
 
 

  ألمن وحقوق اإلنسان:بشأن ا المبادئ الطوعية
  شركاتالمن قبل تنفيذ البشأن  للحكومات معلومات اساسية

  

متعددة تشارك ذات مصلحة )  ھي مبادرة VPs، مبادرة المبادئ الطوعية بشأن األمن وحقوق اإلنسان (2000تأسست في عام 
النفط  كدليل لشركاتمجموعة من المبادئ  تطبيق ) التي تعززNGOsفيھا الحكومات، والشركات، والمنظمات غير الحكومية (

  ة تحترم حقوق اإلنسان.فير األمن لعملياتھا بطريقتول إستخراج المعادنوالغاز و
  

بتكار أفضل ال المواردالجمع بين و ، لمشاكلالمشترك ل حلالو المشترك التعلم فيياخذون دوراَ  في المبادرة ونالمشارك
  حقوق اإلنسان.في مجال لتحديات األمنية ولإليجاد حلول الممارسات 

   ملموساللتغيير ليخلق برنامج   ي نھج اصحاب المصلحة المتعددين الذيالمبادئ الطوعية:  ھ
  

بقطاع   تمتلك الحكومات معلومات دبلوماسية متعلقة  .ينفريد مساھمةو هرؤي صحاب المصلحة المتعددةاكل مجموعة من قدم تُ 
 لدىو؛ على أرض الواقع معلومات مباشرة بشأن تحديات العمل مع األمن العام والخاصشركات لدى الو ؛الخاصاألمن العام و

وبالعمل على المجتمع المحلي.   ألمنيةاالمساءل أثير تكيفية  حول على معلوماتامكانية الحصول  المنظمات غير الحكومية
 ً األمنية بصورة المشاكل لمعالجة  طريقة فضلبأ اصحاب المصلحة المتعددة مسلحين يكونمشاركة المعلومات بو ، سويا

  :تشمل جماعية. واألمثلة على ذلك

 في تعزيز وتنفيذ المبادئ من خالل فريق  الطوعية النھج والتحديات المبادئ في تقاسم المشاركونيفي بيرو،  .بيرو
 وزارة الشؤون الخارجية في بيروو الوطينةغير الربحية الدولية والبالد، والذي يتألف من المؤسسات داخل عمل في 

 ، وضع. من خالل ھذه العمليةلمبادئ الطوعية وشركات المبادئ الطوعيةاألعضاء في سفارات الحكومات و
بحقوق اإلنسان، وتشجيع حكومة  و األمنالمخاوف المتعلقة بالمبادئ الطوعية أساسا متينا لمعالجة  في مشاركونال

 .المبادئ الطوعيةبيرو لالنضمام إلى مبادرة 
 

 وا بالمبادئ الطوعية، التزم. في كولومبيا حيث كل من الحكومة الوطنية والعديد من الشركات اإلستخراجية كولومبيا
ر استعداداً على تحليل صبحوا أكثيأعلنت الشركات بأن االنضمام إلى مبادرة المبادئ الطوعية ساعدتھم على أن 

 اتشركالحكومة كولومبيا بانتظام مع  تواصلت  اليومية. عمالومناقشة ومعالجة قضايا حقوق اإلنسان في سياق األ
على  عتماداً او  .ماحقوق اإلنسان وتسھيل النمو المستدفي مجال مخاطر الستراتيجيات للحد من االتطوير في  عضاءاأل

حتى يتسنى للقوات  جديدألمني النموذجھا ابتبني الحكومة  تقوم نفسھا،الشركات ب طر الخاصةاخماليل لنتائج تح
قوم الحكومة أيضا بإعداد وت  أفضل للعمل وفقا لمبادئ حقوق اإلنسان.صورة بأن تكون جاھزة المسلحة والشرطة 

السياسي واالجتماعي  سياقوالاألدوات ون وفرالذين سيشغلين الحاليين والمستثمرين المحتملين للم توجيھي دليل
وزارة الدفاع قامت .  ة في البالدمالتحقيق التنمية المستدو عملوالمؤسسي واالقتصادي للتخفيف من مخاطر ال

سلوك ل راييكمعالطوعية المبادئ  تتضمن مذكرات تفاھم بتوقيعالمبادئ التطوعية الكولومبية والعديد من شركات 
 .لشركاتا مشاريع التي تحميلقوات الكولومبية ا

  الواقع أرضاحترام حقوق اإلنسان على  يعززممارسات الشركات  فيإدماج المبادئ 

في  وعمليات التقييم  إجراءاتو سياساتبخطوات ذات الصلة الالمبادئ إلى  دمجبالمبادئ الطوعية شركات العديد من قامت 
  ھا.احترام حقوق اإلنسان في توفير األمن لمرافقھا ومباني تعزيزلشركاتھا 

  منتدى لمساعدة الشركات في ترجمة المبادئ رة المبادئ الطوعية مبادتقدم   .مخاطر في مجال حقوق اإلنسانالتقييم
وتحقيق نتائج ملموسة ، حقوق اإلنسانبضر ي خطروقوع وعمليات تقييم للتقليل من ، إجراءات و، سياسات داخلية الى 

تقليل احتماالت  الىالمبادئ الطوعية عضوا في معادن استخراج شركة على أرض الواقع. على سبيل المثال، تسعى 



 
تقييم  حددت اجراءاتسلحة النارية إال إذا األعدم السماح للقوات األمنية بحمل عن طريق  مناسبة القوة الغيرستخدام إ
المبادئ في المشاركة حدى شركات اتقوم  ،االعتداء الجنسي مخاطرللحد من   .ستخدامھاإ يةأمكان مخاطر تبريرال

 . من األناثأمن  موظفإلى  ات على حرمة المكان من النساءعتقال ومراقبة المتعديمسؤولية إ لقاءالطوعية بإ
  

 المبادئ في عقودھم مع مقدمي  دمجبالمبادئ الطوعية شركات العديد من  قامت.  العقود مع مقدمي الخدمات األمنية
المبادئ في جميع العقود مع على سبيل المثال، احدى شركات استخراج المعادن شملت   الخدمات األمنية الخاصة.

األسلحة النارية  حمللالفرد  مالئمةالخاصة. وتشمل ھذه األحكام التعاقدية معايير لتحديد مدى  نيةاألمالخدمات مقدمي 
الدولية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون العام، واإلبالغ عن  المبادئقواعد محددة لالشتباك على أساس وواستخدامھا، 

عقود مع مقدمي المبادئ في الأيضا إلى إدماج  المبادئ الطوعيةشركات تسعى و الحوادث وإجراءات التحقيق. 
 المبادئ. على ھذةعريف الحكومة الوطنية والمحلية ، وغالبا ما تبدأ ھذه العملية عن طريق تةالعام نيةاألمالخدمات 

 
 إبالغ التظلّم آلياتمن متنوعة مجموعة شركات المبادي الطوعية قد أنشأت ل. إعداد التقارير ومعالجة المشاكل.  

 شركات وقد وضعت خطوط ساخنة مستقلة وسرية. المبادئ الطوعية توفرالمشتركة في شركات النفط العديد من 
، وحلھا في الوقت بھذا الغرض معينينإلى موظفين مسؤولين شكاوى لتوجيه ال اجراءات أيضا المبادئ الطوعية 

 .المناسب
 

 .المبادئ الطوعية شركات  قامت التدريب في مجال حقوق اإلنسان لمقدمي الخدمات األمنية والموظفين والمقاولين
 ةالعامالخدمات األمنية استثمارات كبيرة في تطوير ونشر برامج التدريب في مجال حقوق اإلنسان لمقدمي ب

المبادئ الطوعية عضوا في تعدين ن. على سبيل المثال، أجرت شركة ، والمقاوليات، موظفي الشركةوالخاص
خمسة  في اندونيسيا وحدھا.  2011ال حقوق اإلنسان في عام الشركة في مجسياسة عن  معينتدريب  ساعة 28,500

والمنظمات  والطالب، جيش،وال شرطةأخرين بما في ذلك ال 1,700و المقاولين، من  7,000آالف موظف، 
لضمان  تحريريو باجراء تقييم شفوي  مبادئ الطوعيةمشاركة في الشركة أخرى تقوم و . تلقوا التدريب المجتمعية

مسؤوليات في لل ذات قيمةم تنتج مفاھي كوادر األمنية والتي تجري سنويا على األقللأن دوراتھا التدريبية المخصصة ل
 اإلنسانمجال حقوق 

 
  حديدالمبادئ الطوعية بت معظم شركات تقوم.  مبادئ طوعيةفي المحددة موظفين على أرض الواقع مع مسؤوليات 

الشركة  إدماج المبادئ في عملياتب يسمح ممامستوى المشروع، على  عينينعلى موظفين ممسؤولية تطبيق المبادئ 
 فياثنين بتعيين مستشارين المبادئ الطوعية عضو في شركة تقوم بفعالية اكثر. على سبيل المثال، في كولومبيا، 

المبادئ تعدين مشاركة في شركة  تقوموبالمثل،  عزيز تنفيذ المبادئ. لية تومسؤتحملون الذين ية العام يةمنأأل اتالعالق
ھؤالء  يقوم؛ لھادوليا العائدة  عاملةلا اجممنالقع اموكافة حقوق اإلنسان في  موظفي امتثال لتطبيقنشر ب الطوعية

 ومتابعة االدعاءات المتعلقة بانتھاكات حقوق اإلنسان. باستالم وتوثيق موظفونال
 

  العمل اثناءالمساءلة 
  

في المستمر  اسعيھمن خالل  مبادئ الطوعيةالمتعلقة بالالداخلية واجراءاتھا  بانتظام سياساتھاالمبادئ الطوعية  شركاتتراجع 
تقييمات تفويض ب منھا بعضاليقوم تنفيذھا للمبادئ، وعملية داخلية لتقييم إجراءات العديد من الشركات لدى  . ممارساتھاتحسين 

إحدى شركات إستخراج تستخدم  تقييم. من الوضع إجراءات لتنفيذ التوصيات المنبثقة  في شاركونثم يقوم الم خارجية. 
أن بالشركة أعلنت  ؛ وكجزء من عملية التقييم الداخليالطوعية  بالمبادئصلة قائمة مؤشرات ذات على سبيل المثال،  المعادن،

 لمبادئ الطوعيةمشاركة في اشركة أخرى تستخدم ومن المخاطر في مجال حقوق اإلنسان.  حدعلى ال ھاساعدت المؤشراتقائمة 
جميع العمليات ذات المخاطر .  أو منخفض المخاطر متوسطمستوى عالي  على انھاعلىعملية تقييم المخاطر لتصنيف العمليات 

مشاركة في اخرى قامت شركات سنويا أو نصف سنويا من قبل أخصائي خارجي مستقل. وجرى تقييمھا ي العالية والمتوسطة 
 الطوعية. مبادئبال ھالتزاماتاحاالت محددة لضمان تنفيذ في  محققين مستقلين طوعية بنشر المبادئ ال

 



 
ارية المبادئ الطوعية على قطاعات محددة، يرجى األتصال بسكريت واللحصول على أمثلة في تنفيذ المبادئ الطوعية في بلدان 
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