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 1ها جهت حمایت از حقوق بشرنفعان در مسؤولیت شرکتشدن ذی اهمیت درگیر

 2باربارا دوباک و ماریا ترزا ماکادو

 چکیده

 رو بهها مبنی بر این که به عنوان شهروندان مسؤول فعالیت کنند، دائمًا در طول چهل سال گذشته، انتظار از شرکت

المللی در ی استانداردهای بینها امکانات مختلفی برای این منظور دارند، و با توسعهامروزه شرکت. افزایش بوده است

با ایم. حمایت از حقوق بشر، به سطوح جدیدی از پاسخگویی دست یافته نسبت بهها هایی از قبیل مسؤولیت شرکتحوزه

ی ارتقاء راهنمای موجود در این حوزه، و نحوهترین ابزارهای ی مهمدربارهسعی کرده تا ی حاضر لحاظ این پیشینه، مقاله

مشارکت جذب کند که می زده و پرخطر، یک بررسی کلی انجام دهد. این مقاله استداللصلح و ثبات در مناطق بحران

به ، ایفای مسؤولیت حمایت از حقوق بشر بوده، و این مشارکت، یک عامل اساسی برای موفقیت در های ذینفعگروهمداوم 

 .ها باشدالینفکی از راهبرد شرکت باید بخش رد نظر است،زده موویژه برای مواردی که فعالیت در کشورهای بحران

نفعان، ها، حقوق بشر، مراقبت مقتضی، مدیریت بحران، تعدد ذی، همکاری، مسؤولیت شرکتنفعانذی مشارکت کلیدواژه:

 شراکت.

****** 

                                                      

 ساسان مدرس سبزواریبرگردان به فارسی:  1

سال  نیدکتر باربارا دوباک به مدت چند س،یفدرال سوئ ستیزطیدر دفتر مح ستیزطیپس از شروع به کار به عنوان کارشناس اقتصاد مح 2

ال در س یکرده است. و تیتجارت فعال یجهان ی( و شوراHolcim) میدر هولس داریپا یتوسعه یبه عنوان معاون ارشد و مسؤول هماهنگ

به  یرسانمنفعت یبرا داریپا یدر خصوص راهبردها ،یرانتفاعیو غ یانتفاع یهانمود که به سازمان سیرا تأس «کتمشار یمرکز عال» 2010

 .کندیارائه م یاخدمات مشاوره نفعان،یذ

 نیا انیمختلف حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در نقاط مختلف جهان آغاز کرد، که از م یهاخود را در سازمان تیترزا ماکادو فعال ایمار

 اتیسپس تجرب یحقوق بشر اشاره کرد. و باندهیسرخ و د بیصل یالمللنیب یتهیحقوق بشر، کم ییکایآمرنیبه دادگاه ب توانیها مسازمان

 یمرکز عال»به عنوان مشاور در  2012از آغاز سال  ی. ودیارتقا بخش داریاپ یها و توسعهشرکت یاجتماع تیمسؤول ینهیزم رخود را د

 .کندیم تیفعال« مشارکت



و نیز دستورالعمل  ،3های رشدمحدودیتبا عنوان  1972شده توسط باشگاه رم در سال ی انجامانتشار گزارش مطالعه

را  هایی، بحث1976اقتصادی چندملیتی در سال های ( برای بنگاهOECDهای اقتصادی و توسعه )سازمان همکاری

ها در حل اینگونه چالش های اقتصادیبنگاههای تجاری، و نقش ناشی از فعالیتی آثار انسانی، اقلیمی و اجتماعی درباره

دائمًا  ایفای نقش به عنوان شهروندان مسؤول، جهتها از شرکتمختلف  ذینفعاناز آن زمان تا کنون، انتظارات . آغاز نمود

ها، افزایش نظارت عمومی، و سطوح جدید کارآمدی شرکت یدرباره فزایندهمطالبات  تحت تأثیرافزایش یافته است. 

ی حمایت ها در حوزههای مربوط به مسؤولیت شرکتالمللی جدید و دستورالعملپاسخگویی حاصل از استانداردهای بین

به حکمرانی شرکتی، تمکین از مقررات و اخالق تجاری تغییر کرده  ی بررسی و حل مسائل مربوطاز حقوق بشر، شیوه

 4است.

اند. چنین از یک راهبرد تجاری مسؤوالنه و پایدار را درک کرده ناشیهای ها نیز فرصتدر عین حال، شرکت

این امر از  کهکند، ارزش ایجاد آن ی محل فعالیت ، و هم برای جامعهواند هم برای شرکت و سهامدارانتراهبردی می

تقویت فرایند توسعه در سطح  های شغلی، ایجاد درآمد برای جوامع محلی، تأمین لوازم معیشت، وطریق ایجاد فرصت

زیست و مقابله با ی حقوق بشر، روابط کاری، محیطهای عملکردی در حوزهمحلی، و همچنین از طریق ارتقاء بهترین رویه

 5فساد ممکن خواهد بود.

، امکان فعالیت تجاری پایدار شودرعایت نمیو حقوق بشر  فقر و فساد و نابرابری حاکم است که اما در فضایی

کنند، و رواج خشونت فعالیت می یهای بزرگ یا کوچک در وضعیت بحرانبه ویژه در مواردی که شرکت 6وجود ندارد.

نقض حقوق بشر دارند، باید در توسعه و ارتقاء صلح و ثبات نیز  جلوگیری ازای که نسبت به عالوه بر مسؤولیت اولیه

 مشارکت کنند.

در حال تبدیل شدن به یکی از  حقوق بشر رعایتند که ر این باوربسیاری از مدیران تجاری در سراسر جهان ب

مالی را همسو با های غیرفنی و غیرسازد تا ریسکها را قادر میو شرکتعوامل اساسی در مدیریت صحیح ریسک بوده، 

المللی هدایت کنند، مجوزهای اجتماعی را به درستی به کار گیرند، به بازارهای جدید وارد شوند، و از هنجارهای بین

نسبت به رعایت و حمایت از های حقوقی غیرضروری اجتناب کنند. لذا بسیاری از آنان های قضایی و مسؤولیتهزینه

                                                      
3 Donnella H. Meadows et al., The Limits of Growth, Universal Books, New York, 1972 
4 See Figure 1, ‘The Corporate Responsibility Timeline’. This timeline illustrates the evolution and development of some of the 

international standards, guidelines, and initiatives that resonate with corporate responsibility and respect for human rights, 

intensified since the inception of the new millennium. Instruments such as the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 

the Principles for Responsible Investment, the ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility and the ILO Tripartite 

Declaration Concerning Multinational Enterprises and Social Policy complement the Guiding Principles in establishing 

authoritative guidance for the corporate responsibility to respect human rights. 
5 Barbara Dubach, ‘Companies: Conflict Sensitive Engagement’, in Andrea Iff (ed.), Money Makers as Peace Makers? The Role 

of Business in Conflict Zones, Swisspeace Conference Paper 1/2012 (forthcoming, June 2013). 
6 These challenges were explored at the Rio+20 Corporate Sustainability Forum sessions dedicated to the theme of social 

development, which focused on the role of the private sector in the social dimension of sustainable development – as the source 

of responsible investment, job creation, innovation, and inclusive growth. See the Rio+20 Corporate Sustainability Forum, 

available at: http://csf.compact4rio.org/events/rio-20-corporate-sustainability-forum/custom-125-

251b87a2deaa4e56a3e00ca1d66e5bfd.aspx. All internet references were accessed in October 2012, unless otherwise stated. 

http://csf.compact4rio.org/events/rio-20-corporate-sustainability-forum/custom-125-251b87a2deaa4e56a3e00ca1d66e5bfd.aspx
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های موجود جهت مشارکت بخش خصوصی جهت ایفای ن حال هنوز تا درک فرصت. با ایندورزحقوق بشر اهتمام می

 است. ماندهآمیز و باثبات راه زیادی باقی ی جوامع صلحنقش در توسعه

 

 های مسؤولیت شرکتتاریخچه-1 ریتصو

ها، یک بررسی کلی حقوق بشر و نتایج عملی آن برای شرکت رعایتی اصول حاکم بر مسؤولیت این مقاله درباره

ها آمیز مسؤولیت شرکتنفعان برای ایفای موفقیتذی مشارکتی حاضر نسبت به اهمیت انجام داده است. در مقاله

ی مشارکت های موجود در زمینههایی برای نشان دادن بهترین رویهحقوق بشر تأکید شده، و مثال رعایت نسبت به

نفعان در راهبرد حقوق بشری ی جذب مشارکت ذیی نحوهی پیشنهادهایی دربارهارائه شده است. مقاله با ارائهنفعان یذ

 رسد.ها به پایان میشرکت

 هاحقوق بشر و نتایج آن برای شرکت رعایتها نسبت به مسؤولیت شرکت

ی اکنون به مسأله( SMEsاقتصادی متوسط و کوچک )های ( و بنگاهMNEsهای چندملیتی )از آنجا که بسیاری از بنگاه

برانگیزترین تواند یکی از چالشاین مسأله می 7کنند،حقوق بشر به مثابه یک موضوع تجاری بلندمدت نگاه می رعایت

                                                      
7 See the Global Business Initiative on Human Rights, available at: www.global-business-initiative.org 

http://www.global-business-initiative.org/


ها و در جریان فعالیت هاشرکت 8( تلقی شود.zenshipCorporate Citiها )های مربوط به شهروندی شرکتحوزه

دهند، با ی حقوق بشر انجام میضمن تالشی که برای ایفاء تعهدات حقوقی، تجاری و اخالقی در حوزهای ارزش، هزنجیره

؟ اتخاذ کردمند نسبت به حقوق بشر رهیافت مدیریتی نظامیک توان شوند. چگونه میای مواجه میهای عمدهچالش

حقوق بشر دقیقًا در کجا باید ترسیم  یدربارهتوان از مشارکت در نقض حقوق بشر اجتناب کرد؟ مرز مسؤولیت چگونه می

 شود؟

 حقوق بشر رعایتها نسبت به ی مسؤولیت شرکتاصول راهنما درباره

ی دبیرکل ی ویژههای مربوط به تجارت و حقوق بشر، نمایندهگذاری نظامی جهت مدیریت بهتر چالشدبه منظور بنیا

 ,Protect)« و جبران خسارت رعایتچارچوب حمایت، »مشی مفهومی را با عنوان یک خط 2008]ملل متحد[ در سال 

Respect and Remedy Framework )ها نسبت به جلوگیری از نقض حقوق در این سند به تکلیف دولت. پیشنهاد نمود

حقوق بشر  رعایت در قبالها اشاره شده؛ مسؤولیت شرکتهای تجاری، بشر توسط اشخاص ثالث، منجمله توسط شرکت

های جبران خسارت مؤثر ]در موارد نقض حقوق بشر[ تأکید ضرورت دسترسی بیشتر به روش رمورد توجه قرار گرفته؛ و ب

 9شده است.

ها و حقوق بشر را شدت بخشید، های پیرامون مسؤولیت شرکت، بحثو جبران خسارت رعایتچارچوب حمایت، 

سعی در روشن  اصول راهنمااین  10منجر شد. 2011در سال « اصول راهنمای ناظر بر تجارت و حقوق بشر»و به تصویب 

ی جلوگیری و مقابله با رعایت حقوق بشر داشته، و یک استاندارد جهانی درباره در قبالها کردن مفهوم مسؤولیت شرکت

در کنار اصول  اصول راهنماد. کنهای تجاری ارائه میفعالیت های مربوط به آثار نامطلوب ]نقض[ حقوق بشر درریسک

از این دهند؛ و ، چارچوب اصلی حاکم بر تجارت و حقوق بشر را تشکیل می11شده توسط سازمان ملل متحدی ارائهدهگانه

 یک گفتمان غالب تبدیل شده است.حقوق بشر، به  رعایت در قبالها مسؤولیت شرکتبحث  طریق،

اصول  بر مبنایالمللی، های بیناند. بسیاری از سازمانذینفع اصلی هم از این تحوالت استقبال کردههای گروه

برخی  12اند.ی تجارت و حقوق بشر تدوین کردهها و استانداردهای مورد نظر خود را دربارهمشیی مزبور، خطراهنما

                                                      
8 See the UN Global Compact, available at: www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/. 
9 Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and 

other business enterprises, Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human Rights, UN Doc. A/HRC/8/5, 7 

April 2008, para. 9. 
10 Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and 

other business enterprises, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, 

Respect and Remedy’ Framework, UN Doc. A/HRC/17/31, 21 March 2011. 
11 The UN Global Compact Ten Principles are ten universally accepted principles in the areas of human rights, labour, 

environment, and anti-corruption. See: www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html. 
12 For example, the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for Multinational 

Enterprises, the Principles of Responsible Investment, the International Standardization Organization (ISO) 26000 Guidance 

Standard on Social Responsibility, and the International Labour Organization (ILO) Tripartite Declaration Concerning 

Multinational Enterprises and Social Policy refer to the corporate responsibility to respect human rights and were recently 

http://www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html


مشی عمومی خود مورد را در تدوین خط اصول راهنما، 13اروپا یها نظیر کانادا، استرالیا و انگلستان، در کنار اتحادیهدولت

ی در زمینه عملکردشانسازی ها را نسبت به شفافشرکت نیزها ی دولترود که بقیهاند، و انتظار میتوجه قرار داده

ا خود را ب المللی بزرگ، فرایندهای مراقبتی و احتیاطیهای بینحقوق بشر، ترغیب و یا مکلف کنند. برخی از شرکت

آور نیستند، اند؛ و با وجود این که اصول مذکور به لحاظ حقوقی الزاممورد بازنگری قرار داده اصول راهنما امعان نظر به

گذاران و سرمایه 14ها جهت رعایت حقوق بشر رو به افزایش است.و فشار وارده بر بنگاه نفعذیهای گروه مطالبات

، اصول راهنمااقدامات مذکور در  ها انتظار دارند که با انجاماز شرکت نحو فزاینده های مدافع ]حقوق بشر[ بهسازمان

 پایبندی بیشتری نسبت به موازین حقوق بشر نشان دهند.

 ها نسبت به رعایت حقوق بشرنتایج عملی مسؤولیت شرکت

و  15ی حقوق بشرالمللیت رعایت حقوق بشر، ناظر بر اصول جهانی حقوق بشر است که در منشور بینمسؤول

ها به مثابه این اصول برای شرکتمورد تأکید قرار گرفته است.  16(ILOالمللی کار )های اصلی سازمان بیننامهمقاوله

عملکرد خود را محک بزنند و در قبال عملکردشان  توانند بر مبنای آنمیالمللی هستند، که ای از قواعد بینمجموعه

ها ملزم باشند که برخی استانداردهای دیگر را نیز در عملکرد خود در برخی شرایط ممکن است بنگاه 17پاسخگو باشند.

الملل کنند، الزم است به قواعد حقوق بینی مسلحانه فعالیت میلحاظ کنند؛ مثالً هنگامی که در وضعیت مخاصمه

 بشردوستانه نیز توجه کنند.

داقل معادل آن است که حقوق سایرین را نقض نکنند، و آسیبی به ها حمسؤولیت رعایت حقوق بشر برای شرکت

ها مطرح ی وضعیتها در کلیهی شرکتتواند به عنوان یک انتظار اولیه از کلیهمسؤولیتی که می –سایرین وارد نکنند 

اصول ا است. هاز سوی شرکتایجابی برخی افعال مستلزم ، بلکه محقق نشدهترک فعل  بالیت صرفًا این مسؤو 18باشد.

                                                                                                                                                                           
updated to ensure alignment with the Guiding Principles. In addition, new UN-supported principles covering specific human 

rights, such as the Children’s Rights and Business Principles, were developed for the use and guidance of companies worldwide. 
13 The European Commission’s 2011 communication on corporate social responsibility calls on all European businesses to meet 

their responsibility to respect human rights, as set out in the UN Guiding Principles. The new policy on corporate social 

responsibility recommends that Member States establish a mix of self and co-regulations that implement the corporate duty to 
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mid-2012. See European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Renewed EU Strategy 2011–14 for Corporate 
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human rights. 
15 The Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 
16 As set out in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (adopted by the International Labour 

Conference at its Eighty-Sixth Session, Geneva, 18 June 1998). 
17 John Morrison, ‘“Eyes Wide Open”: human rights and justifying business engagement. Reflections on the importance of the 

Khartoum meeting of 17 May 2006 hosted by UNDP and Ahfad University’, p. 3, available at: 
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18 See Protect, Respect and Remedy Framework, above note 7, para. 24. 
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ی حقوق بشر هایشان در زمینهی ایفاء مسؤولیتها در زمینههای مشخص و عملی برای شرکتشامل برخی توصیه راهنما

 یمشی حقوق بشرتعهد خود را نسبت به یک خط 19خود را تعیین کنند،تأثیر  یاست، منجمله شامل آن که حوزه

و نسبت به رفتار احتیاطی و مراقبتی  21کنند، به حقوق بشر تدوین معطوفیک چارچوب مدیریتی  20صراحتًا ابراز کنند،

 22ملتزم باشند.

ی متناسب با فضا و حوزهکند که یک فرایند مستمر و پویا )ها به رعایت حقوق بشر ایجاب میمسؤولیت شرکت

ها و روابط وق بشری فعالیتها بر مبنای آن بتوانند نسبت به آثار حقعملکرد و ابعاد شرکت( وجود داشته باشد، که بنگاه

ی ارزش( آگاه شده، و از تجاری خود )از قبیل روابط با فروشندگان، مشتریان، شرکای تجاری و سایر نهادها در زنجیره

رود که آثار حقوق ها انتظار میاز شرکت 23آثار منفی جلوگیری کنند، یا نسبت به جبران آثار منفی اقدام کنند. بروز

ها اقدام مناسب انجام دهند. آنها هایشان را مورد ارزیابی قرار دهند، و بر اساس نتایج این ارزیابیالیتی فعبشری بالقوه

اثربخشی اقدامات خود را دائمًا رصد کنند تا بتوانند گزارش دقیقی راجع به آثار حقوق بشری همچنین موظف هستند که 

 بینی شود.ران خسارات احتمالی پیشبرای جب یچارچوب ائه کنند. نهایتاً الزم است کهخود ار

آنها در  مشارکتمورد توجه قرار گیرد، و  های ذینفعگروههای ی مراحل این فرایند، الزم است که دیدگاهدر کلیه

ها کمک ی حقوق بشر، فرایندی است که به شرکتالمللی جلب شود. رفتار مراقبتی در حوزهای، ملی و بینسطح منطقه

مسؤولیت خود را هم نسبت به افراد و جوامعی که متأثر از فعالیت آنها هستند؛ و هم نسبت به سهامداران، کند تا می

گذاران یا شرکای تجاری ایفا نموده، و بدین ترتیب حداکثر منفعت شرکت را تضمین کنند. برای دستیابی به سرمایه

، بر مبنای اصول های ذینفعگروهجدی و مؤثر با وی ی حقوق بشر، الزم است که همراهی و گفتگمدیریت مؤثر در حوزه

 شفافیت و پاسخگویی، انجام گیرد.

 ، شرط اساسی برای تضمین رعایت حقوق بشرهای ذینفعمشارکت گروه

های چارچوب مدیریتی مبتنی بر حقوق بشر، یک شرط اساسی برای ایفاء ی بخشذینفعان در کلیه مشارکت

قوق بشر است. این امر یک اقدام موردی و منفرد نیست؛ بلکه یک فرایند یادگیری ی حهای شرکت در حوزهمسؤولیت

 24تعهدات بلندمدت است. شامل

                                                      
19 See Guiding Principles, above note 8, para. 11. 
20 Ibid, para. 16. 
21 Ibid, para. 19 
22 Ibid, para. 17-22 
23 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), The Corporate Responsibility to Respect 

Human Rights: an Interpretative Guide, HR/PUB/12/02, OHCHR, New York and Geneva, 2012, p. 5, available at: 

www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf. 
24 Barbara Dubach, Systematic Stakeholder Engagement: a Key for Assessing and Addressing Changes in the Global Societal 

Environment, 2011, p. 7, available at: www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2011/06/dubachepaper.pdf. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf
http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2011/06/dubachepaper.pdf


 مفاهیم اساسی –ذینفعان  مشارکت

های تجاری و نتایج آن هایی که از فعالیتگروه مطالباتبدین معنی است که شرکت نسبت به  ذینفعهای گروه مشارکت

ها را تأمین کند و وابسته هستند، آگاه و پاسخگو باشد؛ و در عین حال منافع مختلف این گروهشوند یا به آن متأثر می

های ذینفع عبارتند از مستخدمین شرکت )ذینفعان داخلی(؛ سهامداران، بین منافع مختلف توازن ایجاد کند. نوعاً گروه

« ذینفعان خارجی تجاری»)که تحت عنوان  گذاران، مشتریان، شرکای تجاری، فروشندگان و نهادهای نظارتیسرمایه

ذینفعان )»های غیردولتی المللی و سازمانهای بینی مدنی، اعضاء جامعه، سازمانشوند(؛ و همچنین جامعهشناخته می

 «(.خارجی غیرتجاری

ذینفعان، و های اعتباری ناشی از روابط نادرست با های تجاری و ریسکای با ریسکها به نحو فزایندهشرکت

ی فعال روابط خوب با ذینفعان و حفظ اینگونه اند. توسعهآشنا شده های ناشی از تقویت اینگونه روابطهمچنین با فرصت

ها این امر با لحاظ درک و احترامی که شرکت 25دستیابی به نتایج بهتر ضرورت دارد.روابط، برای بهبود مدیریت ریسک و 

آورد که بتوانند انتظارات کنند، برای آنها این امکان را فراهم میالیت خود حاصل مینسبت به جوامع پیرامون محل فع

 همچنینبینی نموده و متناسب با این انتظارات اجتماعی عمل کنند. ی فعالیتشان را پیشاجتماعی متغیر در حوزه

های تجاری مناسبی در پیش بگیرند، و بحرانی رویه شرایطدهد که در ها این امکان را میهمراهی ذینفعان به شرکت

جامعه ایجاد کنند، و بدین ترتیب بتوانند مجوزهای اجتماعی الزم برای  درفرایندهایی جهت دستیابی به اجماع و اعتماد 

 مشارکتها پیدا کردن رهیافت صحیح برای های خود را کسب و حفظ نمایند. با این حال برای بسیاری از شرکتفعالیت

 26ای که این رهیافت برای آنان به دنبال دارد، همچنان ناشناخته باقی مانده است.دستیابی به منافع گسترده ذینفعان و

 توصیه جهت همراه کردن ذینفعان اصول راهنما

ذینفعان خارجی مربوطه تهیه شود، و یا حداقل توسط  های ذینفعگروهمشی حقوق بشر با مشورت خط مشی مبتنی بر حقوق بشرخط

 27رد بررسی قرار بگیرد.مو

ی حقوق رفتار مراقبتی در حوزه

 بشر

از  ی کهجوامعو  های ذینفعگروهی حقوق بشر، مشورت مؤثر با در فرایند رفتار مراقبتی در حوزه

های شرکت، امری ضروری ، و به ویژه ارزیابی آثار حقوق بشری فعالیتشوندمتأثر میهای شرکت فعالیت

کند، بهتر است یک های پرخطر فعالیت میشرایط بحرانی یا محیطدر مواقعی که شرکت در  28است.

 شده را مورد بررسی قرار دهد.های انجامکارشناس مستقل یا یک هیأت مشورتی، ارزیابی

                                                      
25 International Finance Corporation, Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in 

Emerging Markets, May 2007, pp. 1–2, available at: 

www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_hand

book_stakeholderengagement__wci__1319577185063. 
26 B. Dubach, above note 22, p. 1. 
27 See Guiding Principles, above note 8, para. 16. 
28 Ibid, para. 18 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_stakeholderengagement__wci__1319577185063
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های عملی با موازین انطباق برنامه

 حقوق بشر

و از آنان برای  29مشورت شود، ااجر فرایندهای ها و پیچیدگیی چالشمحلی درباره های ذینفعگروهبا 

زده و مناطق در جوامع بحران 30مشارکت در ارزیابی و نظارت بر عملکرد شرکت دعوت به عمل آید.

های مختلف ادامه دارد، یک رهیافت فراگیر و جامع پرخطر، به ویژه در شرایطی که تنش میان گروه

 31ها اتخاذ شود.نسبت به این گروه

شده به منظور کاهش آثار منفی و ارتقاء تمتع از حقوق بشر، و همچنین ماحصل فرایندها و اقدامات انجام ی حقوق بشررسانی در زمینهاطالع

ها، در فواصل زمانی منظم به اطالع ذینفعان داخلی و خارجی برسد؛ به عملکرد شرکت در این حوزه

 32ی شرکت.ساالنه هایعنوان مثال در پایگاه اینترنتی و یا در گزارش

پذیری نسبت به آثار حقوق بشری ناشی از همچنین این امر نیز حائز اهمیت است که مسؤولیت

 33های شرکت، به شکل عمومی اعالم گردد.فعالیت

 جبران خسارت

 هارسیدگی به اعتراض -

 اختالفات سازوکار حل -

 سازوکار شکایات -

های مختلف جهت بررسی اعتراضات و گزینهبرای جبران خسارت، شامل مؤثر های غیرقضایی روش

سازی نسبت به سازوکارهای حل اختالفات و ذینفعان مختلف در طراحی و آگاه خیل کردند

نشده و حل برای شکایات حل، نظارت بر عملکرد این سازوکارها، و جستجوی راهسازوکارهای شکایت

 34مسائل پیچیده خواهد بود.

پیچیده، یک سازوکار رسیدگی با حضور ذینفعان مختلف توصیه نشده و مسائل برای شکایات حل

 شود.می

 هایی جهت همراه کردن ذینفعان، بر مبنای اصول راهنماتوصیه-1جدول 

مند نگر و نظامفرایندهای آیندهاین است که ، نیازمند های ذینفعگروههای حاصل از همراهی تحقق فرصت

، برخی اقدامات اولیه این فرایندی صحیح . برای ادارهبینی شوندپیش استراتژی شرکت در ،اهی ذینفعانی همردرباره

پذیرند و به این اقدامات وابسته های ذینفع که از اقدامات تجاری تأثیر میضروری هستند. نخست، الزم است گروه

ازها و عالیق آنها نیز مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. بر اساس بندی شوند؛ و نیهستند، به درستی شناسایی و اولویت

تدوین شود، که این  های ذینفعگروه مشارکتتحلیل ذینفعان و ارزیابی نیازهای آنان، باید یک استراتژی مناسب برای 

ی نیل به این اهداف های الزم براگیری، و همچنین شامل تعریف فعالیتاستراتژی باید شامل اهداف مشخص و قابل اندازه

بایست با مشورت و همکاری ذینفعان انجام گیرد. نهایتًا الزم باشد. اجرای این استراتژی و نظارت بر تأثیرگذاری آن، می

 است که عملکرد و دستاوردهای شرکت نیز به ذینفعان گزارش داده شود.

                                                      
29 Ibid, para. 20(b) 
30 UN Global Compact, Blueprint for Corporate Sustainability Leadership, p. 11, available at: 

http://unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/Blueprint.pdf. 
31 UN Global Compact Office, Guidance on Responsible Business in Conflict-Affected and High-risk Areas: A Resource for 

Companies and Investors, UN Global Compact and PRI, June 2010, p. 22, available at: 

www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Peace_and_Business/Guidance_RB.pdf. 
32 See Guiding Principles, above note 8, para. 21. 
33 Ibid. 
34 See Guiding Principles, above note 8, paras. 22, 28–29, 31. 
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ها نسبت به ء مسؤولیت اجتماعی شرکت، جهت ایفاهای ذینفعگروهاین اقدامات ناظر بر ایجاد روابط خوب با 

 ، ضروری هستند.اصول راهنماآمیز رعایت حقوق بشر و اجرای موفقیت

 همراه کردن ذینفعان در فضای تجارت و حقوق بشر

اید به عنوان یک عنصر اصلی های ذینفع بگروه مشارکتها در قبال رعایت حقوق بشر، در فضای بحث مسؤولیت شرکت

کند تا آثار حقوق بشری، کمک می های ذینفعگروه مشارکتی تجاری لحاظ شود؛ چرا که زمرههای رودر فعالیت

سازی چارچوب حقوق بشری ی مراحل توسعه و پیادههای بالقوه، هم در مراحل اولیه و هم در کلیهها و چالشفرصت

ه در جدول فوق شرح داده شده، مورد و به نحوی ک اصول راهنماهای مندرج در حاکم بر فعالیت تجاری، همسو با توصیه

 توجه قرار بگیرد.

حقوق بشر و دستیابی به  استیفاءهایی برای تحقق قلمرو اثرگذاری خود )شامل فرصتکه یک شرکت  هنگامی

کند، و یک رهیافت مراقبتی اتخاذ مشی حقوق بشری تدوین مییک خط 35کند،بهترین نتایج ممکن( را ترسیم می

)شامل ارزیابی نیازها، مشارکت، و مجامع متشکل از  های ذینفعگروه مشارکتنگر مبتنی بر فرایندهای آیندهکند، می

های تواند فعالیتبرداری از این فرایندها، شرکت میبهره جهت 36ذینفعان مختلف( دارای اهمیت استراتژیک خواهند بود.

، همکاری، یا مشارکتی، برقراری ارتباط، مشورت، مذاکره، رسانها شامل اطالعتنوعی را انجام دهد: این فعالیتم

ها، به میزان تعهد شرکت نسبت به همراه کردن ذینفعان توانمندسازی ذینفعان هستند. موفقیت و پیشرفت این فعالیت

 بستگی دارد.

رکت برقرار های خارج از شذینفعان آن است که روابطی در سطح شرکت و با گروه مشارکتاز این منظر، هدف از 

های حقوق بشر در قلمرو اثرگذاری شرکت، به نحو مستقیم یا تواند بر شناسایی و رشد ارزشگردد، که این روابط می

ی حقوق بشر، های پیش روی شرکت در زمینهها و فرصتی ریسکهدف آن است که درباره 37غیرمستقیم تأثیر بگذارد.

های اتفاق نظر به نفع تمامی طرف دستیابی بهی مناسبی برای گفتگوی سازنده و بخشی صورت بگیرد؛ و زمینهآگاهی

باید بر شفافیت و پاسخگویی مبتنی باشد، تا اعتماد میان ، شامل نیروی کار شرکت، فراهم گردد. این روابط میدرگیر

 ذینفعان تقویت شود.

ی حقوق بشر، الزم است تعیین ت در حوزهبرای شناسایی ذینفعان خارجی و دخیل کردن آنان در فرایند مدیری

های تجاری شرکت، تأثیر مثبت و یا تأثیر منفی بپذیرند؟ ی ارزش ممکن است از فعالیتشود که: چه اشخاصی در زنجیره

                                                      
35 Encouraged by the Guiding Principles (para. 11) and the UN Global Compact Ten Principles (Principle 1). 
36 Various guidance tools and standards refer to or encourage exercising stakeholder engagement throughout the process of 

respecting and supporting human rights in business operations and activities, such as the UN Global Compact Ten Principles, the 

Guiding Principles, the ISO 26000 standard, the Global Reporting Initiative, and the International Finance Corporation Good 

Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets. Particularly useful is the Guide for Integrating Human 

Rights into Business Management, produced by the Business Leaders Initiative on Human Rights, UN Global Compact, and the 

UN OHCHR, available at: www.integrating-humanrights.org. 
37 See Guide for Integrating Human Rights, above note 34. 

http://www.integrating-humanrights.org/


توانند به شرکت در ارزیابی آثار اند؟ کدام اشخاص میکدام اشخاص در گذشته در هنگام ارزیابی این مسائل دخیل بوده

ها تأثیر بگذارند؟ چه اشخاصی در توانند بر توانایی شرکت در ایفای مسؤولیتها کمک کنند، و چه اشخاصی میفعالیت

 صورت دخیل نشدن در این فرایند، ممکن است متضرر شوند؟

شوند( و مشورت با این میها به درستی نمایندگی ی گروههای ذینفع )تضمین این که همهتعیین نمایندگان گروه

ای از ذینفعان، و تواند راه مؤثری جهت درک عالیق و نیازهای آنان، انتشار اطالعات در جمع گستردهندگان، مینمای

ذینفعان در مراحل اولیه، فرصت ارزشمندی در اختیار  دخیل کردن بدین ترتیبهای مشترک باشد. حلدستیابی به راه

را از همان ابتدای کار تضمین  های ذینفعگروهماهنگی مثبت با دهد تا بر درک عمومی تأثیر بگذارند، و هشرکت قرار می

یک سرمایه در اختیار شرکت باشد، و در تواند به مثابه برانگیز، این امر میهای چالشدر موقعیت به عالوه 38کنند.

 جلوگیری از بروز مخاصمات و تقویت ثبات و امنیت در عملیات تجاری، مؤثر واقع گردد.

ذینفعان، راجع به میزان انتشار اطالعات توافق گردد؛ به  دخیل کردنلذا این نکته حائز اهمیت است که در هنگام 

نحوی که اطالعات منتشرشده همواره مؤثر، جامع و در دسترس باشند، و صرفاً به انتشار دستاوردهای شرکت در ایفای 

بنابراین  39ائل چالشی نیز به درستی مورد توجه قرار گیرند.ی حقوق بشر اکتفا نشود؛ بلکه مسها در حوزهمسؤولیت

به منظور افزایش های تجاری دخیل نموده، و همچنین ها باید ذینفعان مستقیم را در امر نظارت بر آثار فعالیتبنگاه

 40کنند. استفادهدر این امر نیز ناظران خارجی شفافیت و اعتبارشان، از 

مشورتی فراگیر  –های ذینفع مشورت کنند ها در بادی امر با گروهم است که بنگاهدر مسائل چالشی و پیچیده، الز

ها باید بعد شرکت گامهای ذینفع. در دهی به گروهو جامع شامل مستندسازی فرایند؛ و پیگیری نتایج، شامل گزارش

های خود را ا، اعتراضات و دغدغههالوصولی را طراحی کنند، که ذینفعان بتوانند با به کارگیری این روشسهلهای روش

ها را تأمین ی طرفهای تجاری بیان نموده، و در یک فرایند مذاکره مبتنی بر حسن نیت که منافع همهی فعالیتدرباره

کند، وارد شوند؛ به ویژه از طریق فعال ساختن سازوکارهای مستقل غیرقضایی برای جبران خسارت )از قبیل فرایند می

الوصول، قابل مشروع، سهلباید  دگی به اعتراضات(. این سازوکارهااختالفات و سازوکار چندجانبه برای رسیشکایات و حل 

 41محور، منصفانه، شفاف، و مبتنی بر گفتگو و مشارکت باشند.بینی، حقپیش

از آن که ها را قادر بسازند تا پیش سازوکارهای جبران خسارت در سطح شرکتی، به عنوان مثال ممکن است بنگاه

های حقوقی شوند یا نشر عمومی آنها باعث تخریب وجهه و اعتبار بنگاه شود، در مراحل اعتراضات تبدیل به دادخواست

توانند مشکالت سیستماتیک ها میاولیه به این اعتراضات رسیدگی نمایند. عالوه بر این با پیگیری کردن شکایات، شرکت

ی حقوق بشر در حوزه را برای مقابله یا کاهش آثار نامطلوب این مشکالتهای مناسبی را شناسایی نموده و روش

                                                      
38 See International Finance Corporation, above note 23, p. 5. 
39 See Guide for Integrating Human Rights into Business Management, above note 34. 
40 Ibid. 
41 See Guiding Principles, above note 8, para. 31. 



بدین ترتیب جبران خسارت، مکمل  42ها یا اختالفات در آینده نیز جلوگیری کنند.بینی کنند و از بروز چالشپیش

 ها است.چارچوب مراقبتی و احتیاطی شرکت

 مجامع متشکل از ذینفعان متعدد

حلهای های مختلف فعاالنه در بررسی مسائل چالشی و یافتن راه، جایی که طرفذینفعان متعدد به ویژه مجامع متشکل از

های تجاری هستند تا بتوانند توفیق خود را کنند، ابزار بسیار مناسبی برای شرکتاجماعی برای این مسائل تالش می

مشارکت ذینفعان، راه بسیار مؤثری ز شان نسبت به رعایت حقوق بشر تضمین کنند. این شکل اجهت ایفاء مسؤولیت

ی هایی را برای کلیهدهد، و همچنین فرصتبرای توفیق در جلوگیری، کاهش، و حل اختالفات در مقابل شرکت قرار می

این کند؛ چنان که غالباً ی استانداردها در صنعت مربوطه کمک میهای درگیر فراهم نموده، و حتی به توسعهطرف

 Global Reporting) ابتکار جهانی گزارش دادن المللی، از قبیلهای ابتکاری در سطح بیندر برنامهدها ی استاندارتوسعه

Initiative) 43شود.مالحظه می 

در سطح محلی، اینگونه سازوکارها برای تجمیع ذینفعان مختلف و شنیدن اظهارات آنها، و تشخیص نیازها و 

ت بسیار مناسبی هستند برای جلب دیدگاه اعضای جامعه و بررسی مسائل عالیقشان ضرورت دارد. این سازوکارها فرص

های موجود عبارت است از گردد. یکی از گزینهمحلی، که نهایتاً باعث پرهیز از تقابل میان شرکت با جوامع محلی می

با یکدیگر مالقات  های اجتماعی، که در آن ذینفعان مختلف به طور منظمهای مشورتی متشکل از نمایندگان گروههیأت

نشده و پیچیده، مرجح آن کنند. در مورد شکایات حلهای شرکت بحث مینموده و راجع به مسائل مربوط به فعالیت

های مختلف ذینفع پیگیری شود، که در آن گروه توسطهای جبران خسارت از طریق سازوکار رسیدگی است که شیوه

 های مختلف وجود داشته باشد.از سوی گروه فرصت کافی برای طرح و رسیدگی به اعتراضات

های ذینفع را به منظور ی مشارکت راهبردی و همکاری با برخی گروهها مسألههمچنین شایسته است که بنگاه

های معطوف به همکاری، ممکن ی حقوق بشر، مورد توجه قرار دهند. این گونه تالشها در حوزهبررسی و حل چالش

ها، یا شرکای تجاری، ها )با سایر شرکتها و ائتالفین بخش عمومی و بخش خصوصی، شبکهاست در قالب شراکت ب

های غیردولتی( ی مدنی )از قبیل سازمانها و مؤسسات تحقیقاتی( و یا مشارکت با فعاالن جامعهکنندگان، دانشگاهتأمین

 انجام شود.

مجمع جهانی » آمیزی موفقیترویهشود، به خوبی در ها و سایر ذینفعان میسودمند بودن این ترتیبات برای بنگاه

مجمع  44مشهود است. (Fair Labor Association) «انجمن شرایط کار منصفانه»، وابسته به «های تأمین پایدارزنجیره

                                                      
42 See International Finance Corporation, above note 23, p. 6. 
43 The Global Reporting Initiative develops its largely adopted Sustainability Reporting Guidelines through a consensus-

seeking, multi-stakeholder process involving participants drawn from global business, civil society, labour, academia, and 

professional institutions. See: www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 
44 The Global Forum, established in 2011, is an institution intended to engage multiple stakeholders, independent from their 

affiliation with the Fair Labor Association (FLA), to address labour, human rights, and environmental issues that arise throughout 

http://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx


که دهد های ذینفع قرار میدر اختیار گروهسازی( زنی و شرمندهیک فضای امن و غیرقضاوتی )بدون امکان اتهام جهانی

های خاص خود را با شرکای صنعتی، ی مسائل مورد اختالف مباحثه نموده، و دیدگاهدر آن بتوانند به راحتی درباره

ی های تجاری، کارشناسان برجسته، و مردم دخیل در شبکهالمللی، اتحادیههای غیردولتی در سطح ملی و بینسازمان

 45ی تأمین، مطرح کنند.گسترده

، باعث مجمع جهانینگر ، رهیافت مستقل، منسجم و کل46(Auret van Heerdenوَن هیردِن )بنا به نظر اورِت 

های ذینفع های ذینفع گردیده است. این امر سبب شده که گروهها و ارتقاء روابط متقابل بین گروهایجاد و تقویت ارتباط

های ممکن به توافق حلی راهث بگذارند، دربارههای موجود را در فضایی باز به بحضمن اعتماد به یکدیگر، بتوانند چالش

 تر، نتایج به دست آمده را از آن خود بدانند و خود را نسبت به این نتایج پاسخگو بدانند.برسند، و از همه مهم

هایی که به طبیعت های ذینفع، به هر صورت امری بدون چالش نیست؛ چالشبا این حال دخیل کردن گروه

با مشکالت  ها در اغلب مواردشوند. بنگاهایجاد هماهنگی و توازن میان منافع گروه مختلف، مربوط می فرایند شناسایی و

شده از سوی ذینفعان را مورد مختلفی مواجه هستند، مشکالتی در این زمینه که کدامیک از پیشنهادها و نظرات ارائه

یه کنند که برخی پیشنهادها را پذیرفته و برخی را رد های ذینفع توجپذیرش قرار دهند؛ چگونه این امر را برای گروه

شده را پیگیری نمایند. یکی از شروط برانگیز طرحاند؛ چگونه به اعتراضات رسیدگی کنند؛ و چگونه مسائل چالشکرده

 ی اقدامات خود، صریح، شفاف و پاسخگوهای ذینفع آن است که شرکت دربارهاصلی برای توفیق در دخیل کردن گروه

 کند.باشد. این امر در درازمدت از دلسرد شدن ذینفعان جلوگیری می

 های ذینفعزده یا مناطق پرخطر و مشارکت گروهفعالیت در کشورهای بحران

های عملیاتی، حقوقی، و اعتباری ها غالبًا با ریسکزده یا مناطق پرخطر، شرکتهنگام فعالیت در کشورهای بحران

ونت گسترده، نبود ثبات سیاسی، ناتوان شدن ساختار حکمرانی و یا حتی سرکوب، خش 47مختلفی مواجه هستند.

های های مدنی ممکن است تهدیدی علیه کارمندان و علیه امنیت فعالیتهای اجتماعی، فقر، و سقوط زیرساختتنش

حقوق بشر، و  تجاری شرکت باشند؛ در عین حال ضعف در اجرای قوانین، ضعف نهادها، فساد در سطوح مختلف، نقض

 کنند.های شرکت را با موانع جدی مواجه میی فعالیتی مسؤوالنهالملل، توسعهنقض مقررات حقوق داخلی یا حقوق بین

                                                                                                                                                                           
the supply chains in various industrial sectors or product categories, and where there are identifiable regulatory gaps. See: 

www.fairlabor.org/global-forumsustainable-supply-chains (last visited 25 March 2013). 
45 FLA, 2011 Annual Report, June 2012, p. 29, available at: 

www.fairlabor.org/sites/default/files/documents/reports/2011_annual_report.pdf (last visited 25 March 2013) 
46 President and CEO of the FLA, at the First United Nations Forum on Business and Human Rights, which took place in 

Geneva in December 2012. UN Human Rights Council, ‘Summary of discussions of the Forum on Business and Human Rights, 

prepared by the Chairperson, John Ruggie’, UN Doc. A/HR/FBHR/2012/4, 23 January 2013, p. 7, para. 30, available at: 

www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ForumSession1/A_HRC_FBHR_2012_4_en.pdf (last visited 25 March 2013). 
47Institute for Business and Human Rights, From Red to Green Flags: The Corporate Responsibility to Respect Human Rights in 

High-Risk Countries, London, 2011, p. 1. 

http://www.fairlabor.org/global-forumsustainable-supply-chains
http://www.fairlabor.org/sites/default/files/documents/reports/2011_annual_report.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ForumSession1/A_HRC_FBHR_2012_4_en.pdf


ای از پذیر و خطر بروز خشونت و درگیری، میدان پرمخاطرهبینینبود یک چارچوب سیاسی و اقتصادی پیش

های عملیاتی ، هزینهشوداز این شرایط متأثر میتولید و تأمین کاال  جریان زیرا 48آورند،مسائل مدیریتی به وجود می

در  آسیب ببیند. عالوه بر اینشود، و ممکن است اعتبار شرکت نیز های تجاری با تأخیر مواجه مییابد، فعالیتافزایش می

بیشتر از شرایط باثبات های تجاری باعث نقض حقوق بشر شود، بسیار احتمال آن که فعالیتشرایط عملیاتی دشوار، 

های کننده است: تظاهرات و تقابلگذاری خارجی با کشورهای پرخطر بسیار نگرانترکیب بین سرمایه»در واقع است. 

 49«.المللیآمیز در سطح داخلی، و محکومیت و کارزارهای مشابه در سطح بینخشونت

گذاری در یک کشور خاص و چه در قالب سرمایه پذیری در برابر بحران، چه پیش ازبرای ارزیابی سطح کلی آسیب

ها بسته به این که گیرد، شرکتثباتی سیاسی و خشونت ناگهان شدت میای، به ویژه در شرایطی که بیهای دورهارزیابی

اطلس ریسک  50های ناتوان،توانند از یکی از ابزارهای ذیل بهره بگیرند: شاخص دولتبا چه وضعیتی روبرو باشند، می

برای ارزیابی شرایط  (Swisspeace) سوئیس پیس یابزار مؤسسه 2012،52شاخص ضد پولشویی بازل  51،حقوق بشر

های چندملیتی در های پیش روی شرکتبرای آگاهی از ریسک سازمان همکاری های اقتصادی و توسعهو ابزار  53بحرانی،

 54مناطقی که با ضعف حکمرانی مواجه هستند.

ها دو گزینه پیش رو دارند: یا از فعالیت در این شرایط صرفنظر ، شرکتبحراناجهه با ریسک باالی بروز هنگام مو

را به نحو مؤثر مدیریت کرده و سعی در ایفای نقش جهت  بحرانهای مربوط به نموده و کشور را ترک کنند، و یا ریسک

زده و پرخطر بمانند و فعالیت گیرند در مناطق بحرانهایی که تصمیم میایجاد یک فضای باثبات داشته باشند. بنگاه

ها باید بدانها پاسخ دهند، شامل آن است برخی از سؤاالتی که این بنگاهشوند. ای مواجه میهای پیچیدهکنند، با چالش

که سایرین  که به منظور تضمین رعایت حقوق بشر در عملیات تجاری، چه اقداماتی باید انجام دهند، به ویژه در شرایطی

عهده دارند، و در این  های اضافی بهها مسؤولیتبنگاه پایبند نیستند؛ آیا در این شرایطها( به تعهدات خود )به ویژه دولت

                                                      
48 Ibid., p. 1. 
49 Ibid. 
50 The Failed States Index 2011 – an annual ranking prepared by the Fund for Peace and published by Foreign Policy – analyses 

countries worldwide and rates them according to 12 indicators of pressure on the state, from refugee flows to poverty, public 

services to security threats. See: www.foreignpolicy.com/failedstates. 
51 The stated goal of the Human Rights Risk Atlas is to ‘to help business, investors and international organisations assess, 

compare and monitor human rights risk across all countries’. The Atlas uses 31 different human rights risk indices (e.g., human 

security, labour rights and protection, civil and political rights, and access to remedy) to map out the human rights risks for 

business involvement around the world. The Atlas also incorporates the Protect, Respect and Remedy Framework in evaluating 

the gravity of human rights violations. See: http://maplecroft.com/themes/hr/. 
52 The Basel AML Index 2012 is a publicly available global ranking that assesses countries’ risk levels regarding money 

laundering and terrorist financing developed by the Basel Institute on Governance. See: http://index.baselgovernance.org/. 
53 The Swisspeace Business Conflict Check, a self-assessment and consultancy service offered to MNEs and SMEs active in 

politically unstable contexts, assists corporations in analysing their risk environment and defining strategies to cope with 

challenges arising from conflict. See: http://businessconflictcheck.swisspeace.ch/en/. 
54 The OECD Risk Awareness Tool addresses risks and ethical dilemmas that companies are likely to face in weak governance 

zones. See www.oecd.org/daf/internationalinvestment/corporateresponsibility/36885821.pdf. 

http://www.foreignpolicy.com/failedstates
http://maplecroft.com/themes/hr/
http://index.baselgovernance.org/
http://businessconflictcheck.swisspeace.ch/en/
http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/corporateresponsibility/36885821.pdf


توان از ایجاد تنش با جامعه و یا در درون جامعه و چگونه می 55های اضافی چیست؛صورت عواقب این مسؤولیت

 ها پرهیز نمود.جلوگیری کرد، و از شدت گرفتن خشونت

ی الزامات رفتار ها دربارههای مشترک، درک مشترک در شرکتهای بحرانی نیازمند چارچوبپیچیدگی وضعیت

که  دهگانهاصول و  اصول راهنمای عوامل محیطی است. افزون بر های حساس، و آگاهی دربارهمسؤوالنه در وضعیت

پردازند. دیگری هم وجود دارند که به طور خاص به این موضوع می توسط سازمان ملل متحد ارائه شده، اسناد راهنمای

 بررسی اجمالی این اسناد و ابزارهای مربوطه ذیالً ارائه شده است.

 زده و مناطق پرخطری عملیات در کشورهای بحراناسناد راهنما درباره

راهنمای تجارت مسؤوالنه در »عنوان ، سندی را تحت گذاری مسؤوالنهاصول سرمایهی سازمان ملل متحد، با مالحظه

ها جهت اجرای عبارت است از کمک به شرکت سند راهنماهدف این  56تهیه کرده است.« زده و پرخطرمناطق بحران

ی مرجعی برای گفتگوی زده و پرخطر بر مبنای اصول دهگانه؛ و ارائههای تجاری در مناطق بحرانی فعالیتمسؤوالنه

 سند راهنماهای عملیاتی دشوار. ی مقتضیات رفتار مسؤوالنه در محیطگذاران دربارهو سرمایهها سازنده میان شرکت

های تجاری، روابط با حکومت، مشارکت ذینفعان فعالیت -رفتارهای تجاری مسؤوالنه را در چهار حوزه مطالعه نموده 

 در هر حوزه را معرفی کرده است.های موجود ها و فرصتو چالش –گذاری اجتماعی راهبردی محلی، و سرمایه

های ها در حوزه، راهنمایی در اختیار شرکت57ی امنیت و حقوق بشرسند دیگر با عنوان اصول اختیاری درباره

هایشان را در یک چارچوب عملیاتی منطبق بر حقوق بشر و ایمنی و امنیت فعالیت»دهد تا قرار میاستخراج و انرژی 

ی هایی قرار بگیرد که در زمینهی شرکتتواند مورد استفادهاین سند همچنین می 58«.های اساسی حفظ کنندآزادی

های سند راهنمای رفتار مراقبتی برای زنجیرهامنیت عمومی و خصوصی در مناطق پرخطر فعال هستند. از سوی دیگر، 

، شامل 59منتشر شده ی و توسعهسازمان همکاری های اقتصادکه توسط  زده و پرخطرتأمین مواد معدنی از مناطق بحران

ها از این طریق به ی مواد معدنی در سطح جهان است، به نحوی که شرکتهای مدیریتی برای تأمین مسؤوالنهتوصیه

کنندگان کاال، باعث هایشان، منجمله انتخاب تأمینی تصمیمات و فعالیترعایت حقوق بشر اهتمام ورزند و به واسطه

 60تشدید بحران نشوند.

                                                      
55 See From Red to Green Flags, above note 45, p. 2. 
56 See Guidance on Responsible Business, above note 29. 
57 Voluntary Principles on Security and Human Rights, available at: 

www.voluntaryprinciples.org/files/voluntary_principles_english.pdf. 
58 See ‘Voluntary Principles on Security and Human Rights, Fact Sheet Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, 

and Labor, U.S. Department of State’, 20 December 2000, available at: www1.umn.edu/humanrts/links/volprinciples.html. 
59 OECD, Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-affected and High-risk Areas, 

OECD Publishing, 2011, available at: 

www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises/46740847.pdf. 
60 Ibid., Foreword. 

http://www.voluntaryprinciples.org/files/voluntary_principles_english.pdf
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های سبز: پرچم تاهای سرخ پرچم، انستیتوی حقوق بشر و تجارت گزارشی را تحت عنوان 2011سال  در

گزارش مذکور مسائل خاص حقوق  61منتشر کرد. ها نسبت به رعایت حقوق بشر در کشورهای پرخطرمسؤولیت شرکت

های ناتوان را مورد بررسی دولتهای فعال در مناطق برخوردار از حکمرانی ضعیف یا های پیش روی شرکتبشر و چالش

ی تجارت، به منظور تحقق عرصهقرار داده است. این گزارش همچنین شامل راهنمای تفصیلی برای رهبران 

ی ها، توسعهباشد؛ با تأکید ویژه بر رفتار مراقبتی بر مبنای شناخت ریسکی حقوق بشر میهایشان در حوزهمسؤولیت

 62روابط، و جبران خسارت.

 زده و مناطق پرخطرت ذینفعان در کشورهای بحرانمشارک

ثبات، یک عامل ثابت خارجی و غیرقابل کنترل نیست، بلکه ها، ریسک ذاتی نهفته در عملیات در مناطق بیبرای بنگاه

 63«.های مختلف، به نحوی کنشگرانه و پویا مدیریت کردتوان آنها را به شیوهعواملی هستند که می»ها شامل این ریسک

ها را کاهش داده و مدیریت دهد تا این ریسککنند که به آنها اجازه میها برای این منظور راهبردهایی را تهیه میشرکت

 64کند.ی مشارکت ذینفعان در این میان نقشی عمده ایفا می، که مسألهکنند

برد مدیریت ریسک در شرایط رواج بحران و خشونت، مشارکت ذینفعان به ویژه یک عنصر تأثیرگذار در راه

ی شرایط محل عملیات، به شمار باشد، چرا که همراه شدن با جوامع محلی، منبع ارزشمندی از اطالعات دربارهمی

 65کند.ها در سطح محلی باز میها، نیازها و تنشکار کردن مستقیم با جمعیت محلی، راه را برای درک دغدغهرود. می

روابط حسنه را در سطح محلی گسترش داده، و شرکت را به یک عنصر واند تعالوه بر این، مشارکت ذینفعان می

های ای در خدمت ثبات و امنیت فعالیت، که این امر به مثابه سرمایهکندمدخل و مشمول در بافت محلی تبدیل میذی

های معارض به روهتواند ابزاری باشد برای نزدیک کردن گی پویا با جوامع محلی میمشاورهشود. تجاری قلمداد می

ها کمک کند تا حمایت به شرکت»تواند ها و تمایزهای موجود. این امر همچنین مییکدیگر، و جلوگیری از تشدید تنش

شان جلب نمایند )و بتوانند مجوزهای اجتماعی الزم را اخذ، و یا این های تجاریسیاسی جوامع محلی را برای فعالیت

 66«.مجوزها را حفظ کنند(

زده یا پرخطر به منظور تضمین رعایت حقوق بشر، الزم گام برقراری روابط با جوامع محلی در مناطق بحراندر هن

های متأثر را شامل شود، ی گروهاست فرایند مشارکت ذینفعان به نحوی طراحی شود که فراگیر باشد )به شکلی که همه

های مختلف داشته (، برخوردی منصفانه با منافع گروههای مختلف جریان داردبه ویژه در شرایطی که تنش میان گروه

                                                      
61 See From Red to Green Flags, above note 45. 
62 Ibid., pp. 109 and 129. 
63 Peter Davis, Boardrooms & Bombs II: Strategies of Multinational Companies in Conflict Areas, PeaceNexus Foundation, 10 

December 2011, p. 16, available at: www.peacenexus.org/what-we-do/examples-ofprojects. 
64 As laid out in Guidance Point #4 in the Guidance on Responsible Business, above note 29, p. 23. Companies are encouraged 

to promote and take action towards constructive and peaceful company–community engagement. 
65 P. Davis, above note 61, p. 19. 
66 See Guidance on Responsible Business, above note 29, p. 24. 

http://www.peacenexus.org/what-we-do/examples-ofprojects


ذینفعان محلی باید در  67شفاف(، و بر اعتمادسازی تأکید داشته باشد.باشد )مبتنی بر ارتباطات مستمر و  صریحباشد، 

های اجرایی طرف مشورت قرار بگیرند، و باید از آنان دعوت شود که در بررسی عملکردها و مسائل مربوط به چالش

ی کلیدی آن است که جوامع محلی به مثابه شریک در امر جلوگیری و نکته 68مشارکت نمایند.« افشاگران»محافظت از 

 69مدیریت بحران تلقی شوند، و به آنان به عنوان یک عامل ریسک نگاه نشود.

ای ابل مالحظهها، به نحو قهای پرخطر، سطح انتظارات از رفتار مراقبتی شرکتدر شرایط رواج خشونت و وضعیت

ی آستانه رسیمهای ابتکاری چندجانبه بر مبنای مشارکت ذینفعان متعدد، برای کمک به ترود. نتیجتًا طرحباالتر می

های ای برخوردار هستند؛ چرا که در پرتو این طرحی حقوق بشر، از اهمیت فزایندههای تجاری در زمینهمسؤولیت شرکت

توانند در این باره ی مدنی و جوامع مدنی میها، تجار، جامعهآید که در آن حکومتود میفضایی به وجگرایانه، چندجانبه

 70ها داشته باشند.توانند از بنگاهبحث کنند که در شرایط عملیاتی خاص، چه انتظارات معقولی می

های شبکه ربط[ درهای ذیزده آن است که ]طرفیک فرصت مناسب برای تعامل با ذینفعان در مناطق بحران

چنین  ایجاد، و یا در 71( مشارکت نمودهUN Global Compactی جهانی سازمان ملل متحد )محلی موجود تحت برنامه

ی جهانی سازمان ملل متحد، بستری های ایجادشده تحت برنامههایی در کشورهای خاص، ایفای نقش کنند. شبکهشبکه

توانند در کنار یکدیگر، ها میها و سایر سازمانآورند. شرکتهای همفکر، فراهم میرا برای شناسایی و همکاری با سازمان

در راستای رشد و به مثابه نیرویی  ،ء وضعیت یک کشور ایفای نقش کردهی تأثیر خودشان، جهت ارتقاو در حوزه

المللی، همراه با نمایندگان های بینبه عنوان مثال در سودان، تعدادی از شرکتاقتصادی و اجتماعی منطقه عمل کنند. 

جهانی سازمان ملل  یی محلی تجاری را تحت برنامهسودان، مجمعی ایجاد کردند که بر مبنای آن بتوانند یک شبکه

 72متحد، مستقر نمایند.

توانند با تمرکز بر ها میهای تجاری اصلی و راهبردهای جلب مشارکت ذینفعان، بنگاهعالوه بر فعالیت

ی جوامع، به فضای عملیاتی خود شکل دهند. مسؤولیت های ابتکاری معطوف به توسعهگذاری اجتماعی و طرحسرمایه

تواند نقش مؤثری در تضمین صلح و ها است، اما بخش خصوصی میی دولتیت و توسعه به عهدهی تأمین صلح، امناولیه

                                                      
67 See From Red to Green Flags, above note 45, p. 119. 
68 See Blueprint for Corporate Sustainability Leadership, above note 28. 
69 See Guidance on Responsible Business, above note 29, p. 23. 
70 Institute for Human Rights and Business, keynote speech by Executive Director John Morrison, ‘Business, human rights and 

peace: modern challenges in a historical context’, FDFA Annual Conference, Human Security Division, 11 September 2012, 

available at: www.ihrb.org/pdf/Business-Human-Rights-and-Peace_Modern-Challenges-in-an-Historical-Context.pdf. 
71Local networks are clusters of participants who come together to advance the UN Global Compact and its principles within a 

particular geographic context. Their role is to facilitate the progress of companies (both local firms and subsidiaries of foreign 

corporations) with respect to implementation of the ten principles, while also creating opportunities for multi-stakeholder 

engagement and collective action. See: www.unglobalcompact.org/NetworksAroundTheWorld/index.html. 
72 The launch of the UN Global Compact Network Sudan in 2008 was the culmination of two years of local efforts to establish a 

UN Global Compact Network, beginning in May 2006 with a forum in Khartoum on ‘Public–Private Partnerships in Post-

Conflict Societies’, organised by the United Nations Development Programme and the Ahfad University for Women, outcome 

document available at: www.unglobalcompact.org/docs/news_events/9.1_news_archives/2006_05_17/sudan_outcome.pdf. 

http://www.ihrb.org/pdf/Business-Human-Rights-and-Peace_Modern-Challenges-in-an-Historical-Context.pdf
http://www.unglobalcompact.org/NetworksAroundTheWorld/index.html
http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/9.1_news_archives/2006_05_17/sudan_outcome.pdf


های ها منافع مستقیم حاصل از فعالیتآل آن است که شرکتایده 73زده و پرخطر ایفا کند.ثبات در مناطق بحران

مقابل از منافع حاصل از حمایت  ی اقتصادی گسترده را افزایش دهند، و درشان، از قبیل ایجاد شغل و توسعهاصلی

مند شوند، تصویر بهتری در افکار عمومی داشته باشند، و از انجام یک شان بهرهی جوامع محلی در محیط فعالیتفزاینده

 74عمل همسو با خیر عمومی احساس رضایت نمایند.

برانگیز و در عین حال چالشگذاری اجتماعی مسؤوالنه در کشورهایی که درگیر بحران هستند، بسیار مهم سرمایه

های درازمدتی طراحی و اجرا شوند که منافع جوامع محلی و است. از یک سو این نکته حائز اهمیت است که برنامه

های خود را به ای در کنار منافع شرکت در آنها تأمین شود. از سوی دیگر، شرکت مورد نظر مکلف است که فعالیتمنطقه

نیازمند این است که ذینفعان خود را با دقت، به نحوی انتخاب کند که از تشدید منازعه میان  نحو مناسبی انجام دهد و

ای که بالفاصله در جوامع محلی جلوگیری نماید. مفیدتر آن است که ]شرکت[ به جای آن که صرفاً به انتفاع جامعه

های اجتماعی خود در نظر داشته گذاریای گسترده برای سرمایهمجاورت محل فعالیتش قرار دارد، یک رهیافت منطقه

المللی و نهادهای محلی اجرا های غیردولتی محلی یا بینهای اجتماعی باید با مشارکت سازمانپروژهبر این اساس، باشد. 

 ها تعیینورت با جوامع متأثر از این پروژهاش در مشهای اجتماعیشوند. به عالوه، هر شرکتی باید تضمین کند که پروژه

بر کاهش آثار ]منفی ناشی از  مبنیهای شرکت های تجاری اصلی و نیز با مسؤولیتشده، و از نظر استراتژیک با فعالیت

 هایش[، منجمله در بحث رعایت حقوق بشر، همسو هستند.فعالیت

دارد، های حقوق بشری متعارضی وجود زده و پرخطر، استداللها در مناطق بحراندر خصوص حضور بنگاه غالباً 

ی شرکت ی حضور در کشور میزبان به عهدههای اخالقی که صرفاً به واسطهها بر[ مسؤولیتکه ]برخی از این استدالل

ی اقتصادی و منافعی که شرکت برای جمعیت محلی و به طور کلی برای کشور گیرد؛ و ]برخی دیگر بر[ توسعهقرار می

های حقوق بشری مختلف، امر دشواری است که برقراری توازن میان اولویتکنند[. آورد ]تأکید میمیزبان به ارمغان می

 ی فعالیت تجاری شرکت و سایز شرکت نیز ارتباط دارد.مشخصاً به فضای محل فعالیت، حوزه

 کارزارهای ذینفعان در امر تجارت و حقوق بشر

ی آن که اغلب بشر )بعضاً به واسطهی تجارت و حقوق ناامیدی ذینفعان منتخب از اسناد راهنمای موجود درباره

ی در کنار انتظارات فزاینده 75آور هستند(،االشاره، فاقد وصف الزامهای ابتکاری فوقاستانداردها، اسناد راهنما و طرح

ها مبنی بر این که به عنوان شهروندان مسؤول فعالیت کنند، منجر به کارزارهای مختلفی از سوی ذینفعان از شرکت

 شده، که ذیالً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.ذینفعان 

                                                      
73 See Guiding Principles, above note 8, para. 7. 
74 See From Red to Green Flags, above note 45, p. 117. 
75 With the exception of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the ILO Tripartite Declaration Concerning 

Multinational Enterprises and Social Policy, the remaining guidelines are voluntary. Consequently, enforcement mechanisms, 

independent monitoring, and penalties for noncompliance are non-existent. There are no established compulsory remedial actions 

for victims of human rights infringements and there are no instituted complaint procedures or grievance channels. 



 هاکارزارهای معطوف به تصویر عمومی بنگاه

کنندگان را به عنوان ذینفعان فعال ، قدرت مصرف2001( در سال Nikeی مشهور در ارتباط با شرکت نایکی )یک قضیه

، که «ایمیل راجع به تولیدات نایکی»نام های الکترونیکی به ی یک مجموعه از پستدهد. در پی انتشار گستردهنشان می

داشت که شرکت نایکی فرایند تولید خود را به آسیا و آمریکای جنوبی منتقل کرده، و کارگران در این بیان می

مدت و دریافت دستمزدهای پایین هستند، فوراً یک تحریم موقت و گسترده از های تولیدی مجبور به کار طوالنیمجموعه

کنندگان، این توانست از طریق همراه کردن مصرفدگان علیه این شرکت برقرار شد. شرکت نایکی میکننسوی مصرف

گیری اینگونه کارزارها فرصت را داشته باشد تا نظرات آنها را مورد توجه قرار دهد و اقدامات مناسبی انجام دهد تا از شکل

 جلوگیری کند.

دهد چگونه ی دیگری است که نشان می( نمونهSudan Divestment Campaignسودان ) خروج دارایی از ستاد

دولت  2005در سال ها داشته باشند. دهی به تصمیمات تجاری شرکتتوانند نقش مؤثری در شکلگذاران میسرمایه

سته و سودان را مجاز دان ها ازخروج داراییمود، که سودان را تصویب ن خروج دارایی ازایاالت متحده قانون پاسخگویی و 

دار را که در صنایع نفت، نیرو و معدن، یا در بخش نظامی سودان های مشکلکند؛ قراردادهای دولتی با شرکتتشویق می

گیرند، ها از این کشور میی که تصمیم به خروج داراییهای حقوقی برای مدیرانکنند، ممنوع نموده؛ و حمایتفعالیت می

ها از سودان، صندوق بازنشستگی ایاالت رو به رشد ناشی از کارزار خروج دارایی ی فشارهایدر نتیجه 76سازد.فراهم می

بیشتری بر اینگونه  بار مالیهای خارجی فعال در سودان خارج کرد؛ این امر ی خود را از شرکتی سرمایهمتحده، عمده

پاسخ به کارزار خروج دارایی از سودان،  درانتقاد بودند. شدیدًا در معرض  هم کارزارنمود، که قبل از این  تحمیلها شرکت

المللی وارد گفتگو با گروه کاری مربوط به خروج دارایی از سودان شدند. با انجام برخی اقدامات های بینبسیاری از شرکت

با همراهی شرکای معتبر به نفع یک یا چند گروه جمعیتی محروم  بشردوستانهی های گستردهقابل توجه، از قبیل تالش

 ها توانستند از قرار گرفتن در فهرست سیاه اجتناب کنند.پذیر، این شرکتآسیب و

 کارزارهای معطوف به عدالت سازمانی

ها در ی رفتارهای سازمانی، که همواره برای حفظ اعتبار بنگاهبعد از برگزاری کارزارهایی با هدف جلب توجه به مسأله

ی جهانی تر، در یک مطالبهی مدنی در سطح وسیعای غیردولتی و جامعههالمللی حائز اهمیت بوده، سازمانسطح بین

با باالتر اند. دهی به قوانین و استانداردهای صنعتی متمرکز کردههای خود را بر شکلمعطوف به عدالت سازمانی، کنش

 فته است.های مسؤولیت نیز افزایش یاها، ریسکتر شدن سطح انتظارات ذینفعان از شرکترفتن و گسترده

                                                      
76 See Sudan Divestment Task Force, available at: www.dosomething.org/project/sudan-divestment-taskforce. 
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کند، که در مورد نمود پیدا می 77(ECCJ) ائتالف اروپایی برای عدالت سازمانیدر اروپا، این مسأله در ارتباط با 

ی نقض ها را به واسطهکند تا مسؤولیت حقوقی اینگونه شرکتهای فعال در اروپا یا خارج از این قاره تالش میشرکت

 اصول راهنماهایی را برای اجرای توصیه این سازمان 2012ی حقوق بشر، مستقر نماید. در مه تعهدات سازمانی در حوزه

 های عضو درخواست کرد تا اقدامات ذیل را انجام دهند:ی اروپا و دولتاز اتحادیه و 78صادر نمود،

های مناسب جهت تضمین و نظارت بر حسن انجام رفتارهای احتیاطی و مراقبتی، به نحو از طریق تعیین راه •

 ؛ی حقوق بشر ایفا نمایندهای خود را در حوزهها کمک کنند تا بتوانند مسؤولیتمؤثر به شرکت

 های عضو، تضمین کنند ...؛ی اروپا و هم در سطح دولتها را هم در سطح اتحادیههماهنگی سیاست •

جبران خسارات وارده به اشخاصی که قربانی نقض برای حذف موانع موجود در راه اجرای عدالت و تضمین  •

 79اند، اقدامات مؤثری اتخاذ کنند.تعهدات سازمانی شده

که از سوی  80(Corporate Justice Campaignعدالت اجتماعی ) ستاد، یعدالت سازمان یراب ییائتالف اروپاهمسو با 

در سوئیس به راه افتاد. این کارزار از شورای فدرال و پارلمان  2011پنجاه سازمان مورد حمایت قرار دارد، در اوایل سال 

س قرار دارد، موظف باشند که اقدامات هایی که مقر اصلی آنها در سوئیخواهد تا تضمین کنند که شرکتسوئیس می

شان، به کنندگانها، پیمانکاران و تأمینشعبههای های خود و فعالیتی فعالیتاحتیاطی الزم )تعهد به مراقبت( را درباره

منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر در سوئیس یا خارج از این کشور انجام دهند، و تضمین کنند که موارد نقض حقوق 

کنندگان این هایی که مقر اصلی آنها در سوئیس قرار دارد، یا توسط شعب و پیمانکاران و تأمینرتکابی توسط شرکتبشر ا

ها، قابلیت طرح در مراجع قضایی سوئیس را داشته باشند. این کارزار از حمایت عمومی قابل توجهی برخوردار شرکت

به پارلمان سوئیس تقدیم گردید. قرار است که این عریضه  2012 شده توسط این کارزار، در ژوئنی تهیهو عریضه 81بود،

 مورد بررسی قرار بگیرد. 2013سال های پارلمان در در یکی از کمیسیون

 طرح دعوا در مراجع قضایی

ها مستقر و فعالی برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر توسط شرکتالمللی بینکیفری در حال حاضر هیچ سازوکار 

ها، بسته ندارد. مشخص نیست که چگونه و تحت چه شرایطی ممکن است بازیگران شرکتی )شامل مدیران شرکتوجود 

المللی کیفری الملل بشردوستانه، در دیوان بینی نقض حقوق بشر و یا حقوق بینبه اقتضای مورد( ممکن است به واسطه

ها، عمومًا تابع نظام مسؤولیت مدنی در حقوق شرکتتحت تعقیب قرار بگیرند. بنابراین موارد نقض حقوق بشر توسط 
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ی حقوق داخلی است، اما تحوالت اخیر باعث شده که تغییراتی را داخلی کشورها است. مسؤولیت مدنی ماهیتًا یک مسأله

 المللی شاهد باشیم.در رسیدگی قضایی در سطوح ملی و بین

 

 جرم بیگانگانشبه دعاوی قانون

دو علیه و  82کیوبل علیه رویال داتچ پترولیومی های ایاالت متحده طرح شده، شامل قضیهدادگاه ی جدید که دردو قضیه

ها شرکت پاسخگوییالملل را در بحث ، حاوی ظرفیت زیادی هستند که نظام حقوقی ایاالت متحده و حقوق بین83چیکیتا

های ایاالت در دادگاه جرم بیگانگاندعاوی شبهن قانودر قبال نقض حقوق بشر، تحت تأثیر قرار دهند. این قضایا بر اساس 

های خارجی که در ایاالت متحده متحده مطرح شده، و سؤال پیش روی محاکم این بود که آیا ممکن است شرکت

ی اقدامات ناقض حقوق بشر در سایر کشورها، در ایاالت متحده مسؤول شناخته دهند، به واسطهفعالیت تجاری انجام می

 شود(.یاد می« فراسرزمینی ییپاسخگو« ی که از آن به عنوانشوند )امر

های حقوقی در ایاالت متحده، مفهوم معاونت در نقض حقوق قانون مذکور مختص ایاالت متحده است، اما رویه

در ها را تواند شرکتاند، به نحوی که نقض آنها میاین مفاهیم را به سراسر جهان تسری دادهبشر را گسترش داده، و 

در حال حاضر تعداد محدود، اما رو به رشدی از دعاوی مدنی مطروحه علیه  84معرض اقدامات تنبیهی حقوقی قرار دهد.

ی حقوق بشر، ی خسارت ناشی از نقض گستردههای قضایی مختلف وجود دارد که در آنها برای مطالبهها در حوزهشرکت

این تحوالت انین داخلی ناظر بر مسؤولیت مدنی استناد شده است. چه در کشور محل دادگاه و چه در کشور ثالث، به قو

 ها[ است.های جدید برای تضمین پاسخگو بودن ]شرکتحاکی از ایجاد راه

ها گران تمام شود. تواند برای بنگاهنشان داده شده که مدیریت ضعیف ذینفعان، تا چه حد می کیوبلی در قضیه

اعتمادی بین توجهی به شکایات ذینفعان، بیی بیمستمری بود که در آن به واسطه ی فرایندطرح دعوای حقوقی، نتیجه

عدم رسیدگی به شکایات ذینفعان و خودداری از  85( افزایش یافته بود.اوگونیی بومی شرکت )شل( و ذینفعان )جامعه

نی، قرار گرفتن در معرض ی اوگوگفتگو با آنان، به بروز تنش و لغو مجوز اجتماعی شرکت برای فعالیت در منطقه

کارزارهای مدافعین ]حقوق بشر[ در سطح جهان و از دست دادن اعتبار شرکت، و نهایتاً یک دعوای حقوقی مفصل و 

 86منجر گردید. طوالنی
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 اروپا

حقوق ی قلمرو اثرگذاری قوانین ملی در مقابله با موارد نقض توانند به توسعهی جدید وجود دارد که میدر اروپا دو قضیه

های چندملیتی )پاسخگویی فراسرزمینی( کمک کنند. در یکی از این قضایا، علیه شرکت نستله بشر توسط شرکت

(Nestleو مدیران ارشد این شرکت در سوئیس، اتهاماتی در ارتباط با مرگ مدیر یک اتحادیه ) ی صنفی در کلمبیا مطرح

های هلند حاضر روستاهای نیجریه باید در دادگاهلودگی در ی دیگر، شرکت شل به علت ایجاد آدر یک قضیه 87گردید.

 88شود.

خواهد ، از تمامی تجار اروپایی می89هاکمیسیون اروپا درباره مسؤولیت اجتماعی شرکت 2011سال  یبخشنامه

آمده، ایفا نمایند. در استراتژی جدید در  اصول راهنماکه مسؤولیت خود را در قبال رعایت حقوق بشر، به نحوی که در 

ای از مقررات اجباری و اختیاری های اروپایی توصیه شده که مجموعهها، به دولتخصوص مسؤولیت اجتماعی شرکت

های خود را ها همچنین دعوت شده که برنامهی حقوق بشر تدوین کنند، و از این دولتها در حوزهبرای مسؤولیت شرکت

 به روزرسانی نمایند. 2012ها، تا سال با مسؤولیت اجتماعی شرکتدر ارتباط 

المللی، منجمله از در سطح بین»اشاره شده،  چارچوب حمایت، رعایت و جبران خسارتهمانطور که در سند 

شوند که اقدامات ها مکرراً ترغیب میهای مقر اصلی فعالیت شرکتای، شاهد هستیم که دولتسوی نهادهای معاهده

شان جلوگیری به عمل ها در خارج از فضای سرزمینیظارتی مناسبی اتخاذ کنند تا از نقض ]حقوق بشر[ توسط شرکتن

توان گفت اهمیت مشارکت ذینفعان رو به افزایش است. در تمام در پرتو این کارزارها و دعاوی حقوقی، می 90«.آورند

ری مناسب برای رعایت حقوق بشر، گفتگو صورت گیرد. سطوح الزم است به منظور تعیین اقدامات اجباری و اختیا

تشویق و تقویت سازوکارهای چندجانبه با حضور ذینفعان برای رسیدگی شکایات در سطح  های موجود عبارتند ازگزینه

های شرکت[ متأثر محلی برای رسیدگی به مسائل محلی، و در عین حال تضمین این که ذینفعانی که ]از فعالیت

های مشورتی مرتبط با امور پایداری و غرامت مناسب دریافت کنند. همزمان با این اقدامات، الزم است هیأتشوند، می

ها نسبت به بررسی پویای این مسائل برخوردار های تجاری، از صالحیت و اهلیت الزم برای ترغیب شرکتثبات فعالیت

 باشند.

 گیری و پیشنهادنتیجه

ذینفعان غالبًا انتظار و باور دارند ی پایدار و عادالنه باشد. فرایند خلق یک آیندهبخشی از های تجاری باید فعالیت شرکت

توانند، و باید، نقش مثبتی در تضمین حقوق بشر ایفا کنند. برای شان اقتضا کند، میها هنگامی که موقعیتکه بنگاه
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های مشترک، بسیاری از و محقق کردن قدرت ارزش برداری از نیروی قابل استحصال از راهبردهای تجاری مسؤوالنهبهره

اند که رعایت حقوق بشر یکی عناصر ضروری برای مدیریت صحیح ریسک، و رهبران تجاری به این نتیجه رسیده

 حقوقی پرهزینه است.دعاوی اجتناب از های اعتباری و جلوگیری از مواجهه با ریسک

المللی دهند، در سطح بیندور از دسترس و محصور انجام میها اکنون واقف هستند که آنچه در مناطق شرکت

تواند بر اعتبار و ارزش آنها تأثیر بگذارد. در نتیجه اعتبار بد در یک منطقه ممکن است گیرد و میمورد توجه قرار می

های وجیه آسیبتوانند برای تها نمیباعث شود که شرکت نتواند کسب و کار موفقی در مناطق دیگر داشته باشد. بنگاه

 91استناد کنند.« کردار شایسته در سایر مناطق»حقوق بشری ]در یک منطقه[، صرفًا به 

 تیمسؤولی منتشر شده توسط سازمان ملل متحد، چارچوب اصلی اصول دهگانهو  اصول راهنمای مجموعه

های حقوق بشری، اعمال مشیهایی برای اجرای خطها در قبال رعایت حقوق بشر را تشکیل داده، و در آنها توصیهشرکت

دیدگان ارائه شده است. بدین های جبران خسارت برای زیانی حقوق بشر، و دسترسی به شیوهمراقبت مقتضی در زمینه

ها به نقض حقوق بشر، باید رفتارهای خود را در پرتو این چارچوب ها و مواردها برای محدود کردن آسیبترتیب شرکت

درستی تحلیل کنند، که این امر ممکن است با ارجاع مستقیم به اسناد راهنمای فوق، و یا با ارجاع غیرمستقیم به این 

ال، دستورالعمل اسناد، از طریق ارجاع به سایر استانداردهایی که همسو با چارچوب مورد نظر هستند )به عنوان مث

 ISOگذاری مسؤوالنه، و یا های چندملیتی، یا اصول سرمایهبرای بنگاه سازمان همکاری های اقتصادی و توسعهراهنمای 

 (، صورت پذیرد.26000

برای اجرای موفق یک چارچوب مدیریتی مبتنی بر حقوق بشر، ضروری است که مشارکت عام و فعال ذینفعان در 

المللی مورد توجه قرار گیرد. مشارکت مستمر ذینفعان یک عامل ها در سطوح محلی، ملی و بینی مراحل فرایندکلیه

ها[ در قبال رعایت حقوق بشر است، به ویژه در مواردی که عملیات تجاری اساسی برای توفیق در ایفای مسؤولیت ]بنگاه

 زده یا مناطق پرخطر مد نظر باشد.در کشورهای بحران

قرار بگیرد. قطعاً نباید این امر به زمانی فعان باید از نخستین مراحل عملیات تجاری مد نظر همراه شدن با ذین

اند. تعیین کردن ذینفعان، ]مسؤولیت اجتماعی[، با عدم توفیق مواجه شدهسازوکارهای مقابله با نقض  موکول شود که

تواند از زده و پرخطر ضرورت دارد، و میحراننشست با آنان و شنیدن نظراتشان، برای ارتقاء صلح و ثبات در مناطق ب

ها و تبدیل شدن این مسائل به دعاوی حقوقی طوالنی جلوگیری کند. منفعت همگان اقتضا ها و بحرانتشدید تنش

های مناسب در فرایندهای چندجانبه با حضور ذینفعان جستجو شود، و رسیدگی قضایی صرفاً به عنوان حلکند که راهمی

 ه برای حل و فصل اختالفات مورد توجه قرار گیرد.آخرین را
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رهیافت مبتنی »( به درستی اشاره کرده که John Morrisonشود که جان موریسون )ی بحث، یادآور میدر خاتمه

های تجاری نیست ... ها یا فعالیتی برنامهبر مشارکت ذینفعان مختلف، صرفاً محدود به مشورت با جوامع محلی درباره

دوستانه جلوه کنند. در واقع این ها در نظر جوامع محلی، با یک ظاهر انسانر از این رهیافت آن نیست که بنگاهمنظو

ی مدنی به عنوان بازیگران برابر اما با ها و جامعهها، شرکترهیافت بر مبنای تکثر ذینفعان، شامل همکاری دولت

ذینفعان باید به نحو فعال و مؤثر و معنادار، از آغاز تا پایان در  92«.های متمایز از ابتدای فرایند کسب و کار استنقش

اقدامات مربوط به حکمرانی و پاسخگویی مشارکت داشته باشند؛ تنها در این صورت است که اعتماد واقعی بین طرفین 

 93شود.های پایدار فراهم میحلایجاد شده و امکان دستیابی به راه
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