أو مع شركة خدمات أمنية خاصة، تُـدرج فـي   

) إضافة إلى التعليقات ذات الصـلة  ٤و ٣الفقرتان (العقد األحكام ذات الصلة من هذه القواعد 
  .بغية التأكد من االلتزام بهاوينبغي أن تتاح تلك األحكام على األقل ألصحاب الشأن عند طلبها 

على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال التي تسـتعين بخـدمات   ) هـ(    
قوات األمن العام أن تتشاور بانتظام مع الحكومات المضيفة وكـذلك، عنـد االقتضـاء، مـع     

المجتمعـات  المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية بشأن أثر الترتيبات األمنيـة فـي   
وتعمم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسـات األعمـال سياسـاتها المتعلقـة     . المحلية

بالسلوك األخالقي وحقوق اإلنسان، وتعرب عن رغبتها في أن توفر الترتيبات األمنيـة علـى   
  .نحو يتماشى مع تلك السياسات من جانب موظفين يتمتعون بتدريب كاف وفعال

  
  



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

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

  
  التعليق

  
الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال عن استخدام عمل السخرة تمتنع الشركات عبر ) أ(    

بشأن أعمـال   ١٩٣٠لعام  ٢٩أو العمل الجبري الذي تحظره اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 
بشأن إلغاء عمل السخرة، وغيرهما مـن صـكوك حقـوق     ١٩٥٧لعام  ١٠٥السخرة، ورقم 

لهم مكافآتهم، وتوفر لهم ظروف عمل، بمـا   ويعين العمال، وتدفع. اإلنسان الدولية ذات الصلة
وتتخذ جميع التـدابير الممكنـة   . في ذلك أجور تمكنهم من التمتع بظروف عمل عادلة ومؤاتية

  .لمنع إخضاع العمال لعبودية الدين وغيرها من أشكال الرق المعاصرة
يم جميـع  يتاح للعمال خيار ترك عملهم وعلى صاحب العمل أن ييسر لهم ذلك بتقـد ) ب(    

  .الوثائق والمساعدة الضرورية
ال يلجأ أصحاب العمل إلى تشغيل السجناء إال في الظروف التي حددتها اتفاقية منظمة ) ج(    

التي ال تجيز ذلك العمل إالّ كنتيجة إلدانة أمام محكمة قانونيـة ورهنـاً    ٢٩العمل الدولية رقم 
عامة وبأال يتم وضع الشـخص المعنـي    بإجراء العمل أو الخدمة تحت إشراف ومراقبة سلطة

  .تحت تصرف أفراد خواص أو شركات أو رابطات خاصة
  
على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمـال أن تحتـرم حقـوق الطفـل      -٦

المتمثلة في حمايته من االستغالل االقتصادي الذي تحظره الصـكوك الدوليـة والتشـريعات    
  .لقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدوليالوطنية ذات الصلة ويحظره ا

  
  التعليق

  
يشمل االستغالل االقتصادي لألطفال استخدامهم أو تشغيلهم في أيـة مهنـة قبـل أن    ) أ(    

يستكمل الطفل التعليم المدرسي اإللزامي، وقبل أن يبلغ سن الخامسة عشرة أو ينهـي مرحلـة   
كما يشمل االستغالل االقتصـادي  . ذلك تشغيله في أعمال خفيفةالتعليم اإللزامي، ويستثنى من 

تشغيل األطفال على نحو يضر بصحتهم أو نمـائهم، ويحـول دون التحـاقهم بالمدرسـة أو     



االضطالع بمسؤوليات تتصل بالنشاط المدرسي أو بطريقة ال تتسق مع معايير حقوق اإلنسان، 
بشأن الحد األدنـى  ) ١٤٦رقم (وتوصيتها ) ١٣٨ رقم(مثل معايير اتفاقية منظمة العمل الدولية 

بشأن حظر أسوأ أشـكال عمـل   ) ١٩٠رقم (والتوصية ) ١٨٢رقم (لسن االستخدام واالتفاقية 
وال يشمل االستغالل االقتصادي العمل الذي يقوم به األطفـال  . األطفال، واتفاقية حقوق الطفل

  .قونه أو في أية مؤسسات تدريب أخرىفي إطار التعليم العام أو المهني أو التقني الذي يتل
تمتنع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال عن تشغيل أي شـخص  ) ب(    

عاماً في أي نوع من أنواع األعمـال التـي تعتبـر، نظـراً لطبيعتهـا أو       ١٨يقل عمره عن 
يعرض للخطـر  ظروفها، أعماالً خطيرة أو مخلة بتعليم الطفل، أو تؤدى على نحو يحتمل أن 

  .صحة الشبان أو سالمتهم أو معنوياتهم
يجوز للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال أن تسـتخدم أشخاصـاً   ) ج(    

عاماً في األعمال الخفيفة إذا سمحت بذلك القوانين أو األنظمـة   ١٥و ١٣تتراوح أعمارهم بين 
ال يحتمل أن تكون مضرة بصحة الطفـل أو  وتعرف األعمال الخفيفة بوصفها أعماالً . الوطنية

نمائه، وال تعيق التحاقه بالمدرسة، ومشاركته في برامج التوجيه والتدريب المهنيين المعتمـدة  
  .من قبل السلطات المختصة، أو تنال من قدرته على االستفادة من التعليم الذي يتلقاه

ألعمال مع الحكومـات بشـأن   تتشاور الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات ا) د(    
تصميم وتنفيذ برامج العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال تمشياً مـع اتفاقيـة   

وعلى الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمـال  . ١٨٢منظمة العمل الدولية رقم 
الخطة مصير األطفال وتقيم تلك . التي تشغّل األطفال أن تضع وتنفذ خطة إلنهاء عمل األطفال

عند تسريحهم من الخدمة وتتضمن إيجاد تدابير مثل ضمان أن تقترن عملية التسريح بإتاحـة  
فرص مؤاتية للتعليم، والتدريب المهني وغيرهما من أشكال الحمايـة االجتماعيـة لألطفـال    

ابير أخـرى  وألسرهم بوسائل منها مثالً توظيف الوالدين أو األشقاء األكبر سناً أو باتخاذ تـد 
  .١٩٠و ١٤٦تتسق مع توصيتي منظمة العمل الدولية رقمي 

  
توفر الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال بيئة عمل آمنة وصحية علـى   -٧

النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصـلة وكـذلك فـي    
  .اني الدوليالقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنس

  
  
  
  



  التعليق
  

تتحمل الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال المسؤولية عـن الصـحة   ) أ(    
والسالمة المهنيتين لعمالها، وتوفر بيئة عمل وفقاً للشروط الوطنية للبلدان التـي توجـد فيهـا    

قتصادية واالجتماعيـة  وللمعايير الدولية مثل تلك الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق اال
بشـأن حمايـة العمـال مـن      ١٩٥٠لعـام   ١١٥والثقافية؛ واتفاقيات منظمة العمل الدولية و

بشـأن   ١٩٦٤لعـام   ١٢٠بشأن الوقاية من اآلالت، و ١٩٦٣لعام  ١١٩اإلشعاعات المتأينة، و
بشأن الحـد األقصـى    ١٩٦٧لعام  ١٢٧الشروط الصحية في المنشآت التجارية والمكاتب، و

 ١٩٧٤لعـام   ١٣٩بشأن الوقاية من مخاطر التسمم من البنزين، و ١٩٧١لعام  ١٣٦ثقال، ولأل
بشأن الوقاية من األخطار المهنية الناتجة عن المواد والعناصر المسببة للسـرطان والسـيطرة   

 ١٩٧٧لعـام   ١٤٨، و)المعايير الدنيا(بشأن النقل البحري التجاري  ١٩٧٦لعام  ١٤٧عليها، و
عمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء واالهتـزازات  بشأن حماية ال

لعام  ١٦١بشأن السالمة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، و ١٩٨١لعام  ١٥٥في بيئة العمل، و
لعـام   ١٦٧بشـأن االسبسـتوس، و   ١٩٨٦لعام  ١٦٢بشأن خدمات الصحة المهنية، و ١٩٨٥
بشأن المـواد الكيميائيـة،    ١٩٩٠لعام  ١٧٠البناء، وبشأن السالمة والصحة في مجال  ١٩٨٨

بشأن السـالمة   ١٩٩٥لعام  ١٧٦بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى، و ١٩٩٣لعام  ١٧٤و
بشأن حماية األمومة، وغيرها من التوصـيات   ٢٠٠٠لعام  ١٨٣والصحة في قطاع المناجم، و

قيات منظمة العمل الدولية رقـم  ذات الصلة؛ فضالً عن ضمان تطبيق تلك المعايير بموجب اتفا
، )١٩٦٩اتفاقية تفتيش العمل في قطاع الزراعة، ( ١٢٩، و)١٩٤٧اتفاقية تفتيش العمل، ( ٨١

واالتفاقيـات  ) ١٩٧١االتفاقية الخاصة بتوفير الحماية والتسهيالت لمندوبي العمـال،  ( ١٣٥و
لرجل هذه على منع وقـوع  ويجب أن تساعد بيئة العمل السليمة والصحية للمرأة وا. التي تلتها

وعلـى  . الحوادث واإلصابات الناتجة عن العمل أو المرتبطة به أو التي تحدث خالل القيام به
الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال أن تراعي أيضاً االحتياجـات الخاصـة   

الخاصـة   ١٤٣ للعمال المهاجرين على النحو الذي تنص عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم
واالتفاقية الدولية لحماية حقـوق جميـع    ١٩٧٥، لعام )األحكام اإلضافية(بالعمال المهاجرين 

  .العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
، على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمـال أن  )أ(١٥ووفقاً للفقرة ) ب(    

وتتضـمن تلـك   . صلة بأنشطتها المحليةتوفر المعلومات بشأن معايير الصحة والسالمة ذات ال
المعلومات أيضاً ترتيبات للتدريب على ممارسات العمل السليمة وتفاصيل عـن آثـار جميـع    

وعلى الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسـات  . المواد المستخدمة في عمليات التصنيع



ة مخاطر خاصـة  ، عن أي)ه(١٥األعمال أن تعلن، بصفة خاصة وبما يتوافق أيضا مع الفقرة 
  .تنطوي عليها مهام أو ظروف العمل وما هو متاح من التدابير ذات الصلة بحماية العمال منها

تتخذ الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال، عند االقتضـاء، تـدابير   ) ج(    
مـا  ك. للتعامل مع حاالت الطوارئ والحوادث، بما في ذلك ترتيبات لتقديم اإلسـعاف األولـي  

توفر، على حسابها، ما يلزم من مالبس ومعدات وقاية شخصية، وتتحمل فضالً عـن ذلـك،   
  .نفقات التدابير المتخذة لتوفير خدمات الصحة والسالمة المهنيتين

تتشاور الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال وتتعاون تعاونـاً كـامالً   ) د(    
مة والعمالة، ومع مندوبي العمال ومنظماتهم والمنظمـات  مع السلطات المعنية بالصحة والسال

كمـا  . القائمة التي تعنى بالصحة والسالمة وذلك في معالجة مسائل الصحة والسالمة المهنيتين
. تتعاون في عمل المنظمات الدولية المعنية بإعداد معايير الصحة والسالمة الدولية واعتمادهـا 

ل المتعلقة بالسالمة والصحة في االتفاقات مـع ممثلـي   وحسب االقتضاء، ينبغي إدراج المسائ
كما أن عليها أن تنظر في األسباب الكامنة وراء المخـاطر التـي تهـدد    . العمال ومنظماتهم

الصحة والسالمة في صناعتها، وتعمل على إجراء تحسينات وتطبيق حلول فيما يتصل بتلـك  
وعليهـا،  . األقل مع معايير الصناعة األوضاع، بما في ذلك توفير معدات سالمة تتماشى على

إضافة إلى ذلك، أن تراقب بيئة العمل وصحة العاملين الذين يمكـن أن يتعرضـوا لمخـاطر    
وتحقق الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال في الحوادث ذات الصلة . محددة

وقوع حوادث مشـابهة،   بالعمل، وتسجل هذه الحوادث مع بيان أسبابها والتدابير المتخذة لمنع
  ).ه(١٦وضمان إتاحة وسائل االنتصاف للمصابين والتصرف وفقاً للفقرة 

كما أن على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمـال، وفقـاً للفقـرة    ) هـ(    
تحترم حق العمال في أن ينأوا عن أوضاع العمل عندما يكون هناك أسـاس  ` ١`: ، أن)ه(١٦

ال ` ٢`التعرض لخطر داهم أو وشيك أو جـدي يهـدد الحيـاة أو الصـحة؛      معقول للقلق من
ال تطالبهم بالعودة إلى أوضاع العمل هـذه طالمـا اسـتمرت تلـك     ` ٣`تحملهم تبعات ذلك؛ و

  .الظروف
ال تطلب الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال من أي عامل العمـل  ) و(    

ويجب أال يزيد العمل . ساعات في اليوم الواحد ١٠أكثر من ساعة في األسبوع و ٤٨أكثر من 
. ساعة في األسبوع وال يتوقع أن يؤدى على نحـو منـتظم   ١٢اإلضافي الطوعي للعمال عن 

ويجب أن يتمتع كـل  . ويجب أن يكون األجر عن هذا العمل اإلضافي أعلى من األجر العادي
ويمكن تعديل وسائل الحمايـة  . سبعة أيامعامل بما ال يقل عن يوم راحة واحد خالل كل فترة 

هذه لتلبية االحتياجات المتباينة للموظفين اإلداريين؛ وعمال البناء، والحفر وما شـابههم ممـن   



تليها فترة مماثلة من الراحـة، والفنيـين الـذين    ) مثل أسبوع أو اثنين(يعملون لفترات قصيرة 
  .وليبدون رغبتهم الشخصية الواضحة في العمل ساعات أط

  
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
  .لتوفير ظروف معيشية مالئمة بهدف تحسينها تدريجياً

  
  التعليق

  
وغيرها من مؤسسات األعمال للعاملين فيها أجوراً عادلـة  تدفع الشركات عبر الوطنية ) أ(    

ومعقولة، مقابل العمل المنجز أو المزمع إنجازه، يتفق عليها بحريـة أو تحـددها القـوانين أو    
، وتدفع بصفة منتظمة وخالل فترات قصيرة بعملة قانونية، بهدف )أيهما أعلى(اللوائح الوطنية 

ويجب أن تولي العمليات في أقل البلدان نمـواً  . سرهمضمان مستوى معيشة مالئم للعمال وأل
وتدفع األجور على نحو يتماشى مع المعايير الدولية مثـل  . عناية خاصة لتوفير األجور العادلة

وتعتبر األجور التزامـاً  . بشأن حماية األجور ١٩٤٩لعام  ٩٤اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
حتى ولو أدى ذلك إلى الوقوع في إعسار مـالي، وذلـك   تعاقدياً ألرباب العمل يجب احترامه 

عـدم  (بشأن حماية مطالبات العمال  ١٩٩٢لعام  ١٧٣طبقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
  ).المالءة المالية ألرباب العمل

تمتنع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال عـن القيـام، كـإجراء    ) ب(    
مبالغ من أجور العمال المستحقة لهم، وال يجوز إجراء أية اقتطاعات مـن  تأديبي، بخصم أية 

األجور إال وفقاً للشروط وبالمقادير التي تحددها القوانين أو اللـوائح الوطنيـة أو االتفاقـات    
كما تتفادى الشركات عبر الوطنيـة وغيرهـا مـن مؤسسـات     . الجماعية أو قرارات التحكيم
هدف إلى االنتقاص من قيمة استحقاقات العاملين، بما فـي ذلـك   األعمال اتخاذ أي إجراءات ت

  .المعاشات التقاعدية، والتعويضات المؤجلة والرعاية الصحية
على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال أن تحتفظ بسجالت خطية ) ج(    

العمـال   ويجـب إخطـار  . مفصلة تدون فيها ساعات عمل كل عامل واألجور المدفوعة لـه
بطريقة مالئمة يسهل فهمها قبل شروعهم في العمل بالشروط المتعلقة بـاألجور، والرواتـب،   
والمستحقات اإلضافية وغير ذلك من الشروط التي يعملون بموجبها، كما يتم إخطـارهم بأيـة   

ويحصل العمال، عند دفع أية أجور، علـى بيـان بـذلك    . تغييرات لهذه الشروط عند حدوثها



التفاصيل المتعلقة بفترة استحقاق الراتـب، والمبلـغ اإلجمـالي المسـتحق، وأيـة      يخطرهم ب
  .اقتطاعات منه، بما في ذلك أسباب االقتطاع والمبلغ الصافي المستحق

ال تحد الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال، بأية طريقة كانت، مـن  ) د(    
فرض عليهم أية تدابير قسـرية لحملهـم علـى    حرية العمال في التصرف في رواتبهم، وال ت

وفي الحاالت التـي يكـون فيهـا الـدفع     . التعامل مع محالت الشركة أو خدماتها، إن وجدت
الجزئي للرواتب في شكل بدل عيني جائزاً بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية، أو االتفاقـات  

وغيرها من مؤسسات األعمال أن  الجماعية، أو قرارات التحكيم، تكفل الشركات عبر الوطنية
تكون تلك البدالت العينية مالئمة لالستخدام الشخصي ولفائدة العمال وأسرهم وأن تكون قيمتها 

  .عادلة ومعقولة
تضمن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال، عند تحديد سياسـات  ) هـ(    

لعمل ذي القيمة المتساوية ومبـدأ تكـافؤ   األجور ومعدالتها، تطبيق مبدأ األجر المتساوي عن ا
الفرص والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمالة والتوظيف، وفقـاً للمعـايير الدوليـة مثـل     

لعـام   ١١١بشأن المساواة في األجور، و ١٩٥١، لعام ١٠٠اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 
بشأن العمال ذوي المسـؤوليات   ١٩٨١لعام  ١٥٦بشأن التمييز في العمالة والمهن، و  ١٩٥٨
  .العائلية

  
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   
ال يخضع ذلك إال للـوائح المنظمـة   النقابي واالنضمام إلى منظمات يختارونها بأنفسهم، على أ

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
  

  التعليق
  

تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال حرية العمال وأصـحاب  ) أ(    
 ١٩٤٨لعـام   ٨٧العمل في تكوين المنظمات النقابية وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقـم  

. بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وغيرها من التشريعات الدوليـة لحقـوق اإلنسـان   
ق المنظمات العمالية في العمل على نحو مستقل ودون تدخل، بما في ذلك احترام وتحترم حقو

حق منظمات العمال في وضع دساتيرها وقواعـدها، وانتخـاب ممثليهـا، وتنظـيم إدارتهـا      



وتمتنع، إضافة إلى ذلك، عن التمييز ضد العمال بسبب انتمـائهم  . وأنشطتها وصياغة برامجها
طة نقابية، كما تمتنع عن أي تدخل من شأنه أن يقيد تلك الحقـوق  النقابي أو مشاركتهم في أنش

كما تضمن أال يؤدي وجود ممثلين للعمال إلى إضعاف مركـز  . أو يعوق ممارستها المشروعة
االتحاد المنشأ وفقاً للمعايير الدولية وأال يكون من حق ممثلي العمال المساومة بصورة جماعية 

  .ي شركتهمإال في حالة عدم وجود اتحاد ف
تعترف الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمـال بمنظمـات العمـال    ) ب(    

بشـأن   ١٩٤٩، لعام ٩٨ألغراض المفاوضة الجماعية وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
وتحترم حق . حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وغيرها من التشريعات الدولية لحقوق اإلنسان

ل في اإلضراب وتقديم الشكاوى، بما في ذلك شكاوى تتصل باالمتثال لهذه القواعد، إلـى  العما
أشخاص تتوفر فيهم شروط النزاهة والحيدة ويتمتعون بسلطة جبر أية انتهاكات يثبت حدوثها، 
كما تحترم حق العمال في الحماية من التحامل عليهم بسبب لجوئهم إلى تلك اإلجراءات، وذلك 

بشـأن   ١٩٨١لعـام   ١٥٤المعايير الواردة في اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم   تمشياً مع 
  .المساومة الجماعية

من مؤسسات األعمال ممثلي عمالها من إجـراء  تمكّن الشركات عبر الوطنية وغيرها ) ج(    
مفاوضات بشأن ظروف وشروط عملهم مع ممثلي اإلدارة المخولين سلطة اتخـاذ القـرارات   

كما تمكّن العمال وممثلـيهم مـن الحصـول علـى المعلومـات      . بشأن المسائل قيد التفاوض
اتفاقيـة منظمـة العمـل    والتسهيالت وغيرها من الموارد، بما يتسق مع المعايير الدولية، مثل 

بشأن توفير الحماية والتسهيالت لمندوبي العمال، والتوصية رقم  ١٩٧١لعام  ١٣٥الدولية رقم 
بشأن االتصاالت بين اإلدارة والعمال داخل المنشأة، والتسهيالت المناسـبة   ١٩٦٧لعام  ١٢٩

له بالمصالح  والضرورية لمندوبي العمال إلجراء مفاوضات فعالة ودون إلحاق ضرر ال داعي
  .المشروعة ألصحاب العمل

تمتثل الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال ألحكام اتفاقات المفاوضة ) د(    
الجماعية التي تنص على تسوية النزاعات الناشئة بشأن تفسيرها وتطبيقها، كما تمتثل لقرارات 

وتسعى الشـركات عبـر   . المسائل المحاكم وغيرها من اآلليات المخولة سلطة الفصل في تلك
الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال، باالشتراك مع ممثلي العمال ومنظماتهم، إلـى إنشـاء   
آلية طوعية للتوفيق، تتالءم مع الظروف الوطنية، وقد تشـمل أحكامـاً للتحكـيم الطـوعي،     

  .وللمساعدة في منع المنازعات الصناعية وتسويتها بين أصحاب العمل والعمال
تحرص الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال، بصفة خاصة، على ) هـ(    

حماية حقوق العمال من إجراءات تتخذ في بلدان ال تنفذ تنفيذاً كامالً المعايير الدوليـة بشـأن   
  .حرية تكوين منظمات العمال، والحق في التنظيم، والحق في المفاوضة الجماعية



  ة الوطنية وحقوق اإلنساناحترام السياد -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 واالقتصادية والثقافية، بمـا  القانون، والمصلحة العامة، وأهداف التنمية والسياسات االجتماع

  .في ذلك الشفافية والمساءلة وحظر الفساد، وسلطة البلدان التي تعمل فيها هذه المؤسسات
  

  التعليق
  

تشجع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال، فـي حـدود مواردهـا    ) أ(    
ال  -الفـرص االقتصـادية   وقدراتها، التطور والتنمية على الصعيد االجتماعي وذلك بتوسيع 

  .سيما في البلدان النامية وباألخص في أقل البلدان نمواً
تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال الحق في التنميـة التـي   ) ب(    

يحق لجميع الناس المشاركة والمساهمة فيها، والحق في التمتع بالتنمية االقتصادية واالجتماعية 
السياسية التي يمكن في ظلها إعمال حقوق اإلنسان والحريات األساسية إعماالً تامـاً  والثقافية و

  .وتحقيق التنمية المستدامة من أجل ضمان حماية حقوق األجيال المقبلة
على الشركات عبر الوطنية وغيرها مـن مؤسسـات األعمـال أن تحتـرم حقـوق      ) ج(    

الشعوب األصـلية ومجتمعاتهـا المحليـة وفقـاً     المجتمعات المحلية المتأثرة بأنشطتها وحقوق 
بشـأن   ١٩٨٩لعام  ١٦٩لمعايير حقوق اإلنسان الدولية مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

الشعوب األصلية والقبلية، وعليها أن تحترم، بصـفة خاصـة، حقـوق الشـعوب األصـلية      
استخدام أراضيها وغيرها من والمجتمعات المحلية المشابهة في ملكية وحيازة وتنمية وحماية و

الموارد الطبيعية والممتلكات الثقافية والفكرية والسيطرة عليها وعليها أن تحترم كـذلك مبـدأ   
القبول الحر والمسبق والمستنير للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي تتأثر بمشـاريعها  

ة من موارد رزقها أو ترحيلها وال يجوز حرمان الشعوب األصلية ومجتمعاتها المحلي. اإلنمائية
. ١٦٩من األراضي التي تشغلها على نحو يتعارض مع اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة رقـم    

وعليها إضافة إلى ذلك، أن تتفادى إلحاق الضرر بصحة الشعوب والمجتمعات األصلية وبيئتها 
ي المواقع التي توجد وثقافاتها ومؤسساتها في إطار تنفيذ المشاريع، بما في ذلك شق الطرقات ف

وعلى الشركات عبر الوطنيـة وغيرهـا مـن    . فيها أو بقربها الشعوب والمجتمعات األصلية
مؤسسات األعمال أن تتوخى الحذر بصفة خاصة في الحاالت التي لم ترسم أو تحدد فيها على 

  .نحو واف أراضي الشعوب األصلية أو مواردها أو الحقوق المتعلقة بها



لشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال احتـرام حمايـة حقـوق    على ا) د(    
الملكية الفكرية وإعمالها على نحو يسهم في النهوض باالبتكار التكنولوجي وبنقل التكنولوجيـا  
ونشرها، لفائدة منتجي المعارف التكنولوجية ومستعمليها على السواء، وعلى نحو يفضي إلـى  

  .عي، مثل حماية الصحة العامة، وإلى توازن الحقوق والواجباتالرفاه االقتصادي واالجتما
  

تمتنع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال عـن تقـديم رشـوة أو أي     -١١
إكرامية أخرى في غير محلها أو عن قطع وعد بتقديمها أو منحها أو قبولها أو التسامح إزاءها 

ال يجوز أن يطلب أو يتوقع منهـا أن تقـدم رشـوة أو    أو االستفادة منها عن علمٍ أو طلبها، و
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 
أو أي كيانات أخرى علـى انتهـاك   تمتنع عن القيام بأي نشاط يدعم أو يحض أو يشجع الدول 

حقوق اإلنسان وعليها، باإلضافة إلى ذلك، أن تسعى إلى ضمان عدم استخدام السلع والخدمات 
  .التي توفرها في انتهاك حقوق اإلنسان

  
  التعليق

  
تعزز الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال شفافية أنشطتها فيما يتعلق ) أ(    

الحكومات والمسؤولين العامين؛ وتقاوم صراحة الرشوة، واالبتزاز وغيرهمـا   بالمدفوعات إلى
  .من أشكال الفساد؛ وتتعاون مع السلطات الحكومية المسؤولة عن مكافحة الفساد

ال تتلقى الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال أية مدفوعات أو غيـر  ) ب(    
دون موافقة الحكومة المعترف بها لدولة منشـأ تلـك    ذلك من المنافع في شكل موارد طبيعية

  .الموارد
تضمن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمـال أن تبـين المعلومـات    ) ج(    

الواردة في بياناتها المالية، على نحو واف من جميع الجوانب المادية، وضعها المالي ونتـائج  
  .عملياتها وتدفقاتها النقدية

  
م الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسـات األعمـال الحقـوق االقتصـادية     تحتر -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   

البدنية والعقلية، والحق في المسكن المناسب، والحـق فـي   بلوغ أعلى مستوى ممكن للصحة 



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

  
  التعليق

  
عايير التي تعزز تـوفر  تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال الم) أ(    

من العهد الـدولي الخـاص    ١٢وتيسر وقبول ونوعية الحق في الصحة كما تعرفه مثالً المادة 
الذي اعتمدته لجنة الحقـوق   ١٤بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتعليق العام رقم 

كن للصحة، والمعـايير  االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن الحق في بلوغ أعلى مستوى مم
  .ذات الصلة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية

تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال المعايير التـي تعـزز   ) ب(    
توفر األغذية بكميات ونوعية كافية لتلبية االحتياجات الغذائية لألفراد، على أن تكون خالية من 

ي ثقافة معينة، ويتيسر الحصول عليها بطرائق مسـتدامة وال تمـس   المواد الضارة، ومقبولة ف
من العهـد الـدولي    ١١التمتع بحقوق اإلنسان األخرى، وتتفق مع المعايير الدولية مثل المادة 
الذي اعتمدته لجنـة   ١٢الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتعليق العام رقم 

كما تحترم الشـركات  . تماعية والثقافية بشأن الحق في الغذاء الكافيالحقوق االقتصادية واالج
عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال المعايير التي تحمي الحق في الحصول على الماء 

الذي اعتمدته لجنة الحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة     ١٥والتي تتفق مع التعليق العام رقم 
  .على الماء والثقافية بشأن الحق في الحصول

كما تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال المعايير التي تحمي ) ج(    
من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  ١١الحق في السكن الالئق والتي تتفق مع المادة 
دية الـذي اعتمدتـه لجنـة الحقـوق االقتصـا      ٧واالجتماعية والثقافية، والتعليق العام رقـم  

وتمتنـع  . حاالت إخالء المساكن باإلكراه: واالجتماعية والثقافية بشأن الحق في السكن الالئق
أو /الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال عن إخـالء أي أفـراد أو أسـر و   

أو عن األراضي التي يشـغلونها دون تمكيـنهم مـن    /مجتمعات محلية باإلكراه عن بيوتهم و
األشكال المالئمة من الحماية القانونية وغيرها من أشكال الحماية وفقـاً للقـانون   االستفادة من 

  .الدولي لحقوق اإلنسان
تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال المعـايير التـي تحمـي    ) د(    

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األخرى والتي تتفق مـع العهـد الـدولي الخـاص     
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليقات العامة ذات الصلة التي اعتمـدتها لجنـة   



الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مع إيالء عناية خاصة للتعليق على أحكـام التنفيـذ   
  ).ط(و) ز(١٦الوارد في الفقرتين 

ت األعمال المعايير التي تحمـي  تراعي الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسا) هـ(    
الحقوق المدنية والسياسية والتي تتفق مع العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية    

  .والتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان
  

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

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

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

  
  التعليق

  
تلتزم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمـال بالمعـايير الدوليـة ذات    ) أ(    

الصلة بقضايا المنافسة ومكافحة االحتكارات مثل مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفـق  
فحة الممارسات التجارية التقييدية، الصادرة عن مؤتمر األمـم  عليها اتفاقاً متعدد األطراف لمكا

وتشجع الشركات عبر الوطنية وغيرهـا مـن مؤسسـات األعمـال     . المتحدة للتجارة والتنمية
النهوض بالمنافسة العادلة والشفافة والمفتوحة والمحافظة عليها وذلك بعدم الدخول في ترتيبات 

ة، لتحديد األسعار، أو تقسيم مجاالت النشاط، أو خلـق  مع مؤسسات األعمال التجارية المنافس
  .أوضاع احتكارية سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة

على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال احترام المعايير الدوليـة  ) ب(    
مستهلك، والمعـايير  ذات الصلة بحماية المستهلك، مثل مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لحماية ال

الدولية ذات الصلة للنهوض بمنتجات محددة، مثل المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن األم التـي  
اعتمدتها جمعية الصحة العالمية، والمعايير األخالقية التي وضعتها منظمة الصـحة العالميـة   

ؤسسات األعمـال  وتضمن الشركات عبر الوطنية وغيرها من م. بشأن الترويج للعقاقير الطبية
أن تكون جميع شعاراتها الترويجية قابلة للتحقق المستقل، وتفي بما يتصل بذلك من المستويات 

ويجب عليها، إضافة إلى ذلك، أال تستهدف األطفال . المعقولة والقانونية للصدق، وغير مضللة
  .عند الدعاية للمنتجات المحتملة الضرر



غيرها من مؤسسات األعمال أن تكون جميع السـلع  تضمن الشركات عبر الوطنية و) ج(    
والخدمات التي تنتجها أو توزعها أو تسوقها صالحة لالستعمال لألغراض المزعومة، ومأمونة 
بالنسبة لالستخدامات التي حددت لها أو التي يمكن التنبؤ بها على نحو معقول، وال تُهدد حيـاة  

ها على نحو منـتظم لضـمان امتثالهـا لتلـك     أو صحة المستهلكين، ويجري مراقبتها واختبار
وتتقيـد تلـك الشـركات والمؤسسـات     . المعايير، في سياق االستعماالت واألعراف المعقولة

بالمعايير الدولية ذات الصلة لتفادي التقلب في نوعية المنتجات الذي يمكن أن تكون لـه آثـار  
كمـا  . محددة بشأن نوعية المنتجات ضارة بالمستهلك، ال سيما في الدول التي تفتقر إلى لوائح

يجب عليها احترام مبدأ التحوط عند التعامل، مثالً، مع التقييم األولي للمخاطر الذي يمكـن أن  
وعليها أيضاً أال تتخذ من عدم اليقـين  . يثبت وجود آثار غير مقبولة قد تضر بالصحة أو البيئة

ن حيث التكلفة تهدف إلى الوقاية من تلـك  العلمي الكامل ذريعة إلرجاء اعتماد تدابير فعالة م
  .اآلثار
إن أية معلومات تقدمها الشركات عبر الوطنية أو غيرها من مؤسسات األعمال بشـأن  ) د(    

شراء واستخدام ومحتوى وحفظ وتخزين منتجاتها وخدماتها والتخلص منها، ينبغي أن تكـون  
ا رسميا البلد الـذي تـوفر فيـه تلـك     واضحة ومفهومة ومرئية تماماً وباللغة التي يعترف به

كما تقدم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمـال، عنـد   . المنتجات أو الخدمات
االقتضاء، معلومات تتعلق بإعادة تدوير وإعادة استعمال منتجاتها وخدماتها والـتخلص منهـا   

  .على نحو مالئم
يكون المنتج ضاراً بصحة المستهلك، يجـب  ، وحيثما يحتمل أن )ه(١٥ووفقاً للفقرة ) هـ(    

على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال أن تصـرح بجميـع المعلومـات    
المالئمة بشأن محتويات المنتجات التي تنتجها وما يمكن أن تنطوي عليه مـن آثـار خطيـرة    

يرها مـن األسـاليب   وذلك عن طريق وضع العالمات المالئمة، والدعاية اإلعالمية الدقيقة وغ
وعليها بصفة خاصة أن تحذر من احتمال التعرض للموت أو إصابة خطيرة نتيجـة  . المالئمة

وتوفر الشركات عبر الوطنية وغيرهـا مـن   . لعيب في المنتج أو الستعماله أو إساءة استعماله
مؤسسات األعمال المعلومات المالئمة عن المنتجات المحتملة الضـرر إلـى السـلطات ذات    

وتتضمن تلك المعلومات مواصفات المنتجات أو الخدمات التي يمكن أن تكون مضـرة  . الصلة
بصحة وسالمة المستهلك أو العامل أو غيرهما، ومعلومات تتصل بالقيود والتحذيرات وغيرها 
من التدابير التنظيمية التي يفرضها العديد من البلدان على تلك المنتجات أو الخدمات لـدواعي  

  .صحة والسالمةحماية ال
  
  



  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 
قاً لالتفاقات والمبادئ واألهـداف والمسـؤوليات والمعـايير    البلدان التي تعمل فيها، وكذلك وف

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    

  .المستدامة الهدف األوسع نطاقاً المتمثل في تحقيق التنمية
  

  التعليق
  

تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال الحق في التمتـع ببيئـة   ) أ(    
نظيفة وصحية على ضوء العالقة القائمة بين البيئة وحقوق اإلنسان؛ وشواغل اإلنصاف بـين  

واء، وتلوث المياه، األجيال؛ والمعايير البيئية المعترف بها دولياً، مثل ما يتصل منها بتلوث اله
واستغالل األرض، والتنوع البيولوجي، والنفايات الخطرة؛ والهدف األوسـع نطاقـاً للتنميـة    
المستدامة، أي التنمية التي تستجيب الحتياجات األجيال الحالية دون النيل من قـدرة األجيـال   

  .المقبلة على تلبية احتياجاتها
ا من مؤسسات األعمال المسؤولية عن اآلثـار  تتحمل الشركات عبر الوطنية وغيره) ب(    

البيئية واألثار في الصحة البشرية المترتبة على جميع أنشطتها، بما في ذلك أيـة منتجـات أو   
  .خدمات توزعها تجارياً، مثل خدمات التعليب، والنقل ومنتجات عملية التصنيع

تقيم الشركات عبر الوطنيـة  ، وفي سياق عملية اتخاذ القرارات، )ط(١٦ووفقاً للفقرة ) ج(    
، )يفضل أن يكون ذلك سنوياً أو كل سـنتين (وغيرها من مؤسسات األعمال على أساس دوري 

أثر أنشطتها في البيئة وفي الصحة البشرية، بما في ذلك اآلثار الناتجة عن قـرارات اختيـار   
لخدمات، وتوليد المواد المواقع، وأنشطة استخراج الموارد الطبيعية، وإنتاج وبيع المنتجات أو ا

وتضمن الشركات عبر الوطنية وغيرها من . الخطرة والسمية، وخزنها، ونقلها والتخلص منها
مؤسسات األعمال أال يقع عبء اآلثار البيئية السلبية على الفئات العرقية واإلثنية واالقتصادية 

  .واالجتماعية الضعيفة
من ما تتضمنه، أثر األنشطة المقترحـة علـى   تتناول عمليات التقييم بصفة خاصة، ض) د(    

ال سـيما فيمـا   (فئات محددة، مثل األطفال والمسنين والشعوب األصلية ومجتمعاتها المحليـة  
وتوزع الشركات عبر الوطنية وغيرها من . أو النساء/، و)يتعلق بأراضيهم ومواردهم الطبيعية

صول عليها مـن جانـب برنـامج    مؤسسات األعمال هذه التقارير في حينها وبحيث يسهل الح



األمم المتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية، والهيئات الدولية المهتمـة األخـرى، والحكومـة    
الوطنية المستضيفة للشركة المعنية، والحكومة الوطنية التي يوجد في بلدها المقـر الرئيسـي   

  .حة لعامة الجمهوروينبغي أن تكون التقارير متا. للشركة، وغيرها من الفئات المتأثرة
تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال مبدأ الوقاية، بوسـائل  ) هـ(    

وتحتـرم مبـدأ   . أو تخفيف اآلثار الضارة التي يتم التعرف عليها في أي تقييم/منها مثالً منع و
ر التي يمكن أن تبين التحوط عند التعامل، على سبيل المثال، مع عمليات التقييم األولية للمخاط

وإضافة إلى ذلك، ينبغي أال تتخذ هذه الشركات . وجود آثار غير مقبولة على الصحة أو البيئة
والمؤسسات من عدم توفر اليقين العلمي الكامل ذريعة إلرجاء اعتماد تدابير فعالة من حيـث  

  .التكلفة تهدف إلى منع تلك اآلثار
يرها من مؤسسات األعمال، لـدى انقضـاء فتـرة    تضمن الشركات عبر الوطنية وغ) و(    

صالحية منتجاتها أو خدماتها، توفر وسائل فعالة لجمع أو الترتيب لجمع بقايا هذه المنتجات أو 
  .أو التخلص منها على نحو مسؤول بيئياً/الخدمات بغية إعادة تدويرها، أو إعادة استعمالها و

مؤسسات األعمال تدابير مالئمة في أنشطتها  تتخذ الشركات عبر الوطنية وغيرها من) ز(    
بهدف التخفيف من مخاطر الحوادث وإلحاق الضرر بالبيئة وذلك باعتماد أفضل الممارسـات  

وتستخدم، بصـفة خاصـة، أفضـل الممارسـات اإلداريـة      . اإلدارية والتكنولوجيا المتطورة
ك األهداف البيئية عن طريـق  والتكنولوجيا المالئمة وتمكّن المؤسسات المكونة لها من بلوغ تل

تبادل التكنولوجيا، والمعارف والمساعدة، فضالً عن نُظم اإلدارة البيئية، واإلبالغ عـن مـدى   
وتتولى، إضافة . االستدامة، واإلبالغ عن التصريف المتوقع أو الحالي للمواد الخطرة والسمية

  .هدافإلى ذلك، تثقيف وتدريب العمال من أجل ضمان امتثالهم لتلك األ
  

  أحكام التنفيذ العامة -حاء 
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 
يذها تنفيـذاً كـامالً وإلتاحـة    كما تقدم تقارير دورية عن هذه القواعد وتتخذ تدابير أخرى لتنف
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  
أو المـوردين أو  ترتيباتها أو معامالتها األخرى مع المتعاقدين أو المتعاقـدين مـن البـاطن    

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

  



  التعليق
  

على كل شركة عبر وطنية أو مؤسسة أعمال أخرى أن تقوم بتعميم لوائحها التشـغيلية  ) أ(    
ة أو التدابير المماثلة، فضالً عن إجراءات التنفيذ، وإتاحتها لجميع األطـراف صـاحبة   الداخلي
ويكون تعميم اللوائح التشغيلية الداخلية أو التدابير المماثلة شفوياً وكتابياً بلغة العمال أو . الشأن

و النقابات أو المتعاقدين أو المتعاقدين من الباطن، والمـوردين الحـائزين علـى تـراخيص أ    
الموزعين أو األشخاص الطبيعيين أو غيرهم من األشخاص االعتباريين الذين يبرمون عقـوداً  

  .معها، والزبائن وغيرهم من أصحاب المصلحة فيها
بعد اعتماد لوائح التشغيل الداخلية أو التدابير المماثلة وتعميمها، تتيح الشركات عبـر  ) ب(    

تدريباً فعاالً  -بقدر ما تسمح به مواردها وإمكاناتها  -الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال 
  .لمدرائها فضالً عن عمالها وممثليهم بشأن الممارسات ذات الصلة بهذه القواعد

تضمن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال أن تقتصـر تعامالتهـا   ) ج(    
متعاقدين من الباطن أو المـوردين أو  على المتعاقدين أو ال) بما في ذلك عمليات الشراء والبيع(

الحائزين على التراخيص أو الموزعين أو األشخاص الطبيعيين أو غيـرهم مـن األشـخاص    
وعلى الشـركات عبـر   . االعتباريين الذين يتبعون هذه القواعد أو ما يشابهها بصورة أساسية

في إقامـة تلـك    الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال التي تربطها عالقات أعمال أو تنظر
العالقات مع متعاقدين أو متعاقدين من الباطن، أو موردين أو حـائزين علـى تـراخيص أو    
موزعين أو أشخاص طبيعيين أو غيرهم من األشخاص االعتباريين الذين ال يمتثلـون لهـذه   
القواعد أن تعمل معهم أوالً على إنهاء االنتهاكات أو التخفيف من حدتها، وأن توقف التعامـل  

  .معهم إذا لم ينصلح حالهم
تعزز الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال شفافية أنشطتها من خالل ) د(    

كشف المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب وبصورة منتظمة وموثوقة بشـأن أنشـطتها   
، حتى تيسـر  كما تصرح بموقع مكاتبها وفروعها ومصانعها. وهياكلها ووضعها المالي وأدائها

اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان أن يكون إنتاج منتجات وخدمات المشاريع بشـروط تراعـي   
  .هذه القواعد

على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال أن تخطر في حينه كـل  ) هـ(    
أو  شخص يمكن أن يتأثر بالظروف الناشئة عن مشاريعها والتـي يمكـن أن تهـدد الصـحة    

  .السالمة أو البيئة
تسعى كل شركة عبر وطنية أو غيرها من مؤسسات األعمال لزيادة تحسين تنفيذ هذه ) و(    

  .القواعد على نحو متواصل



تخضع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال لعمليات مراقبـة وتحقـق    -١٦
سواء كانت قائمة بالفعل أو سـيتم  دورية من جانب األمم المتحدة وآليات دولية ووطنية أخرى 

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 

جب أن تقـوم الشـركات   وعالوة على ذلك، ي. 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
  

  التعليق
  

تُرصد هذه القواعد وتنفَّذ من خالل بلورة وتفسير المعايير الحكومية الدولية، واإلقليمية ) أ(    
  .فيما يتعلق بسلوك الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمالوالوطنية والمحلية 

ينبغي لهيئات حقوق اإلنسان المنشأة بمعاهدات والتابعة لألمم المتحدة رصد تنفيذ هذه ) ب(    
القواعد عن طريق وضع شروط إبالغ إضافية للدول واعتماد تعليقات وتوصيات عامة تفسـر  

كما ينبغي لألمم المتحـدة ووكاالتهـا المتخصصـة    . لك المعاهداتااللتزامات التي تتضمنها ت
رصد التنفيذ مستخدمة هذه القواعد كأساس لتحديد المنتجات والخدمات التـي سـيتم شـراؤها    
والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال التي ستقام معها شـراكات فـي هـذا    

المواضيعية التابعة للجنـة حقـوق اإلنسـان     وينبغي للمقررين القطريين ولإلجراءات. المجال
رصد التنفيذ باستخدام هذه القواعد وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة إلثـارة الشـواغل   
بشأن أعمال الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال وذلك في إطـار واليـاتهم   

خبراء، أو تعيين مقرر خـاص أو   وينبغي للجنة حقوق اإلنسان النظر في إنشاء فريق. المحددة
فريق عامل تابع للجنة لتلقي المعلومات واتخاذ اإلجراءات الفعالة عندما ال تمتثل المؤسسـات  

وينبغي للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وفريقها العامل ذي الصـلة  . لهذه القواعد
قي معلومات من المنظمات غير رصد االمتثال للقواعد واألخذ بأفضل الممارسات من خالل تل

الحكومية والنقابات واألفراد وغيرهم، ثم ينبغي لها أن تتيح للشركات عبر الوطنيـة وغيرهـا   
وإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة الفرعية، وفريقهـا العامـل،   . من مؤسسات األعمال فرصة للرد

بهدف إنفـاذ ورصـد    وغيرهما من هيئات األمم المتحدة، مدعوة إلى استحداث تقنيات إضافية
هذه القواعد وغيرها من اآلليات الفعالة وضمان حصول المنظمات غير الحكومية، والنقابـات  

  .واألفراد وغيرهم عليها



تُشجع النقابات على استخدام هذه القواعد كأساس التفاقات التفاوض مع الشركات عبر ) ج(    
وتشـجع  . لك الشركات والمؤسسات لهاالوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال ورصد امتثال ت

المنظمات غير الحكومية أيضاً على استخدام هذه القواعد كأساس لتوقعات سـلوك الشـركات   
وإضافة إلى ذلك، يمكـن أن  . عبر الوطنية أو غيرها من مؤسسات األعمال ورصد امتثالها لها

ألخالقيـة لالسـتثمار   يجري الرصد باستخدام هذه القواعد كأساس لوضع معايير للمبـادرات ا 
  .وتُرصد هذه القواعد أيضاً من قبل مجموعات الصناعة. وغيرها من معايير االمتثال

تضمن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال شفافية عملية الرصـد،  ) د(    
بوسائل منها مثالً تمكين أصحاب الشأن من الوصول إلى مواقع العمل المراقبـة، واالطـالع   

كما تضمن أن يسـعى خـالل أي   . ى جهود اإلصالح المبذولة وغير ذلك من نتائج الرصدعل
وعليها، فضـالً  . عملية رصد للحصول على إسهام من أصحاب الشأن وإدماج تلك اإلسهامات

عن ذلك، أن تكفل إجراء ذلك الرصد من جانب المتعاقـدين أو المتعاقـدين مـن البـاطن أو     
التراخيص أو الموزعين وغيرهم مـن األشـخاص الطبيعيـين أو    الموردين أو الحائزين على 

  .االعتباريين الذين تبرم معهم أي اتفاق، وذلك بالقدر الممكن
توفر الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال سبالً مشروعة وسـرية  ) هـ(    

دود الممكنـة، أن  وعليها، ضمن الح. تمكِّن العمال من تقديم شكاوى تتعلق بخرق هذه القواعد
كما أن عليها أن تمتنع عن اتخاذ إجـراءات  . تُعلم المشتكي بأية إجراءات تُتخذ نتيجة التحقيق

تأديبية أو أي إجراء آخر ضد العمال أو غيرهم ممن يقدمون شكاوى أو ممن يزعمون أن أي 
  .شركة لم تمتثل لهذه القواعد

سات األعمال التي تتلقى شكاوى تتعلـق  على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤس) و(    
بخرق هذه القواعد أن تقوم بتسجيل كل شكوى وإجراء تحقيق مستقل بشأنها أو إحالتهـا إلـى   

وعليها أن تراقب بانتظام سير التحقيقات فـي هـذه الشـكاوى،    . السلطات المختصة األخرى
  .تكرار االنتهاكاتوالضغط من أجل تسويتها تسوية كاملة واتخاذ إجراءات للحيلولة دون 

تجري كل شركة عبر وطنية أو غيرها من مؤسسات األعمال عمليات تقييم سنوية أو ) ز(    
غير ذلك من التقييمات الدورية بشأن امتثالها لهذه القواعد، مـع مراعـاة تعليقـات أصـحاب     

ن المصلحة، وعليها، بصفة خاصة، أن تتشاور مع الشعوب األصلية ومجتمعاتهـا المحليـة وأ  
وتتاح نتائج التقييم ألصـحاب  . تشجع مشاركتها من أجل تحديد أفضل طريقة الحترام حقوقها

الشأن بنفس الدرجة التي يتاح بها التقرير السنوي الصادر عن الشركة عبر الوطنية أو غيرها 
  .من مؤسسات األعمال



القواعد على خطـط  كما يجب أن تشتمل التقييمات التي تثبت عدم كفاية االمتثال لهذه ) ح(    
عمل أو أساليب إصالح وجبر ينبغي للشركات عبر الوطنية أو غيرها من مؤسسات األعمـال  

  .١٨انظر كذلك الفقرة . أن تأخذ بها بهدف االمتثال لهذه القواعد
على الشركة عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال، قبل القيام بأية مبادرة هامة ) ط(    

تقوم في نطاق ما تسمح لها به مواردها وإمكاناتها، بدراسـة ألثـر تلـك     أو مشروع هام، أن
ويتضمن بيـان األثـر   . المبادرة أو ذلك المشروع على حقوق اإلنسان في ضوء هذه القواعد

وصفاً لإلجراءات، ومدى ضرورتها، والمنافع المتوقعة، وتحليالً ألية آثار لهـذه اإلجـراءات   
لبدائل المعقولة لإلجراءات وتحديد أساليب التخفيف من أية آثار على حقوق اإلنسان، وتحليالً ل

وعلى الشركة عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال إتاحـة  . سلبية على حقوق اإلنسان
  .نتائج تلك الدراسة ألصحاب الشأن والنظر في أية ردود فعل تصدر عنهم

  
ري الالزم لضمان قيـام الشـركات   ينبغي للدول أن تضع وتعزز اإلطار القانوني واإلدا -١٧

عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال بتنفيذ القواعد والقوانين الوطنية والدولية األخـرى  
  .ذات الصلة

  
  التعليق

  
ينبغي للحكومات أن تنفِّذ هذه القواعد، وأن تراقب استخدامها وذلك، على سـبيل المثـال،       

مها كنموذج لوضع أحكام تشريعية أو إداريـة بشـأن   بجعلها متوفرة على نطاق واسع واستخدا
أنشطة كل مؤسسة تزاول أعماالً في بلدانها، بما في ذلك عن طريق استخدام عمليات تفتـيش  
مواقع العمل أو من خالل عمل أمناء المظالم أو اللجان الوطنية لحقوق اإلنسان أو غيرها مـن  

  .اآلليات الوطنية لحقوق اإلنسان
  

كات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال تعويضاً عاجالً وفعاالً وكافياً تقدم الشر -١٨
إلى األشخاص والكيانات والمجتمعات المحلية المتضررة من جراء عدم االمتثال لهذه القواعـد  
وذلك بوسائل منها الجبر والرد والتعويض ورد االعتبار فيما يتعلق بأي ضرر متسبب فيـه أو  

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

  .الدولية، وفقاً للقانون الوطني والدولي



لقة بحقوق ال يجوز تفسير أي شيء في هذه القواعد على أنه يقلص التزامات الدول المتع -١٩
كمـا ال  . اإلنسان بموجب القانون الوطني والدولي، أو يقيد هذه االلتزامات أو يؤثر فيها سـلباً 

يجوز أن تفسر هذه القواعد على أنها تقلص معايير حقوق اإلنسان التي توفر حماية أكبـر، أو  
خاصة بالشركات تقيدها أو تؤثر فيها سلباً، أو أنها تقلص االلتزامات أو المسؤوليات األخرى ال

عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال في مجاالت غير حقوق اإلنسان، أو أنها تقيد هذه 
  .المسؤوليات وااللتزامات أو تؤثر فيها سلباً

  
  التعليق

  
يهدف هذا الشرط التحوطي إلى ضمان انتهاج الشركات عبر الوطنيـة وغيرهـا مـن    ) أ(    

سواء وجد في هذه القواعـد أو   -كثر حماية لحقوق اإلنسان مؤسسات األعمال نهج السلوك األ
وإذا ُأقرت أو نشأت معايير أكثر حماية في إطار القانون . في غيرها من المصادر ذات الصلة

الدولي أو في القانون الوطني أو في الممارسات الصناعية أو ممارسات األعمـال التجاريـة،   
يغ هذا الشرط التحوطي علـى غـرار صـيغة الشـروط     وقد ص. تُتَّبع المعايير األكثر حماية

كما أن هذا الحكم ). ٤١المادة (التحوطية المماثلة الواردة في صكوك مثل اتفاقية حقوق الطفل 
وغيره من اإلشارات الواردة في هذه القواعد إلى القانون الوطني والقانون الدولي يستند أيضـاً  

التي تنص على أنه ال يمكـن أليـة دولـة أن    ) ٢٧ادة الم(إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 
تتذرع بأحكام تشريعاتها الوطنية كتبرير لعدم امتثالها لمعاهدة ما أو لهذه القواعد أو غيرها من 

  .قواعد القانون الدولي
تشجع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال علـى اإلعـراب عـن    ) ب(    

اإلنسان المعترف بها دولياً، وضـمان احترامهـا، ومنـع انتهاكهـا،     التزامها باحترام حقوق 
والنهوض بها وذلك باعتماد لوائح عمل داخلية بشأن حقوق اإلنسان تفضي إلى تعزيز حقـوق  

  .اإلنسان وحمايتها إلى حد يفوق حتى ما تفضي إليه األحكام الواردة في هذه القواعد
  

  التعاريف -طاء 
إلى أي كيان اقتصادي يعمل في أكثر من بلد واحـد أو  " بر وطنيةشركة ع"يشير تعبير  -٢٠

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

  



أي كيان تجاري بصرف النظر عن الطابع الـدولي  " أخرىمؤسسة أعمال "تشمل عبارة  -٢١
أو المحلي ألنشطته، بما في ذلك الشركة عبر الوطنية أو المتعاقد أو المتعاقد مـن البـاطن أو   
المورد أو حامل الترخيص أو الموزع، وأي شكل يستخدم إلنشاء الكيان التجاري سواء اتخـذ  

قانوني آخـر يسـتخدم لترسـيخ الكيـان      شكل شركة مساهمة أو شركة تضامن أو أي شكل
ويفترض أن تنطبق هذه القواعـد مـن الناحيـة    . التجاري، كما تشمل طبيعة ملكية هذا الكيان

العملية إذا كان لهذه المؤسسة التجارية عالقة بشركة عبر وطنية أو إذا لم يكن تأثير أنشـطتها  
في السالمة على نحو ما أشير إليه في محلياً بالكامل، أو إذا انطوت أنشطتها على انتهاك الحق 

  .٤و ٣الفقرتين 
حاملي األسهم وغيـرهم مـن المـالكين والعـاملين     " أصحاب المصلحة"ويشمل تعبير  -٢٢

وممثليهم فضالً عن أي فرد أو مجموعة من األفراد المتأثرين بأنشطة الشركات عبر الوطنيـة  
عملياً على ضوء أهـداف  " مصلحةأصحاب ال"ويفسر تعبير . أو غيرها من مؤسسات األعمال

هذه القواعد، وهو يشمل أصحاب المصلحة المعنيين بصورة غيـر مباشـرة عنـدما تكـون     
مصالحهم متضررة أو ستتضرر إلى حد كبير من جراء أنشطة الشـركة عبـر الوطنيـة أو    

وباإلضافة إلى األطراف المتضررة مباشرة من أنشطة مؤسسات األعمـال،  . مؤسسة األعمال
أن يشمل أصحاب المصلحة أطرافاً متضررة بصورة غير مباشرة من أنشطة الشـركات   يمكن

عبر الوطنية أو مؤسسات األعمال األخرى مثل مجموعات المستهلكين والعمالء والحكومـات  
والمجتمعات المجاورة والشعوب األصلية ومجتمعاتها المحلية والمنظمـات غيـر الحكوميـة    

  .اصة والموردين والرابطات التجارية وغيرهاومؤسسات اإلقراض العامة والخ
الحقوق المدنية والثقافيـة  " حقوق اإلنسان الدولية"وتعبير " حقوق اإلنسان"ويشمل تعبير  -٢٣

واالقتصادية والسياسية واالجتماعية المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان وفي 
ن الحق في التنمية والحقوق التي يعتـرف  المعاهدات األخرى الخاصة بحقوق اإلنسان فضالً ع

بها القانون اإلنساني الدولي وقانون اللجوء الدولي وقانون العمل الـدولي وغيـر ذلـك مـن     
  .الصكوك التي اعتمدت في إطار منظومة األمم المتحدة

  
  
 


