المبادئ
الطــــوعية
حول األمن وحقوق اإلنسان
أسئلة شائعة طرحتھا الحكومات
 كيف ستستفيد أي حكومة من األنضمام الى مبادرة العمل الطوعي في مجال األمن وحقوق اإلنسان؟
تعد مبادرة المبادئ الطوعية حول األمن وحقوق اإلنسان )"المبادئ الطوعية"( مجموعة من المبادئ إضافة
إلى كونھا مبادرة اصحاب مصالح متعددين والتي تقدم التوجيه فيما يتعلق بكيفية ترويج اإلحترام العالمي
لحقوق اإلنسان وذلك في توفير األمن لنشاطات الصناعة اإلستخراجية .لقد وجدت العديد من الحكومات أن
مبادرة المبادئ الطوعية تتماشى على نحو جيد مع أھدافھا في رسم السياسات المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان
وتعزيز التطور وتجنب أو تقليل الصراع.
تحظى الحكومات التي تنضم لمبادرة المبادئ الطوعية بفرصة اإلشتراك بالتعلم المتبادل والحل المشترك
للمشكالت مع الحكومات األخرى؛ الشركات الدولية والوطنية للنفط والغاز والتعدين؛ والمنظمات غير
الحكومية للتعامل مع التحديات التي ترتبط بالمخاوف المتعلقة باألمن وحقوق اإلنسان في مجال الصناعة
اإلستخراجية – وبضمنھا تفاعل الشركات مع مزودي خدمة األمن العام والخاص.
 ھل أن مشاركة الحكومة في مبادرة المبادئ الطوعية تعزز اإلستثمار األجنبي؟ إن كان األمر كذلك،
كيف؟
نعم ،فمن خالل المشاركة في مبادرة المبادئ الطوعية ،فإن تلك الحكومة ستعبر عن إلتزامھا في حماية
إستثمارات قطاع اإلستخراج وذلك من خالل تعزيز وجود بيئة عمل تقلل تعرض المستثمرين للمخاطر
التشغيلية والقانونية ومخاطر سوء السمعة والتي ترتبط في بعض األحيان بالصراع الذي يحيط مشاريع
الصناعة اإلستخراجية.
إضافة إلى ذلك ،بإمكان أي حكومة مشاركة في مبادرة المبادئ الطوعية أن تشجع الشركات الوطنية بالسير
على نھجھا واإللتحاق بالمبادرة ،األمر الذي يمكن أن يساعد في تحسين سمعة تلك الشركات ويجعلھا شركاء
عمل يمكن إختيارھم في مشاريع مشتركة أو مع الحكومات المضيفة.
 ما المقصود بالحكومات "المضيفة" والحكومات "األم" ،وھل بإمكان الحكومات أن ُتدرج في كال
الصنفين في الوقت ذاته؟
يُقصد بـ"الحكومات األم" حكومات الدول التي تتخذ منھا شركات النفط والغاز والتعدين مقرا لھا،
و"الحكومات المضيفة" ھي حكومات الدول التي تعمل فيھا شركات النفط والغاز والتعدين .ويمكن تصنيف
العديد من الحكومات على انھا حكومات مضيفة وأم في نفس الوقت.
 ما الدور الذي تلعبه الحكومات األم في دعم تنفيذ مبادرة المبادئ الطوعية؟
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تلعب الحكومات األم دوراً بالغ األھمية في دعم تنفيذ مبادرة المبادئ الطوعية .فبإمكان الحكومات األم أن
تساعد في دعم مبادرة المبادئ الطوعية من خالل عدة جوانب من أنشطتھا – وبضمنھا مشاركتھا
الدبلوماسية واإلقتصادية مع حكومات أخرى .فعلى سبيل المثال ،غالبا ً ما تعمل أي حكومة أم ومن خالل
سفاراتھا على اإلشتراك مع الجھات الفاعلية الرئيسة على أرض الواقع ،بما في ذلك الحكومة المضيفة،
والشركات اإلستخراجية ،واألعضاء المحليين في المجتمع المدني .إن مثل ھكذا مشاركة قد تتضمن تنسيق
ودعم المبادرات من قبل الشركات والمنظمات غير الحكومية والحكومات األخرى ،وتقديم الدورات
التدريبية وإستضافة منتديات التعلم ،والترويج ألفضل الممارسات فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة المبادئ الطوعية.
كما وتدعم الحكومات األم أيضا ً مبادرة المبادئ الطوعية من خالل سياساتھا اإلقتصادية .فمثالً ،في بعض
الحاالت ،يمكنھا أن تتطلب من او تشجع الشركات التي تقدم وكاالتھا اإلتمانية الخاصة بالصادرات قروضا ً،
تشجعھا على اإللتزام بمبادرة المبادئ الطوعية.
 كيف يوفر نھج اصحاب المصالح المتعددة في مبادرة المبادئ الطوعية مجاالً لتحديد التحديات األمنية
وحلھا؟
يساعد منھاج الجھات المتعددة المستفيدة في مبادرة المبادئ الطوعية في الترويج إلى المشاركة بأفضل
الممارسات وتوفير فرص التعلم الجماعي وحل المشكالت .تعمل ھذه التفاعالت التي تجري بين مختلف
اصحاب المصالح على بناء الثقة والتي بالمقابل تعزز كالً من التعاون األفضل في التعامل مع المسببات
األساسية وراء المخاوف القائمة والمتعلقة باألمن وحقوق اإلنسان ،وكذلك إعطاء إستجابات منسقة وفي
الوقت المناسب إزاء تحديات محددة تطرأ بمرور الوقت.
تشكل المخاوف األمنية على وجه الخصوص مسائل صعبة ال سيما التي تستفيد من نھج أصحاب المصلحة
المتعددين .حيث يستقدم اصحاب المصالح المختلفة وجھات نظر فريدة من نوعھا للنظر في المسائل األمنية،
كما ويمكنھا النفاذ إلى مختلف أنواع المعلومات .تمتلك الحكومات معلومات دبلوماسية تتعلق بقطاع األمن،
وللشركات معرفة مباشرة تتعلق بالتحديات المرتبطة بالعمل مع األمن العام والخاص على أرض الواقع ،كما
وتستطيع المنظمات غير الحكومية الوصول إلى معلومات ذات صلة بحجم األثر الذي تعكسه المسائل
األمنية على المجتمعات المحلية .من خالل العمل معا ً ومشاركة المعلومات ،يكون اصحاب المصالح
المتعددين مجھزين على نحو أفضل للنظر في المخاوف األمنية جميعا ً.
 ھل بإمكان إحدى شركات النفط الوطنية ،والتي تعمل على نطاق وطني فقط ،أن تصبح أحد المشاركين
في مبادرة المبادئ الطوعية؟
نعم .ليس ھنالك أية قيود على شركات النفط الوطنية التي تشارك في مبادرة المبادئ الطوعية .للمزيد من
المعلومات حول كيفية أن تصبح إحدى الشركات المشاركة ،يرجى النظر في إطار التقديم والمشاركة
الخاص بالحكومات.
 حكومتي ھي بالفعل أحد أعضاء مبادرة شفافية الصناعات اإلستخراجية )" .("EITIما مدى إختالف
مبادرة المبادئ الطوعية؟
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كما ھو الحال مع مبادرة المبادئ الطوعية ،فإن مبادرة شفافية الصناعات اإلستخراجية تنطبق على قطاع
اإلستخراج .تھدف مبادرة شفافية الصناعات اإلستخراجية إلى تحسين الشفافية المالية ،بينما تركز مبادرة
المبادئ الطوعية على األمن.
الموارد والدعم
 ماھي اإللتزامات المالية للمشاركة في مبادرة المبادئ الطوعية؟
تتحمل الحكومات والشركات المشاركة مسؤولية تقديم مساھمة سنوية في تكاليف عمل مبادرة المبادئ
الطوعية .ففي كل سنة ولدى اإلجتماع العام السنوي ،يتفق المشاركون على ميزانية السنة القادمة من أجل
دعم خطة عمل موضوعة .في السنوات األخيرة ،بلغ اإلسھام السنوي المتوقع ھو  25,000دوالر لكل
حكومة وشركة ضمن المشاركين .وال تقدم المنظمات غير الحكومية أي إسھام سنوي ،إال أنھا تتحمل
مسؤولية تمويل رحلتھا لحضور اإلجتماع العام السنوي لمبادرة المبادئ الطوعية.
والجدير بالذكر ،فإن من المتوقع من الحكومات المشاركة وخالل عامھا االول من المشاركة في المبادرة أن
تدفع مبلغا ً يساوي نصف التكاليف المرتبطة بإحدى الحكومات المشاركة ،وبعدھا تضاف إستحقاقاتھا وصوالً
إلى المبلغ الكلي.
 ما الذي يتوجب على أية حكومة القيام به لتلبي متطلبات العضوية لمعايير المشاركة بمبادرة المبادئ
الطوعية؟ وما الذي يحدث إن لم تتمكن من اإلستجابة لتوقعات مبادرة المبادئ الطوعية؟
إن مقياس المشاركة بمبادرة المبادىء الطوعية ينص على إلتزام جميع المشاركين بمايلي:
 اإلستعداد المسبق لتطبيق او المساعدة في تطبيق المبادىء الطوعية؛
 حضور اإلجتماع السنوي ،وكلّما كان مناسباً ،حضور بقية األجتماعات الغير إعتيادية وتلك التي
ُتع َقد داخل البلد؛





جعل الجھود الرامية لتطبيق او المساعدة بتطبيق المبادىء الطوعية علنية؛
إعداد تقرير سنوي بخصوص الجھود الرامية لتطبيق او المساعدة بتطبيق المبادىء الطوعية؛
المشاركة في الحوار مع الجھات المشاركة األخرى ببرنامج المبادىء الطوعية؛
المشاركة بالمعلومات إستجابة للطلبات المعقولة من المشاركين اآلخرين.

وبغية الدخول كمشارك حكومي ،فأن على الحكومة إعداد وتطبيق خطة عمل لترويج وتطبيق المبادىء
الطوعية .ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات لما تتضمنه خطة العمل في الملحق )أ( من إطارقبول
ومشاركة الحكومات .
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إن أي حكومة ) أو أي مشارك آخر( يمكن إعتباره عضو غير فعّال ويستوجب إقصائه إذا :تخلّف عن تقديم
تقريراً سنوياً ،ورفض التحاور مع بقية المشتركين بمبادرة المبادىء الطوعية أو ،تخلّف عن دفع
المستح ّقات.
 ماھو مقدار الوقت والموارد الواجب تخصيصھا لكي تصبح كحكومة مشاركة في مبادرة المبادىء
الطوعية؟
يتفاوت مقدار تخصيص الوقت والموارد الالزمة للحكومة المشاركة .كحد أدنى ،مطلوب من الحكومة
المشاركة حضور اإلجتماع السنوي ،وكذلك المشاركة في اجتماع عن بُعْ د)  (Teleconferenceشھريا ً
مع ركن الحكومة ،باإلضافة الى تقديم تقرير سنوي الى مبادرة المبادىء الطوعية يتضّمن ّ
ملخص ألنشطة
الحكومة الخاصة بتشجيع تطبيق المبادىء الطوعية في تلك السنة .كما ويُطلب من الحكومة أيضا ً تطبيق
خطة العمل التي قدمتھا لكي تصبح حكومة مشاركة.
الكثير من الحكومات المشاركة تشترك أيضا ً بمجاميع عمل  ،وإن كانت ھذه المشاركة غيرمتطلبة .تر ّكز
مجاميع العمل على مجموعة من المواضيع من التوعية والتطبيق الى اإلدارة ) الحوكمة( .ويعتمد مقدار
الوقت الالزم تخصيصه للمساھمة بمجموعة العمل على طبيعة نشاط مجموعة العمل ،ولكنه على العموم
مقتصر على اإلجتماعات الشھرية عن بُعْ د.
ويمكن أن تختار الحكومة األم والمضّيفة ان تكون فعالة التوعية بمبادرة المبادىء الطوعية من خالل
سفاراتھا ،وقد تتضمن ھذه المشاركات عقد حوارات ألصحاب المصالح المتعددين ،وكذلك التواصل مع
الحكومات -األعضاء وغير األعضاء -حول أمور تتعلق بتطبيق مبادرة المبادىء الطوعية.
وقد تختار الحكومة األم والمضّيفة ايضا أن تكون فاعلة ضمن بلدانھا في مجال تشجيع التوعية وتطبيق
المبادىء الطوعية .وتتضمن األنشطة المحتملة األلتقاء بشركات قطاع اإلستخراج للتشجيع على تطبيق
المبادىء الطوعية ومعالجة المخاوف المتعلّقة باألمن وحقوق اإلنسان ،والمشاركة في حوارات أصحاب
المصالح المتعددين ،باإلضافة الى دعم وتشجيع تدريب القوات األمنية العامة على المبادىء الطوعية.
 ھل توجد خيارات أمام الحكومة الراغبة باإلنتساب ،ولكنھا غير قادرة على تح ّمل المساھمة
المالية المتوق ّعة؟
إذا أرادت حكومة ما اإلشتراك بمبادرة المبادىء الطوعية ولكنھا متوجسة من عدم القدرة على
تحمّل المساھمة المالية السنوية ،فعليھا اإلتصال بسكرتارية مبادرة المبادىء الطوعية لمناقشة
خيارات معينة.

كيفية اإلشتراك وماھو المطلوب
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 ماھي الخطوات الواجب إتباعھا لكي تصبح عضو مشارك في مبادرة المبادىء الطوعية؟
أي حكومة راغبة باإلشتراك بمبادرة المبادىء الطوعية عليھا تقديم خطاب نوايا خطي الى
سكرتارية مبادرة المبادىء الطوعية كي تصبح بموجبه "حكومة صاحبة طلب ".يجب أن تحتوي
ھذه الرسالة على بيان إلتزام الحكومة المشاركة بالمبادىء الطوعية.
وسوف تقوم السكرتارية بتقديم خطاب نوايا الحكومة المتقدمة الى اللجنة التوجيھية والتي بدورھا
تقرر بالتشاور في الجلسة السنوية العامة فيما إذا كانت الحكومة المتقدمة جديرة باإلنضمام كـ"
حكومة ملتزمة" إذ أن جميع الحكومات المتقدمة لإلنضمام يتم قبولھا بد ً
اية كحكومات ملتزمة.
وكي تصبح الحكومة الملتزمة حكومة مشاركة  ،عليھا تقديم خطة عمل موضّح فيھا الخطوات التي
تعتزم الحكومة القيام بھا لتشجيع وتطبيق المبادىء الطوعية .وتق ّدم خطة العمل ھذه الى اللجنة
التوجيھية خالل  18شھراً من تاريخ قبول الحكومة كعضو ملتزم .وسوف تقوم اللجنة التوجيھية
بالتشاور مع الھيئة العامة بمراجعة خطة العمل وأتخاذ القرار بخصوص قبول الحكومة المتقدمة
كحكومة مشاركة.
المزيد من المعلومات ،بخصوص عملية القبول بضمنھا موضوع خطاب النوايا وكذلك مفردات
خطة العمل الوطنية ،يمكن الحصول عليھا من خالل إطارالمبادىء الطوعية إلنتساب ومشاركة
الحكومات جديدة .
 ماذا لو كانت حكومة ما مھتمة باإلنضمام ولكنھا غير مستعدة للوفاء بمتطلبات معايير المشاركة
كمشارك كامل العضوية؟
تشجع الحكومات المشاركة بمبادرة المبادىء الطوعية الحكومات المھتمة باإلنضمام باإلستعالم أكثر عن
كيفية العمل مع مبادرة المبادىء الطوعية بدون أن تصبح حكومة كاملة العضوية .وتستطيع أي حكومة
اإلتصال بأمانة مبادرة المبادىء الطوعية ،أو بأحد الحكومات األعضاء او الملتزمة لإلفصاح عن إھتمامھا
وإلستكشاف سبل معرفة المزيد.
أحدى الطرق التي تستطيع الحكومات من خاللھا بحث سبل المشاركة بمبادرة المبادىء الطوعية ھي أن
تتقدم الحكومة بطلب لحضور األجتماع السنوي بوجود جميع األعضاء .إذ قامت اللجنة التوجيھية في السابق
بدعوة عدد من الحكومات لحضور اإلجتماع السنوي كضيوف مدعوّ ين ،وھذه وسيلة ممتازة لتعلّم المزيد
عن ھذه المبادرة وفوائد تطبيق المبادىء الطوعية.
 مالمقصود بخطة عمل الحكومة؟ وھل سيساعد المشاركون بمبادرة المبادىء الطوعية في ھذه
العملية؟ وكيف ينبغي أن تبدأ الحكومة بإنشاء ھكذا خطة عمل؟
تستطيع الحكومة أن تصبح حكومة ملتزمة من دون وجود خطة عمل معتمدة ،ولكن يجب على ھذه
الحكومة أن تنشىء ھكذا خطة خالل فترة  18شھراً كي تصبح حكومة مشاركة .خطة العمل يجب أن
5

المبادئ
الطــــوعية
حول األمن وحقوق اإلنسان
توضّح الخطوات التي تعتزم الحكومة إتخاذھا من أجل تعزيز وتطبيق المبادىء الطوعية .على وجه
التحديد ،الخطة ينبغي أن )أ( ُتظھر األلتزام بـ وتنفيذ المبادىء الطوعية محليا ً وخارجيا ً على ح ٍد سواء،
ّ
وحث الشركات والمنظمات غير الحكومية وبقية الحكومات على اإلنضمام
و)ب( الترويج للمبادىء الطوعية
الى مبادرة المبادىء الطوعية وتطبيق مبادئھا .وتتضمّن أمثلة األنشطة المحتملة والتي تھدف الى تعزيز
وتطبيق المبادىء الطوعية ،إجتماعات مائدة مستديرة دورية ألصحاب المصالح المتعددين؛ إنشاء
إستراتيجيات لتعزيز المبادىء الطوعية بين اإلدارات؛ بذل الجھود؛ وإدارة التدريب؛ وتطوير التشريعات
الوطنية؛ واإلنضمام الى جھود التوعية التي تقوم بھا الحكومة وشركات القطاع الخاص والمنظمات غير
الحكومية؛ باإلضافة الى تقديم عروض في المعارض والمؤتمرات الدولية.
ال يوجد إجراء أو نموذج معين إلعداد خطة العمل ،ولكن يتعين على الحكومات أن تفعل ذلك بطريقة
تتضمن التشاور مع الوكاالت الحكومية ذات الصلة )على سبيل المثال التجارة والدفاع والعدل والطاقة
والتعدين( .وبالنسبة للحكومات األم ،يجب وضع خطة تشمل أيضا التشاور مع السفارات والبعثات في
البلدان التي يكون فيھا تنفيذ المبادئ الطوعية ضروريا .وأخيرا ،يتعين على الحكومات أن تتشاور مع
شركات القطاع االستخراجية وأعضاء المجتمع المدني.
ويمكن للمشاركين الحاليين في المبادئ الطوعية مساعدة الحكومات في إعداد خطط العمل .ينبغي أن تقوم
أي حكومة منخرطة تسعى للحصول على المساعدة االتصال بالسكرتارية أو أعضاء ركيزة الحكومة
لمناقشة أشكال المساعدة الممكنة.
 ھل ينبغي لحكومة ما إتخاذ أي إجراء تشريعي إذا إنضمت إلى مبادرة المبادئ الطوعية؟
مبادرة المبادئ الطوعية ال تتطلب من الحكومات إتخاذ أي إجراءات تشريعية محددة لغرض االنضمام.
يجوز للحكومة المنخرطة تحديد الحاجة إلجراء تغييرات تشريعية محددة كجزء من خطة عملھا.

أثر تنفيذ المبادئ الطوعية
 كيف يساھم الدعم الحكومي للمبادئ الطوعية إلى تحقيق ممارسات أفضل؟
ان المبادئ الطوعية تدعم جھود الحكومات للتأثير إيجابيا على الممارسات األمنية المتعلقة بالمشاريع
االستخراجية .وأفادت الحكومات المشاركة بأن المبادئ الطوعية تعزز أھداف الحكومة المتعلقة بحقوق
اإلنسان واألعمال التجارية ،فضال عن التنمية االقتصادية الخارجية واالستقرار .من خالل التعھد ونشر
الدعم الخاص بھم – في المواقع الحكومية على االنترنيت وإعالم السفارات وخالل االجتماعات والفعاليات-
سوف تقوم الحكومات المشاركة بالمساعدة في تحديد السلوك التجاري المسؤول .ويمكن للحكومات أيضا
تدريب قوات األمن الخاصة بھا بما يتفق مع المبادئ الطوعية .وأخيرا ،يمكن للحكومات المشاركة االنخراط
مع الحكومات األخرى إلعتماد وتنفيذ المبادئ الطوعية.

6

المبادئ
الطــــوعية
حول األمن وحقوق اإلنسان
وبشكل أكثر تحديدا ،وجدت حكومة مشاركة في المبادئ الطوعية بأن المبادئ الطوعية توفر أساسا
لمناقشاتھا مع شركاتھا لغرض تشجيعھا على تحمل المسؤولية واحترام المعايير الدولية فيما يتعلق بمدى
تأثير عملياتھا على األفراد والمجتمعات .وذكرت حكومة اخرى مشاركة بالمبادئ الطوعية بأن المبادئ
الطوعية تساعدھا على تحقيق أھداف منع نشوب الصراعات في استراتيجية الحكومة في بناء
االستقرارالخارجي.
ان الحكومات أيضا غالبا ً ماتكون في وضع جيد يؤھلھا لتسھيل العالقات بين الشركات المشاركة ومنظمات
المجتمع المدني ،تلك العالقات التي تطور جھود التنفيذ .على سبيل المثال ،عملت سفارة من حكومة مشاركة
في المبادئ الطوعية مع شركة تعدين والمنظمات غير الحكومية المشاركة في المبادئ الطوعية إليجاد
طرق لدعم العمل على أرض الواقع من أجل تعزيز وتحسين ممارسات أمن المجتمع في مواقع مناجم
التعدين .وبالمثل ،في إندونيسيا ،دعمت حكومة مشاركة في المبادئ الطوعية الجھود التي تبذلھا منظمة
محلية غير حكومية لعقد حوارات بين أصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز تنفيذ المبادئ.
باإلضافة إلى ذلك ،وضعت حكومة غنية بالمعادن مشاركة في المبادئ الطوعية خطة وطنية لتنفيذ المبادئ
الطوعية في واليتھا القضائية ،و لجنة التعدين والطاقة الخاصة بھا والمتألفة من أصحاب المصلحة
المتعددين لترويج ونشر ممارسات حقوق اإلنسان ذات الصلة باألمن وتعمل لوضع مؤشرات ضمانات
المبادىء الطوعية .وتقدم اللجنة أيضا منتدى للحوارات الثنائية بين الشركات والحكومة حول انتھاكات
حقوق اإلنسان .وقد وقعت وزارة الدفاع للدولة على مذكرة تفاھم تتضمن المبادئ مع العديد من المشاركين
بالمبادئ الطوعية .دعمت ھذه الجھود مجتمعة القوات المسلحة في جھودھا الرامية إلى توظيف الممارسات
األمنية بالقرب من مشاريع الشركة بما يتفق مع القانون الدولي اإلنساني والمبادئ التوجيھية بشأن استخدام
القوة.
 كيف يدعم تطبيق الشركة للمبادئ الطوعية تحقيق نتائج أفضل على أرض الواقع؟
ان تطبيق المبادئ الطوعية من قبل الشركات يدعم الممارسات المطورة على مستوى المشروع.
تدرك المبادئ الطوعية بأن الشركات يمكن أن تحترم حقوق اإلنسان بشكل أفضل من خالل دمج برامج
التوعية لحقوق اإلنسان مع اجراءات المحافظة على سالمة وأمن العمليات الخاصة بھم .وتحقيقا لھذه الغاية،
قامت الشركات المشاركة بتحديث سياسات وإجراءات شركاتھا لتعكس القيم والعمل بالتوصيات المذكورة
في المبادئ الطوعية.
على سبيل المثال ،ان العديد من الشركات المشاركة قامت بالفعل بإدماج المبادئ الطوعية في عقودھم مع
الشركات الخاصة التي تقدم الخدمات االمنية .باإلضافة إلى ذلك ،استثمرت الشركات بشكل كبير في تطوير
ونشر برامج التدريب في مجال حقوق اإلنسان لقوات األمن العامة والخاصة وموظفي الشركة والمتعاقدين.
وعلى سبيل المثال ،أجرت شركة تعدين اجنبية في إندونيسيا  28500ساعة تدريب خاص على سياسة
الشركة في مجال حقوق اإلنسان في عام  .2011تلقى التدريب خمسة آالف موظف و  7000متعاقد
و 1700آخرين ،بما في ذلك رجال الشرطة والقوات المسلحة والطالب والمنظمات المجتمعية.
7

المبادئ
الطــــوعية
حول األمن وحقوق اإلنسان
ويمكن للشركات أيضا االستفادة من خبرة نظرائھا ،فضال عن المنظمات غير الحكومية والحكومات
المشاركة لتحسين عمليات تقييم المخاطر ،وبالتالي تحديد ومعالجة المخاطر في مجال حقوق اإلنسان ذات
الصلة باألمن بطريقة افضل .
 كيف يساھم دعم المنظمات غير الحكومية للمبادئ الطوعية في تحسين تطبيقھا ؟
تدعم المنظمات غير الحكومية المبادئ الطوعية من خالل السعي الى تضمينھا في معايير الحكومة
والمنظمات الحكومية الدولية ،فضال عن القوانين والمبادرات الطوعية .على سبيل المثال ،تسعى إحدى
المنظمات غير الحكومية الى تضمين المبادئ الطوعية في توجيھات االتحاد األوروبي الجديدة ،قدر تعلق
تلك التوجيھات بالموضوع .وضمنت المنظمات غير الحكومية بنجاح إدراج المبادئ الطوعية في نظام
ضمان الحوار الھولندي لسلسلة امداد الفحم للمستخدمين الرئيسيين.
ان المنظمات غير الحكومية المشاركة في المبادئ الطوعية تدعم أيضا أصحاب المصلحة المتعددين في
اجراءاتھم التي تشترك فيھا الشركات والشرطة المحلية والجيش والمجتمعات المحلية .وعقدت المنظمات
غير الحكومية الحوارات المستمرة بين أصحاب المصلحة المتعددين لدعم المبادئ الطوعية في البلدان بما
في ذلك جمھورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا وتنزانيا .على سبيل المثال ،ساعدت منظمة غير حكومية
مشاركة في المبادىء الطوعية على عقد اجتماعات أصحاب المصلحة المتعددين في كولومبيا التي أدت إلى
إنضمام الحكومة إلى المبادئ الطوعية ،وساعدت أيضا في المطالبة بإدراج حقوق اإلنسان في المناھج
التعليمية لقوات األمن الكولومبية .ان فريق عمل المبادىء الطوعية في إندونيسيا ،الذي انعقد في البداية من
قبل منظمة غير حكومية مشاركة في المبادىء الطوعية ،تناقش تحديات التنفيذ في ذلك السياق بالتحديد،
وتتبادل أفضل الممارسات وتعمل على توعية الحكومة .وعالوة على ذلك ،نظمت منظمة غير حكومية
مشاركة في المبادئ الطوعية العشرات من دورات تدريب لرجال الشرطة الذين يحرسون منجم لشركة
مشاركة في المبادىء الطوعية ،وابتكرت برنامج الشرطة المجتمعية لمناطق قريبة من المنجم .تطلبت ھذه
العملية تنسيقا وتواصال مستمرا مع الحكومة والشركة والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني المحلي.
وأخيرا ،ان المنظمات غير الحكومية تساعد الشركات على تحسين ممارساتھا وتحديد المخاطر بدقة .على
سبيل المثال ،وافقت منظمة غير حكومية مشاركة في المبادىء الطوعية بالقيام بشكل مشترك في اجراء
تقييم مخاطر وفقا للمبادئ الطوعية لمنجم تابع لشركة مشتركة في المبادئ الطوعية في كولومبيا .وقد
وضعت منظمة غير حكومية أخرى مؤشرات األداء للمبادئ الطوعية وتقوم بإختبارھا ميدانيا ً مع شركات
مشاركة في المبادئ الطوعية في بيرو وكولومبيا.
للحصول على أمثلة محددة لتنفيذ المبادئ الطوعية في بلدان أو قطاعات معينة ،الرجاء االتصال مباشرة مع
سكرتارية المبادئ الطوعية على عنوان البريد االلكتروني التالي:
voluntaryprinciples@foleyhoag.com
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