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 يشير المؤلفون إلى أنه يتم إعداد الترجمة إلى اللغات االسبانية والصينية والكمبودية 

 
 :من إعالن المؤلفين 
 

 سيفيديب الهند و  CEDHAمركز حقوق اإلنسان والبيئة و  SOMOاصدر مركز أبحاث الشركات متعددة الجنسية 
CIVIDEP   بشأن األعمال  ةستخدام المبادىء التوجيهية لألمم المتحدإبعنوان " كيفية دليال جديدا لمنظمات المجتمع المدني

رشاد، دليل إلى تقديم الدعم العملي واإلنسان في األبحاث المتعلقة بالشركات وحشد الدعم". يهدف هذا الالتجارية وحقوق اإل
بشأن األعمال  د لمنظمات المجتمع المدني حول كيفية استخدام المبادىء التوجيهية لألمم المتحدةوتقديم إطار مرجعي موح  

 نسان.إلالتجارية وحقوق ا
نسان وبالتالي دعم حترام حقوق اإلإق إلى موضوع مسؤولية الشركات عن للتطر ستخدام هذه المبادىء التوجيهية إيمكن 

 ."حترامها بشكل تامإهذه الحقوق لضمان خرى المعنية بت المحلية والعاملين، والجهات األالمجتمعا
    
 :ملخص الدليل من المؤلفين 

 
ستخدام إكيفية رشاد، وتقديم إطار مرجعي موحد لمنظمات المجتمع المدني حول دليل إلى تقديم الدعم العملي واإليهدف هذا ال"

لشركات عن لتطرق إلى موضوع مسؤولية اعند ا نساناألعمال التجارية وحقوق اإل المبادىء التوجيهية لألمم المتحدة بشأن
حترامها إبهذه الحقوق لضمان حترام حقوق االنسان وبالتالي دعم المجتمعات المحلية والعاملين، والجهات االخرى المعنية إ

 ."بشكل تام
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بشأن األعمال  المبادىء التوجيهية لألمم المتحدةستخدام  إمنظمات المجتمع المدني بهدف حسن يقدم الدليل إرشادات تطبيقية ل
حترام إمراقبة مدى نسان في االبحاث المتعلقة بالشركات وحشد الدعم، كما ويساعد هذه المنظمات على وحقوق اإل التجارية

 عية لهذه الشركات. اجتمنسان المعترف بها دوليا ، ضمن المسؤولية اإللحقوق اإل الشركات
 

  معلومات إضافية حول مقدمة التقرير والفهرست
 

لتوجيهية، وذلك بواسطة مؤشرات لتزامها بالمبادىء اإ"يقدم هذا الدليل أسلوبا عمليا لقياس أداء الشركات متعددة الجنسية لجهة 
 سئلة المعتمدة في التقييم... داء واألاأل

 حتياجات المستخدم:إ وفقيتألف الدليل من قسمين، 
في معالجة المخاطر المتعلقة  الشركة واجراءاتها وادائهافي نسان إلحقوق انجاح سياسات قدم تقييما عاما لمدى يول القسم األ

نسان والتي تتضمنها المبادىء التوجيهية.... )وهي خطوات حقوق اإلنتهاكات إللسلبية نتهاك هذه الحقوق وفي منع التأثيرات اإب
 نسان:في اي تقييم عام متعلق بحقوق اإل معتمدة عادة

 لسياسات المتعلقة بحقوق االنسانطالع على اولى: اإلالخطوة األ
 حترام حقوق االنسانالتأكد من بذل العناية الواجبة إلالخطوة الثانية: 

 جراءات التعويضيةتخاذ اإلإجراءات المعتمدة لضمان الخطوة الثالثة: التأكد من اإل
 لتزام بالقوانين والمعايير.(الخطوة الرابعة: التأكد من اإل

 
نسان من نتهاكات لحقوق اإلإليل في حال لم تكن على علم بأية ستعانة بهذا الجزء من الدلمدني اإلويمكن لمنظمات المجتمع ا

نتهاكات لحقوق إينصح للمنظمات التي رصدت صحاب الحقوق. كما أجانب الشركة، وفي حال لم تكن على تواصل مسبق مع 
 نتهاكات. لهذه اإل اآلثار الضارةلوقف  ل ما في وسعهان تستخدم هذا القسم من الدليل للتأكد مدى قيام الشركة بكأنسان اإل
 
. وهو يهدف الى قياس مدى ضارة بحقوق اإلنسانآثار حاالت التي سجلت تعامل مع الداة عملية للأفيشكل ما القسم الثاني أ

ين منظمات المجتمع بطريقة تتناسب مع المبادىء التوجيهية، ويشمل التقييم تعامال مباشرا ب اآلثارتعامل الشركات مع هذه 
 . )المتضررين( صحاب الحقوقأالمدني التي تقوم بالتقييم وبين 

 
عتمادها إتي يمكن لمنظمات المجتمع المدني ستراتيجيات الول والثاني ... فصل يتضمن نظرة عامة على اإلويلي القسمين األ

 للتعامل مع نتائج التقييم. )أقسام من هذا الفصل(
 

 اتمع الشركتعامل ال 
 لمحاكما 
 الحكومات المحلية 



  لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ةالوطنيجهات التنسيق 
 المنظمات الوطنية لحقوق االنسان/ أمناء المظالم 
 نسان، واآلليات األخرىشؤون األعمال التجارية وحقوق اإل في ةمم المتحدة العاملفرق عمل األ 
 ساننقليمية لحماية حقوق اإلنظمة اإلاأل 
 التوعية العامة 
 المؤسسات المالية والمساهمين 
 خرى العالقات التجارية األ 
 مم المتحدة تفاق العالمي التابعة لألمبادرة اإل 
 آليات التظلم الدولية والمنظمات الحكومية الدولية 

 
 ".وجيهات إضافيةدوات والوسائل المتاحة للحصول على تواأل... ويختتم  الدليل بفصل ختامي وقسم خاص بالوثائق،  


