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  القتصادية واالجتماعية والثقافيةاللجنة املعنية باحلقوق ا

فيما يتعلق بقطـاع الـشركات       التزامات الدول األطراف  بيان بشأن       
  *ماعية والثقافيةواحلقوق االقتصادية واالجت

، تتناول اللجنة   هات من غري الدول   جالدور املتنامي الذي تضطلع به      نتيجة للعوملة و    - ١
على حنو متزايد التزامات الدول األطراف فيما يتعلق بأثر قطاع الشركات على تنفيذ احلقوق              

 الشركات يف حاالت كثرية يف إعمـال احلقـوق          قطاعويساهم  . املنصوص عليها يف العهد   
ل من بينـها اإلسـهام يف التنميـة         ُباالقتصادية واالجتماعية والثقافية الواردة يف العهد، بسُ      

 ت أيضاً أنغري أن اللجنة كثرياً ما الحظ. االقتصادية وإجياد فرص العمل واالستثمار اإلنتاجي
مثلـة  مـن األ  و.  تؤثر سلباً على التمتع باحلقوق الواردة يف العهد        ميكن أن أنشطة الشركات   

 عمل األطفال وظروف العمل غري اآلمنة       ر السليب، ثاملتعددة على املشاكل ذات الصلة هبذا األ      
والقيود املفروضة على احلقوق النقابية والتمييز ضّد العامالت، باإلضافة إىل اآلثار الـضارة             

، على احلق يف الصحة واملستوى املعيشي للناس، َمبن فيهم الشعوب األصلية، والبيئة الطبيعيـة   
 مجيـع التزام الدول األطراف بأن تضمن احترام       تأكيد  وتكرر اللجنة   . والدور املدمر للفساد  

تكفـل  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد احتراماً تامـاً، و           
  . يف سياق أنشطة الشركاتاحلماية الكافيةصحاب احلقوق أل
العوملة وأثرها على التمتـع      بشأن بياناً ١٩٩٨ام  عر اللجنة بأهنا أصدرت يف      وتذكّ  - ٢

اللجنة أيضاً  قر  وت. ، وهو وثيق الصلة هبذا البيان     )١(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
 وتراعيهـا يف تنفيـذ      ، مبسؤوليات الشركات يف سياق حقوق اإلنـسان       املتعلقةباملبادرات  

ملبادئ الثالثي بشأن املنشآت متعـددة       إعالن ا  باإلضافة إىل وعلى الصعيد الدويل،    . واليتها
اعتمـدت   الصادر عن منظمة العمل الدوليـة،   ١٩٧٧لعام   )٢(اجلنسية والسياسة االجتماعية  

__________ 

  .اعتمدته اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف دورهتا السادسة واألربعني  *  
، الفقـرة ألـف،     ٦، الفـصل    ٢، امللحق رقم    ٢٠٠٥،  ثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي    الو )١(
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هـذا  ويتناول  . )٣(يف العمل األساسية   واحلقوق    بشأن املبادئ  اإعالهن ١٩٩٨املنظمة يف عام    
القـضاء   و ،لي باحلق يف املفاوضة اجلماعية     مجلة أمور منها احلرية النقابية واإلقرار الفع       األخري

 وضع حد  و ،ري أو اإللزامي، والقضاء فعلياً على عمل األطفال       على مجيع أشكال العمل القس    
ألمـم   العـاملي ل   تفاق اال ،٢٠٠٠عام  يف   ،أطلقت األمم املتحدة  و. لتمييز يف العمالة واملهن   ل

صلحة، املهات صاحبة   اجلا من   غريه شركة و  ٧ ٧٠٠  اآلن أكثر من   حىت هاملتحدة الذي وقعت  
بالتقيد مبسؤوليات الشركات اليت تشمل حقوق اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة       فيه  التزمت  
 إطـار ب ٢٠٠٨يف عـام    وحتيط اللجنة علماً بأن جملس حقوق اإلنسان رحـب          . )٤(الفساد

مثل قدمه امل  الذي   إطار لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان    : "احلماية واالحترام واالنتصاف  "
اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنيـة وغريهـا مـن               

  .)٥(مؤسسات األعمال التجارية
  األشخاص مجيعويقع على عاتق الدول األطراف االلتزام األساسي باحترام حقوق            - ٣

ة الشركات اليت تنفذها     الواردة يف العهد ومحايتها وإعماهلا يف سياق أنشط        اخلاضعني لواليتها 
من العهـد الـيت     ) ١(٢ من املادة    ينبع ذلك و.  أو على ملك الدولة    مؤسسات أعمال خاصة  

غريهـا مـن     و ةيتـشريع  إىل خطوات تنفيذ     وتشريتعّرف طبيعة التزامات الدول األطراف،      
 تشمل تدابري إدارية وماليـة وتثقيفيـة واجتماعيـة، وتقيـيم            اليتناسبة  امل  التنفيذ خطوات

سبل انتصاف قضائية أو غريها من سـبل االنتـصاف          وفري  عاملية، وت اللية و احملحتياجات  الا
  .)٦(الفعالة

قوانينها وسياساهتا العامة   تطابق   يتطلب من الدول األطراف ضمان       :احترام احلقوق   - ٤
 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليهـا يف         معاملتعلقة بأنشطة الشركات    

واجبـة  العناية  الالشركات  دي  وكجزء من هذا االلتزام، تكفل الدول األطراف أن تب        . هدالع
ن منها باحلقوق الـواردة يف      يتضرراملها أو   تن على أنشط  يعتمداملللتأكد من أهنا ال تعيق متتع       

  .العهد
 من الدول األطراف بفعالية أصحاب احلقوق       حتميأن  بذلك   وُيقصد :احلقوقاية  مح  - ٥

أطراف فاعلـة   يف ارتكاهبا    تشارك ،قوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية   حلات  انتهاكأي  
 والتحقيـق   صـد ، واختاذ إجـراءات للر    ُنظم مالئمة ، من خالل سّن قوانني و     شركاتالمن  
عدم فإن  ومثلما أوضحت اللجنة مراراً،     . داء الشركات ساءلة بغية وضع وإنفاذ معايري أل     وامل

أن تكفـل   مبكان  ومن األمهية   . فعلامتناع عن    حيدث نتيجة فعل أو      قداالمتثال هلذا االلتزام    
__________ 

)٣( http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm. 
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ات الشركات للحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة       انتهاكالدول األطراف حصول ضحايا     
ل انتصاف فعالة من خالل وسائل قضائية أو تشريعية أو وسـائل أخـرى              ُبوالثقافية على سُ  

ات حقـوق   انتـهاك خذ خطوات من أجل منع      تلدول األطراف أيضاً أن ت    وينبغي ل  .مناسبة
واليتها، دون انتهاك سيادة    ل الرئيسية   ختضع مقارها اإلنسان اليت ترتكبها يف اخلارج شركات       

وعلى سبيل املثال، يف تعليق اللجنة العام       .  مبوجب العهد  ا من التزاماهت  النيلالدولة املُضيفة أو    
يتعني على الدول األطراف أن     "أّنه  على  ق يف املاء، تؤكد اللجنة      بشأن احل ) ٢٠٠٢(١٥رقم  

تتخذ تدابري ملنع مواطنيها وشركاهتا من انتهاك احلق يف املاء لألفراد واجملتمعـات يف بلـدان                
حيثما يكون بإمكان الدول األطراف اختاذ خطـوات للتـأثري   " على أنه  كما تؤكد  ".أخرى

ا احلق من خالل الوسائل القانونية أو الـسياسية، فإنـه   على أطراف ثالثة أخرى الحترام هذ 
 ".ينبغي اختاذ مثل هذه اخلطوات وفقاً مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل الواجب التطبيـق      

بشأن احلق يف العمل، تـشدد اللجنـة علـى أن           ) ٢٠٠٥(١٨ويف تعليق اللجنة العام رقم      
نسيات على حـد   متعددة اجل وطنية و الال  عماألاصة، ومنها مؤسسات    اخلعمال  األملؤسسات  

 تؤديه يف إجياد العمل، ويف سياسات التوظيف، وكـذلك يف إمكانيـة             دوراً خاصاً "سواء،  
وجيب أن تضطلع بأنشطتها وفقاً لتشريعات وتدابري       . احلصول على عمل دون التعرض للتمييز     

 العمل متفق عليها بني إدارية وقواعد سلوك وتدابري مالئمة أخرى تشجع على مراعاة احلق يف 
 بشأن احلق يف الضمان االجتماعي،      ١٩ويف تعليق اللجنة العام رقم      ". احلكومة واجملتمع املدين  

احلق يف الضمان االجتماعي خـارج       ينبغي للدول األطراف أن حتمي    " أّنه    على تؤكد اللجنة 
  ".انتهاك هذا احلق يف بلدان أخرىإقليمها مبنع مواطنيها وشركاهتا من 

قطاع الـشركات   من  صل  حتيعين أن تتعهد الدول األطراف بأن       و :وقإعمال احلق   - ٦
والدول األطراف الـيت    . عمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    الالزم إل على الدعم   

 يف اخلارج تشجع هذه الشركات على مساعدة الدول املضيفة،          تنشطتكون مقراً لشركات    
 بنـاء   يفيف حاالت الرتاعات املسلحة والكوارث الطبيعيـة،        حسب االقتضاء، مبا يف ذلك      

احلقـوق االقتـصادية   ضمان حتمل الشركات مسؤوليتها يف مراعـاة        القدرات الالزمة بغية    
  .واالجتماعية والثقافية

 اللجنة إيالء اهتمام خاص اللتزامات الـدول األطـراف املتعلقـة            ولذلك، تعتزم   - ٧
. الكاملوق اليت حيميها العهد هبدف اإلسهام يف إعماهلا         مبسؤوليات الشركات يف سياق احلق    

إىل الدول األطراف تـضمني     اللجنة   هذا البيان، تطلب     اليت يتناوهلا  متابعة املسائل    لج أ ومن
 بدور  فيما يتعلق تقاريرها األولية والدورية معلومات عن التحديات القائمة والتدابري املتخذة          

ع أطراف  وُتشجَّ. قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    إعمال احل  يفقطاع الشركات وأثره    
معلومات ذات صـلة     إىل اللجنة املقدمة  على تضمني عروضها    أيضاً  أخرى صاحبة مصلحة    

  .، حسب االقتضاءباملوضوع

        


