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Editorial: Globalisation will only mean progress if it is responsible 

 

 1به معنی پیشرفت استباشد  نهتنها اگر مسئوال ،سرمقاله: جهانی شدن
 ترجمه: 

  

را  هاانساان یهمهیک فصل مشترک است که  یدهیا گرانیب ،توماس پیناین عبارت معروف    .«جهان کشور من است»

و بعد جهانی شدن، به این ایده نیاروی  . نخست انقالب صنعتینورددیمدر  را هاتیّملو  و فاصله، مرز دادهبه هم پیوند 

باه  ماانیتجار، وساایل ارتبااطی، و مباادالت اخاطر سفرهه بجدیدی داد. امروز، ما بیش از هر زمان دیگری     کمحرّ

ی و ملّا یهاشرکتتجاری  یهاتیّفعال .در این توسعه نقش بزرگی داشته است. بخش خصوصی میاشدهگر متصل همدی

 .است ساختهمتقابل را  یهایوابستگاز  یادهیچیپ یشبکهی ما یتّچند ملّ

اسات ولای  نبرای بهتر شاد ،ما شود    خودمان نصیب یمربوطه یهاتیمزاز  مشترکیمنفعت  زمانی که ،جهانی شدن

. دو وجهی بودن این پدیاده ه سمت بدتر شدن استب ،دهدیمبهره برداری و استثمار رخ  بلکهزمانی که نه یک مبادله 

عوامل اقتصادی اغلب یا علل مستقیم  .شودیمت احساس به شدّت هستند گ و خشوندر مناطقی از جهان که دچار جن

مثال عشاش واروت کاه د، شونر به شعله ور شدن و تداوم خشونت کم محتمل است که منج   یا دست هستند خشونت

ک اموال یا منابع، به دسات همراه شده با تملّ کمحرّ یقوّهبا  ،بی شمار یهاجنگ .فاتحان دنیای جدید را به پیش برد

د، متعدّ یهادهه. برای به طول انجامیده استیا به پیش رانده شده  ،و گسترش اقتصادی آوردن کنترل بازارهای جدید

 یخواساتهداشاتن مناابعی کاه دراختیاار  ،بوده است که در میان سایر چیزها ییهایریدرگآفریقا شاهد سهم خود از 

جمهوری دموکراتیک کنگو و  به سیرالئون، لیبریا، توانیممین کرده است. أت، هیزم آتش   این اختالف را بوده یهاگروه

خود را از درگیری  به سزایاشاره کرد. آمریکای مرکزی و جنوبی هم سهم ا نیز آن، نیجریا و دیگر کشوره یهاهیهمسا

صاادرات پیوناد  یهااراهدسترسی به منابع یا کنترل بار اجتماعی ای دارند که به میل به دست آوردن  یهایآشفتگیا 

افغانستان، در حال حاضار . در آسیا و به ویژه در شوندیمو مکزیک به ذهن متبادر  برای مثال کلمبیا، پرو. خورده است

، هاارقابتخواهد شد کاه افغانساتان در  موجب ،معادن آن یگستردهت از قابلیّ ،این هراس وجود دارد که آگاهی اخیر

ه کناد. در نتیجاه تجرب یالمللنیببعد از خروج نیروهای  زیآمصلح گذار   را به قیمت یترمیوخت وضعیّ ،خشونت و فساد

 یلهیوساه یا پارادوکسی که ب شودیمخوانده « نفرین منابع»که گاهی  چهآنجدیدی خواهد شد از  ینمونهافغانستان 

 با کشورهایی که مناابعیدر مقایسه  ترنییپا یسعه یافته نرخ رشدکمتر تووضعیّتی  اغلب ،آن کشورهای غنی در منابع

 .هستند دارا ،ندارند در اختیار

تای بار تجاری چناد ملیّ یهاشرکتولی نقش  ،اندکردهرا تغذیه  هایریدرگ ،اقتصادی یهاسهام ،اگرچه در طول تاریخ

مخاصامات گرفتار در  یهاحوزهوده است. بنابراین، در برخی نب امروزبیشتر از  گاهچیهتی و مسائل امنیّ المللنیبروابط 

فوذ بیشتر ن ،تجارتفعاالن کنترلی را اعمال کنند، در حالی که  توانندیم ، مقامات دولتی به سختییا خشونت مسلحانه
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امر  ،تیجه. در ناندگرفتهدولت الزم است به عهده تی بر طور سنّه و برخی کارکردهایی را که ب و بیشتری به دست آورده

مسائول باشاند یاا  ،طاور مساتقیمه جغرافیایی ب یحوزهت یک خصوصی برای امنیّ یهاشرکتغیرمعمولی نیست که 

 هااآنتجهیاز و بارای  ،با کمترین دخالت دولت یا حتی با غیبت کامل ساختارهای دولتایتی را امنیّ    نیروهای عمومی

 تکمیلی را فراهم کنند. یهاآموزش

چه قوانینی وجود دارناد تاا مخاصمه چیست؟        درگیر   یهاطرفو  تجارتفعاالن بین  یرابشهاصلی  یهاجنبهامروزه، 

های به تمام روابط بین جنگ و اقتصاد مانند تجارت اسلحه، اقتصاد مجلّهرا تنظیم کند؟ این شماره از  هاآن یهاتیّفعال

تصمیم گرفت تا حقاوق و  مجلّه. در عوض، کندینمتوجه  اقتصادی کمک بشردوستانه یهاجنبهبازار سیاه و قاچاق، یا 

برجساته  کنندیمکار  زیآمخشونت یهاتیّموقعحانه و سایر مخاصمات مسلّ را که در مناطق درگیر  ییهاشرکتوظایف 

خصوصای، اکناون    تاینظامی و امنیّ یهاشرکت یالمللنیبرات گذشته به موضوع مقرّ یشمارهکند. با اختصاص دادن 

 .پردازدیمفعاالت متقابل تجارت و مخاصمه در فعل و ان هاشرفتیپه به آخرین مجل

ن دکار یگذارهیسارماچه در منشقه ای در حال  وشده  تشکیلتجاری در یک کشور پیش از مخاصمه  یهاشرکتچه 

حضورشان خط سیر با ، یا تنها ، اوراتهاتیّفعالت طریق خصلت و خاصیّ از هاآنباشند که از قبل در بحران بوده است، 

 ،تجاارتفعااالن  دهادیمخاود توضایح  یمقالاهکه هوگاو اسالیم در  طورهمان. دهندیمویر قرار أمخاصمه را تحت ت

 .شودیمده پوشش دا جانیا در هاآنتنها برخی از  . )البتّه(کنندیمبازی  یمتفاوت یهانقش

اخیار و  یحملاهکاه در  طورهماان، داننادیمرا قربانیاان اعماال خشاونت آمیاز نخست، بازیگران تجاری اغلب خاود 

فشاار،  خود را در معرض خشرات مستقیم مانند اعماال هاآنگروگانگیری میدان گازی در آمناس الجزایر مشاهده شد. 

 .دهندیمو تهاجم قرار  یریگگروگاناخاذی، غارت، 

 هااآنیاا غیرعمادی.  عمادیمساتقیم یاا غیرمساتقیم،  ،گران تجاری در خشونت مشارکت کننددوم، ممکن است بازی

ابازار جناگ فاراهم آورناد. در  هااآنی برای یک منبع درآمد باشند یا حتّ گرانینما ،مخاصمه یهاطرفبرای  توانندیم

برای اعماال مجرماناه ساوس اساتفاده از جنگ، هرج و مرج و خشونت  هاآنشدیدترین موارد، این امکان وجود دارد که 

یاا در طاول جناگ  نازی مشارکت داشتند و یهااستیسی طور مستقیم در اجراه آلمانی که ب یهاشرکتکنند مانند 

 .کردندیمکارگر را استثمار  یهابردهنازی  یهاکمپجهانی دوم در 

باازی کنناد.  مثبات یاز طریق همکاری در رهایی و پیشگیری یا کاهش خشونت نقش توانندیمبازیگران تجاری  نهایتاً

کارمنادان خاود را  ،دهنادیمخود را در مناطق مخاصمه ادامه ات تجاری عملیّ ،وجود خشر رغمیعلکه  یگذارانهیسرما

دی از متعدّ یهامثالات کمک کنند. هم چنین تاریخ از وب یادرجهبرای تضمین  توانندیمو کرده  درآمدقادر به حفظ 

کسی که در  ،نری دونانها. کندیمفراهم  هاآنتجاری و مدیران  یهاشرکتوسیله ه مستقیم ب یبشردوستانه یهااقدام

ت میاان وحشا ،خود یک تاجر بود که در یاک سافر تجااری استاصل پایه و اساس نهضت صلیب سرخ و هالل احمر 

آلماانی  دارکارخانهکه  شهرت کاری شدت و )فهرست شیندلر( موجب محبوبیّ یسازلمیفجنگ قرار گرفته بود. صنعت 

و اقدامی که  دانی دوم تحت تعقیب بودند کمک کنکه در طول جنگ جه اشیهودیشیندلر کرد تا به کارکنان     اسکار

کردن از جان صدها نفر در طول از نفوذش به عنوان مدیر هتل برای محافظت  تاتوسط پاول روسساباگینا صورت گرفت 

 در رواندا استفاده کرد )هتل رواندا(. یکشنسل
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در مخاصمات ساحل عاج  ترشیپرا که  یاحرفهمبارزهای د طور مشترک استقرار مجدّه دولت و بخش خصوصی ب اخیراً

کماک کناد.  توانادیمدیگری از مواردی است که بخش خصوصی  ینمونهکه  اندکردهمین مالی أت ،شرکت کرده بودند

 بشردوستانه هستند. یهاکمکاهداکنندگان اصلی  ،خصوصی یهاشرکتدر نهایت همچنین 

 

 اقتصادی یهاتیفعالقی: مقررات در حال افزایش مسئولیت اجتماعی و مسئولیت حقو

در  هااآنخصوصی و نمایندگان  یهاشرکتو افراد، حقوق و تکالیف  حمسلّ یهاگروه، هادولتبرخالف حقوق و تکالیف 

از هم گسایخته و نامنساجم اسات.  هاآنمخاصمات مسلحانه هنوز مبهم باقی مانده و استانداردهای قابل اجرا در مورد 

تاا بخاش خصوصای را در ماورد  کننادیمتالقی کننده، کماک  یهاجنبشبع مختلف حقوقی و اجتماعی و امروز، منا

 بیشتر آگاه کنند. شیهاتیمسئول

 تکالیف الزام آور حقوق بین الملل:

 تواندیمنظیم یک رفتار تجاری هستند که داوطلبانه که در پی ت یهازهیانگپیش از توصیف شبکه در حال گسترشی از 

مربوط به رفتار تجاری در بافت و  آورالزاماز قوانین  یامجموعهادآوری اینکه در حال حاضر ویر بگذارد، یأبر حقوق بشر ت

 مفید باشد. تواندیمر وجود دارد، فضاهای متغیّ

 نقش اصلی ،بزرگ یهاشرکتحقوق بشر مربوط به  یهانقضدر پیشگیری و ایراد بر  هادولتبشر،  المللنیبدر حقوق 

باید قادر باشند که رفتارهاای باازیگران درگیار در نقاض را  هادولتای برآوردن تکلیف به حمایت، دارند. بر را بر عهده

 .ردیگیمتجاری را نیز در بر  یهاشرکت ،تنظیم و احقاق حق کنند. چنین بازیگرانی

اسات. ایان رژیام قاوانینی دارد کاه  بشردوساتانه الملالنیبحقوق  ،حاکم    رژیم حقوقیحانه، در زمان مخاصمات مسلّ

حانه که در مخاصمات مسالّ ییهاشرکتکه شامل کارمندان و اموال  کندیمن و اموال غیرنظامی را محافظت غیرنظامیا

را تکالیفی  ،غیر دولتی مخاصمات یهاطرف، اشخاص، و هادولتاین رژیم بر  نیچنهم. شودیمند ات هستدر حال عملیّ

که دولت ماوطن، دولات سارزمینی یاا  ییهادولت) کندیمف را موظّ هادولتبشردوستانه  المللنیب. حقوق کندیمبار 

از طریاق  جاایی کاه ضاروری باشادو  گذاشاتهبشردوساتانه احتارام  الملالنیبحقاوق دولت متعاهد هستند( که باه 

سانگین حقاوق  یهاانقضکاه  اندشاده. کشورها به صراحت موظف آن را تضمین کننداحترام به  داخلی یگذارقانون

 جرائمتحقیق و تعقیب این  که باید گونههمان ،نمایند داخلی خود جرم انگاری یگذارقانونبشردوستانه را در  المللنیب

ادی و مجرماناه طاور انفاره ب توانندیمتجاری  یهاشرکتشخاص شامل مدیران و کارکنان در نتیجه ا کنند.را پیگیری 

 بشردوستانه مسئول شناخته شوند. المللنیببرای نقض حقوق 

ت و امروز مدیران و ل شده اسمتحوّ یریگچشمطور ه از زمان جنگ جهانی دوم ب کیفری المللنیبعالوه بر این، حقوق 

تحات شابکه  ،یالمللانیب جارائموستانه بلکاه بارای ساایر بشرد المللنیبا برای نقض حقوق نه تنه هاشرکتکارکنان 

 مسئول شناخته شوند. توانندیمانواع مسئولیت  یدهیچیپ

و  یالمللنیب جرائمتا  دهدیماجازه  هاآنکه به  اندکردهخاذ قوانینی را اتّ ،یدر همین راستا، بسیاری از قانونگذارهای ملّ

ور ویاژه، مسائولیتی طاه ب هاشرکتد مدنی برای تعهّ مدنی مخاطب قرار دهند.ی را از طریق مسئولیت کیفری یا فراملّ

 الملالنیبحقاوق  نیچنهمبه قوانین مرتبط حقوق داخلی،  کار گرفته شده است. علمه گذشته ب یهادههاست که در 
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در بافت و  که یالمللنیبی و تجاری محلّ یهاشرکت کیفری برای المللنیببشردوستانه و حقوق  المللنیب، حقوق بشر

 ضروری است. کنندیمفضای متغیر فعالیت 

 

 توسعه ابزارهای حقوق نرم:

ر در متغیّا یناهیزمتجااری در  یهاشارکته نقش اجتماعی و زیست محیشی و آگاهی فزاینده نسبت ب 1۹۹۰از دهه 

فاار  از اینکاه آیاا ایان  ت.وجود داشته اس تجارترفتار برای تنظیم  هاتالش مالحظه دران، افزایشی قابل سرتاسر جه

صورت گرفته است. آن  نفعانیذحکومتی با مشارکت  یهاطرحصنعتی یا  یهاهیاتحادحد، تحت حمایت ملل متّ ،فاقاتّ

 .اندکردهنظارتی تمرکز -قوق نرم و خوداستانداردهای ح یتوسعهی بر روی طور کلّه ، بهاتالش

به  ،اکان بر این باورند که چنین رویکردهایی نسبت به حقوق نرمبرای توضیح این فشار وجود دارد. شکّ متفاوت ییهاراه

رواباط عماومی خودشاان را  منافع هاآنو برای  کندیمرا مخفی  هاشرکتاز حکومت کردن بر  هادولت سادگی ناتوانی

مربوط  یهابحثاز  هاآنکارآمدتر از ایجاد نرم هستند چرا که  ،. سایرین معتقدند که ابزارهای حقوق نرمکندیمفراهم 

 یهاهیروو  کنندیمهستند یا نه اجتناب  المللنیبموضوع حقوق  تجاری عمالً یهاشرکته دکترین در مورد اینکه آیا ب

در حاال تحاول  بخش خصوصی را که ساریعاً که بتواند کشدیمت زیادی طول رسمی برای تنظیم کردن معاهدات مدّ

جدیدی از حکمرانی جهانی اشاره دارند  یهاشکلکند. دیگرانی هم هنوز به یک جستجوی درست برای  مندقاعده است

که بر پایه یک رویکرد اختیاری و دربرگیرنده برای مقابله با مشکالت جهانی قرار گرفته باشد. کسانی که طرفدار چنین 

طور اخص تمایل دارند که وجه تمایز آنچه را ه ، بکنندیم نفعانیذبا مشارکت  یابتکاراتی هستند صحبت از رویکردهای

   که اختیاری است و آنچه را که اجباری است مبهم کنند تا جایی که بتوانند در متبلور کردن و شکل دادن باه حقاوق

های حقوق نارم توساعه از ابزار یامجموعهخاذ شود، اکنون مشخص است که سخت مشارکت کنند. هر رویکردی که اتّ

و اغلاب باه یاک  باودهنامعلوم  یاندهیفزاطور ه خواهد یافت. هرچند که این مجموعه ممکن است گسترده باشد ولی ب

 اختصاص خواهد داشت. ،مرکز تجاری یا صنعت خاص

در یک حرکت به سمت چارچوب حقوقی جامع برای تنظیم رفتار اقتصادی کاه ممکان اسات بار روی  2۰۰8در سال 

 نفاعیذکرد کاه ساه  یگذارهیپاو حقوق بشر  تجارتمورد  حد یک چارچوب کلی دربگذارد، ملل متّ ریتأوحقوق بشر 

حد در ملل متّ دبیرکلّ یژهیو یندهینمامدنی. جان روگی  یجامعه، تجارت و هاحکومت: دهدیماصلی را مخاطب قرار 

را گسترش داده که  «رانحمایت، احترام و جب»چارچوب  ،تجاری یهابنگاهی و سایر فراملّ یهاشرکتمورد حقوق بشر، 

گشوده  یالمللنیبرات در سشح برای مقرّ نوین یرویکرد ،گسترده با آن سه بخش بنا شده است. این سند یهایزنیرابر 

نقض حقوق بشار و    خشرات   تدر مدیریّ منفعتشانت و تجاری مسئولیّ یهابنگاهدات حقوقی، به تعهّ هادولتبه . است

 .کندیمموجود در موارد نقض را یادآوری  یهاجبرانلیت برای درک و استفاده از مدنی مسئو یجامعهبه 

توسط شورای حقاوق  با وفاق عام «و حقوق بشر تجارتاصول راهنمای »خاذ با اتّ «حمایت، احترام و جبران»چارچوب 

چارچوب را داشت. در حال حاضار، اصاول راهنماا یاک ساند  این اتی کردنخاذ شد که قصد بر عملیّحد اتّبشر ملل متّ

عملای بارای هار یاک از  یهاهیتوصاین اصول شامل  .شودیمو حقوق بشر محسوب  تجارت ینهیزمکلیدی مرجع در 
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و درونای کاردن ایان اصاول.  نفعاانیذبعدی عبارت خواهد بود از انضامام و یکااارچگی  یمرحله. شودیم نفعانیذ

 .اندمشاهدهاز همین االن قابل  هاشرفتیپر شده است برخی خود متذکّ یمقالهیویس در که ریچل د  طورهمان

 

 تی خصوصی:نظامی و امنیّ یهاشرکترات مقرّ

 ،قارار دارد زیآمخشاونت یهااتیّموقعتر در معرض مخاصمه و ساایر بیش ،که طبق تعریف تجارییک نوع خاص بنگاه 

نام    مزدور به عنوان سربازان جویای   اخیر که در آن سربازان یدوره. در پی استتی خصوصی نظامی و امنیّ یهاشرکت

کاه  شاودیمجدیاد دیاده  یسااختار ،شاوندیمعراق و در افغانستان اجیر بالکان، در  یهاجنگدر مخاصمات آفریقا، 

 در مواجهه با تقاضاای رو باه ،خصوصی    تینظامی و امنیّ یهاشرکت .کندیمتی را فراهم خدماتی از نوع نظامی و امنیّ

جستیک، تی، لُطور مثال به امنیّه را ب هاآنخدمات  یبازهبه وجود آمده است که  هاشرکترشد، افزایشی در تعداد این 

مرباوط باه حابس و  یهااتیفعالزش پلیس و نیروهای مسلح و العاتی، آموو اداره کردن تجهیزات نظامی، اطّ یدارنگه

 یمحادوده ،ق کاه باه نسابت همیشاهمحق ا   تایاز صنایع نظاامی و امنیّ شودیمقیف گسترش داده است. در واقع، تو

ت دریایی در واکانش امنی  یحوزهدر  یاندهیفزاطور ه صحبت کرد که امروزه ب دهندیماز خدمات را ارائه  یترگسترده

ل چند وجهی و به سارعت متحاو    به دزدی دریایی وجود دارند )تحویل باج، گشت دریا، مذاکرات و غیره(. این طبیعت

را بارای بساط یاک چاارچوب  مهامّ یچالشا ،نظامی و امنیتی خصوصی یهاشرکتخدمات ارائه شده توسط  یشونده

 .دهدیمقرار  هاآن یهاتیّفعالحقوقی برای حکومت کردن بر منسجم 

صلیب سرخ پیشگامان آن بودناد،  یالمللنیب یتهیکمکه سوییس و  2۰۰8از لحاظ الزامات قانونی موجود، سند مونترو 

 ،ترشفافو  ترروشنحانه را خصوصی در مخاصمات مسلّ    تینظامی و امنیّ یهاشرکت یهاتیفعالین قابل اطالق به قوان

. ایان ساند بار روی کنادیمحقوقی موجاود پیشانهاد  یهاالزامخوب برای اجرای عملی  یهاوهیشبیان و فهرستی از 

نظاامی و امنیتای خصوصای قارار دارناد،  یهاشارکتکاه بارای خادمات  ییهاادولتشامل تعهدات  هادولتتعهدات 

در خااک  هاشارکتکه ایان  ییهادولت، و اندآمدهوجود ه یا ب اندشدهوبت  هاشرکتاین  هاآنکه در قلمرو  ییهادولت

 تمرکز دارد. کنندیمت فعالیّ هاآن

تی خصوصی بر حقوق بشر و نظامی و امنیّ آورندگانفراهمویر أبر روی نظارت بر ت اصوالً هاتالشدر سازمان ملل متحد، 

تای نظاامی و امنیّ یهاشارکت یهاتیفعالکردن  مندقاعدهبرای  یالمللنیبتن امکان ایجاد یک کنوانسیون در نظر گرف

 خصوصی تمرکز دارند.

ابتکااری کاه     وجود آمده است. آخرین نمونه از این نوع رویکارده گردان شدن در صنعت بتمایلی به سمت خود اخیراً

« در خصوص ارائه دهنادگان خادمات خصوصای یالمللنیبضوابط رفتار »است،  نفعانیذخود مثالی از روند مشارکت 

(ICoC.است ) تسهیل شده توسط دولت سوییس و مرکز دموکراتیک نیروهاای مسالح را بارای  این ابتکارها برنامه ای

مشابقت با اساتانداردهای حقاوق برای اینکه چگونه در  اندکردهخدمات امنیتی خصوصی شروع  آورندگانفراهمهدایت 

باه اساتفاده از زور، توقیاف،  االت مربوطؤبشر عمل کنند )به ویژه در مورد س المللنیببشردوستانه و حقوق  المللنیب

در خصاوص ارائاه دهنادگان خادمات  یالمللانیبضوابط رفتار »(. یداربردهنسی و تجاوز، قاچاق انسان و ج یکشبهره

شخصیتی منحصر به فارد  -آوردیممهمی یک مکانیسم نظارت فراهم  اشاره دارد و به شکل به سند مونترو« خصوصی
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اضر، مهام اسات یاادآوری خواهد کرد. در حال ح عملاین ابزار. حال باید دید که این ساز و کار در آینده چگونه برای 

بشردوساتانه توساط  الملالنیبتضامین احتارام باه حقاوق بارای  هاادولت    جانشین مسائولیت ،گردانیشود که خود

زمانی کاه  هاشرکتو کارکنان و مدیران این  نبودهحانه خصوصی در طول مخاصمات مسلّ    تینظامی و امنیّ یهاشرکت

 .مانندیم د باقیدوستانه متعهّبشر المللنیبتوسط قواعد حقوق  کنندیمکار حانه مخاصمات مسلّ )مناطق درگیر (در 

 

 مثل همیشه یا یک تغییر در حکمرانی جهانی؟ تجارت

 یجامعاهاز لحااظ دیاالوگ باین  یالمللانیبدر ساشح  هاحرکتگفت که برخی  توانیم، هاشرفتیپدر پرتو تمام این 

بشردوساتانه و حقاوق  المللنیبحقوق تحت بازیگران تجاری  یهاتیمسئولال از ؤدر مورد س هادولتو  تجارتمدنی، 

شود. اگرچه اصول راهنما توسط شاورای یادی باقی مانده است که باید طی . هرچند هنوز راه زبشر صورت گرفته است

برخاوردار  یالمللنیبدر سشح  سابقهیبت اتخاذ شده بود و از یک مشروعیّ وفاق عام یواسشهبه حد حقوق بشر ملل متّ

اجارای اصاول در  یهااراهدر ماورد  یحتّا هااآن. اندنشادهلع مشّ هاآن وجودی از حتّ تجاری یهابنگاهشد بسیاری از 

 الع دارند.خودشان کمتر اطّ یهاتیفعّال

رکز کنند نباید تم هاشرکتمایل دارند که بر روی رفتار حقوق نرم ت   ت که بسیاری از ابتکارات امروزعالوه، این واقعیّه ب

 هااحکومتکاه  رودیمانتظار . در نتیجه امروزه انمایندتاریک و مبهم  المللنیبرا تحت حقوق  هادولت مسئولیت خود

 یهانقضمی به منظور جلوگیری و تخفیف محک یهاگامرد این موضوع فکر کنند که چه االنه در موفعّ یاندهیفزابشور 

 بردارند. توانندیم هاشرکتحقوق بشر مربوط به 

در دسترس و قابال اساتفاده  یهاجبران ترمحتاطانهه باشد برای منعکس کردن نیازی وجود داشت با نگاه به جلو، شاید

 یهاسامیمکان. چه نوعی از شوندیمر یا حقوق بشردوستانه حقوق بش یهانقض از ییهابیآس متحمل که ییهاآنبرای 

 یهااتیّفعال یجاهینتبه عنوان  ریپذبیآسخساراتی که به جوامع  اصالحبرای جبران یا  ،تواندیمیا  ،شکایت بایدطرح 

 ماؤوّر، یاگوناهکاه باه طوری کاار کنناد  توانندیم غیر قضایی یهاسمیمکان؟ آیا ، به وجود آیدده استوارد ش تجارت

 یاگوناهباه از ایان دسات  ییهاسامیمکانا این ریساک وجاود دارد کاه جامعه را در آینده نشان بدهند؟ ی یهادغدغه

کافی مستقل نباشند، یا قادر نباشند که به یک جبران کارآمد رهنماون شاوند؟  هیاندازکار برده شوند، به ه ب ناهماهنگ

دسترسی به عدالت  غیر قضایی باشد، یا به سمت مقررات دولتی بهتر و یهاجبرانفشار به سمت  ،آیا بایستی در آینده

جهت تضمین  که هدف ابتکارات رسدیمولی به نظر  مانندیم ، باقیمفتوح یهاپرسش هانیاملی؟  یهادادگاهاز طریق 

کاه شاامل  معناای عملای داشاته باشاد توانادیماحترام بهتر برای حقوق بشر توساط بخاش خصوصای تنهاا زماانی 

 و مراجعه به قربانیان بشود. مؤورپاسخگویی  یهاسمیمکان

 نقش جامعه مدنی:

از  هاشارکتدر نظارت بار فعالیات بخاش خصوصای، آگااه کاردن مادیران  هم چنین نقشیجامعه مدنی بین المللی 

ساازمان  ،یا قربانیان نقاض دارد. بناابراین بارای مثاال ریتأو، و فراهم کردن توصیه برای جوامع تحت شانیهاتیمسئول
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مرکاز اطالعاات »یک یک درگاه پاسخگویی حقوقی شرکت دارد،  (NGO) و حقوق بشر تجارتمردم نهاد مرکز منابع 

ماردم  یهاساازمانشامل قربانیان، مدافعان،  -آوردیمفراهم  هالیوکبرای و نیز  هالیوکبرای غیر  ی راآنالین که منابع

. هم چنین، بنیااد کنندیمدفاع  هاشرکتو وکالیی که از  کنندیمطرح دعوا  هاشرکتنهاد، بازرگانان، وکالیی که علیه 

و استانداردهای حقوق بشار  تجارتمرکز برتر خبره در مورد رابشه بین »برای تبدیل شدن به یک  تجارتحقوق بشر و 

و حقاوق بشار  تجاارت، شیفت، یک مرکز غیرانتفاعی مستقل بارای اً. اخیرکندیمتالش جدی « اعالم شده بین المللی

فاراهم کاردن کماک عملای باه و حقاوق بشار بارای  تجارتکه در ایجاد اصول راهنمای  کردتوسط متخصصانی برپا 

ماردم نهااد  یهاساازمانمشارکت داشتند. اماروزه  در اجرای این اصول هاآنبازرگانی، و شرکای  یهابنگاه، هاحکومت

 ایان بارای اجارای رویکرهایی مبتکراناه در اصل اندگرفتهقرار  ریتأومحلی، کشورها، و مناطقی که بشور مستقیم تحت 

اصول راهنما هستند. پس در سشح بین المللی حرکت به سمت اجرای کامل چارچوبی مانند اصول راهنما، تشبیق بین 

بین الدولی و منشقه ای( و  یهاسازمانحد، الزم خواهد داشت )ملل متّ هیات های برقرار کننده استانداردهای جهانی را

و  تجاارت یهابنگاه، هاحکومتینفعان را هدف قرار داده است: یک تالش برای تقویت ظرفیتی که سه گروه مذکور از ذ

 جامعه مدنی.

 دیالوگی غیرقابل اجتناب :بشردوستانه یهاسازمانو  تجارت یهابنگاه

احساس کنند  هاآناجتماعی خود دارند. شاید اینشور باشد که  یهاتیمسئولآگاهی بیشتری از  تجارت یهابنگاهامروز 

کسانی که بشور فزاینده ای مانند شهروندان یک جهاان مساتقل تار فکار  .اندگرفتهاز طرف مشتریانشان زیر فشار قرار 

شهرت مدارانه هر ناوع عمال باه اصاشالح  کامالً؛ شاید هم بشور حساسی از منافع سهامداران خود و از ارزش کنندیم

یدی بر گفته داستایوفسکی است: ؤاجتماعی هم م یهاشبکهیا  هارسانه. جهانی شدن ارتباطات از طریق اندآگاهخشایی 

 «هرکس مسئول همه برای همه چیز است.»

بشردوساتانه تنهاا  یهاساازماناصلی بازیگران توساعه باوده  یهادغدغه، درحالیکه اقتصاد همواره یکی از این با وجود

، که اغلب با حمایت کمی همراه است. توساعه سااز و کارهاای انددادهرا مدنظر قرار  تجارتنقش بازیگران  اخیراً نسبتاً

 هایهمکارطات و تشدید ارتبا ،رو به رشدشان ریتأوبشردوستانه از  یهاسازمان خودگردانی در بخش خصوصی و آگاهی

دالیل بیشاتری بارای ارتبااط  کنندیمکه در عرصه بحران فعالیت  تجارت فعاالنوبشردوست  فعّاالن .کندیمرا مشرح 

مسالح،  یهاگروهمشابه دارند مانند نیروهای مسلح و امنیتی،  یگفتگو یهاطرفداشتن با همدیگر دارند چرا که اغلب 

 جنایتکار و جوامع تهدید شده. یهادسته

 یهااتیفعالخواساته نشاده کاه  هااآنو از  شوندیمبرای به دست آوردن منفعت آماده  تجاری یهابنگاهدر حالی که 

 .همکاری مذکور باید طبق مکمل بودن دو بخش خصوصی و عمومی دیده شوند یهاسمیمکانوستانه انجام دهند، بشرد

برای شناسایی و ارزیابی آن بشور بهتاری قارار  هاسازمانکه این  کنند ابرازبشردوستانه نیازی را  یهاسازمانهرجا که 

در ماورد  شاودیمپیگیری شود:  تواندیممتعددی از دیالوگ  یهاحوزهکند. مداخله  تواندیمبخش خصوصی  اندگرفته
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بر جوامع فکار کارد، تباادل اطالعاات غیرمحرماناه در ماورد  تجاری یهابنگاه یهاتیفعالتاویرات  آنالیزهای مشترک 

 یا آمادها و ابزارهای ارتباط و غیره. هامهارتاقتصادی یا امنیتی، انتقال  یهاسکیر

 توانادیمکاه  کنادیمجدید و صنایع ارتباط از راه دور نمونه ای از مشارکت بشردوساتانه فاراهم  یهارسانه یهامثال

 یهاخشاونتو واجد ارزش تقویت همکاری باشاد. بارای مثاال، در  شدهتوسط بخش خصوصی در مواقع بحران ایجاد 

، کمیته بین المللی صلیب سرخ مجبور بود کاه باا مشاکالت دسترسای باه منشقاه 2۰1۰جنوب قرقیزستان در ژوئن 

 یهااامیپی ارتباطات از راه دور رو بیاورد تاا باه مشاترکین خاود ملّ یهاشرکتو به  کردهدست و پنجه نرم  ،مخاصمه

 .شدیمدرخواست  هاآنبشردوستانه از  تیمأموررایگانی بفرستند که احترام به 

 یهاسمیمکاننزدیک در مواقع بحران وجود دارد، به وضوح ایجاد هماهنگی بیشتر و  یهایهمکاردر حالی که این قبیل 

رواباط انادکی باا  ،ساله خود به نسابت 1۵۰مشلوب خواهد بود. کمیته بین المللی صلیب سرخ در تاریخ  ،آماده سازی

بارای درگیار کاردن بخاش  کبود که سازمان طی یک پیشنهاد استراتژی بخش خصوصی داشته است. در همین اواخر

 خصوصی را گسترش داد تا ظرفیت خود برای فراهم آوردن کمک و حمایت از قربانیان مخاصمه را تقویت کند.

از  ییهااتیموقعمتضامن  -باشاد مثبات باا جهاتنیرویای  توانادیم تجارتنقشه شروع استراتژی این اصل است که 

سعی و تاالش را در اجارای  نیتربزرگ تجاری یهابنگاهخشونت آمیزا به شرطی که  یهانهیزممخاصمات مسلحانه یا 

اسات تاا حقاوق خاود را  تجااری یهاابنگاه، هدف اولیه این استراتژی کمک باه خود نشان دهند. نتیجتاً یهاتیفعال

حقوق بین الملل بشردوستانه را محقق کنند. برای این منظور، کمیته بین المللی صلیب  تحتبشناسند و تعهدات خود 

مستقیم یاا غیار مساتقیم بار سرنوشات  ریتأو احتماالًکه  ییهاشرکتسرخ برای برقراری روابط و ایجاد یک دیالوگ با 

 .کندیمخشونت آمیز دارند تالش  یهاتیموقعقربانیان مخاصمات مسلحانه و یا 

یته باین المللای صالیب باید به کم هاآن، هاشرکتبه عنوان یک بخش از رویکردهای نو در زمینه مسئولیت اجتماعی 

دهند. کمیته باین المللای صالیب سارخ نیاز باا اقدامات بشردوستانه را پیشنهاد  کنند تا حمایت خود ازسرخ مراجعه 

اقدام در این زمینه به عناوان نتیجاه مباادالت تجرباه و متعددی به منظور تقویت ظرفیت خود برای  تجاری یهابنگاه

 تجااری یهاشارکت، کمیته بین المللای صالیب سارخ و گروهای از 2۰۰۵تخصص ارتباط برقرار کرده است. در سال 

بشردوساتانه  تیامأمورتا بارای حمایات از  کردیمرا دور هم جمع  هابنگاه که ،کرد سیتأسرکت گروه پشتیبانی را ش

المللی صالیب سارخ تصامیم بگیرناد. هام چناین کمیتاه باین المللای صالیب سارخ خاود را مجهاز باه کمیته بین 

 برای مشخص کردن چارچوب مشارکت با بخش خصوصی کرده است. ییهادستورالعمل

*** 

به گونه ای تنظیم شده است که اول و بیشتر از همه برای اعضای بخش خصوصای عملای و مفیاد  مجلهاین شماره از 

ق خشونت آمیاز و تحقّا یهاتیموقعدر پی ارتقای درک خود از مخاصمات مسلحانه یا سایر  توانندیمباشد، کسانی که 

نقش و تعهدات بخش خصوصی در عالقمند است تا درک  مجلهباشند. هم چنین  هاتیموقعتعهدات خود در این قبیل 
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بشردوستانه را در این زمینه و تصمیم گیرندگان سیاسی مسئول توسعه قوانین قابال اجارا را تقویات  یهاسازمانمیان 

 کند.

متفااوت اسات: دانشاگاهیان،  یهاناهیزممتعلق به محققان و وکال در  اندشدهکه در این شماره گردآوری  ییهادگاهید

ملل متحد. از  یهاسازمانمردم نهاد بین المللی و  یهاسازماندر بخش خصوصی، و اعضای  تجارتمشاوران متخصص 

که نظر پروفسور جان روگی نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد را درخواست کند کاه روناد  خواستیم مجلهاین گذشته 

متاونی کاه اسااس بسایاری از  -منتهی به چارچوب حمایت، احترام و جبران و اصاول راهنماا را هادایت کارده اسات

 جدید در این حوزه هستند. یهاهیروجاری و  یهابحث

است که در میان مرزهای ملی، سااختارهای  تجارت یهابنگاهاکنون این نگاه بازتاب خواست . «جهان کشور من است»

تا از جهانی شدن مبادالت منتفع شوند. این نگاه در قلب کار بشردوستانه نیز هست که  کنندیمکار  هاتیذهنسنتی، و 

. جهاانی شادن مباادالت یاک شناسادیمکرامت هر فرد انسانی را فار  از پیش زمینه، نظرات و عقاید او باه رسامیت 

 که مسئول و پاسخگو باشد. دیبایمواقعیت در زندگی است اما تنها در صورتی تکامل 

 وینسنت برنارد

 سردبیر


