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 چکیده

هاي چندملیتی با ماهیت خصوصی خود از مسئولیت باشند. شرکتها متعهد به رعایت حقوق بشر میدولت

المللی فارغند. برخی از آنها براي کسب سود و منفعت اقتصادي و استفاده از منابع و امکانات کشورهاي ینب

خود  هايکارخانهتوسعه نیافته و یا در حال توسعه، با اعمال نفوذ سیاسی، اقتصادي، حقوق بشري کارگران 

ي ي مهم حقوق بشري جامعهه. پس از طرح این موضوع به عنوان دغدغکنندمیدر این کشورها را نقض 

مسئول نقض حقوق بشر  توانندمیو نهادهاي دولتی  هادولتي سنتی که فقط المللی کنونی، این عقیدهبین

انتساب مسئولیت حقوق بشري به  هايمکانیسمباشند، به چالش کشیده شد. هر چند باید اذعان داشت که 

در قبال نقض حقوق بشر،  هاشرکتي مسئولیت سألهعاملین غیردولتی هنوز در حال شکل گیري است و م

براي  تعیین کنیمهنوز غیرقطعی و مبهم باقی مانده است. هدف از بحث پیرامون این مقوله این است که 

. به همین دلیل ساختار تحقیق دو وجهی است و بر مسئولیت شودمیقواعد حقوق بشر مسئول قلمداد 

را در حال  هاشرکتکه  شودمیوجه به نتایج بیان تبا  ر( تمرکز دارد.شرکت و دولت )اعم از میزبان و ماد

مادر این  هايدولت و ؛مستقیماً مسئول دانست تواننمیحاضر و با این سیستم حقوقی بین المللی موجود 

مسئول انگاشت و علیه او طرح  توانمیرا نیز در صورت اثبات همکاري و دخالت مستقیم در عمل  هاشرکت

 کرد. دعوي

 

 چندملیتی ،هايشرکت ،مسئولیت ،حقوق بشر ،مقرراتواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

چنددملیتی و  هايشرکتچندملیتی ابتدا باید به تعریف  هايشرکتمسئولیت  مقررات حقوق بشر و براي ورود به بحث پیرامون

ندملیتی به عنوان پیش نیاز حل مسائل چ هايشرکتهاي آن پرداخت، چرا که تعیین ماهیت حقوقی تشریح مختصات و ویژگی

را خداطر  اينکتدهچندملیتی، بایدد در مدورد ندام آن  هايشرکتپیش از تعریف  .مطرح است هاشرکتمربوط به مسئولیت این 

زیرا این عنوان این معنا را به ذهدن متبدادر  رسدنمیو آن اینکه، عبارت شرکت چندملیتی چندان مناسب به نظر  نشان ساخت

معمدوًً داراي یدم ملیدت  هاشدرکتداراي چندین ملیت هستند در صورتیکه اینگونه نیسدت و ایدن  هاشرکتکه این  ازدسمی

 باشند.می 1)ملیت کشور مادر(

: اصدطالح شدودمیدر کمیسیون ملل متحد راجع به حقوق تجارت بین الملل )آنسیترال( شرکت چندد ملیتدی چندین تعریدف 

تابعه،  هايشرکتکه از طریق شعب،  گیردمیو مؤسساتی را در بر  شودمیی گسترده استعمال در مفهوم« شرکت چند ملیتی»

اقتصدادي دیگدر را در کشدورهایی )کشدور  هدايفعالیتتجاري مهدم یدا  هايفعالیتوابسته، یا نهادهاي دیگر، انجام  هايشرکت

نجدا متمرکدز شدده اسدت )کشدور مدوطن( عهدده دار میزبان( غیر از کشور یا کشورهایی که قدرت تصمیم گیري یا کنترل در آ

 2هستند.

یا شرکت تابعده  )Branch(3ها از طریق شعبه ، فعالیت در کشورهاي دیگر است. این شرکتهاشرکتضابطه مشترک تمام این 

)Affiliate(4  شرکت تابعه یا حالت وابسدته کنندمیعمل .)Subsidiary(5 و یدا حالدت پیوسدته  وارد)associate(6.  اکثدر

از طریدق  هاشدرکتمادر در کشورهاي سرمایه دار غربی قرار دارند. از نظر نوع سدرمایه گدراري ایدن  هايشرکتقریب به اتفاق 

وابسته خدود در کشدورهاي  هايشرکتشعب و  هاشرکتاین . (Direct investment)کنند سرمایه گراري مستقیم عمل می

. این امر از طریق مالکیت کامل، مالکیت اکثریت سهام و یا از طریدق سدرمایه کنندمیدر حال توسعه را به طرق مختلف کنترل 

 .گیردمیگراري مشترک و مالکیت اقلیت سهام صورت 

 چند ملیتی بر محیط اقتصادی و اجتماعی بین المللی هایشرکتتأثیرات 

بدی و کشدورهاي جهدان سدوم بعدد از ي روابدط اقتصدادي بدین کشدورهاي غرچهره ترینمهم 7سرمایه گراري مستقیم خارجی

هاي چندملیتی بودند این بدان معناست که سدهم بزرگدی شرکت هاگراريسرمایهبوده است. کارگزار اصلی این  1445 هايسال

 8.هادولتصورت گرفته است نه  هاشرکتاز معامالت و داد و ستدهاي بین المللی توسط این 

                                                           
1 - home state 

صنعتی کشورهاي  يهاقطبور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه گراري در به عبارت دیگر شرکت چندملیتی شرکتی است که به منظ - 2

شرکتی که قسمت اعظم سهامش )روبه رشد و استفاده از امکانات این قبیل کشورها، در کشورهاي مختلف و متعدد اقدام به تأسیس یم شرکت فرعی 

ندملیتی با یم شرکت مادر )شرکت اصلی( که تابعیت کشور محل ثبت خود را داراست چ يهاشرکتبنابراین در ؛ دینمایممتعلق به شرکت اصلی است( 

 يهاشرکتفرعی نیز هر کدام تابعیت کشور محل ثبت خود را خواهند داشت مواجه هستیم، مجموعه این  يهاشرکتکه این  د و چندین شرکت فرعی

 .145ص ، 1371، حقوق چند ملیتی، نشر دانش امروز، . ر.ک: دکتر مرتضی نصیريشودیمگوناگون، شرکت چندملیتی محسوب 
 .ردیگیمبخشی از شرکت که عملیات آن در خارج صورت  - 3
 .کندیمشرکت مادر انجام وظیفه  مؤثرشرکتی که تحت کنترل  - 4
 یعنی شرکت مادر اکثریت سهام با حق رأي را داراست. - 5
 ست.یعنی شرکت مادر اقلیت سهام با حق رأي را دارا - 6

7 - Foreign Direct investment (FDI) 
8 - united nations conference on Trade and development, world investment report 1995, Transnational 

corporations and competitiveness, 1995, united nations, at 39. 
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رو به سوي تبدیل شدن به اقتصادي آزاد و جهانی و بدون مرز دارد. سدرمایه بده صدورت اقتصاد بین المللی امروز هر چه بیشتر 

. این اندسرمایهو تأثیرگرارترین عاملین جا به جایی  ترینمهمهاي چند ملیتی یکی از سیّال و فرامرزي در جریان است و شرکت

کل بازارهداي جهدانی را بددون حدد و مدرز در  هاآن. ندبرمیهم ابزار جهانی شدن هستند و هم بیشترین نفع را از آن  هاشرکت

به دنبال مکانی مناسب جهت سرمایه گراري وراي مرزهاي کشور مادر، به بررسی تمامی عوامل مؤثر  هاشرکتاختیار دارند. این 

، نیروي کار ارزان کشورهایی امن با آرامش و ثبات سیاسی هاشرکت. مطلوب این پردازندمیگراري و سوددهی بیشتر در سرمایه

 قیمت و غیر متشکل، منابع طبیعی کافی، ایمنی سرمایه و وجود امتیازات حمایتی است.

چند ملیتی از لحدا  حجدم و حدوزه جفرافیدایی فعالیدت و توسدعه  هايشرکتاخیر بویژه در فرایند جهانی شدن،  هايسالدر 

از  ايسدرمایهاز نظر حجم فعالیت اقتصادي و درآمدد و ذخدایر  هاکتشرکه بسیاري از این  ايگونه، به اندیافتهغیرقابل تصوري 

قدرت  44هاي چند ملیتی و قدرت برتر، شرکت 51قدرت اقتصادي برتر جهان  111بسیاري از کشورها بزرگترند. براي مثال از 

هدزار  751رکت بدیش از دیگر، کشورها هستند. شرکت جنرال موتورز در رده سیزدهم بین مکزیم و سوئد قدرار دارد. ایدن شد

کارمند دارد. میزان فروش شرکت فورد از بودجه دانمارک بیشتر است. درآمد شرکت آي بدی ام از بودجده کدره جندوبی بیشدتر 

شدرکت چندد ملیتدی  311کندد. در حددود است. سرمایه شرکت استاندارد اویل با ذخیره طالي ایالت متحده آمریکا برابري می

شدرکت وابسدته در  311شرکتی نظیر اکسدون آمریکدایی امدروزه داري  4صنعتی را در اختیار دارند. درصد تولیدات 71بیش از 

 کشور مختلف جهان است. 51بیش از 

 51شدرکت چندد ملیتدی در رأس، برابدر درآمدد  11میالدي چنان افزایش یافت که درآمد  1448در سال  هاشرکتقدرت این 

تریلیون دًر رسید که معدادل کدل تولیدد  3شرکت بزرگ چند ملیتی به میزان  211فروش  1485در سال  11کشور جهان بود.

چند ملیتی با ابزار قدرتمند مالی بر سرنوشت اقتصاد جهان و در نتیجه سیاسدت بدین المللدی  هايشرکت 11ناخالص جهان بود.

. لومومبدا، آیددمیفدراهم  هداشدرکت، توسدط ایدن هادولتتا حدي که گاهی موجبات سقوط  گراردمیتأثیرات شگرفی بر جاي 

 12چندملیتی در سطح جهان هستند. هايشرکتبسیار مشهود از سري عملیات سراسر محرمانه  هایینمونهکندي، آلنده فقط 

 چند ملیتی هایشرکت هایحربهترور یکی از 

 برنددمیبازارهاي جهانی به کار ي تسلط خود بر ي براي ادامهچندملیتی براي ادامه هايشرکتغیرانسانی که  هايشیوهیکی از 

تروریسدتی بدراي  هايگروهچندملیتی از روي کار آمدن رژیم پلیسی گرفته تا تشکیل  هايشرکتي ترور است. استفاده از حربه

 .کنندمیرسیدن به مقصود خود استفاده 

یع آمریکدا کده داراي قددرت و نفدوذ ي مدیران صنادر مقابل اتحادیه (Philips)مدیر عامل گروه فیلیپس  1471ژانویه  26در 

بسیار زیادي هستند، اظهار داشت که دولت آمریکا باید منافع اقتصادي خود را حتی اگر شرایط ایجاب کند با به روي کار آمدن 

کده چدرا انقالبدات مردمدی در  دهددمینشان  خوبیبهاین توجیه  13پلیسی در سایر کشورها تضمین کند. هايرژیمیا حمایت از 

اسدت کده اقددامات قتدل و تهدیدد  ترتیباینبدهبزرگ، امدروزه  هايشرکت. عملیات شودمیان سوم اکثراً با شکست مواجه جه

 هدايدولتبلکه این عملیات توسط  گیردنمیانجام  هاشرکتامپریالیستی حامی  هايدولتو با  هاشرکتخود  وسیلهبهمستقیماً 

غیرمسدتقیم و از طریدق ایجداد  طوربدهدر ایدن کشدورها  چنددملیتی هايشرکتمل از کشورهاي جهان سوم با عوا نشاندهدست

 .گیردمیتروریستی صورت  هايگروه

                                                           
9 - Bedjaoui. M (Toward a new international economic order), 1979, P.38. 

 .2ص ، تهران، 1382و توسعه نیافتگی، نشر قومس، چاپ اول  یتیچندملالهی، همایون، کارتل هاي  - 11
 .58ص ، 1374برکشلی، فریدون، نظم نوین اقتصادي جهان و کشورهاي جنوب، نشر قومس، چاپ اول،  - 11
 .21ص همان،  - 12
 .41ص کارتل هاي چند ملیتی و توسعه نیافتگی،  - 13
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در آمریکاي ًتین افراد وابسته به روابط عمومی شرکت مشهور میوه به نام یونایتد فروت )که امروزه به نام یونایتد براندس تفییر 

تا وانمود سازند کده ایدن اقددام  دادندمیاسلحه روسی قرار  هاآنادور را کشته و در دست نام داده است( افراد گارد مرزي السالو

و موقعیت ایدن  درنتیجهبه موقعیت آمریکا و  هاکمونیستو بدین ترتیب با گسترش وحشت از  گرفتهانجام هاکمونیست وسیلهبه

دست به اقداماتی بزنندد  ومرجهرجبراي ایجاد نارضایتی و  توانندمی هاشرکتاین  14شرکت عظیم در السالوادور استحکام بخشد.

مواد غرایی شهرهاي بزرگ  ونقلحملتا به اهداف اقتصادي و سیاسی خود نائل گردند که این اقدامات شامل: به تأخیر انداختن 

 سرباززدنصنعتی و  قطع کردن اعتبارات خارجی، ایجاد وقفه در تحویل قطعات مهم تولیدي، فراخواندن مشاوران و متخصصین

از قراردادها که جمیعاً منجر به بیکاري هزاران کارگر کارخانه و موجبات آشفتگی اقتصادي اجتمداعی، سیاسدی را فدراهم آورد و 

 ملی را منجر شود. هايدولتسقوط 

 دیگر ایحربهرشوه، 

 هايشدرکترشدوه اسدت.  هاشرکتبه این  و تأثیرگرارترین عوامل ایجاد وابستگی سیاسی و اقتصادي کشورها ترینمهمیکی از 

. یابنددمیاین کشورها بده اهدداف خدود دسدت  متصدیاني حیات خود با پرداخت رشوه به سردمداران و چندملیتی براي ادامه

واقعیدات  1471در اواسط دهده  چندملیتی هايشرکتي کنترل و بررسی مجلس سناي آمریکا درباره عملیات تحقیقات کمیته

در سراسدر جهدان بدود از رهبدران و مقامدات  هاشرکترشوه دادن  هايروشرا نشان داد. واقعیاتی که مربوط به  ايهدهندتکان

مانند اندونزي، هندوراس، همگی  توسعهدرحالکشورهاي  ریزانبرنامهچون هلند، ایتالیا، ژاپن و آمریکا تا  ايپیشرفتهکشورهاي 

ي تأسدیس کارخانده را امضاء نمایندد یدا اجدازه خصوصبهتا قرارداد خرید کاًي  نداشدهواقع چندملیتی هايشرکتمورد لطف 

 15مونتاژي را بدهند و یا اینکه واردات را به کشور خود از مالیات و عوارض گمرکی معاف دارد.

ه را در رسدیدن بد توسدعهدرحالکشدورهاي  تواننددمییم اقتصاددان مشهور سدوئدي اظهدار داشدت کده کشدورهاي صدنعتی 

عظیم خود را  هايشرکتاقتصادي و صنعتی فقط از یم راه به بهترین وجهی یاري دهند و آن اینکه این کشورها،  هايپیشرفت

)راهنمدا( سدازمان همکداري  دسدتورالعملدر  16از پرداخت رشوه به سیاستمداران و مقامات کشدورهاي جهدان سدوم بازدارندد.

-اسناد مدرن در مورد نحوه ترینکاملو  ترینمهمکه یکی از  18چندملیتی هايشرکتدر مورد  OECD(17(اقتصادي و توسعه 

 .است قرارگرفته موردتوجه 14«مبارزه با رشوه»چندملیتی است نیز این موضوع تحت عنوان  هايشرکتي عملکرد 

 چندملیتی در کشورهای میزبان هایشرکتنفوذ سیاسی و قضایی 

. در نیمده دوم اندشددهقدرت سیاسدی  يکنندهتعیینیکی از عوامل مؤثر و  مروربههاي چندملیتی در کشورهاي مختلف شرکت

تحقیق سناي  گروهمختلف توسط یم  هايرژیمچندملیتی و  هايشرکتبین  برانگیزيسؤالروابط متعدد و اغلب  1471ي دهه

آن قوانین متعدددي بده  درازايد که مالی فراوانی کر هايکممو احزاب ایتالیا  (Exxon)آمریکا کشف شد. براي مثال آکسون 

 مسدئلهکشورها بایدد  حاکمِدر دستگاه  هاشرکت نفوذاعمالدر رابطه با  20به وجود آیند بایستیمیچندملیتی  هايشرکتنفع 

باشدد،  هاشدرکتدستگاه قضایی را نیز بیان داشت زیرا بدون آنکه دستگاه قضایی متدأثر از قددرت  درآوردننفوذ و تحت کنترل 

                                                           
14 - Mc Can, Thomas, An American Company The Tragedy of United Fruit, NewYork, 1944, S, 44 ff. 

15 - us senate, Multinational Corporations and United Foreign Policy, Washington 1976. 

16 - Der Spigel NV, 19v.3. 3 Mai. 1976. 

17 - Organization for economic co-Operation and development. 

18 - The OECD guideline for Multinational enterprises. 

19 - Combating bribery 
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 هايشدرکتیدم کمیتده دائمدی مربدوط بده  مثالعنوانبدهمددت زیدادي دوام یابدد.  تواندنمیو تخلفات این شرکت  هارويکج

 المللدیبینمدام تفییرات و تبددیالت تهیده و تصدویب قدانون را در سدطح کشدورها و در سدطح  طوربه (I.C.P.C) المللیبین

بعدد از تفییدر و  چندملیتی هايشرکتبسیار کوتاهی مشاورین قضایی مجرب  . معموًً در زماندهدمیو توجه قرار  موردبررسی

دنیا حتی در کشورهاي اروپایی و آمریکاي شدمالی راه و امکدان فدرار از اجدراي آن قدانون را بده  هرکجايتصویب یم قانون در 

تداکنون  اندشددههدان مرتکدب در سراسدر ج چنددملیتیهاي متعددي که کارتل هايجرمهمه خطاها و  باوجود. آورندمیدست 

 بوده است. شمارانگشت هاآنبراي  هادادگاهاحکام محکومیت سنگین صادره از طرف 

 

شدید و فاحش حقوق بشري اشراف دارندد بده همدین دلیدل بدا  هاينقضبه واکنش افکار عمومی نسبت به  هاشرکتطبعاً این 

ي تجارت و معامالتشان را دارند تا جائیکه امکان دارد اسرار رسوا کننده سعی هاآناقداماتی سعی در کنترل افکار عمومی دارند. 

مربوط به عملکردشدان  هاگزارشمانع انتشار اخبار انتقادآمیز یا  کنندمیتا جائیکه تالش  دارندنگاهاز افکار عمومی جهان پنهان 

 شوند.

لق به زیمنس و آي.تی.تی را مورد انتقاد قرار داده بود کنگره که شرکت تلفن محلی متع هايگزارشدر آرژانتین  1474در سال 

را منتشدر کدرد؛  22«کارتل ها و نفدوذ بیگانگدان»کتاب مشهور خود با نام  21مونیس باندایرا، 1475مفقود شدند. وقتی در سال 

قتضی علیه این کتاب اقدامات م طورجديبهتشکیل داد تا  العادهفوقي صاحبان صنایع الکترونیکی بالفاصله یم نشست اتحادیه

را مجبور بده اعمدال سانسدور در  پراکنیسخن هايبنگاهو  هاروزنامهبه عمل آید. در پی این اجالس تصمیم گرفته شد که کلیه 

-را اجرا ننمایندد، آگهدی هاشرکتفرمان  کهدرصورتیگروهی تهدید شدند  هايرسانهاین مورد نمایند به این منظور بود که این 

 هستند قطع خواهد شد. جمعیارتباطکه در حقیقت ممر اصلی درآمد و اساس ادامه زندگی و مسائل  هاآن هاي تجارتی

بدانی روندق اقتصدادي و شدکوفایی  چنددملیتی هايشدرکتامدروز،  المللدیبینانکار کرد که در محیط اقتصادي  تواننمیالبته 

مددرن و  فنّداوريبا ورود سرمایه هنگفت و  هاشرکت. این اندشده هتوسعدرحالو یا  نیافتهتوسعهاقتصادي کشورهاي  هايقابلیت

. بدا انددکرده، تحولی در ایدن کشدورها ایجداد توسعهدرحالکشورهاي  ویژهبهآن، به کشورهاي دیگر  درخورپیشرفته و مدیریت 

وسدیعی بده خددمت گرفتده در این کشورها سطح اشتفال باً رفته و نیروي کدار محلدی در سدطح  هاشرکتبرپایی شعبات این 

ها است. باً رفدتن سدطح تولیدد در کشدور میزبدان تدوان اقتصدادي آن را محاسن این شرکت ترینمهماز  یکیاینکه  شوندمی

 .بخشدمیو بازار اقتصاد را رونق  باًبرده
 نهاد حقوق بشر

در  هاشدرکتر توجه و تمرکز بر نقدش ایدن بیشت هاآنو تأثیرات  چندملیتی هايشرکتي عملکرد پیرامون نحوه هايتحلیلدر 

ماهیدت  کهدرصدورتیبدوده اسدت.  نظرانصاحبمدنظر منتقدین و  هاآنتوسعه جهان سوم معطوف گشته است و بعد اقتصادي 

حقوق اقتصادي و اجتمداعی و فرهنگدی توجده  چنینهمدر نقض مستقیم یا غیرمستقیم حقوق مدنی و سیاسی و  هاآنعملکرد 

 .طلبدمیبیشتري 

یکسان است. احترام به کرامت انسانی به معناي احترام به شخصیت  جاهمهمبنا و اساس حقوق بشر، کرامت انسانی است که در 

هاي زندگی بشري است. بر این اساس فرض بر این است که حقدوق بشدر اصدوًً بایدد وي در تمامی حوزه هايخواستهانسانی و 

قدرار  موردحمایدتوضعیت اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی کشورها شناخته شدود و  ازنظرایزي تم گونههیچیکسان و بدون  طوربه

تئدوري  ازنظرکه افراد بشر موجودات مشابه یکدیگر بوده و در حقیقت مقام و منزلت مساوي دارند،  علتاینبهگیرد. حقوق بشر 

                                                           
21 - Moniz Banderia 

22 - Karttelle and uberfremdung 
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اکنندگان منشور ملل متحد بر خود واجب دیدند که بده . امضهاستآننظر از زمان و مکان زندگی ، صرفهاانسانمتعلق به کلیه 

کوچم و بزرگ در مقدمه اشاره کنند. در مقدمه منشدور ملدل  هايملتکرامت و ارزش انسانی و حقوق مساوي زنان و مردان از 

رزش شخصیت ما مردم ملل متحد با تصمیم ... به اعالم مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ا»متحد آمده است: 

 .«پردازیممیاعم از کوچم و بزرگ  هاملتبین  چنینهمحقوق بین مرد و زن و  تساويبهانسانی و 

، موجب مسئولیت المللیبینهمانند روابط اجتماعی، تعدي هر شخص به منافع حقوقی شخص دیگر جامعه  المللیبیندر روابط 

هرچندد معمدوًً  شدودمیمربدوط  الملدلبینشدخص حقدوق  ترینمهم نوانعبهمعموًً به دولت  المللیبین. مسئولیت گرددمی

کامل جدا کدرد. تعداریف  طوربهو در برخی موارد افراد،  المللیبین هايسازمانیعنی  المللبینآن را از اشخاص حقوق  تواننمی

را  المللدیبیننویسدندگان، مسدئولیت شده است که بعضاً مکمل یکدیگرند. براي مثال برخی از  المللیبینمختلفی از مسئولیت 

  23.دانندمی المللیبیننتیجه نقض یم تعهد و الزام 

دیدده اسدت، هدر جدا سدخن از مسدئولیت  برخی دیگر نیز با توجه به اینکه اثر و هدف مسئولیت، جبران خسارت وارده به زبان

اسدت  24«بددوان»این نویسندگان پروفسور  ازجمله. نمایندمیرا نیز مطرح « جبران خسارت»موضوع  آیدمیبه میان  المللیبین

آن دولتدی کده عمدل  موجببدهحقوقی است که  نهادیم المللیبینمسئولیت  کندمیرا چنین تعریف  المللیبینکه مسئولیت 

 25جبران کند. المللیبینبه دولت متضرر را طبق حقوق  واردشدهبه او منتسب است باید خسارت  المللیبینخالف 

بیشتر یم رابطه  المللیبینکه مسئولیت  اندکردهبیشتر حقوقدانان و مؤلفان ارائه  وسیلهبهتعاریف باً با تفییرات عبارتی نظیر 

بزرگی هستند. به این  اشکال. اگرچه در درستی این تعاریف تردیدي نیست ولی به نظر این تعاریف داراي استدولت با دولت 

و آثار حقوقی ناشی از آن تنها در رابطه بین دو  المللیبیناین فکر ایجاد گردد که مسئولیت معنا که ممکن است براي خواننده 

مانند افراد  المللبینجدید، تابعان دیگر حقوق  المللبیناست زیرا در حقوق  غیرازاینحقیقت  کهدرحالیاست  پریرامکاندولت 

 مسئولیت پیدا کنند. المللیبین نهدرزمیمستقیماً  توانندمینیز  المللیبینهاي یا سازمان

دولت است و با تأملی بر مواد این طرح، به  المللیبینو تمرکز آن بر مسئولیت  تأکید، آیدبرمیکه از عنوان این طرح  طورهمان

هیت . که البته این به دلیل مابریممیچندملیتی پی  هايشرکت المللیبیناي در مورد مسئولیت عدم وجود ماده و مقرره

به  57دولت، در ماده  المللیبینهاست. در این طرح، پس از تشریح تفصیلی شرایط و آثار مسئولیت خصوصی این شرکت

به مسئولیت اشخاص  58پرداخته است و در پی آن، در آخرین ماده یعنی ماده  المللیبینهاي سازمان المللیبینمسئولیت 

 و یا خیر؟ گرددمیچندملیتی نیز  هايشرکتشامل « اشخاص»که  شودمیحال این پرسش ایجاد  اشاره نموده است.

که غرض از تدوین این ماده پرداختن به مسئولیت مأموران دولت که از طرف دولت  یابیمدرمیبا بررسی ماده و توضیحات آن، 

ها که شرکت يدربرگیرندهاده، این م درنتیجههستند.  المللیبینو اینکه این اشخاص فاقد مسئولیت  گرددمی، کنندمیاقدام 

 .گرددنمیهستند  المللیبیناشخاص حقوقی خصوصی 

را نقض کنند آیا اعمال آنان قابل انتساب  المللیبینها، تعهدات پاسخ داد که اگر این شرکت سؤالاز منظري دیگر باید به این 

مانند حقوق داخلی، جدایی کلی شخصیت حقوقی شرکت را از  نیز المللیبینابتدا باید یادآور شویم که حقوق  خیر؟به دولت است یا 

به دولت منتسب  تواننمیرا تأسیس کرده،  هاآندولت به رسمیت شناخته و بر این اساس اعمال شرکت را فقط به این دلیل که دولت 

. مگر اینکه شودنمیها اعمالشان منتسب به دولت اولیطریقبهپس  اندنگردیدهتأسیس  هادولتتوسط  چندملیتی هايشرکتنمود هرچند 

                                                           
23 - Harris, D. J. Cases and materials on international law, 1983. p.375. 

24 - Badevant 

 418ص ، 1374کتابخانه گنج دانش، ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین المللی عمومی، ویرایش نهم، تهران، - 25
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براي مثال اگر یم شرکت نفتی اقدام  26.عمل کنند هادولتطرح نهایی مربوط به مسئولیت  5یکی از اجزاي دولت و در قالب ماده  عنوانبه

ارت و کنترل دولت بر این اقدام وجود به تصرف و غصب اموال بیگانگان در کشور نماید و هیچ دلیلی مبنی بر وجود منافع دولتی و یا نظ

آن را به دولت منتسب کرد ولی چنانچه مدارکی دال بر اقدام شرکت به دستور آن عمل موجود باشد و یا دولت  تواننمینداشته باشد 

عمل مرکور قابل  شد،در چنین اقداماتی منافعی داشته باشد و یا مدرکی مبنی بر نظارت و کنترل دولت بر اعمال شرکت موجود با وضوحبه

 27.به انتساب به دولت خواهد بود

و نهادهاست.  هاگروهتوسط اشخاص خصوصی دیگر  شانسیاسیتعهد به حمایت از افراد در برابر دخالت در حقوق مدنی و 

ناخته فردي را به رسمیت ش وزندگی. کمیته حقوق بشر، حتی داشتن حریم شخصی باشندمینیز متعهد به این تعهد  هاشرکت

، خواه ناشی از قدرت دولت، خواه افراد حقیقی و حقوقی را حق تجاوزتو  هامزاحمتو  هادخالتو حمایت از افراد در برابر 

 28.داندمی هاآن

 هايفعالیتباید جهت تضمین اینکه  هادولتي حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل طبق نظر کمیته چنینهم

 24مثبتی بردارند. هايقدممنطبق با حق بهره بردن از غراي کافی است  هاآني مدنی و جامعهتجاري بخش خصوصی 

ي مقابله درواقعملی کشور مادر و میزبان، بسیار پیچیده است. این مناسبات  هايدولتچندملیتی و  هايشرکتروابط بین 

توافق کامل و مطلق بین این  ايعدهبراي اقتصادي است. در این خصوص دو فرضیه وجود دارد.  باقدرتقدرت سیاسی 

 هايشرکتکند که وجود دارد. به همین جهت فرانسوا پرو در استقالل ملت بیان می شاناصلیو حکومت کشور  هاشرکت

توافق. روابط  طرفبهنزاع و اختالف است تا  سويبهگرایش دیگر و  31.باشندمیچندملیتی متفق بدیهی و حتمی کشور خود 

با کشور مادر با مبدأ از تیرگی و ابهام و حتی تناقض مبري نیست. برخی از کشورها خواهان تشویق و رشد چنین  اهشرکت

 هايگروهاخیر که سیاست کشورهاي اروپایی متمایل به تسهیل ادغام جهت تشکیل  هايسالهستند. بخصوص در  هاییشرکت

 طورکلیبهآمریکایی و ژاپنی ایفا کنند، چنین بوده است.  الجثهعظیمي هاکه نقش جبرانی در مقابل شرکت المللیبیننیرومند 

مبادًتی ایجاد نموده و بازار  هايجریانخود در خارج مبادرت ورزیده یا  هايشرکت هايفعالیتبه توسعه  توانندمیکشورها 

 جدید براي خود ایجاد کنند.

. ترندظریفو  ترپیچیدهبان باید اذعان داشت که این مناسبات بسیار با کشورهاي میز هاشرکتاما در خصوص کیفیت روابط این 

قرار دارد که باید به قسمی متوازن و سنجیده آن را حل نماید، از طرفی حضور این  دوراهیکشور میزبان در مقابل یم ابهام و 

گرارد. از سویی دیگر، تأثیرات شورها میاثر مثبتی بر اقتصاد این ک مدتکوتاهحداقل در  هاآنکالن  گراريسرمایهها و شرکت

قرار  ايویژهرا در موقعیت  هادولتدر درازمدت اعم از تأثیرات اجتماعی، اقتصادي و حقوق بشري این  هاشرکتمنفی این 

در ندارد مبدل به برده و تابع شرکت چندملیتی خواهند شد. مثالً  زنیچانهمیزبان قدرت  هايدولت. در مواردي که دهدمی

 31.اندشدهچندملیتی منع  هايشرکتي دعوي علیه کارفرمایان این آفریقاي جنوبی، کارگران قانونًا از تعقیب و اقامه

                                                           
، نددکیمداما طبق قانون، عناصر حاکمیت آن دولدت را اعمدال  گرددینم، ارگان دولتی محسوب 4طرح: عمل شخص یا نهادي که طبق ماده  5ماده  - 26

 طبق حقوق بین الملل باید آن دولت محسوب شود.

27 - Crawford, J. ibid. D. 112-113- para 6 

28 - Human right Committee, General Comment 16, article 17. 

29 - Commitee on economic, Social and Cultural rights, General Comment 12. article 11, rights to adequate food 

un Doc/E/C. 12/ 1999/ Para, 27. 
 74ص دومینم گارو، مباحثی ازحقوق بین الملل اقتصادي،  - 31

31 - Controlling Corporate wronges: The liability of Multinational Corporations, legal Possibilities, initiatives and 

Strategies for Civil Society report of The international IRENE Seminar on Corporate liabilities and workers 

rights held at the University of warwick, Coventry, United Kingdom, 20 and 21 March 2000/www.irene-

network.NL 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 هاافتهی

دارند، عملکردشان پیامدهاي منفی نیز به  نیافتهتوسعهچندملیتی در کنار مزایاي فراوانی که براي اقتصاد کشورهاي  هايشرکت

 گردد.ه بحث تخلف و نقض حقوق و متعاقب آن، مسئولیت و جبران خسارت مطرح می. اینجاست کآوردمیبار 

ایجاد نهادینه گردیده است.  المللیبینحقوق بشر  يوسیلهبهمتعهد به احترام و تضمین حقوق بشر هستند و این تعهد  هادولت

 است. شدهشناختهیز به رسمیت ن المللبینحقوق  گروه يشدهتدوین المللبیناین تعهد در قوانین مسئولیت 

مستقیماً  هاشرکتچنانچه  غیرمستقیمقائل شد. مسئولیت مستقیم و مسئولیت  هاشرکتباید دو نوع مسئولیت براي  درمجموع

و بدون دخالت دولت مادر و میزبان دست به تخلف و نقض حقوق بشر در کشورهاي میزبدان بزنندد بحدث مسدئولیت مسدتقیم 

دخالت مستقیم خود شدرکت در نقدض  رغمعلیه دلیل عدم پوشش اسناد و معاهدات مربوط به مسئولیت، که ب گرددمیمطرح 

. از طرفی در صورت قائل شدن مسدئولیت بدراي ماندمیي ابهام باقی حقوق، پاسخگویی و جبران خسارت ناشی از نقض در هاله

شخصدیت حقدوقی  عنوانبدهه مجازاتی براي شرکت اینکه چ گرددمیبحث چگونگی جبران خسارت و مجازات مطرح  هاشرکت

 .آیدمیبه نظر  تردسترسقابلالبته پرداخت غرامت از سایر طرق  که ؛در نظر گرفت توانمی

موجدود  المللدیبینرا در حال حاضر و با این سیستم حقوقی  هاشرکتدر آخر جهت پاسخ به سؤال تحقیق باید بیان داشت که 

 تدوانمیرا نیز در صورت اثبات همکاري و دخالت مسدتقیم،  هاشرکتمادر این  هايدولت و ؛ل دانستمستقیماً مسئو تواننمی

 مسئول انگاشت و علیه او طرح دعوي کرد.

 گیریبحث و نتیجه

. مسلماً این بدان معنا اندنگشتهو طراحی  ینیبشیپ هاشرکتبراي مسئول قلمداد کردن  یالمللنیبترتیبات حقوق بشري 

 هاشرکت تواندیم. بلکه رویکردهاي ملی و داخلی اندمعافاز تعهد به احترام به استانداردهاي حقوق بشري  هاشرکتکه  نیست

در قانون داخلی آمریکا ابتکار  مثالعنوانبهدر این خصوص را پر کند.  یالمللنیب خألمسئول بداند و  يهانقضرا براي چنین 

چندملیتی براي نقض حقوق بشر طبق  يهاشرکتقانون مسئولیت مدنی »ت و آن عملی در این خصوص صورت گرفته اس

آن را تنها روش مؤثر داخلی براي جبران خسارت ناشی از  توانیم جرئتبه است؛ که 32«قانون دعاوي مسئولیت مدنی بیگانه

وعی صالحیت جهانی هستند اما تا دانست. گرچه استفاده از این قبیل ترتیبات ملی مبتنی بر ن يهاشرکتنقض حقوق بشر این 

 حدودي متأثر از اقتضائات سیاسی و فرهنگی و قضایی هستند.

تدرین مهم عنوانبدهکاسدته نشدده و کماکدان  هداآنداراي منابع سنتی اسدت کده در خدالل زمدان از اهمیدت  المللبینحقوق 

است که از جایگاه رفیعدی در حقدوق  المللیبینهدات منبع، معا ترینمهم. شوندمی، شناخته المللبینمنابع حقوق  ترینواصلی

 عنوانبدهاسدت. ایدن منبدع  یادشددهدادگستري از آن  المللیبیني اساسنامه 38ي برخوردار است که در ماده المللیبیننوپاي 

ومی سازمان ملل از هاي مجمع عماي دارد. عرف و اصول کلی حقوقی و قطعنامهاهمیت ویژه المللبیندر حقوق  آورالزاممنبعی 

. تمرکز ما در این مبحث بر منبع جدید و متفاوتی است که حتدی هندوز در بداب شوندمیمحسوب  المللبینسایر منابع حقوق 

وجدود دارد؛ و آن حقدوق ندرم و قدوام نیافتده  نظدراختالفرا دارد یدا خیدر،  المللبیناینکه آیا خصوصیت منبع بودن در حقوق 

 .گرددمیمطرح  اًجراًزمقوق که در برابر ح 33است،

اسدت یدا اصدوًً حقدوق نیسدت.  آورالدزام، حقوق یا هاآن زعمبهبرخی نویسندگان، اصوًً منکر حقوق نرم و قوام نیافته هستند. 

 شدوندمیدر بسیاري موارد در قالب عباراتی مالیم و غیراجباري تنظیم  المللیبیندر روابط اقتصادي  اجراقابل، قواعد باوجوداین

سدازمان  مثالعنوانبدهشدوند. نامیدده می« منشدور»و حتی « طرح ساختاري»، «ي اصولیاعالمیه»، «اعالمیه» صورتبهو اکثراً 

                                                           
32 - MNC Liability for international human rights violations under The Alien Tort Claims ACT (ATCA) 

33 - Soft Law 
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و یا رهنمودهداي  کندمیچندملیتی تنظیم  هايشرکترا براي « رهنمودهایی» کهآنگاه (OECD)همکاري اقتصادي و توسعه 

تا نشان دهند ایدن رهنمودهدا فقدط حقدوق  گزینندبرمیعناوینی را  34خارجی گرارسرمایهی با بانم جهانی راجع به رفتار قانون

 صدورتبه معیاري براي تشخیص رفتدار پسدندیده، عنوانبهکه قواعد غیر الزامی  جا هر. گیرندبرمیرا در « مالیم و قوام نیافته»

، صدورت ایدن. در غیدر نمایددمی ناپدریراجتناباتی، تقریبداً داوطلبانه پریرفته شود، لزوم کنترل در خصوص رعایت چنین تعهد

این تعهدات را نادیده گرفته است، متضدرر  راحتیبهدر مقابل شرکتی دیگر که  بوده، پایبندشرکتی که صادقانه به تعهدات خود 

 .شودمی

اسدت. کده  OECDچندملیتی رهنمود هاي منابع قوام نیافته پیرامون عملکرد شرکت ترینمهمکه بیان شد، یکی از  طورهمان

چنددملیتی ایدن سدازمان، متشدکل از  هايشدرکتو  گراريسرمایهي مؤسسات ي ویژهکنترل رعایت رهنمودهاي آن به کمیته

ي مشدورتی ي تجداري و کمیتدهي مشورتی اتحادیدهاست؛ و در آن، نمایندگان کمیته واگرارشدههاي عضو آن نمایندگان دولت

ایدن کمیتده در  شدودمیحضور دارند. برخالف نظري کده طبدق آن ادعدا  ربطذيهاي نیز نمایندگان شرکت تجارت و صنعت و

ي داشته است. هرچند پدریرش داوطلبانده هاییموفقیتنخواهد رسید، کمیته در این مورد  اينتیجهبه  هاشرکتخصوص رفتار 

عرفی منجدر شدود. ایدن رهنمودهدا  المللیبینبه ایجاد حقوق  تواندنمی تنهاییبهچندملیتی  هايشرکتاین رهنمودها از سوي 

 35هستند. هادولتداخلی  گراريقانونگردند نیازمند  آورالزامبراي اینکه 

 OECDصنعتی از طریدق  هايدولت، 1471ي پیوستند. در اواسط دهه المللیبینبه جنبش تدوین کد رفتاري  کمکم هادولت

چندملیتی شروع به توجه نشدان دادن بده ایدن  هايشرکتریق کمیسیون سازمان ملل در مورد از ط توسعهدرحالو کشورهاي 

براي تدوین کددي متحدالشدکل و  موردنیاز المللیبینآن اجماع  و ؛آشکار گردید مروربهکردند، اما تعارضات  المللیبینکدهاي 

ي اقتصدادي شامل اعضاي سازمان همکاري و توسعه اي است ومنطقه OECDرهنمود  چراکهو عام حاصل نگردید.  المللیبین

 ندارد. المللیبیني عام الشمول و و جنبه شودمی

حقوق بشري در محیط کار  نیترمهم. از دهدیمرا نیز خطاب قرار  هاشرکتبشري، مستقیماً  یواصلبرخی از حقوق بنیادین 

ار، آزادي اجتماعات، عدم تبعیض، ممنوعیت کار اجباري و اصول بنیادین حقوق کار شامل مساعد و بهداشتی ک هاشرکتاین 

 است. 36کار کودکان و حق داشتن مسکن و تحصیل کردن

 ايجامعهوجود دارد و هر شخصی و هر ارگان  هاملیتي ي افراد و همهیکی استاندارد عمومی و مشترک براي دسترسی همه

 المللیبینبشري با اتخاذ ترتیبات مترقی ملی و  هايآزاديه حقوق و احترام ب منظوربهباید براي آموزش و ارتقاء تحصیالت 

 37و رعایت گردد. شدهشناختهکوشش کند تا حقوق بشر به رسمیت 

که ... هر طرف بایدد چندین ترتیبداتی را مطدابق بدا اصدول  داردمیدر مورد مبارزه با رشوه بیان  OECDکنوانسیون  2ي ماده

کنوانسدیون  چندینهمل مسئولیت به اشخاص حقوقی به خاطر پرداخت رشدوه، در نظدر بگیرندد. تحمی منظوربهقانونی خویش، 

 هدايفعالیتو کنوانسدیون مسدئولیت مددنی ناشدی از ضدرر و زیدان  38مسئولیت مدنی ناشی از ایجاد آلودگی نفتدی المللیبین

 اشخاص حقوقی را مسئول شناخته است. 34،زیستمحیطخطرناک براي 

                                                           
34 - Legal Treatment of foreign investment, The world bank Guidelines, Dordrecht, Nijhoff 1993, pp.155. 

35 - Robock & Simmonds, international Business & Multinational enterprises, Fourth edition, 1989. 

Irwin/Toppan Publications, Printed in Singapore, p.501. 
36 - ILO declaration on Fundemental Principles and rights at work, 37 ICM (1998), at 1223. 

37 - preamble, UDHR, Supra note 19. 

38 - international Convention on Civil liability for oil Pollution damage. 

39 - Convention on Civil libility for damage resulting from activites dangerous To the environment. 
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بده نظدر آیدد،  فایدهبینقض حقوق بشر تلقی نگردیده، بررسی این کنوانسیون بدین سبب  عنوانبهول جرم رشوه شاید در نگاه ا

چندملیتی با دولت میزبان جهدت اغمداض تخلفدات  هايشرکتاشاره گردید یکی از راهکارهاي تبانی  قبالًکه در  طورهمانولی 

با تصویب ایدن کنوانسدیون و  روازاینو حتی سران آن کشور است.  فاحش حقوق بشري آنان. پرداخت رشوه به مأمورین رسمی

امیدوار بود که تخلفات حقوق بشري بدا پرداخدت رشدوه بده فراموشدی  توانمیرشوه، حداقل تا حدودي  المللیبینجرم انگاري 

 .شودنمیسپرده 

د تمدام تدالش خدود را بدراي ارتقداي کنندد، بایدفعالیت می توسعهدرحالوقتی در کشورهاي  خصوصبهچندملیتی  هايشرکت

بده  هاآنکه در  هاییدولتهاي استخدامی و اهداف باید سیاست هاآن. کارگیرندبهشفلی و استخدامی و استانداردها  هايفرصت

لیدت ها پدیش از شدروع فعا، این شرکتمدتطوًنی، امنیت شفلی و استخدام مثالعنوانبهرا در نظر بگیرند.  اندمشفولفعالیت 

مشدورت کدرده تدا  هداآن هدايطرحآگداهی از  منظوربه بارگیريهاي باید تا حد امکان با مقامات و کارفرمایان داخلی و سازمان

 باشد. هاآناجتماعی  هايباسیاستعملکردشان در هماهنگی 

 فنّداوريبه اهمیت استفاده از کنند باید می توسعهدرحالگراري در کشورهاي هاي چندملیتی اقدام به سرمایهشرکت کههنگامی

 .کارگیرندبههاي میزبان هاي دولتتوجه کنند و تکنولوژي را با توجه به نیازها و ویژگی
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