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  ببساطة، بصفته عملية حتديد التبعاتاألثر، تقييم ُيعرَّف
 .املستقبلية إلجراء حايل أو مقترح

  الدولية لتقييم األثرلرابطةا

 - اإلنسانحقوق يف ثر  األ اتميتقي: حتديد املسألة  - أوالً
 تسوية القضايا املنهجية األساسية

 مباشرة وسلبية،تكون تلك اآلثار إجيابية ميكن أن و. بالتعقد اجملتمعية لنشاط األعمال التجارية اآلثار تتسم -١
 .كة عديدةب متشاعناصر وذاتلية، احملظروف بصورة حمددة للغاية على المنطبقة وغري مباشرة، فردية وتراكمية، 

 اجلهات  ألكثرحقوق اإلنسان، حىت ميكن     جمال  كيفية تأثري نشاط األعمال التجارية يف       املهم فهم    ومـن  -٢
 وجتنبر اإلجيابية،  التدخل لتعزيز اآلثا- والعاملون مبا فيها اجملتمعات احمللية، واحلكومات - مباشرة ةاملعنية واملتأثر

وتكون تلك التدخالت أكثر .  التخفيف من حدهتا، واإلسهام يف إعمال حقوق اإلنسانأواآلثار واملخاطر السلبية 
 .)١(عليها التجارية بدل أن تكون رد فعل األعمال أّدت إليهالتغيريات اليت ا قبل وأقل كلفة عندما تنفَّذ فعالية

 حالياً  تعترب يف جمال تقييمات اآلثار البيئية واالجتماعية، اليت         متطورةمرحلة  هذه الفلسفة   وقـد بلغـت      -٣
املالية،  املؤسسات وأ الوطنية   القوانني وكثرياً ما تطالب هبا      املساحة الكبرية، ملشاريع ذات   بالنسبة إىل ا  روتينـية   

 . وخباصة يف الصناعات االستخراجية

وكثرياً ما يثري ذلك . شاط األعمال التجارية وآثارها املباشرة نوتدرس تقييمات اآلثار البيئية واالجتماعية -٤
 .  حقوق اإلنسان، كاحلق يف مستوى معيشي الئققضايا

 حقوق  انتهاكات ميكن لنهج تلك التقييمات يف دراسة اآلثار املباشرة لألعمال التجارية أن يغفل              أنه بيد -٥
 حرية تكوين اجلمعيات أو إنكارها إنكاراً صرحياً، على  جمتمع ما، مثل حاالت عدم التشجيع    الراسخة يف اإلنسان  

وحتدد هذه املسائل كيفية عمل الشركة      ).  مثالً  حالة الزبائن أو العاملني    يف (اخلصوصيةأو حـاالت عدم احترام      
  حيث ميكن أن   - احمللية   واملمارسة بني املعايري الدولية     تناقضات كبرية  وتضع األعمال التجارية يف خضم       حملـياً، 

 ارتكاهبا، أو يف نزاع مع املوظفني       على متواطئة أو   اإلنسان انتهاكات حلقوق    مرتكبةة إما بصفتها    كُيـنظر للشر  
 .احلكومةمسؤويل مع احملليني أو 

 من عدد   جيري هـذا اإلدراك وزيادة بروز قضايا األعمال التجارية وحقوق اإلنسان عامة،             ضـوء  ويف -٦
 .حقوق اإلنسانعلى ثار مشاريع القطاع اخلاص  تقييمات آيف جمالاملنظمات جتارب 

 

__________________________ 
1  The term “impact assessment” is also often used to describe activity ranging from ex post evaluations to 
compliance checks.  This paper takes the term to mean ex ante activity, although ongoing assessments of 
various kinds should be a part of good business practice. 
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استحداث مواد وطرائق   باملمثل اخلاص لألمني العام     على أن يقوم    والية  المـن   ) د(١ الفقـرة  وتـنصّ  -٧
 تتجاوز املهمة أن هذه املؤقت اخلاص يف تقريره املمثلوذكر .  لآلثار يف جمال حقوق اإلنسانبتقييماتلالضطالع 

 .اجلارية اجلهود ولكنه ملتزم برصد الزمنية للوالية والفترةاملوارد حدود 

 اإلنسانحقوق  يف جمال    األثر املمثل اخلاص ورقة مناقشة بشأن تقييمات        أصدر،  ٢٠٠٦يوليه  /متوز ويف -٨
من اً  عددوتطرحملوضوع  ألطر ا،)٢(كة العاملية ملركز موارد األعمال التجارية وحقوق اإلنسان     ب صفحته بالش  على

على التعليقات تقييمات، مبا فيها تلك ال اخلاص بشأن  املمثل اتوتتضمن هذه الورقة استنتاج   . مناقشةاألسـئلة لل  
يف ميدان تقييمات األثر يف جمال حقوق اإلنسان، بادرات امل خمتلف واملعلومات املستجدة بشأن   املناقشـة،    ورقـة 

 .اإلضافيةونتائج البحوث واالستشارات 

 تقييم  تقدمي من السابق ألوانه     هتنتاجات املمثل اخلاص بشأن املوضوع، أن      بدء، ومن بني اس    ذي وبـادئ  -٩
 تلك التقييمات   لواحد من  إال موجز    اآلن التجارية، ألنه مل ُينشر إىل حد        لتقييمات األثر يف جمال األعمال    هنـائي   

 شركات  وجود، رغم   )ية البترول الربيطان  شركةالتابع ل يـتعلق مبشروع تنغوه بإندونيسيا للغاز الطبيعي املسيَّل         (
داة تقييم  أل "شل"شركة  ومن األمثلة اجلديرة بالذكر استخدام      .  ذات صلة  أوعمليات خاصة   ب تضـطلع أخـرى   

 يف  األقوال الواردة  من   الكثريوعليه، فإن   .  حلقوق اإلنسان  يعهد الدامنرك امل مع   بالتعاوناالمتثال حلقوق اإلنسان    
 .)٣(ا ُتنشر أمثلة أخرى ستكون بالضرورة نظرية ريثمالورقةهذه 

  واالجتماعيةالبيئية اآلثار تقييمات معتشابه ال أوجه - ثانياً

 وإن كان ذلك  (األعمال التجارية   جمال   نسبياً يف    معروفة اآلثار البيئية واالجتماعية     تقييمات أن   إىل نظراً -١٠
اآلثار البيئية واالجتماعية    تقييمات   ةمنهجي عناصر   إبرازفإنه من املناسب يف البداية      ) الصناعاتيف عدد ضئيل من     

 ات الفرع التايل اجلوانب املميزة لتقييم     وسيتناول. حقوق اإلنسان يف جمال   ثر  األ اتتقييمأن تتضمنها    ينبغي   اليت
 .اإلنسانحقوق جمال ثر يف األ

، قوق اإلنسان ات األثر يف جمال ح    تقييمأن تصف    ينبغيعلى غرار تقييمات اآلثار البيئية واالجتماعية،       و -١١
 علىأو تغيرياً جذرياً مثل التوسيع، أو إدخال تغيريات  اً  جديداً   سواء كان استثمار   املقترح،نشاط العمل التجاري    

وينبغي . ) الصعيد احمللي  على التوظيفتتصل على سبيل املثال باملشتريات أو       (عقـود اإلمداد، أو سياسة جديدة       
إىل االنتهاء من العمل يف      املثال من التشييد     سبيلتجاري بأكملها، على    راعي دورة العمل ال   ت أن   ات التقييم لتلك

 

__________________________ 
2  See the Business and Human Rights Resource Centre, http://www.business-
humanrights.org/Gettingstarted/UNSpecialRepresentative. 
3  See BP’s Tangguh project, http://www.bp.com/tangguh, and Shell’s work with the Danish Institute, 
http://www.shell.com/humanrights, “The Human Rights Compliance Tool”.  See also the International 
Center for Corporate Accountability�s 2005 audit of Freeport in Indonesia, http://www.icca-
corporateaccountability.org/. 
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ـ  حالـة مشـاريع     جديد لألعمال التجارية يف جمال املعلومات       سوق ولوجكبرية، أو من    الساسـية   األياكل  اهل
 .واالتصاالت

دارية اليت خيضع ية واإل والتنظيمةف املعايري القانونيصنِّتأن لتقييمات األثر يف جمال حقوق اإلنسان  وينبغي -١٢
لبلد املضيف؛  ا و ملوطنلبلد ا  القوانني والتنظيمات الوطنية واحمللية ذات الصلة        ،وينبغي أن يشمل ذلك   . النشاطهلا  

 .الشركةاليت تتبعها سياسات الداخلية المستلزمات ممويل املشروع؛ و

 بنشاط املنطقة احمليطةاإلنسان يف  حقوق  أوضاع تقييمات األثر يف جمال حقوق اإلنسان     صف  ت أن وينبغي -١٣
 الشروع قبل - حتديد النطاق األويل من خالل مشاورات وا ينبغي أن ُيتفق على حدودهيذوال -العمل التجاري 
  يف  حامسة احملليني أمهية    املصلحةوتكتسـي مشـاركة خـرباء حقوق اإلنسان وأصحاب          . هـام يف أي نشـاط     

 .هذه اخلطوة

 نتيجة تصوراً ملا حيتمل أن يتغري    قدم  ت أن   ات التقييم لتلك األساسية، ينبغي    األوضاع تلك   وصف وبعـد  -١٤
 ما سيناريوهات متعددة، في   وضعوهذه عملية صعبة وذاتية؛ وميكن أن يكون أحد الُنهج          . نشاط العمل التجاري  

ييم األثر يف جمال    لعملية تق ميكن  و.  من التدخل  متباينةمستويات  أساس  التنبؤ بالنتائج على    قائماً على   يكون آخر   
 ينجّر عن حىت عندما ال    ذلك أنه    أن يتغري؛    ُيحتمل اجملتمع احمللي ملا     حقوق اإلنسان أن تضع يف االعتبار تصورات      

تطلب من اء ت نوعية اجلو أو املعلى احمللي جملتمعخشية الي، فإن على الصعيد احملمصنع بتروكيماويات جديد تلوث 
 .  حمددة إجراءاتاعتماد الشركة

النامجة أولويات املخاطر احملدقة حبقوق اإلنسان   تقييمات األثر يف جمال حقوق اإلنسان       دد  حت أن   وينـبغي  -١٥
 التوصيات تشمل تلك    وقد. قدم توصيات عملية ملعاجلة تلك املخاطر     ت التجاري املقترح وأن     العمل نشاط   عـن 

 خيارات للتعاون مع احلكومات، أيضاً لكن ها، كتعديل تصميم املشروع،دتتخذها مبفرأن شركة ميكن للإجراءات 
 .يف املنطقةاألخرى الشركات و املدينجملتمع اواجملتمعات احمللية، ومنظمات 

وإعادة ج تلك التوصيات يف خطة إدارة تتضمن أحكاماً لرصد مؤشرات خط األساس             ر ُتد أن وينـبغي  -١٦
 منتظمة مع   مشاوراتوينبغي خلطة اإلدارة أن تتضمن      . اتالتقييمبتلك   القيام القضايا اليت أُثريت خالل      النظر يف 

 .األطراف املتأثرة

املمارسة السليمة املنطبقة، على سبيل املثال يف       األثر يف جمال حقوق اإلنسان       اتناقش تقييم ت أن وينبغي -١٧
 .ىحاالت مماثلة يف صناعات أو مناطق أخربالنسج على منوال  أو املنطقة، أو التجارينفس قطاع العمل 

يف السياق احمللي، و  يف  خرباء يف الصناعة، و   األثر يف جمال حقوق اإلنسان       ات تقييم يشارك يف  أن وينبغي -١٨
وينبغي . يستشارون يف جزء كبري منها     أو   اتالتقييمتلك  على  يشرفون   اخلرباء   هؤالء كانحقوق اإلنسان، سواء    

اخلارجية،  صداقيةامل املستقلةثالثة الطراف األ أن تضفيوميكن :  املوظفني الداخليني واخلارجيني على السواء  مراعاة
داخليون ملمِّني بقضايا   ال وظفوناملفيما قد ال يكون     ولكـنها قد تفتقر إىل املعرفة بالظروف احمللية أو بالصناعة،           

لشركة  مصداقية املقيِّمني املستقلني عندما تدفع اومثة طعون يف. حقوق اإلنسان وأفضل املمارسات خارج قطاعهم
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 للتمويل ال توجد    أخرىعدم وجود مصادر حمايدة     ه نظراً ل  ، لكن )مراجعي تقارير الشركات  كما يف حالة    (م  أتعاهب
 . أُسسه املوضوعيةبناء على وينبغي أن ُيحكم على التقييم ،خيارات بديلة

أيضاً  أنه جيب    ، بيد دائماً تقييمات األثر يف جمال حقوق اإلنسان بكاملها       نشر  ُت األحـوال،    أفضـل  ويف -١٩
 وعلى سبيل املثال، عندما يكون      . هلا  نشر جزء منها أو موجز     تدفع إىل  املعقولة اليت قد      احملتملة مـراعاة املخاطر  

فصِّل ذلك ت اتتقييملشركات يف نشر اتتردد فقد ، سيئاًحقوق اإلنسان يف جمال لدولة التابعة ل قوات األمن سجل
 إىل تعريض ،  أسوأ األحوال  أو يف    - قانونية للشركة    أواطر سياسية    خم إىل خلق ذلك  يؤدي   أن   خشيةالسـجل،   
 .)٤( للخطراملوظفني

عملية تقييم األثر يف جمال حقوق اإلنسان يف نفس أمهية التقرير النهائي بل يزيد عليه                إجناز   يكون وقـد  -٢٠
ومن .  حوارراءجلي واحلكومة إلممثلي الشركة واجملتمع احملالجتماع  دعوة آلية األثر يشكل تقييم وميكن أن. أمهية
 . )٥(العالقات وتوطّد احلقيقيز احلوار التقييمات إىل مشاورات جترى بطريقة تعّزتلك  مبكان أن تستند األمهية

 تقييملوكأية أداة   .  يف حد ذاهتا   ليست غاية فإهنا  ات هذه،   ها عملية التقييم  يتكتسقد   اليت   القيمة ورغـم  -٢١
اليت يتم التوصل إليها والتعاطي مع      الستنتاجات  ل كيفية استخدام األطراف املعنية      املهم هو ، فإن   اآلثار أو   املخاطر
 . باخلطوات بطريقة شكلية، فإن الفائدة اليت تعود منه ضئيلة وال يراعى جمرد القيام-العملية 

 هنج خمتلف: حقوق اإلنسانيف جمال ثر األ املميز لتقييمات الطابع - ثالثاً

،  واالجتماعية هو أنه   البيئيةحقوق اإلنسان وتقييمات اآلثار     يف جمال   ثر  األ ات بني تقييم  ارقفوضح  أ إن -٢٢
 أن ُتحِدد إطار تقييم األثر يف جمال حقوق اإلنسان         ينبغي   املذكورة آنفاً، تقييم األثر   مـع اتباع منهجية ومبادئ      

 املدنيةان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق       العاملي حلقوق اإلنس   اإلعالن، اليت تتألف من      للحقوق شـرعة الدولية  ال
 .)٦( الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوالعهدوالسياسية 

لتقييمات األثر يف    أعاله، ينبغي    ١٢ يف الفقرة    ذكرها القانونية والتنظيمية الوارد     املتطلبات إىل وإضـافة  -٢٣
 الدولية اليت االتفاقات الواردة يف تلكإلنسان ذات الصلة، مبا فيها   صنف معايري حقوق ا   ت أن   جمال حقوق اإلنسان  
 عليها  تصدق مل اتفاقات حقوق اإلنسان اليت      إىلأيضاً  ورمبا اإلشارة   ( والبلدان املضيفة    املنشأوقعت عليها بلدان    

 

__________________________ 
4  Correspondence with Gare Smith of the law firm Foley Hoag in Washington, DC, May 2006. 
5  There are many resources on stakeholder engagement, for example The Stakeholder Engagement 
Manual by UNEP, AccountAbility and Stakeholder Research Associates Canada 
(http://www.unep.fr/outreach/home.htm) and the Collaborative for Development Action 
(http://www.cdainc.com/publications/cep_issue_papers.php).  There are also resources specifically on 
conflict-sensitive interviewing, such as Simon A. Mason, From Conflict to Cooperation in the Nile Basin, 
August 2004, available at http://www.css.ethz.ch. 
6  See the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 
http://www.ohchr.org/english/law/index.htm. 
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منها كم حي مايل املثال على سب (نياألصليلدى السكان والتقاليد   القوانني العرفيةمثل، ومعايري أخرى )تلك البلدان
 .نزاع مسلحإمكانية نشوب كون هناك ت، والقانون اإلنساين الدويل، حيثما ) وامتالكهااألرضتوزيع 

اتفاقات بمعاهدة استثمار، أو    يف إطار   بالتزامات  مرتبطاً بالفعل    نشاط العمل التجاري املقترح      كان وإذا -٢٤
تقييمات األثر يف جمال حقوق     نظر  تينبغي أن   فوردين،  املة و يموكحلا الوكاالتعقود مع   ب املضيفة، أو    احلكومةمع  

 يف تلك االلتزامات أو      محاية حقوق اإلنسان قد أدرجت على النحو املناسب        سبل كانـت فـيما إذا    اإلنسـان   
 .)٧(االتفاقات أو الوكاالت

 اآلثار البيئية   ات يف تقييم  جمرد فرع إضايف  األثر يف جمال حقوق اإلنسان      تقييم  كون  ي ال ينبغي أن     أنه بيد -٢٥
يعين اتباع حقوق اإلنسان إطار ثر يف األ تقييم إدراج إنبل . عناوين خمتلفةإعادة ترتيب هلا حتت  أو واالجتماعية،
 .هنج خمتلف

يف املتمثل ن هنج تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية تنأى ع أن لتقييمات األثر يف جمال حقوق اإلنسان وينبغي -٢٦
املشروع هبا  تفاعل  ي اليت ميكن أن  كيفية  النظر يف ال   ذلك على    الً من  بد حتثأن  و للمشروع،   املباشرةلآلثار   دراسة

 أي نقاش   إىل اآلثار البيئية واالجتماعية     اتتقييمهنج  ؤدي  يوعلى سبيل املثال، ميكن أال      .  من احلقوق  حقمع كل   
تتضمن تصوراً لقيام اعتراض من جانب اجملتمع اإلنسان أن حقوق جمال يف  األثر اترية التعبري، فيما ميكن لتقييمحل

اآلراء بشأن أدوار   يف  توافق عاملي   أي   الراهن   الوقتوفيما ال يوجد يف     . لدولةالتابعة ل قـوات   ال تقمعـه    احملـلي 
  اإلنسان الدولية، ميكن االضطالع هبذه العملية دون افتراضات معيارية،حقوقوالتزامات الشركات مبوجب معايري 

 .املماثلة أو غريه من العمليات هاتسيناريوختطيط مثل 

الذي قائم على حقوق اإلنسان     النهج  الإىل  األثر يف جمال حقوق اإلنسان       اتتقييمسـتند   ت أن   وميكـن  -٢٧
 اإلعالن العاملي حلقوق    أولويةالنهج  ذلك  ن  ويدّو. اإلمنائية مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     الوكاالت   تستخدمه

يف و. للربامج والسياسات هدفاً ومبادئ توجيهية أيضاً      بصفتهانسان وغريه من صكوك حقوق اإلنسان الدولية        اإل
 أن إعمال حقوق اإلنسان هو اهلدف لنشاط جتاري حمدد، فإنه يوجد عنصران افتراض يكون من املالئم نلحني أنه 

:  ومها األعمال التجاريةإىلالتقييمات بالنسبة  تلك القائم على حقوق اإلنسان ميكن أن يفيدا يف النهج عناصرمن 
ـ م) ب(املـبادئ التوجيهـية؛    ) أ( ـ  ةناقش واجلهات اليت تقع عليها ) املطالباتأو أصحاب  (وق أصـحاب احلق

 .)٨(الواجبات

 

__________________________ 
7  See, for example, Amnesty International, Human Rights on the line:  The Baku-Tbilisi-Ceyhan project, 
May 2003, available at http://www.amnesty.org.uk/content.asp?CategoryID=10128. 
8  For a discussion of the Human Rights Based Approach and list of additional resources, see 
http://www.humanrightsimpact.org/hria-conference-06/workshop-human-rights-based-approach/  
and http://www.amnesty.ie/amnesty/live/irish/action/default.asp?page=3802&rec=20&pos=1.  In 
particular, see United Nations, The Human Rights Based Approach to Development Cooperation:  
Towards a Common Understanding Among UN Agencies, 2003 (available at 
http://www.undp.org/governance/docs/HR_Guides_CommonUnderstanding.pdf). 
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 املصادر  القائم على حقوق اإلنسان، ولكنلنهجلاملبادئ التوجيهية من  ال توجد جمموعة وحيدة أنه ويبدو -٢٨
أن وميكن .  واملساءلةللفئات املستضعفة اتأولويمنح  مبادئ مثل التمكني واملشاركة وعدم التمييز وإىلامة تشري ع

يقال إن أي تقييم لألثر ميكن اعتباره تقييماً لألثر يف جمال حقوق اإلنسان إذا تبني أنه ملتزم مببادئ النهج القائم                    
 رب ملعرفة  اجتإجراء   إىل   حاجةولكنه تظل هناك    . عليهعلى حقوق اإلنسان بصرف النظر عن االسم الذي يطلق          

 .)٩(ما إذا كان ذلك معقوالً أم ال

وللجهات  واستحقاقاهتمحتليالً ألصحاب احلقوق واحتياجاهتم القائم على حقوق اإلنسان   النهج   ويتطلب -٢٩
ب عدم إعمال احلقوق    اسب أل اًهذا التحليل تقييم  القصد هو أن يتضمن     و. التزاماهتالواملقابلة اليت تتحمل واجبات     

وميكن أن . االتزاماهتب وقدرة اجلهات اليت تتحمل واجبات على الوفاء املطالبة هبا على أصحاب تلك احلقوق وقدرة
السكان  أصحاب احلقوق هم     أنوفيما قد يبدو بديهياً     : ستثمار القطاع اخلاص  ال التحليل مفيداً جداً     ذلكيكون  

اجلهة اليت تتحمل    دور تؤدي    نفسها شركةفقد جتد ال   هي الدولة،    تتحمل واجبات اجلهـات اليت     وأن   احمللـيون 
 حتترم حقوق أن، جيب على اجملتمعات احمللية أيضاً وبالتأكيد -املناطق اليت تكون احلكومة فيها ضعيفة  يف واجبات

 الوضوح واالتفاق على  كسبيف  قائم على حقوق اإلنسان فائدته      النهج  ال اعتماد   يثبتوقد  .  الشركة العاملني يف 
 . األدوار واملسؤولياتكل من 

  املبادرات احلالية- رابعاً

 الستخدامها يف  الوقت احلاضر استحداث عدد من أدوات النهج القائم على حقوق اإلنسان             يف جيـري  -٣٠
 من نوع معنييف فائدته  كل منها يثبت، قد   ة خمتلف اً وهنج وهي كلها تتخذ مناظري   .  اخلـاص  القطـاع مشـاريع   

 .املشاريع أو املناطق

 

__________________________ 
9  As another example of HRBA principles, Hunt and MacNaughton (2006) proposed the following:  

(1) Use an explicit human rights framework;  

(2) Aim for progressive realization of human rights;  

(3) Promote equality and non-discrimination in process and policy;  

(4) Ensure meaningful participation by all stakeholders;  

(5) Provide information and protect the right to freely express ideas;  

(6) Establish mechanisms to hold the State accountable;  

(7) Recognize the interdependence of all human rights. 

Hunt and MacNaughton were writing specifically about HRIAs conducted by Governments to assess the 
impact of proposed policies on the right to health; principles two and six would be particularly difficult to 
achieve for business.  (Paul Hunt, United Nations Special Rapporteur on the right to the highest attainable 
standard of health, and Gillian MacNaughton, Impact Assessments, Poverty and Human Rights:  A Case 
Study Using The Right to the Highest Attainable Standard of Health.  Submitted to UNESCO 31 May 
2006.) 
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 لألمم  العاملي األعمال التجارية واملؤسسة املالية الدولية وامليثاق        لكبار رجال  الدويل   املنـتدى  ويشـترك  -٣١
من و.  التجارية األعمال لتستخدمه مؤسسات حقوق اإلنسان   جمال  يف   األثر اتاملتحدة يف إصدار دليل عن تقييم     
يف جمال  تحديات  ال و اآلثارلمديرين التنفيذيني حتديد    ميكن من خالهلا ل   عملية  يل  املعـتزم أن توصف بإجياز يف الدل      

مارس /زمع إصدار الدليل يف آذار    وُي. الصلةعلومات واخلربة األخرى ذات     املمصادر  مع تبيان   حقـوق اإلنسان،    
 .)١٠(٢٠٠٩ يف عام ووضعه يف صيغته النهائية خمتلفةيف قطاعات  باختباره الشركاتتقوم ، مث ٢٠٠٧

لتقييم األثر يف شروع منهجية بعملية جتريبية مل "احلقوق والدميقراطية"كومية، احلنظمة الكندية غري امل وتقوم -٣٢
جموعة خمتلفة من   وتعىن مب إفرادية، كل واحدة منها يف بلد خمتلف        حالة  يف مخس دراسات    جمـال حقوق اإلنسان     

 صفحة ويشدد على    ٧٥من   استبيان   ن عشرة خطوات يصحبه   يتكون م وتتألف املنهجية من هنج     . القضايا احليوية 
 تضطلع  أعاله،لدليل الوارد وصفه    وخالفاً ل .  والشركة والعمال واجملتمع احمللي املتأثر     احلكومةمقابالت مع   إجراء  

 أداة جيادالنية تّتجه إىل إلية، رغم أن احملكومية احلمنظمات غري لل يف جمال حقوق اإلنسان أساساً هبذا التقييم لألثر    
 .)١١(٢٠٠٧ عام يف الفترة التجريبية تنتهيويزمع أن . ميكن أن يستخدمها أي صاحب مصلحة

ممارسات قطاع األعمال املراعية لظروف     " بعنوانمنشوراً  " انترناشـيونال ألريت  " مـنظمة  وأصـدرت  -٣٣
. مبيا ويف بلدان أخرى    حالياً يف كولو   تقوم تلك الصناعات بتجربته   ،  " للصناعات االستخراجية  دلـيل : الصـراع 

 ويسهم بنشاط  وتقليلها إىل أدىن حد،    النـزاعات فهم خماطر    علىالدليل، الذي يركز على مساعدة الشركات       و
على  املصلحة أصحاب عالقات قوية مع تستهدف التشجيع على إقامةعملية يصف  السالم، توطـيد أواصـر   يف  

ممارسات تضمن  تو.  التشاركي والتحليل، واالتصال اجليد،    ، واملشاركة يف صنع القرار    الصـعيدين احمللي والوطين   
مشورة حمددة  تقدمي   عن، فضالً   الفحصتقييم املخاطر واآلثار وأدوات     قطـاع األعمال الراعية لظروف الصراع       

 املسلحة والشفافية واألمن وحتديد املعايري      اجلماعات السكان األصليني والتعامل مع      مثل" احلساسة املسائل "بشأن
 .)١٢(نقاشاً يتعلق حبدود تقييمات اآلثار البيئية واالجتماعيةأيضاً  الدليل ويتضمن. قانونية وأفضل املمارساتال

 ملساعدة أداتني حقوق اإلنسان واألعمال التجارية التابع للمعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان مشروع وأنتج -٣٤
قطرية ال تقاريرال) أ: (الناشئة عن نشاطها، ومهاإلنسان حقوق اجمال  يف اآلثار واملخاطرالشركات على فهم وإدارة 

 اإلنسان بصفة مباشرة أو قوقحل انتهاكات فيها الشركات اليت حيتمل أن ترتكباالت اجملحتدد اليت لتقييم املخاطر 
 ا درجة امتثال سياسات الشركة وإجراءاهت     تقيِّمأداة تشخيص شاملة    ) ب(غـري مباشرة، إىل جانب توصيات؛ و      

 .)١٣( شركات عديدةنيوتستعمل األدات. الدولية ملعايري حقوق اإلنسان اارساهتومم

 

__________________________ 
10  See the International Finance Corporation, 
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/OurStories_SocialResponsibility_HumanRights. 
11  See the Canadian Rights and Democracy Initiative, http://www.dd-rd.ca/hria. 
12  See International Alert, http://www.international-alert.org/our_work/themes/extractive_industries.php. 
13  See the Danish Institute for Human Rights, http://www.humanrightsbusiness.org/, where a short 
version of the compliance tool can be accessed for free. 
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 يف ثراألتقييم ل اإلنسانية حلقوق اإلنسان، وهي منظمة هولندية غري حكومية، مركز موارد اللجنة وأنشأت -٣٥
األعمال التجارية  فيها مباقطاعات مع عدة  اخلرباتقاعدة لتبادل املعلومات وهو واملركز  . حقوق اإلنسان جمـال   

 اللجنة أدايت املعهد الدامنركي السالفيت الذكر مع        وتستخدم.  اخلرباء وغري اخلرباء على السواء     خلدمـة والتنمـية،   
يف ثر األ ات إىل عقد مؤمتر بشأن تقييم   ٢٠٠٦نوفمرب  / ودعت يف تشرين الثاين    املدين،الشركات ومنظمات اجملتمع    

 .)١٤(إلنسانا حقوقجمال 

ـ  وتـتولّى  -٣٦  يتون بلّ. ب   . ه. تقوم شركة ب  إذ  :  استحداث أدوات إضافية   صناعيةركات وجمموعات   ش
)BHB Billiton (     شركة ، كما طورتحقوق اإلنسانيف جمال بـتجربة جمموعـة أدوات عـن التقيـيم الذايت  
ـ أنغ  ات أويل  أدوات للتقييم االقتصادي واالجتماعي؛ وتنفذ شركة ستجمموعة) Anglo American(و أمريكان ل
)Statoil (يف جمال حقوق الشركةمسؤوليات يهدف إىل حتديدها وتضمينها يف  اإلنسان حقوق" جتسيد"ل   اًمشروع 

وميكن العثور  . تقييملللتعدين واملعادن أدوات    للمجلس الدويل   تنمية اجملتمع ل  اإلنسـان؛ وتتضمن جمموعة أدوات      
 يف جمال حقوق األعمال كبار رجالبادرة ملرية يف التقرير الثاين دوات وعمليات األعمال التجاأل إضافيةعلى أمثلة 
 .)١٥() التجاريةاألعمالدليل إلدماج حقوق اإلنسان يف إدارة (: اإلنسان

  توقعات- خامساً

اليت تشغل حيزاً مادياً    ملشاريع  على ا  حالياًتقتصر  تقييمات األثر ملشاريع القطاع اخلاص      مناقشة   تكـاد  -٣٧
 من  وابل تتعرض إىل مثل التكنولوجيا واملالية    أخذت صناعات    يف السنوات املاضية     ه بـيد أن   .كـبرياً وحدهـا   

ال توجد حىت اآلن    ويبدو أنه   . عملياهتا بسبب عدم إيالئها العناية الكافية لقضايا حقوق اإلنسان يف           االنـتقادات 
الوضع هذا يتغري يؤمل أن ، لكن   م منشورة على الصعيد العا     الصناعات تلكل تقييمات أثر يف جمال حقوق اإلنسان     

. حقوق اإلنسانجمال يف وسلبية،  إجيابية ، هامةآثاريف املسـتقبل القريب إذ إنه ال مفر من أن تكون ألية صناعة      
حقوق جمال  يف   األثرات   النموذجي لتقييم  املشروع اإلفرادية يف    دراسات احلالة  إحدى   وتدخل يف قطاع التكنولوجيا   

 . والوارد وصفه يف الفرع السابق"والدميقراطيةاحلقوق " به املنظمة الكندية غري احلكومية تضطلعاإلنسان الذي 

 عملياتأو  لألثر يف جمال حقوق اإلنسان       ات بإجراء تقييم  بقيامها الشركات اليت ُتعرف     فإن وباملـثل،  -٣٨
 جمال حقوق اإلنسان بني مع ازدياد شيوع تقييمات األثر يفو.  الكبريةشركات متعددة اجلنسيات  ال هـي    مماثلـة 

يدفع  ويؤمل أن    ،على السواء وفوائد تلك العملية    مؤسسات األعمال التجارية، ينبغي أن تزداد وضوحاً تكاليف         
يتضح النهج األنسب لكل فئة      أن   ينبغيكما  . خرى إىل جتربة تلك التقييمات    األتجارية  العمال  األ هذا مؤسسات 

 

__________________________ 
14  See the Humanist Committee on Human Rights, http://www.hom.nl/, and the Human Rights Impact 
Assessment Resource Centre http://www.humanrightsimpact.org/. 
15  See BHP Billiton, 
http://hsecreport.bhpbilliton.com/2005/repository/community/ourApproach/humanRights.asp;  Anglo 
American, http://www.angloamerican.co.uk/corporateresponsibilty/socialresponsibilty/seat/; the 
International Council on Mining & Metals, http://www.icmm.com/library_pub_detail.php?rcd=183; and 
the Business Leaders Initiative on Human Rights, http://www.blihr.org. 
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ال ُيتوقع من مؤسسة متوسطة احلجم      إذ إنه   :  وطبيعته التجاريم العمل   حجويعتمد ذلك على    . معينة من الشركات  
 بيد أنه   .اجلنسيات شركة متعددة الذي ختصصه    وظفنياملتمويل ووقت   القدر من ال  التقييمات نفس    لتلكختصص  أن  

 دة التركيز زيافريق من اخلرباء،    االستعانة ب بدل  واحد  خببري  مستعينة  ق نفس املنهجية    ي تطب األصغرميكـن للشركات    
 . حيويةال يزال يتسم بأمهية املتأثرة مع اجملتمعات احمللية شاوراتإجراء مأن  رغم - األحباث الثانوية على

قد و - أي قانون، أو مؤسسة إقراض أو معيار         التقييمات هذهعلى إجراء   يف الوقت احلاضر    يـنّص   ال  و -٣٩
 االضطالعاملعقول توقع   من   ينبغي أن يكون     لكن.  اآلن عدم تعريفها تعريفاً واضحاً حىت     إىل   بالتأكيديعود ذلك   

فيها املناطق اليت تنتشر    أو  النـزاعات  يف مناطق   يف املستقبل   بـتلك التقيـيمات عـند القيام باستثمارات هامة          
أويل لألثر يف جمال حقوق     أداة تشخيص أو تقييم     استخدام   الشّك، ميكن    يف حالة و.  حقوق اإلنسان  اتانـتهاك 
 كان من الالزم إجراء إذاد ما يتحدل) املوسعةشاورات امل وبعض آراء اخلرباء بدل يتألف من حبث ثانوي(اإلنسان 

 . لألثر يف جمال حقوق اإلنسانتقييم كامل

 لألعمال املصادر املتخصصة العديدة      ذلك  انتشار املعلومات العامة عن حقوق اإلنسان، مبا يف        إىل ونظراً -٤٠
 التجارية وحقوق اإلنسان، وأدوات     األعمال، ومركز موارد    )Maplecroft(لكروفت  مثل خرائط ماب  (الـتجارية   

اليت ددة يف جمال األعمال التجارية احملبحوث ال السالفة الذكر، واإلنساناملعهد الدامنركي واللجنة اإلنسانية حلقوق 
تربر  مستثمركة أو ُمقرض أو ية شرال توجد أعذار أل، ) ومنظمة رصد حقوق اإلنسانالدوليةأجرهتا منظمة العفو 

 .)١٦(تؤثر يف حقوق اإلنسانميكن أن  هأن استثماراتمعرفة عدم لالدعاء ا
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