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 اصول راهنمای ملل متحد راجع به تجارت و حقوق بشر و مناطق متأثر از مخاصمه:

 2 1شرکت  هایمسئولیتتعهدات دولت و 

 3راچل دیویس

 چکیده

دریابند چگونه  است تا اهشرکتو  هادولتاصول راهنمای ملل متحد راجع به تجارت و حقوق بشر راهنمای موثقی برای 

 هاآنحقوق بشری مرتبط با تجارت، به ویژه در مناطق متأثر از مخاصمه، جلوگیری کرد یا چگونه باید به  هایآسیباز  توانمی

 خواهدر نظر بگیرند،  هاییموقعیتسیاستی و تنظیمی بدیع تری را برای چنین  هایگزینهباید یک سری  هادولتتوجه کرد. 

باید قادر باشند بدانند و  هاشرکت. باشد، کنندنمیکه همکاری  هاییشرکتیا ی کننده همکار هایشرکتبا  هانآسروکار 

اجتناب  یفاحش حقوق بشر هایاستفادهسوء و از دخیل شدن در  -با یکپارچکی و تمامت عمل کنند توانندمینشان دهند که 

کلیه اشخاصی  احتمالی برای هایریسکجه کامل به با توبران خسارت جو  خطرکاهش  وارزیابی  هایو اینکه فرایند -کنند

 .هاستآنکه متوجه شرکت  هاییریسکقرار دارند و نه صرفًا  هاریسکباشد که تحت تأثیر این 

، ارزیابی ریسک، حمایت، چارچوب هامسئولیتاصول راهنمای ملل متحد، تجارت و حقوق بشر، مخاصمه،  واژگان کلیدی:

 جبران خسارت. رعایت و

به اتفاق، اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر، که توسط نماینده ویژه  ،4، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد2011در ژوئن 

را مورد تأیید  تهیه شده بود سابق دبیرکل ملل متحد برای تجارت و حقوق بشر، پروفسور جان راگی از دانشکده کندی هاروارد،

که خود آن  باشندمی «چارچوب حمایت، رعایت و جبران خسارت ملل متحد» سند اهنما، اجراکنندهقرار داد. این اصول ر

 چارچوب نیز توسط راگی تهیه شده بود.

اقتصادی یا جامعه  هایبنگاه، هادولتآغاز نمود، هیچ مرجع معتبری برای  2005زمانی که راگی مأموریت خود را در سال 

وجود نداشت. راگی تالش  های حقوق بشری مرتبط با تجارت سؤاستفاده و پرداختن به گیری ازمدنی در رابطه با چگونگی جلو
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گسترده با حمایت کارشناسانی از سرتاسر دنیا، اجماعی میان افراد ذینفع ایجاد  هایپژوهشمشورت و انجام  خذنمود تا با ا

به شورای  2008بود، که در سال  «ت ملل متحدچارچوب حمایت، رعایت و جبران خسار»خروجی این فرایند، سند نماید. 

 :است که تکمیل کننده یکدیگر هستند مبتنی بر سه ستون مستقل «چارچوب»حقوق بشر ملل متحد ارائه گردید. این 

اقتصادی، از  هایبنگاه توسط اشخاص ثالث از جمله یحقوق بشر هایاستفادهء سوکلیف دولت به حمایت در مقابل ت .1

 مناسب، قانونگذاری و رسیدگی قضایی؛ هایسیاستطریق 

ی که بنگاه ض حقوق دیگران و توجه به آثار سوئکه به معنای امتناع از نق مسئولیت شرکتی برای رعایت حقوق بشر .2

 ؛ وباشدمیاقتصادی درگیر آن است، 

 یی.، چه قضایی و چه غیرقضامؤثر لزوم دسترسی گسترده تر قربانیان به جبران خسارت .3

تا سال  را به عنوان نماینده ویژه استقبال کرد و مدت تصدی راگی «چارچوب»بشر ملل متحد به اتفاق، از سند شورای حقوق 

 «اصول راهنما»به اتفاق  ، شورا2011در ژوئن  تمدید نمود. «چارچوب»و ارتقای سند  «عملیاتی کردن»و با مأموریت  2011

 5زمینه تجارت و حقوق بشر ساخت.را تأیید نمود و آن را تبدیل به یک مرجع معتبر در 

 یکننده منعکس( «چگونه باید انجام داد»)ما و اصول راهن («چه باید انجام داد)»وب حمایت، رعایت و جبران خسارت چچار

. اصول راهنما گرددمیاست که از سوی تجارت متوجه حقوق بشر  هاییریسکاجماع گسترده در خصوص چگونگی توجه به 

 گسترده از سوی هایحمایتمورد بررسی قرار گیرد، از  بشر توسط شورای حقوق 2011در ژوئن طور رسمی پیش از آنکه به 

ز آن زمان تاکنون، اذینفعان برخوردار گردیده بود.  غیردولتی، سرمایه گذاران و سایر هایسازمانتجاری،  هایاتحادیه، مشاغل

ح جهانی ایجاد گردید. به ویژه، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سط «اصول راهنما» حول استانداردهاهمگرایی بیشتر 

(OECD ،)فصل حقوق بشری جدیدی را اضافه نمود 2011در سال  6«چندملیتی هایشرکتخطوط راهنمای » در بازبینی ،

که اخیراً توسط ، راجع به مسئولیت اجتماعی شرکتی 26000. راهنمای ایزو 7باشدمی« اصول راهنما»که دقیقاً منعکس کننده 

. 8را منعکس نموده است «اصول راهنما»مفاد  ، در مقررات حقوق بشری خودسازی تهیه گردید سازمان بین المللی استاندارد

در رعایت حقوق  مسئولیت شرکتی 9«چارچوب پایداری و استانداردهای عملکرد»در بازبینی سند  بین المللیمؤسسه مالی 

سازمان همکاری و  «مشترک هایرویکرد»و سند  10«اکواتور اصول» خصوصی هایبانک وسطبشر را گنجاند، که این خود ت
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 .شودیممالی اتخاذ  یهاپروژهخطر اجتماعی و محیطی در 



در  کمیسیون اروپایی سند جدیدی را نهایتاً،. 12انتخاب و اعمال گردیده است 11«صادرات اعتبارآژانس »توسعه اقتصادی برای 

 که همگام خواهدمیه اتحادیه اروپا حوزفعال در  هایشرکتکه از کلیه  است صادر نموده خصوص مسئولیت اجتماعی شرکتی

 13، حقوق بشر را رعایت کنند.«اصول راهنمای ملل متحد»با مفاد 

. بلکه، نبوده است چنین هادولتقصد  هرگز که -ی نیستندکننده تعهدات حقوقی جدید تبیین «اصول راهنما»، هادولتبرای 

حقوق  هایآسیبلل بشر در زمینه حمایت علیه وق بین المتحت حق هادولتابعاد سیاستی تکالیف موجود  منعکس کننده

میان تعهدات حقوق بشری  بر نیاز به همبستگی سیاستی بیشتربشری مرتبط با تجارت هستند. این اصول تأکید خاصی 

 در رابطه با تجارت هستند. هاآنو اقدامات تقنینی و سایر اقدامات  هادولت

شفافیت و قابلیت پیش بینی در رابطه با  ول راهنمای ملل متحد، موجبحول اص دیجاقتصادی، همگرایی  هایبنگاهبرای 

 هایبنگاهاین زمینه بوجود آید. برای که انتظارات برابری در  کندمیدر رعایت حقوق بشر بوده و کمک  هاآنمسئولیت 

جامعه مدنی، و سایرین  هایسازمانیه گذاران، ، سرماهادولتن انتظارات بپردازند چرا که وجود دارد که به ای ایانگیزهاقتصادی 

، به ویژه در نواحی متأثر از مخاصمه، استفاده هاشرکتاز اصول راهنما به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد حقوق بشری 

 .کنندمی

خألهای » ترینهمم، را به عنوان یکی از شودمی مطرحخاص و اغلب حادی که در نواحی متأثر از مخاصمه  هایچالشراگی، 

 هایمسئولیتد داد که چگونه تعهدات و موجود در سطح بین المللی توصیف نمود. این پژوهش کوتاه، توضیح خواه «حاکمیتی

ش نخست مخاصمه مرتبط باشد. بخ هایوضعیتبه  تواندمیکه در اصول راهنما درج گردیده  هاشرکتو  هادولتمربوطه 

که در چارچوب مأموریت راگی و با حضور نمایندگان دولت میزبان و  هاییبحثناشی از سلسله  هایخروجیمقاله، با تمرکز بر 

و  هاشرکتبرای  هاآن هایداللت. بخش دوم به آثار و پردازدمی هادولتآن برای  هایداللته آثار و دولت مبدأ مطرح گردید، ب

 فاحش حقوق بشر در هایاستفادهسوء قوق بشری، به ویژه ح هایآسیبممکن است در  هاشرکتبه ویژه موارد متعددی که 

 .شودمی، در بخش نهایی نتیجه گیری کوتاهی ارائه . در نهایتپردازدمی، دخیل باشند هاییوضعیتچنین 

 هادولتآثار اصول راهنما برای 

 هفت یشمارههنمای را صلسپس بر ا .پردازدمی «تکلیف دولت به حمایت»اصلی  هایجنبهاین بخش به طور خالصه به 

و  کنندمینواحی متأثر از مخاصمه فعالیت که در  پردازدمیاقتصادی  هایبنگاهه چالش خاص این اصل ب .کندمیتمرکز 

ر شده است، را مبدأ و میزبان برگزا هایدولتمأموریت راگی، با نمایندگان که در مدت  ایمحرمانهآموزشی  هایکارگاهسلسله 

 هاییشرکتو همکاری کننده  هایشرکتکه در نواحی متأثر از مخاصمه به تعامل با  هاییدولتبرای . دهدمی مورد توجه قرار

اصلی آن در اینجا  هایتوصیهآموزشی مطرح شده است که  هایکارگاهدر آن  هاییتوصیه پردازندمی ،کنندنمیه همکاری ک

سپس این بخش با  منعکس گردد. هادولتبه طور کامل در رویه تک تک  که هنوز باید هاییتوصیه؛ گیرندمیمورد بررسی قرار 
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فاحش حقوق بشری، خاتمه  هایسؤاستفادهیژه در رابطه با جبران بحثی در خصوص ارتباط رویکردهای چندجانبه، به و

 .یابدمی

 تکلیف دولت به حمایت

که چگونه  دهدمیرا مورد بررسی قرار  موضوع این پردازندمی «چارچوب ملل متحد»اصول راهنمایی که به اولین ستون 

 اقتصادی گردد، از جمله از طریق: هایبنگاهمحیطی ایجاد کنند که منجر به رعایت حقوق بشر توسط  توانندمی هادولت

در رابطه با تجارت، از طریق بهبود اجرای  هاآنتعهدات حقوق بشری و اقدامات  میان هاسیاستهمبستگی بیشتر  •

 موجود، شناسایی و توجه به خألهای سیاستی و تقنینی کلیدی، و ارائه راهنمایی مؤثر برای تجارت؛قوانین 

 ایرابطهدر خارج از کشور، از جمله در مواردی که  در کشور مبدأ و اقتصادی به حقوق بشر هایبنگاهتقویت احترام  •

کنترل دولت، تحت ر مالکیت دولت یا مؤسسات د اقتصادی هایبنگاهاقتصادی وجود دارد )مانند  دولت و بنگاه میان

 (؛گرددمیتجاری از قبیل خریدهای دولتی  مبادالتیا زمانی که دولتی وارد 

 هایسؤاستفادهمرتکب در نواحی متأثر از مخاصمه  فعال اقتصادی هایبنگاهر راستای تضمین این امر که کمک د •

باشند )این موضوع به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است(؛ حقوق بشری نگردند یا در این زمینه مشارکتی نداشته 

 و

 .نهادهای چندجانبه دارنددر  به عنوان مشارکت کنندگان که هایینقشخود به حمایت در  تکلیفایفای  •

رت دارند. حتی در خسا تعهداتی در خصوص جبران «سند چارچوب ملل متحد»براساس ستون سوم  هادولتعالوه بر این، 

ار سؤ حقوق بشری در نتیجه ممکن است آث چنانهم ،نمایندمیعمل  ایبهینهاقتصادی به نحو  هایبنگاهو  هادولتکه مواردی 

مؤثر  هایمکانیزم. درخواست جبران خسارت باشند افراد و جوامع متأثر باید قادر بهیک شرکت ایجاد شود و  هایفعالیت

. اصول راهنما در مورد کنندمیمسئولیت شرکت به رعایت حقوق بشر ایفا نقش مهمی را در تکلیف دولت به حمایت و شکایت 

اقتصادی تقویت  هایبنگاهو  هادولتتوسط  تواندمیچگونه  شکایتکه این مکانیزم  پردازندمی موضوع ستون سوم به این

 گردد:

حقوق  هایسؤاستفادهمان وقوع زاتخاذ نمایند تا باید اقدامات مقتضی  هادولتان بخشی از تکلیف به حمایت، به عنو •

 ؛یی و غیرقضایی دسترسی دارنددولتی و مؤثر قضا هایمکانیزم اشخاص متأثر به تضمین شود که ،بشری

دولتی  هایمکانیزمی( باید مکمل مؤثری برای شرکتی در سطح عملیات سازوکارهایمکانیزم های غیردولتی )از جمله  •

 ؛ وفراهم نمایند

 مشروعیت، قابلیت دسترسی، قابلیت پیش بینی، هایویژگیداشتن  با یدبا شکایترقضایی تمامی مکانیزم های غی •

، منبعی برای یادگیری مداوم، و )در خصوص مکانیزم های در سطح عملیاتی( هاحقبرابری، شفافیت، مطابقت با 

 .، از معیارهای اثر بخشی خاص برخوردار باشندابتنای بر دیالوگ و توجه

 در نواحی متأثر از مخاصمه تکلیف به حمایت



ر نواحی متأثر از خاصی که د هایچالشبه تکلیف دولت به حمایت( به )اصل عملیاتی مربوط  هفتاصل راهنمای شماره 

 که: داردمیو مقرر  کندمیتوجه  گرددمیمخاصمه مطرح 

 هادولتست، ا الفاحش حقوق بشری در نواحی متأثر از مخاصمه با هایاستفادهء سو. از آنجا که خطر 7

دخیل  هاییسؤاستفاده، در چنین در آن شرایط فعالاقتصادی  هایبنگاهد کمک نمایند تضمین شود بای

 نیستند، به ویژه از طریق:

حقوق  هایریسککمک کنند که  هاآنکن، تا به اقتصادی، در اولین مرحله مم هایبنگاه)الف( توجه به 

 ند؛ری را، شناسایی، جلوگیری و کاهش دهو روابط تجا هاآن هایفعالیتبشری 

باالی سؤاستفاده  هایریسکمنظور ارزیابی و پرداختن به اقتصادی به  هایبنگاهکمک کافی به )ب( ارائه 

 های حقوق بشری و توجه ویژه به خشونت مبتنی بر جنسیت و خشونت جنسی؛

حقوق  هایاستفادهسوء ی که در اقتصاد هایبنگاهیت عمومی و ارائه خدمات به )ج( خودداری از حما

 ؛نمایندنمیهمکاری  هاوضعیتحل مشکالت مربوط به این  بشری دخیل هستند و در

در پرداختن به خطر  هادولت، قوانین و مقررات جاری و اقدامات اجرایی هاسیاست)د( تضمین مؤثر بودن 

 .فاحش حقوق بشری هایاستفادهسوء اقتصادی در  هایبنگاهدخالت 

تحت حقوق  هادولتعالوه بر تعهدات »، هفتکلیه اقدامات مشروحه در اصل شماره  تفسیر این اصل اشاره شده است که در

 14«.باشدمیمخاصمات مسلحانه و تحت حقوق بین الملل کیفری  هایوضعیتبین الملل بشردوستانه در 

ویژه مطروحه در نتیجه  هایچالشت راگی در خصوص ست که در طول مأموریناشی از مجموعه کارهایی ا ایاندازهاین اصل تا 

 همانطور که راگی توضیح داده است:. صورت گرفته استاجرای تکلیف دولت به حمایت در نواحی متأثر از مخاصمه 

خشونت گسترده،  هایوضعیتحی متأثر از مخاصمه و سایر حقوق بشری مرتبط با تجارت در نوا هایاستفادهء سو ترینشنیع»

 هایاستفادهء سو منجر به ، وجنگ باشد تشدیدبرای آغاز یا  ایجرقه تواندمیحقوق بشری  هایاستفادهسوء  .دهدیمرخ 

رژیم  احتماالً ،جنگی در مناطق زیرا باشدمیواکنش  نیازمندحقوق بشری  هایاستفادهء شدت سوگردد. بیشتری  حقوق بشری

. چنین شرایطی اتخاذ اقدامات اضطراری از سوی عمل نماید ،رودمیآن انتظار آنطوری که از  تواندنمی حقوق بشر بین الملل

 ،عملی از همه، ترمهم و فعال ابداعی، و ابزارهای هاسیاستکه چه  واضح نیست هادولتبرای اما  .نمایندمیرا الزام  هادولت

 15«.هستند صمهدر مواقع مخا تمرتبط با تجار هایسوءاستفادهکاهش و  پیشگیری تانسیل جهتبیشترین پ دارای

چنین  ارائههت کمک به ج ،هادولت ینماینده کوچک اما هایگروهاز  رسمی مأمورانبرای  ،سه کارگاه راگی از اینرو

، کلمبیاکانادا، چین،  بلژیک، برزیل، ت خود را برای مشارکت اعالم نمودند شاملکشورهایی که موافق .برگزار نمود پیشنهاداتی

                                                           
حقوق  نکه حقوق بین الملل بشر دوستانه به عنوا نمایدیمتاکید دارد در حالیکه تصدیق  هادولتاصول راهنما بر مفهوم حقوق بین الملل بشر برای  14

 .اشندب وفادارباید به آن  هادولتل باشد اعمااست که هر زمان قابل  خاص
15 See Business and Human Rights in Conflict-Affected Regions: Challenges and Options for State Responses, 

UN Doc. A/HRC/17/32, 27 May 2011. The report on the workshops was included as one of the four addenda to 

the report containing the Guiding Principles in 2011. 



در  و 16بارش ذهنیدر هر جلسه به صورت  هاکارگاه. و ایاالت متحد بودند بریتانیاسیرالئون، سوئیس،  ،نروژ یه،نیجر ،االمگوات

سیاستی احتمالی جهت کمک  هایگزینه یارائهتا با . از شرکت کنندگان درخواست شد شدمیبرگزار  یی متفاوتسناریومورد 

 مبدأ هایدولتبرای  مخاصمهدر مناطق متأثر از ارت تجقوق بشری مرتبط با ح هایاستفادهسوء از  و ممانعتبه جلوگیری 

که دولت مبدأ غیر از مکانی ) میزبان هایدولت(، است شدهیا مقرشان در آنجا واقع  تأسیسچند ملیتی شرکت )جایی که 

انتظار  17.، کمک نماینددنر دارمیزبان قرادولت  با مجاورت نزدیکهمسایه که در  هایدولتو (؛ کندمیفعالیت  در آن شرکت

 .مورد تأئید قرار دهند برسند یا پیشنهاد خاصی را اجماعبه ده مشارکت کنن هایدولت کهبر آن نبود 

 -هسایهم هایدولت مبدأ ومیزبان،  هایدولت-هادولترا از سوی تمامی  مسائل این پرداختن بهزود هنگام اهمیت  هاکارگاه

به حمایت  به ایفای تکلیف قادرکه کشور میزبان  مواردیدر  .مورد تأئید قرار دادندشود،  حادتر ودموجآنکه شرایط قبل از 

در کمک به  نقش خود را ،فراملی هایشرکت مبدأ هایدولت ،باشدنمی( قلمروشبر  مؤثرکنترل  نداشتن برای مثال، به دلیل)

 هایدولت. نمایندمیایفا  حقوق بشری مرتبط با تجارت هایاستفادهء سوپیشگیری از  جهتمیزبان  و دولت هاشرکت آن

فراملی در آن شرایط دخیل باشند یا  هایشرکتخواه  نمایند ارائه مهمی را و اضافی مکملحمایت  توانندمیهمسایه 

 .ملی هایشرکت

را  دولت از سوی اقدام عدم اقتصادی هایبنگاهفرض کنند که نباید  هادولتکه اصول راهنما این است اصلی زیربنای  ایده

 با که هاییشرکتمساعدت به جهت  اقتصادی هایبنگاهبا  هادولت فعال ارتباطاهمیت بر  مذکور هایکارگاه. دهندمیترجیح 

حقوق  هایاستفادهسوء جمله اجتناب از کمک به  ازهستند،  مواجه از مخاصمات متأثرفعالیت کردن در مناطق  هایچالش

تغییر  مخاصمه اما نظر به اینکه که شرایطرخ دهد،  باید در اولین فرصت ممکن عملکه این  با اینکه .ندکمیتاکید  ،بشری

مسئول  هایشرکتاما با اینکه  .ددرگیری خود را حفظ نماین مخاصمهچرخه  سراسرباید در  هادولت ،شودمیا بدتر و/ی کندمی

 درراگی  یمطروحه هایتوصیهمسئول نیستند.  هاشرکتتمام ستند، ه هادولتراهنمایی از  به دنبال ایفزاینده طوربه 

جلوگیری و  جهت هادولتبا  به همکاریمایل که اقتصادی  هایبنگاه (1: شوندمیسته تقسیم د به دو مخاصمه هایکارگاه

 .کنندنمیهمکاری که  هاییآن (2و  حقوق بشری هستند هایآسیب به رسیدگی

 کنندمیه همکاری ک هاییشرکتبا  تعامل

مخاصمه را به طور در شرایط در رابطه با حقوق بشر اقتصادی  هایبنگاهاز انتظاراتشان ر حال حاضر د هادولتبه طور کلی، 

 (شودمیبیان  فساد-ضده انتظارات دولت در حوز که ایشیوهدر مقایسه با ) ها، حقوق یا دیگر ابزارهاسیاستاز طریق  موثری

با و توصیه دهی به  درگیری برایفاقد مبنای واضحی کشوری درون  هایسفارتو  هاپایتختبه این معنی که  .دهندنمی بروز

 به پرداختندر ارزیابی و  تواندمیاز اطالعات موجود که  کلی آگاهی همچنیندر خصوص چنین شرایطی هستند.  هاشرکت

 وجود ندارد. ،کمک کننده باشند ،مفیدای شناسایی ابزاره، از جمله حقوق بشری هایاستفادهسوء خطرات 

                                                           
16 Brainstorming Sessions 

 هاییتفعالحضور دارند؛ وقتی که مشاغل در  یامخاصمه شرایط به صورت فیزیکی در هاشرکت جایی که: ح نموداین کارگاه سه سناریو را مطر 17

 به گوییپاسخ درفردی و جمعی دولت  یهانقش ؛ وشوندیمگسترده  یامخاصمهخیل هستند که تا شرایط د اییتجارسرمایه گزاری خارجی و 

تغییر دهتده  یهاروشمتضمن  یامخاصمهکه شرایط  چنین درنظر گرفته است. هر سناریو فرض نمایندیمکه از دخالت سازنده خودداری  ییهاشرکت

 .یا تشتج زدای خشونت است



همکاری میان  تقویتبیشتری را در راستای  بسیار هایفعالیت توانندمی مبدأ هایدولتتأئید کردند که  هاکارگاهاین 

 و هاپایتختدر خود اعتبار صادرات نهادهای توسعه مالی/امور خارجه و تجارت و  هایوزارتخانه، توسعه همکاری هایآژانس

مختلف و بازیگران  همکاری میان این عدم به در کشور مربوطه انجام دهند. مبدأدولت  هایسفارتو مختلف  هایآژانسمیان 

ت کامل راینجا به صو درکه  به دست آمد هابحثاز عملی ی تسیاس هایگزینهبرخی . گردید اشاره نیز مبدأدولت  هایآژانس

 بیان شده است:

ی تجار هایشرکت را از سوی (رشوه-ضد التزام )مشابه18مخاصمه/حقوق بشرست حساسیت سیا ایجاد قوانینی که-

 .نمایدمیالزام بار خشونت  موقعیتدر  فعالفعالیت 

، شورای امنیت و دیگر مبدأدولت  برای مثال، مقررات) حقوقی تعهداتجمع آوری و انتقال اطالعات در خصوص  -

حقوق  هایمسئولیتخاص، فعالیتی  هایزمینهدر خصوص  دولت سوی ه ازتوصی)مانند  هامشورتو  (اجراها ضمانت

 شرکت(؛مسئولیت اجتماعی  ابزارهایبشر و 

 ایمخاصمهق مناطدر  شرایط حقوق بشر در مورداطالعات حوزه عمومی  در دسترس قرار دادنجمع آوری و  -

 ؛خاص

منتشره  مراقبت مقتضیراهنمای »مخاصمات، مانند در شرایط  مراقبت مقتضی باالی استانداردهایو انتقال  ایجاد -

از  متأثرمناطق از  19«مواد معدنی تأمین مسئول هایزنجیرهبرای توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 

 ؛مناطق پر خطرمخاصمه و 

و ات، صادراعتبار ، سرمایه گذاری، معامالت دولتیبرای کننده  همکاریتجاری  هایشرکتاز  «لیست سفید»تهیه  -

 مراقبت مقتضی هایرویهو  هاسیاستمبتنی بر  دیگر مبادالت

موجب که  20«مشورتی سفر»مدل مناطق خطر، برای مثال، مشخص در  هایگاماتخاذ اقدامات/احتیاط و توصیه به -

 .شودمی تجارتی هایشرکتدولتی و  هایآژانس میان – یا انواع مختلف اشتغال -بیشتر اشتغال

کاالهای وارداتی در حوزه غارت و  سرقت به جلوگیری از هادولت برای ایفای تعهدات هاآژانسیی تواناتضمین  -

 شانقضایی

 .ه اختالفات محلی ناشی از تجارت استدر شرایطی ک میانجیگری و سازشیخدمات دولتی یا دیگر خدمات  یارائه -

در پایتخت یا از طریق واقع  رت یا صنعتامور خارجه، تجا هایوزارتمحرمانه توسط  هایتوصیه یارائه -

ارتقا تجارت قائل  رسمیبرای ماموران  را تعهدیتعدادی از کشورها  تجاری، هایفعالیته بر ارتقا عالو .هاسفارتخانه

. مشکل ساز مانند فساد نهی کنند هایفعالیتتجارتی را از  هایشرکت اندموظفکه بر اساس آن ماموران  اندشده

 هایبخشماموران/دستور و آموزش دادن به مستلزم بین المللی  جرائم در خصوص ، برای مثال،فه مشابهیایجاد وظی

 .امور خارجه است هایوزارتخانهو  هاسفارتخانهسیاسی و تجاری در 
                                                           

18 Human Rights/Conflict Sensitivity Policy 

19 OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals 
20 Travel Advisory 



 مربوطه در خصوص هایدولتتمام در میان  مؤثرهمکاری  جهت تضمینشریک  هایدولتدوجانبه با  هایفعالیت -

 تجارتی هایشرکتمیزبان در مورادی که دولت . برای مثال، خاص ایمخاصمهدر شرایط تجاری  هایشرکتت فعالی

نه از طریق  کنندپرداخت  به واحدها مستقیماً پول را به نیروهای امنیت و نظامی )یعنی پرداخت مستقیمملزم به  را

 هاینامهموافقت بر که  دهدمیدوجانبه گواهی ماسی دیپل ،نمایدمیلجیستیکی مساعدت  یارائهیا  مالیات بر خزانه(

 .کندمینظارت  هاشرکت یتجار -بر روابط نظامیامضا شده واضح و 

دولت به کسب و کار در نواحی متأثر از مخاصمه بپردازد، مدلی که  هایواکنشبه بررسی  تواندمی مدل نظارتی دقیقیک  -

 22است( باشد. 21ز آن بر زمامداریبرگرفته از مدل نظارتی آفریقایی )که تمرک

 

 کنندنمیکه همکاری  هاییشرکتتعامل با 

و فرایندها را با حسن نیت  الزم هایسیاستنیست، ایل به اجرای استانداردهای مربوطه م وقتی یک بنگاه اقتصادی

 ،نمایدمیدداری خو حقوق بشر هایریسکجهت جلوگیری از  یاقداماتاز اتخاذ  ،دیگری نحوبه یا  ،دهدنمیانجام 

 :شامل موارد زیر است هاکارگاهاقدامات شناسایی شده در این  .است الزم اقداماتسلسله  یک انجام

 فعالیت مشابه؛ارکان دیگر با ملی یا  انضباطی هایکمیتهمامورت رسمی، توسط آژانس دیگر، یا یا تحقیق توسط سفارت -

 ؛بزرگ باشد کت یک بنگاه اقتصادیمانند مدیرعامل( اگر شر) وح ارشددخالت در سط-

فاصله گرفتن آن دولت از شرکت را را مورد استیضاح قرار  شرکت یارفتار  که در مجلس هاییبیانیهیا  ایرسانه هایبیانیه-

 ؛دهدمی

 یا میانجیگری، ( در تحقیقاتایمنطقه هایسازمانشریک )برای مثال، از طریق  کشورهای یهمسایه هایدولتدخالت  -

 ؛سازش

 کنسولی؛ یاروابط و/یا  تجارت توسعه حمایت )مبتنی بر تهدید( ازعقب نشینی -

 23.یدولت هایتجارتمعامالت یا  صادرات، سایر ضمانت، انجام مبادالت ممانعت از-

امات اقد باید ،نمایدمیامر کمک یا به ارتکاب این  شودمیحقوق بشری  فاحش هایاستفادهء سومرتکب زمانی که یک شرکت 

 بین المللی، یا برای پولشویی( جرائم)برای مثال، برای درگیری در  از جمله: کشف مسئولیت جزایی و مدنی مناسب تکمیلی

مانت اجرای چند جانبه و یک جانبه بر ضضبط اموال یا صدور قرار بازداشت؛ اعمال شرکت، از جمله  آن یا مأمور شخص یک

ممنوعیتی یا  دارد در خصوص غیرقانونی بودن کاالها وجودانی که احتمال خطر منطقی زم ،جابجایی کاالتوقیف فرد یا شرکت؛ 

شورای امنیت  یا شرکت در لیست یک فرد ن اسمرکن دیگر تحمیل شده باشد؛ و قرار دادکننده یا  تأمیناز سوی کشور 

 24.اتخاذ شود مخاصمه یک هایطرفحمایت از  سازمان ملل جهت

                                                           
21 Governance. 
22 See above note16, para. 16. 

23 Ibid., para. 17. 
24 Ibid., para. 18. 



 چندجانبهرویکردهای 

برای قرار دادن کسب و کارشان در  هادولتبه دلیل بی میلی کلی توضیح داد که  مخاصمه هایکارگاهبا تأکید بر  راگی

از طریق  فوق الذکر هایواکنش موجب انجام که ارائه دهند هاییفعالیتاز خطرات یا  یتعریف باید هادولت ،ترپایینموقعیت 

 با موضوعگی یادداشتی ، رامأموریت در پایان 25.شود، کنندنمیکه همکاری  هاییشرکتدر رابطه با استانداردهای چند جانبه 

 ارائه (ضمیمهچهار نهایی و  اصول راهنمای یعالوه)به  سازمان مللشورای حقوق بشر برای اقدامات پیگیری به  هاییگزینه

حقوق یبین استانداردهای نیاز به شفاف سازی بر  ،نمایندمیرا توصیه  اصول راهنما اجرای که یتعالوه بر اقدماراگی  26.داد

 27تأکید کرد. به خصوص:حقوق بشری  هایاستفادهسوء در  اقتصادی هایبنگاه المللی قابل اعمال بر دخالت

دارای استاندارد بین ی تجار هایشرکتبر  لقابلیت اعمامتنوعی از تفاسیر ملی قضایی حوزه  متذکر شد که ویژهنماینده 

را  گیرندمیقرار  لیبین المل جرائم سطحدر  احتماالً کهحقوق بشری  فاحش هایاستفادهسوء  که این استانداردهادارد  یالملل

 رودمیانتظار آن گونه که  تواندنمیبشر  رژیم حقوقکه  شوندمیمطرح  هاییحوزهاین استانداردها نوعاً در  .نمایدمیممنوع 

دم چنین تنوعی تنها منجر به افزایش ع. شدیدی استخطر  که دارای یدیگر رایطمخاصمات مسلحانه یا شعمل نماید، مانند 

 .گرددمی قطعیت برای قربانیان و همچنین تجارت

 مایتحدر  یگاری بیشترساز که است ایحوزه این حوزه، دهدکهمینشان  ذینفع هایگروهبا تمام  ویژهده ننمای هایرایزنی

از طریق به بهترین نحو  تواندمی سازگاری .قبول گسترده قرار گرفته استمورد ری( )ایجاد سازگا و این طلبدمیحقوقی 

و مناسب، مجازات  تحقیقاتمربوط به استانداردهای باید به شفاف سازی  از این نوع هاییتالشتسریع گردد. چندجانبه  رویکرد

، و اندنمودهفعلی کمک  یا به انجام چنین اندشده هایینقضتجاری باعث چنین  هایشرکتکه  مواقعیجبران خسارت در 

گسترش  شرایط مقتضی به تواندمیهمچنین  بازدارنده و متناسب کمک نماید. مؤثرضمانت اجراهای همچنین به ایجاد 

 را، همکاری بین المللی تواندمی به عالوه .بپردازد قضایی هایصالحیتعمال چنین اِ پذیرشو مبانی  قضایی به خارج صالحیت

کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با  .دتقویت کن ،فنیمساعدت و پیش بینی جمله در حل و فصل اختالفات صالحیتی  از

 .دهدمیبرای چنین تالشی ارائه  ی رامناسب و مدلقضایی  رویه 28فساد

برای  ین المللیوب بدر چارچ ایبرجستهشکاف  و از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل پذیرفته نشد این توصیه نامه

 .گذاشته استباقی حقوق بشری فاحش  هایاستفادهسوء جلوگیری و جبران خسارت 

 هاشرکتبرای  یمفاهیم

قبل از  ؛ سپسشودمیآغاز  حقوق بشر رعایتدر  هاشرکتمسئولیت مفاهیم مبنایی در  از طرح کلی یارائهبا  این بخش

در برخی از تأثیراتش حقوق بشری و  فاحش هایاستفادهسوء  رکت دردر مورد خطر مشا 23(c) شماره بررسی اصل راهنمای

                                                           
25 Ibid., para. 21. 

26 UN Human Rights Council, ‘Recommendations on follow-up to the mandate’, note presented to the UN 
Human Rights Council, 11 February 2011, available at: www.business-humanrights.org/media/ 
documents/ruggie/ruggie-special-mandate-follow-up-11-feb-2011.pdf. 
27 Ibid., pp. 4–5. 
28 UN Convention against Corruption 

http://www.business-humanrights.org/media/


درگیر و مفاهیم مربوط به آن  یبشر حقوق منفی تأثیراتاست با  ممکن هاشرکتآن  مختلفی که به وسیله هایروش، عمل

 .خواهیم داد شوند، مورد بحث قرار

 حقوق بشر رعایت در هاشرکتمسئولیت 

اجتناب از تعدی به حقوق  ر است که به معنایرعایت حقوق بش مسئولیت شرکت به ،مللدومین ستون چارچوب سازمان 

مورد رفتار استاندارد جهانی  یک ،مسئولیت رعایت سروکار دارد.است که تجارت با آن  ایمنفیپرداختن به آثار دیگران و 

از سوی شورای  نیز و اکنون تائید شده است هاتشرکمربوط به مسئولیت  یداوطلبانه اسناد در اسناد نرم و که باشدمی انتظار

تمام  در اقتصادی هایبنگاهتمام از  انتظار حداقلی ،این کد رفتاری 29حقوق بشر سازمان ملل نیر مورد تأئید قرار گرفته است.

خابی دارند(، ین انتچن هاشرکت)که بسیاری از  حمایت و ارتقا حقوق بشر باشد هاشرکتممکن است انتخاب است.  هاموقعیت

به  هاکمکبشردوستانه یا انواع دیگر  هایمساعدت با تواندنمیشرکت  هایفعالیتدر بخشی از  رعایت حقوق اما ناکامی در

 جای دیگر خنثی گردد. ارتقا حقوق درمنظور 

 حداقل -ت کنندتمام حقوق بشر شناخته شده در سطح بین المللی را رعایباید  هاشرکتکه  سازدمیراهنما آشکار اصول 

تماعی و ثاق اقتصادی، اجو می 31ین المللی حقوق سیاسی و مدنی، میثاق ب30در اعالمیه بین المللی حقوق بشر که حقوقی

خاص، الزم  قعموادر . اندشدهگنجانده  33حقوق کاردر خصوص اصول بنیادین  سازمان بین المللی کار و اعالمیه 32فرهنگی

در شرایط مخاصمات مسلحانه رعایت  را حقوق بین الملل بشر دوستانهاز جمله دهای تکمیلی استانداراقتصادی  هایبنگاهاست 

بداند و نشان تا  الزم دارد و فرایندهایی است که بنگاه اقتصادی هاسیاستاصول راهنما بر انواع  تمرکزبا این حال،  34نمایند.

وجود  باره عنصر ضروری در این 6. کندمیرعایت  اشتجارتیروابط و از طریق  خود هایفعالیتحقوق بشر را در حوزه دهد که 

 عناصر شامل موارد زیر هستند:این  36.اندشدهدسته بندی  35"مراقبت مقتضی از حقوق بشر"مفهوم  تحت مورد آن 4دارد که 

مدیریت، طریق آن از  اجرایر و حقوق بش تعهد سیاست گذاریتبیین ایجاد و  :هاآن اجرای و هاسیاستنسبت به تعهد . 1

 ؛ی و آموزش در سطح شرکتپاسخگوی

 مراقبت مقتضی حقوق بشر. 2

 بشری شرکتاحتمالی و واقعی حقوق تاثیرات  ارزیابی. لفا

                                                           
واژه مسئولیت به جای  ،رو )از این کندینمدر حال حاضر این تعهد را به صورت مستقیم بر مشاغل تحمیل  بشر حقوقبین المللی  اگرچه اسناد 29

 جدای از حقوق ملی است. رعایت. با این حال، مسئولیت به شودیمداخلی منعکس  در قوانین غالباً(، عناصر آن شودیموظیفه به کار برده 
30 Universal Declaration of Human Rights. 

31 The International Covenants on Civil and Political Rights. 
32 The International Covenants on Economic, Social and Cultural Rights. 

33 The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. 
34 See above note 1, Guiding Principle 12, Commentary. The Interpretive Guide referenced in note 24 below 
specifically cites the ICRC’s publication in this regard: see ICRC, Business and International Humanitarian 

Law: an Introduction to the Rights and Obligations of Business Enterprises under International Humanitarian 

Law, ICRC, Geneva, December 2006. See also above note 6 regarding states’ obligations. 
35 ‘human rights due diligence 

36 See above note 1, Guiding Principle 15; Guiding Principles 17–21 address human rights due diligence in 

detail. 



 هاآنجهت رسیدگی به  یاتحاذ اقداماتشرکت و  هایگیریتصمیمدر  هاارزیابین آبه دست آمده از  هاییافته ساختنوارد ب. 

 گی قرار گیردمورد رسید تاثیرات )فعالیتش(ا اداره کرد تبه نحو موثری  توانمیشرکت را  هکه چگوناین امر دنبال نمودن ج. 

 آثار )حقوق بشر(گی به چگونگی رسیدص ذینفعان در خصو با برقراری ارتباطد. 

 .ه استکمک کرد وقوع آن بهشرکت موجب گردیده یا  آثار منفی که تمامی کمک برای جبران خسارت: 37جبران خسارته. 

نه به صورت  اندشدهتعریف به عنوان فرایندهای جاری  بشری قمراقبت مقتضی حقوصر عنانکته حائز اهمیت آنست که 

 هاسیاستآیا  کهموضوع در تعیین این  هیچ جایگاهیراهنما  یک گزارش(. اصول"یا  "یک ارزیابی")برای مثال، اتفاقات یکباره 

بسیاری . ، ندارندترکیب شده باشندموجود باشند یا در سیستم مستقل صورت  باید به هادولت اتخاذی مورد نیاز فرایندهایو 

زیست  هایسیستمسالمت و امنیت، موجود  هایسیستمطربق را از  یاحتمالی حقوق بشرتأثیرات ی یک سر هاشرکت از

 موجود و هایسیستمبه بر نیاز  هاشرکتاین  با این حال، .کنندمیمدیریت  تعهدات ءایفا هایسیستمو اخالق و  یمحیط

 در درک به این معنی که -کنندمیتأکید  حقوق بشریخطرات  منحصر به فرد بودن مؤلفهشناسایی  جدید جهت هایسیستم

که ممکن است حقوق  هستند افرادی متأثرمنظور از ذینفعان  گیرد.در نظر ب کامالًرا  38"متأثرذینفعان "اثیرات، دیدگاه ت

 .متأثر شده باشد هاشرکتمحصوالت و خدمات ، هافعالیتبا بشرشان 

 و کار کسبخطرات علیه از  مستقل ،متأثرذینفعان  درک خطرات علیه

، گستره میزان یعنی -)مفهوم( شدت تاثیراتدرک  پارچه نمودننیازمند یک جبران خسارتو مراقبت مقتضی حقوق بشر فرایند 

 ردهایهمانند رویک. شوندتعیین  جبران این اعمالو  پیشگیریجهت ت مناسب اقداماتا  است -جبرانماهیت غیر قابل و 

 -گرددمیتعیین توسط احتمال و شدت  شده، یتاثیرات شناسایبه  یک شرکت هایواکنشدی اولویت بنمدیریت خطر،  سنتی

درک ، نمایدمیازه گیری اند بر کسب و کار را تأثیرشدت که  39"حرارت هاینقشه"خطر یا سنتی  هایماتریساما بر خالف 

 .است متأثربر ذینفعان  تأثیر آن ناشی ازخطرات حقوق بشر شدت 

به عنوان  ،متأثرذینفعان  از جمله ،ذینفعانبا همکاری  معنادار ویزنی رااهمیت این روش، اصول راهنما بر برای درک شدت به 

ت خاص ربه صو هاشکایتو مدیریت  ات، پیگیری عملکردارزیابی تأثیراین امر در زمان  .کندمیتاکید  ارتباط دهنده، اصل

مبلغ جبران  ،شودمیجبران خسارت  از طریق مالی ن یک کشاورز به آسانیبرای مثال، در حالی که نابودی زمی. یابدمیاهمیت 

جمله چشمگیری از  منفییرات ثتا )ظهور( منجر بهدر طول زمان باشد و  ممکن است نیمی از معاش یک کشاورزخسارت 

 زنان باشد در صورتی کهممکن است به معنای لغو آزادی جوامع برای زنان، در بعضی از  این امر .گردد نابودی ثبات اجتماعی

یک فرد یا مثال دیگر قطع دسترسی . شودمیجبران خسارت به مردها پرداخت که  به این دلیل ،در زمین داشته باشند سهمی

بر امنیت چشمگیری  منفیتاثیرات ممکن است به  است که مخاصمهمناطق متأثر از  خدمات تلفن همراه درکل جامعه به 

 .ودمنجر ش ،آزادی بیان تأثیر، بسیار فراتر از شخصی افراد

                                                           
37 Remediation 
38 ‘Affected Stakeholders’ 

39 ‘Heat Maps’ 

 .شودیمماتریس به صورت رنگی نشان داده شده در  نشان دادهردی زش فرکه ااطالعات است از ی یک تصویر گرافیک "نقشه حرارت"



 هایشرکتنباشد؛ مخصوصاً برای  میسرممکن است همیشه  متأثر با ذینفعان رایزنی مستقیمکه  نمایدمیتعین راهنما اصول 

در چنین . (ات اینترنتیخدم هایشرکت)مانند  پراکنده هستندبسیار شان از لحاظ جغرافیایی کاربران که هاییشرکتکوچک یا 

صورت  به توانندمیکه  نمایدمیتوصیه  را (منابع انسانی یا منابع مکتوب)خواه  یتخصصمنابع تکیه بر  راهنما اصولمواردی، 

مناطق ، مانند پیچیده هایمحیطدر . منتقل کنند را اندشده متأثر یماًمستق را که افرادی هاینگرانیو  هادیدگاهامکانپذیری 

انجام که  دهدمینشان  هاشرکتچالش برانگیز باشد؛ با این حال، تجربه ممکن است بیشتر  چنین دخالتیمتأثر از مخاصمه، 

 .قرار خواهد گرفت ادامه بیشتر مورد بحث در. این مسئله یابدمیاهمیت بیشتری در چنین شرایطی  هافعالیت

همانطور که تحقیقات نشان داده  ،هاشرکتعلیه  اتخطر بر ت نهمتمرکز اسبر خطرات علیه حقوق بشر اصول راهنما که با این 

با تمرکز بر بخش  2008در سال که پروژه  190بر  یتحقیقتند. م مرتبط هسبه ه ایفزایندهبه صورت این دو مقوله  است

دهه باً در یتقر هاپروژهبرای آنالین شدن  زمان الزمنشان داد  انجام شد، المللی نفتی بینبزرگ  هایشرکتتوسط  کتشافا

در  ،هاپروژهاین زیر مجموعه پیگیری محرمانه  40گردیده است. هاهزینهافزایش شدید که منجر به برابر شده است  دواخیر 

کل خطرات نیمی از معادل تقریباً  ایفنیخطرات غیر با  هاشرکت کهو نتیجه این بود ، انجام شدگی مأموریت راحمایت از 

 41.دهدمیطبقه را تشکیل  ترینبزرگ ییتنهابه  خطرات مرتبط با ذینفعان ژه روبرو هستند وپرو

 کندی هاروارد در مدرسه هاشرکتمسئولیت اجتماعی  انجمنتوسط نویسنده از سوی  ،مبتنی بر این تحقیق تحقیق دیگری

جوامع محلی برای  مخاصمه با هایهزینهدر مورد مرکز مسئولیت اجتماعی معدنکاری در دانشگاه کویینزلند استرالیا با  همراه

 :. تحقیق مشخص نمود که42انجام شد )اکتشاف( صنعت استخراجی هایشرکت

عملیاتی با مثال،  به دلیل تأخیر است )برای 43سودمندیاز دست دادن  است که ناشی هاییهزینه، هاهزینه ترینمعمول-

 یهزینهدالر  میلیون 20متحمل خود  44در ارزش خالص فعلی ، در هر هفتهمیلیون دالر آمریکا 2-5در حد  ایسرمایه هزینه

 (شودمی تولیدتأخیر 

 فروش گسترش یا هایفرصتو/یا آتی  هایپروژهدر تعقیب ناتوانی ناشی از  که است فرصت یهزینه، هاهزینه ترینبزرگ -

 ؛ وهستند

مخاصمات  آغاز یا باال گرفتن زمان است که در 45کارمند  زمان اضافی شودمیگرفته  نادیدهع قکه اکثر موا ایهزینهتنها  -

زمان درصد  5 حدوداًباید  برخی کارها انجام ،صنعت فرضیه کاری دربر اساس یک برای مثال . مسلحانه الزم است هزینه شود

 .رسدمیدرصد  80 در مواردی، بهیا حتی  درصد، 50به  این میزانارد مودر برخی  د،مدیر را بگیر

                                                           
40 Goldman Sachs Global Investment Research, ‘Top 190 projects to change the world’, April 2008. 
41 See UN Doc. A/HRC/14/27, Business and Human Rights: Further Steps Towards the Operationalisation of the 

‘Protect, Respect and Remedy’ Framework, 9 April 2010, para. 72. 
42 Rachel Davis and Daniel Franks, ‘The costs of conflict with local communities in the extractive industry’, 
paper presented at the First International Seminar on Social Responsibility in Mining, Santiago, Chile, 19–21 

October 2011, available at: www.shiftproject.org/publication/costs-conflict-local-communitiesextractive-

industry. The research drew on over 40 confidential interviews, including with industry representatives, and an 

analysis of 25 cases, to focus on the costs incurred by companies in such instances of conflict. 
43productivity 

44 Net Present Value 
45 additional staff time 



که  واحد شمارهیا ه در یک طبقنوعاً  ،هاشرکتاز سوی  مخاصماتدر نتیجه ه متحمل هایهزینه این تحقیق نشان داد که

عملیاتی  هایهزینهدر  هاهزینهاین . شوندنمی، قرار داده کندمیجلب یا هیات مدیره را مدیریت ارشد  توجهاست  ممکن

مخاصماتی دارند، به که تالش در پیشگیری از چنین  هاییشرکتاز سوی متحمله  هایهزینهدر حالی که  ،شوندمی گنجانده

برای  هاپتانسیلدرک و کاهش . کندمیرا ایجاد  اییافتهتحریف که تصویر  شوندمینشان داده مستقیم  هایهزینهورت ص

به ای مسئولیت ایفشرکت جهت  هایتالشبخشی از و  ریسک شرکتمدیریت  جهت ضروریعنصر یک  ایمخاصمهچنین 

 .باشدمیرعایت 

 و مفهوم قدرت نفوذتعامل با آثار منفی حقوق بشری  هایروش

، مورد شود یحقوق بشر آثار منفیممکن است درگیر در یک شرکت  هاآن که توسطمختلف را روش اصول راهنما سه 

رابطه  توسط یک مستقیماً آثار منفی مواردی که. 3 آثار منفی ایجاد کمک به. 2 آثار منفیایجاد  .1: دهدمیر شناسایی قرا

 هایواکنش بر یمختلفی تأثیرات ادار از این موارد هر کدام .شرکت شده استمحصوالت یا خدمات ، هافعالیتمرتبط با تجاری 

 .باشندمیاسب من

حل و  تواندمی ،برای این مورد یک مثالواضح است.  ،شودمیمنفی حقوق بشر تأثیر موجب مستقیماً  شرکت کهاین مفهوم 

همانطور که در بین المللی )برای مثال،  مناسببا رویه  د که همگامشبا ایجامعهتوسط شرکتی از  اختالف فصل مجدد

 .کارگران خود ناکام مانده استدر میان  یصنفآزادی در رعایت  یانیست  ( 46مالی بین المللی موسسه کردیعملاستانداردهای 

 -از طریق شخص ثالث کمکبه دو شیوه رخ دهد. در حالت اول،  تواندمی "کمک" اگرچهواضح است،  تقریباً 47"کمک"مفهوم 

یک  از سویتصمیم یا عملی که  دهدمیاین نوع کمک زمانی رخ  .شودمیانجام  -یک دولت یک تأمین کننده یابرای مثال، 

یک شرکت خصوصی  زمانی کهمثال، برای  -حقوق بشر ایجاد کندنقض ثالث جهت شخص  برایقوی  هایمحرک ،شرکت

 که کندمیتعیین  پرسنلتأمین برای  بسیار کوتاهی را هایاالجلضرب  کندمیفعالیت  مخاصمهمتأثر از  که در مناطق یامنیت

آن و یکی از ، شودمیجدید  هایاستخدام در مورد وابقس افیک هایبررسیانجام ن از ناتوااستخدام کننده شرکت  نتیجتاً

نقض حقوق یک شرکت  که رخ دهد زمانی تواندمیهمکاری همچنین . گرددمی یحقوق بشر یاستفادهمرتکب سو پرسنل 

 بهنالین آ اجتماعیکاربران خدمات شبکه در خصوص  شخصی ارائه اطالعاتبا  ،برای مثال - سازدمیرا تسهیل یا میسر  بشر

 بلکه به منظور حقوق کیفری مشروعاجرای  اهداف را نه به منظور آن افرادتا  سازدمیرا قادر  آن رژیم سرکوب کننده،رژیم 

 .هدف قرار دهند ق بین الملل بشرحقو هایاستفادهسوء در راستای  تعرض و تعدی

منجر و شخص ثالث است صورت موازی با به  یدکمک نما منفیتأثیر به ممکن است آن یک شرکت  که به وسیلهدومین روش 

)عبور و مرور( زنان در واقع شده است که برای  ایمنطقهکه در  یک شرکت لباسبرای مثال،  .شودمیتأثیرات جمعی  ایجاد به

 اعاتکارگر بتوانند در سزنان تا را تغییر دهد  هایششیفتممکن است شورشی خطرناک است  هایگروه رحضوبه دلیل شب 

 این تأثیراز اینرو  .د به محل کار مورد حمله قرار گیرندرفت و آم درممکن است آن زنان خارج یا وارد شوند.  روز روشنایی

که این  است زمانی کاری شیفتتصمیمش در خصوص تغیر زمان  نتایج توجه بهدر شرکت ناکامی  از ناشی امنیتبر  منفی

 .ودشمیترکیب فاکتورهای خطر موجود  تصمیم با

یا خدمات  هافعالیتمحصوالت، مرتبط با ر حقوق بشر ممکن است مستقیماً ب منفیتأثیر یک در سناریو سوم، در نهایت، 

برای نکرده باشد. همکاری  شرکت ومزبور،  به وجود آوردن تأثیردر شرکت باشد، حتی اگر ی رابطه تجار یواسطهشرکت به 

مجاز  شرایط کامالً مشخصی درکه استفاده از زور را تنها دارد کد رفتاری  کی ،حوزه استخراج و اکتشافیک شرکت مثال، 
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مناسب از زور به استفاده نا که پیمانکارانی را ،این کد؛ شودمیالزام قراردادهای امنیتی در تمام این کد رفتاری  ؛ رعایتداردمی

 که شودمیمشخص  حال این با. کندمینظارت  تجارتیبر ایفای این تعهد توسط شرکای و  کندمیحذف  ،اندشدهناسایی ش

 در معنای حقوقی نیست، منفی ثیرتأمسئول  ،. آشکار است که شرکتکرده استآن استانداردها را نقض امنیت  یکننده تأمین

راهنما  اصولانجام داده است. جلوگیری از نقض انجام دهد،  در راستای منطقاً رفتمیکه انتظار تمام کارهایی  از آنجایی که

ی جهت اقدامات اتخاذ مسئولیت آتی جهتبا این حال،  ندارد. نین مواردیدر چ تعهدی به جبران خسارت که سازدمیآشکار 

 خودش است. هایفعالیتمرتبط با  مستقیماًتأثیر آن  دارد به این دلیل کهتأثیر  آنادامه و باز رخدادپیشگیری از 

 کندمیی تهیه از تأمین کنندگان را الکترونیکیتجهیزات  عناصر و اجزای یه شرکتزمانی است ک 48«ارتباط»برای  ال دیگرمث

کنونی  هایتالش یگستردهطیف . همانطور که کنندمیاستفاده مخاصمات متأثر از مناطق تأمین شده از مواد معدنی از  که

یک  صرفاًدانست که  ایمسئله انتونمی را این موضوع، دهدمینشان  49"مواد معدنی مخاصمات"چالش  به رسیدگیجهت 

 هاییگامچه به صورت منطقی  بررسی کند یت داردلومسئشرکت  ،اصول راهنمابا این حال، تحت  50.شرکت بدان بپردازد

مستقیماً به واسطه روابط تجارتی  مواد معدنی مخاصمهتولید ناشی از  منفیتأثیرات که  این حقیقتبه  اتخاذ کند تا تواندمی

در این حوزه در  هاییعملابتکار جمعی، همانطور که  هایتالش قاز جمله از طری -بپردازد ش استخود تمحصوالبا  مرتبط

 51.است حال انجام

 شرکت که یک ت دارند. زمانیمختلفی از طرف شرک هایواکنشلت بر به صورت ضمنی دالسه سناریو هر کدام از این 

رخ  زمانی شرایطیچنین  .ممکن است در کنترل کامل شرکت باشد ن تأثیر، متوقف کردن آشودمیتأثیری مستقیماً موجب 

یا  ،همکاری خود شرکتبه دگی در رسیممکن است اما  باشدداشته آن تأثیر همکاری  (به وجود آمدن)که شرکت در  دهدمی

 (یدولت اماتمق)مانند  ثالثص اشخابا  خود در روابط خارجیداخلی و فرایندهایش یا  هایگیریتصمیم مورد در 

رسیدگی به ممکن است اما  کاهدنمیانجام عمل مناسب سئولیت شرکت به م این امر ازوجود داشته باشد.  هاییپیچیدگی

 دشوار باشد. کوتاه در زمان تأثیراتیچنین 

د رده باشدر بوجود آمدنش همکاری ک د یاموجب به وجود آمدن تأثیر شده باشبدون این که  غالباًشرکت در سناریوی سوم، 

 افتدمیاتفاق  زمانی سناریو این یا خدماتشان است. هافعالیتمحصوالت، که مرتبط با  ی داشته استتأثیرات کنترل حداقلی بر

 .شودمیبه صورت خاصی مهم  - غیر قانونی طرف دیگررفتار در تغییر  در ایجاد شرکتتوانایی  یعنی -«قدرت نفوذ»که مفهوم 

وجود ندارد  که قدرت نفوذ هاییبخشتشخیص اثر، برای کاستن  قدرت نفوذگیری نگی بکارچگو جه بهتوبه لزوم اصول راهنما 

 هایشرکتبا  همکاری، هامحرک)برای مثال، از طریق  کندمیاشاره  برای افزایش قدرت نفوذ هاییروش و چگونگی یافتن

در چنین مناسب  واکنش بحرانی در تعیینمالحظات ، نفوذقدرت . عالوه بر با عامالن مدنی یا دولتی جامعه( همکاریهمتا، یا 
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 تأمین کننده منابع مالی در مخاصمات است. اهآنکه فروش  گیردیممواد معدنی مخاصمات به اصطالح در مورد مواد معدنی مورد استفاده قرار 
50 For example, the work being conducted by the OECD on responsible supply chains of minerals from conflict-

affected areas. See OECD, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from 

Conflict-Affected and High-Risk Areas, 25 May 2011, available at: www.oecd.org/fr/daf/ 

investissementinternational/principesdirecteurspourlesentreprisesmultinationales/mining.htm. This work is now 

referenced in the new implementation guidelines developed by the US Securities and Exchange Commission for 

the implementation of Dodd-Frank Section 1502. 
51 See, for example, Public–Private Alliance for Responsible Minerals Trade (www.resolv.org/site-ppa/,last 

visited February 2013) and Solutions for Hope (http://solutions-network.org/site-solutionsforhope/). 

http://www.oecd.org/fr/daf/


 تجاری مربوطهرابطه خاتمه  تأثیر و حقوق بشرتأثیر بر شدت  میزان ،تشرکروابط تجاری برای شامل میزان اهمیت مواردی 

ر د ،حقیقتاً؛ اشدب یک رابطه خاتمه تواندمی به سادگیکه راه حل  گذاردنمیفرض را بر این این رویکرد . حقوق بشر استبرای 

 .شود حقوق بشری بیشتری منفینتایج منجر به بروز  تواندمیچنین حرکتی بسیاری از موارد 

حقوق بشر ملل ریای عالی اکمیسدفتر تفسیری، صادر شده توسط یک راهنمای حقوق بشر:  برای رعایت مسئولیت شرکت

مورد  گیری فرایندهای تصمیم ،صورت گرفت( ماموریتشپایان از  پسزمان کوتاهی )که  گیرا مشارکتو با حمایت  ،متحد

 نشان داده شده است. 1در تصویر  که دهدمینشان س را ماترینیاز در 

 نبود قدرت نفوذ وجود قدرت نفوذ

 سو استفاده رخداد باز /خطر ادامه کاهش-

 در صورت نا موفق بودن-

 افزایش قدرت نفوذ -

 دهسوء استفاداد کاهش خطر ادامه/بازرخاگر موفق باشد، -

نشان ؛ یا **خاتمه رابطه در نظر گرفتن شد،ااگر موفق نب-

ده، سوء استفاکاهش انجام شده در راستای  هایتالشدادن 

 نتایج احتمالی باقیماندهشناسایی 

 ادامه/باز رخداد سو استفادهتالش جهت کاهش خطر 

 خاتمه رابطهاگر موفق نباشد، انجام اقداماتی جهت 

 *تن خاتمه رابطهدر نظر گرف

 .خاتمه رابطه هستنداحتمالی به حقوق بشر که ناشی از  هایآسیبمعتبر  هایارزیابی*در نظر گرفتن 

نکه تصمیم درباره خاتمه توجه شود، قبل از آ ترسریعدتر باشد، باید به تغییرات شدت تأثیر؛ هر چه شدی** در نظر گرفتن 

 .رابطه گرفته شود

 52ارتباط هایموقعیتم گیری در تصمی ماتریس: 1تصویر 

 هاشرکتبرای راهنما اصول اما وجود دارد،  ساده هایواکنشبه ندرت  در چنین شرایطی، دهدمینشان س همانطور که ماتری

 .کندمیفراهم  هاآناز طریق  فعالیت جهت انجام را اییافتهساخت رویکرد 

 ت قوانیناز منظر رعای یحقوق بشر فاحش هایاستفادهسوء  بررسی

 :دهدمیارائه  راهنمایی در سه شرایط مختلف اقتصادی هایبنگاهبه  23 شماره اصل راهنمای

 و وقتیبین المللی است استانداردهای مغایر با  مستقیماًملی استانداردهای  وقتی، ساکت استلی ضعیف یا حقوق موقتی 

 .کنندمیی همدست یفاحش حقوق بشر هایاستفادهسوء  در اقتصادی هایبنگاه

                                                           
52 Office of the High Commissioner for Human Rights, The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: 

An Interpretive Guide, November 2011, para. 8.5, available at: www.ohchr.org/Documents/ 

Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf. 

http://www.ohchr.org/Documents/


المللی حقوق بشری را  استانداردهای بین کنندمیباید هر جایی که فعالیت  هاشرکتکه  سازدمیآشکار  23 شماره اصل

برای رعایت استانداردهای  هاییراهبه دنبال  باید ،شوندمیمتناقض روبرو  مقرراتزمانی که با علی الخصوص  ،رعایت نمایند

حقوق بشر  از که حفاطت اندکیعملیاتی  شرایطاز  ین آوردن استانداردهای خودئبا پا نباید هاشرکت. واضح است مذکور باشند

زمانی  53.عنوان معیار مربوطه استفاده نمایند استانداردهای بین المللی به ازدر عوض باید  بلکه ،سو استفاده کتتد دهدمیارائه 

واقعی  یگستره اقتصادی هایبنگاهالزم است  های بین المللی استاستانداردمغایر با استانداردهای ملی  شودمیکه آشکار 

مقررات، به چالش کشیدن ولت و/یا د شفاف سازی از قوانین مربوطه، درخواستبررسی دقیق  ،برای مثال ،احتمالی را بامغایرت 

متخصصان و نهادیشان با رویکردهای پیش آزمودنو  ،انددادهانجام همتا  هایشرکت از طریق بررسی کارهایی که فهمیدن

 اماراه حل است،  54"خروج"که  گذاردنمیفرض را بر این  ر چنین مواردی()د . بار دیگر، اصول راهنمامحلی دریابندینفعان ذ

بدانند  الزم است در چنین شرایطی ادامه دهند هایشانفعالیت انجام وارد عمل شوند یا به که تصمیم دارند اقتصادی هایبنگاه

یا با نتایج احتمالی  -دهندمیرا انجام  در رعایت حقوق بشر مسئولیتشانکه  کنندعمل  ایشیوهبه  توانندمیدهند که و نشان 

 .شوندمیروبرو  آن عمل حقوقی و حیثیتی

 فاحش هایاستفادهسوء خطر ایجاد یا کمک به  کنندمیهرجا که فعالیت »باید  هاتجارتکه  داردمیمقرر  23(c) اصل شماره

شایسته است بوده است. بنابراین  هاشرکت از سوی -هابحثو  -جدی موضوع عملاین امر همیشه  «را رفع کنند.حقوق بشری 

 :داردمیبیان  23جزئیات مورد بحث قرار گیرد. تفسیر ماده بعضی 

کاب سو استفاده ارتدر  هاشرکت همدستیخطرات  به تممکن اسعملیاتی، مانند مناطق متأثر از مخاصمه، بعضی شرایط 

 حقوقی شبکه مسئولیت گسترشبه دلیل  دامن زنند. برای مثال( ،توسط بازیگران دیگر )نیروهای امنیتفاحش حقوق بشری 

در مقررات اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی  و وارد نمودن دعاوی مدنی فراسرزمینیناشی از  که 55شرکت احتمالی

این خطر را از منظر تجارتی باید  هایشرکت ،جزایی شرکت استمسئولیت  یندهکنبینی  که پیشقضایی  هایصالحیت

ممکن است تابع . به عالوه، مدیران، ماموران و کارمندان شرکت مورد بررسی قرار دهندبا قانون  فعالیت همسو بودن

 .شوندمیحقوق بشری محسوب  فاحش هایاستفادهبرای اعمالی باشند که سو  فردی 56مسئولیت

 بید. در ارزیاند زنخواهکه به بدتر شدن شرایط دامن  باید تضمین نمایندتجارتی  هایشرکت، یشرایط پیچیده این چنین در

ر د مختلف هایبخشمشورت متخصصین تخصص و  از نه تنهاتا  شودمیتوصیه  به شرکت غالباً واکنش، چگونگی انجام بهترین

ملی حقوق نهادهای مدنی، عه ، جامهادولتاز جمله  شرکتاز  خارجو معتمد  لمستقکارشناسان با بلکه بهره مند شوند شرکت 

 .مشورت نمایندمربوطه  57ذینفعی-چند هایانجمنبشری و 

یا  شودمی منفیشرکت باعث به وجود آوردن تأثیر  یعنی زمانی که -ناریوی اول پیش از این توضیح داده شدهو سبر د 23اصل 

اقدمات مناسب را جهت شرکت تمرکز دارد. باید اطمینان حاصل شود که  -کمک کرده است در به وجود آوردن آن تأثیر

نیروهای برای شرکت برای مثال، زمانی که  -کندمیاتخاذ فاحش حقوق بشر  هایاستفادهسو و کمک به وقوع  وقوع امتناع از

                                                           
53 Ibid., para. 14.2. 

54 ‘exit’ 
55 Corporate Legal Liability 

56 Liability 
57 Multi-Stakeholder 



صول داوطلبانه در مورد امنیت و حقوق استای ، که این کار در راکندمیاسلحه فراهم مورد قرارداد  امنیت عمومی یا خصوصی

 نیست. 60«مسئولیت محض» تحمیل رویکرد به معنای امر این 59.است 58بشر

مبذول شود  فاحش حقوق بشری هایاستفادهسوء در  درگیری خطربه  یتوجه خاصباید که  نمایدمیشاره ا 23(cتفسیر ماده )

با این  61.محتاطانه استشرکت از دیدگاه  انجام چنین عملی به آن اشاره شدباال  که در یدر حال گسترش یشبکهزیرا به دلیل 

اهمیت پرتو  رد باید 23 یمادهبنابراین  62خوانده شود.منسجم به صورت یک کلیت اصول راهنما  این است که هدف حال،

اعمال در صورت نیاز  داردمیکه مقرر  درک شود 24 یشماره در اصل راهنمایو هدایت آشکار اهنما اصول رشدت در  ممفهو

 به اعمالی را کهباید  اقتصادی هایبنگاه، ددهنقرار  مورد بررسیتأثیرات بد را  اولویت بندی گردند وباید پیشگیری کننده 

دیدگاه  توجه به -شدت تأکید بر اینرو، از .همانطور که در باال اشاره شد() کننداولویت بندی  ،پردازدمیتأثیرات شدیدترین 

 .دهدمیخبر  23 یمادهدر  ارائه شده راهنماییاز  -شده متأثرراد اف

اولویت بشری حقوق در مسائل هماهنگی داخلی عملکردش در  ضرورتاًباشد که  ایتوصیه 23ماده قصد بر این نبوده است که 

 63ور که جان شرمن. همانطدارای موافقان و مخالفاتی استشرکت خاص قعالیت  مسئولیت برای وضع موضوع داشته باشد.

 :دهدمیتوضیح  (گیتیم اصلی را ی ازعضو دیگرو  64موسسه شیفت )مشاور کل

شرکت واگذار آن  یحقوق بخش بهباید  رعایت حقوق بشردر  هاشرکتمسئولیت به این معنی نیست که  23(c)اصل راهنمای 

درباره  هاییچالش برای یک شرکت .کندمی نگاهخطر حقوقی و ایفای تعهدات حقوقی به عنوان این موضوع صرفاً به شود و 

صرف نظر از عدم قطعیت که  نمایدمیتصدیق به سادگی  این اصل .انجام تجارت وجود دارد هایروشتغییر روابط و  ترویج

 یفاجعهچنان  ممکن استبشر فاحش حقوق  استفادهایسو در قضایی خاص، درگیری یک شرکت  هایحوزهحقوق در 

مداخالت  پیشگیری از یبی که بربه همان ترت ایفعاالنه به صورت باید وکالی شرکتکه  باشد و جامعه شرکتبرای  یعظیم

ده سوء استفاشرکت جهت جلوگیری از مداخالت شرکت در این  هایتالشبر  نمایدمینظارت شدید شرکتی  جرائمدر  شرکت

 65.نظارت داشته باشند

عالیتی خاص جلب ف هایزمینهو به جا جهت پرداختن به  یندهای مناسبرا به تضمین وجود فرا هاشرکتتوجه  23اصل 

در  66مفید هستند. از مخاصمه در خصوص بحث مناطق متأثر هاشرکت. در حال حاضر ابزارهایی وجود دارد که به بیان کندمی
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59 See Voluntary Principles on Security and Human Rights, available at: http://www.voluntaryprinciples.org/ 
files/voluntary_principles_english.pdf. 
60 Strict Liability. 

61 The Interpretive Guide makes this clear: see Office of the High Commissioner for Human Rights, above note 

24, para. 14.4. 
62 See above note 1, General Principles. 

63 John Sherman 
64 SHIFT 

65 John Sherman, ‘The UN Guiding Principles: practical implications for business lawyers’, in In-House Defense 

Quarterly, Winter 2013, p. 55, available at: http://shiftproject.org/sites/default/files/Practical% 
20Implications%20for%20Business%20Lawyers.pdf. 
66 See International Alert, Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance for Extractives Industries, London, 
March 2005, available at: www.international-alert.org/sites/default/files/publications/conflict_sensitive_ 
business_practice_all.pdf; and UN Global Compact and Principles for Responsible Investment, Guidance on 

http://www.voluntaryprinciples.org/
http://shiftproject.org/sites/default/files/Practical%25
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خصوص ایجاد راهنمایی  درمالی بین المللی،  موسسهو  ده به عنوان بخشی از همکاری میان مؤسسه شیفتمذاکرات انجام ش

 شرکتپیشین رویه  67،مالی بین المللی موسسه در مورد مراقبت مقتضی حقوق بشری در شرایط پر خطر برای مشتریان

 ، از جمله:نمایدمیالزام که توجه خاص را مراقبت مقتضی حقوق بشر را پیشنهاد کرد جوانبی از 

 ؛استراتژیک ذینفعان هایطرحگسترده و جامع و با حمایت  هایمشورتائه از طریق ار ذینفعان،معنادار به دخالت  بیشتر نیاز-

و جبران  کاهش تأثیرات منفی برای تالش در اشخاص ثالث مستقل همبا  همکاری گرایانهاز رویکردهای  مضاعفاستفاده -

 ؛الزم هایمراقبتفاز ارزیابی  در و هم مناسب خسارت

قادر به انجام تغییرات سریع و پیش فرایندهایی که از طریق  ،بت مقتضی موردیمراقبه جای  پویا مراقبت مقتضی اهمیت-

 ؛ وبینی نشده در خطرات هستند

که  هاییشرکت)برای مثال، بعضی از  در چنین شرایطی ایفا کند هاگیریدر تصمیم  ارشدمدیریت  الزم است نقش مهمی که-

 شرکتمقرهای  و ایمنطقه در سطحی سخت هایتصمیمچنین شرایطی در که  نیازمندندعامدانه  متعددد هستنددفاتر دارای 

 .(شود حفاظت در مقابل اقدامات تالفی جویانه بومیکارکنان از گرفته شود تا 

 نتیجه گیری

سوی  حقوق بشری از منفیتاثیرات پیشگیری و رسیدگی به برای چگونگی  یموثقه منبع ارائه دهند اصول راهنما کهبا  

 توانمی اکنون ،نمایدمیرا طرح ریزی  تحت حقوق بین الملل بشر هادولت جودتعهدات موسیاستی  تأثیرات و است هاشرکت

 .جلب نمود -مخاصمهدر چالش برانگیزترین شرایط مانند مناطق متأثر از  مخصوصاً -مسائل اجرایی هتوجه را ب

همکاری که  هاییشرکتاری کننده و مدیریت همک هایشرکت مشارکتهای بیشتری از سوی دولت جهت واضح است که کار 

سو  مخصوصاًحقوق بشری  هایآسیباز تا به حمایت  قابل انجام است کنندمیفعالیت  ر از مخاصمهمتأثدر مناطق  و کنندنمی

سلسله مخاصمه تأئید شد،  هایکارگاهشرکت کننده در  هایدولتهمانطور که از سوی  .فاحش کمک شود هایاستفاده

برای بریتانیا دولت  هایبرنامهمات و ااقد هایبستهبرجسته  هایمثالیکی از  -وجود دارد تحت نظارت دولتهایی ابزار

فرایند امید است  68.باشدمیبا حقوق بشر  هبریتانیایی در رابط هایشرکتج رفتار خوب توسط خارجی جهت تروب هایماموریت

عضو اتحادیه اروپا را به ایجاد  هایدولت کهاجتماعی شرکت مسولیت  در مورد 69اجدید اتحادیه اروپ مذاکرات ناشی از

 هایهیاتبرای درون اتحادیه اروپا  هایدرخواست همانند، نمایدمی راهنما ترغیباجرای اصول عمل در مورد  هایبرنامه
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ین مسائلی منجر به چن رویارویی بادر  هاشرکتبهتر از  هر چه جهت حمایت ترمیم شده 70و سرویس عمل خارجی تجاری

 مفید شود. هایایده برخی یارائه

قوی است کافی  به قدرو فرایندهایشان  هاسیاست اطمینان حاصل کنند که ماندمیباقی  مسئول هایشرکتبرای  چالش این

یعنی -شرایط چالش برانگیزترینبرخی از ر دحقوق بشری  هایاستفادهسو  هایریسک به ایفعاالنهبه صورت نشان دهند که  تا

که مانعی  راهنما این نیستاصول  هدف ه. در حالی ککنندمیرسیدگی  ،کنندمیکه در آن فعالیت  -مخاصمهمناطق متأثر از 

با  ادامه انجام فعالیتقصد  هاشرکتاگر  که کندمیرا تعیین  71یاما یک انتظار حداقلالیت در این شرایط باشد، انجام فعبر 

 .را رعایت کنند انتظار حداقلیم است الز ته باشندداش یکپارچگی و تمامیت

در  مالی بین المللی موسسه فعالیت مانند هاییعملابتکار حل این چالش هستند و به دنبال  هاستمدت مسئول هایشرکت

موثرترین  بیشتر شفاف سازی جهترا در  هاییتالش باید انجام شده است که اقبت مقتضی در شرایط پر خطرمر مورد

 .سازماندهی کنند -ندارند توانایی همکاریکه  هاییآناز جمله  – هاشرکتسایر برای  ویکردهار
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