دیدهبان

اصول راهنمای

اصول راهنمایِ سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادیِ ()OECD
برای شرکتهای چندملیتی

ابزاری برای رفتار تجاری مسئوالنه

دربارۀ

اصول راهنمای OECD

برای شرکتهای چندملیتی

برای شرکتهای چندملیتی» («اصول راهنما») «OECDاصول راهنمای
مجموعه توصیههایی با پشتوانه حمایت دولتها است که در خصوص رفتار
تجاری مسئوالنه در فعالیتهای تجاری بینالمللی به شرکتها ارائه میشود.
این اصول راهنما ،دارای سرفصلهای مختلفی از جمله حقوق بشر ،اشتغال،
ِ
اختالف
محیطزیست ،اطالعرسانی ،فساد و مالیات است .مکانیسم حل
وابسته به این اصول راهنما یک ابزار منحصر به فرد برای رسیدگی به تخلفات
شرکت ها است .دفترچۀ حاضر به اختصار این اصول راهنما و مکانیسم
شکایت مزبور را شرح میدهد.
مروری بر مفاد اصلی اصول راهنما
مقدمه

اصول راهنما مجموعهای از اصول و استانداردهای داوطلبانه است ،اما
کشورهای تابعِ این اصول به صورت الزام آور متعهد به اجرای آنها می شوند.
فصل  :1مفاهیم و اصول

راهنمای حاضر در مورد تمام بخشهای اقتصادی و کلیه فعالیتهای جهانی
شرکتهایی که در کشورهای عضو  OECDو کشورهای تابع اصول راهنمای
 OECDفعالیت میکنند یا مقرشان در این کشورهاست قابل اجراست.
فصل  :2سیاستگذاریهای کلی

فعالیت شرکتها باید مطابق قوانین و مقررات داخلی و در جهت کمک به
توسعه پایدار باشد .آنها باید (برای مثال با اجرای پیگیری بایسته) به شناسایی،
پیشگیری و کاهش کلیه اثرات نامطلوبی بپردازند که به واسطه فعالیتهای
خودشان ،زنجیرههای تامین و دیگر روابط تجاریشان بروز مییابد .شرکتها
ِ
شرکتی خوب را
باید به طور جدی با ذینفعان در ارتباط باشند ،اصول مدیریت
تقویت کنند و از مداخله نابجا در فعالیتهای سیاسی بپرهیزند.
فصل  :3اطالعرسانی

شرکتها باید درباره تمام مسائل مهم مربوط به فعالیتها ،ساختار و
عملکرد مالی و غیرمالی (مثال اجتماعی و محیطزیستی) ،مالکیت و طرز اداره
شرکت اطالعرسانی کنند .عالوه بر این آنها باید اطالعات مربوط به روابط و
فعالیتهای تجاریشان و اثرات آن روابط را نیز گزارش کنند.

فصل  :4حقوق بشر

شرکتهای تجاری باید هم در عمل و هم در تعهدات سیاست گذاریشان
به حقوق بشر احترام بگذارند .آنها باید پیگیری بایستۀ حقوق بشر را برای
شناسایی و رسیدگی به اثرات بالقوه و بالفعل بر حقوق بشر به اجرا درآورند و
از فرایندهایی برخوردار باشند که امکان جبران خسارت را فراهم میکنند.
فصل  :5اشتغال و روابط صنعتی

شرکتها باید استانداردهای حقوق بنیادین کار را محترم شمارند و دستمزد
و شرایط کاری شایستهای فراهم کنند که نیازهای اساسی کارگران و
خانوادههایشان را تامین کند.
فصل  :6محیطزیست

شرکتها باید اثرات نامطلوبی را که بر محیط زیست و بهداشت و سالمت
عمومی میگذراند شناسایی ،پیشگیری و کم کنند .آنها باید یک سیستم
مدیریت محیطزیستی ایجاد کنند و به طور پیوسته عملکردزیست محیطی
خود را ،از جمله با کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،بهبود بخشند.
فصل  :7رشوه و فساد

شرکتها حق پرداخت یا پذیرش رشوه را چه مستقیم و چه غیرمستقیم
ندارند .آنها باید از اصول اخالقی شایسته و برنامههای انطباقی و کنترل های
داخلی برخوردار باشند تا بتوانند از رشوهخواری پیشگیری کرده و در صورت
بروز آن را تشخیص دهند .شرکتها باید در خصوص تالشهایی که برای
مبارزه با فساد انجام میدهند شفافیت داشته باشند.
فصل  :8منافع مصرفکننده

شرکتها باید در بازاریابی و تبلیغات از روشهای عادالنه استفاده کنند؛ از
کیفیت و اعتبار کاالها و خدماتشان اطمینان یابند؛ و اطالعاتی صحیح ،قابل
راستیآزمایی و روشن ارائه دهند تا مصرفکنندگان بتوانند بر آن اساس
تصمیمهای آگاهانه اتخاذ کنند.
فصل  :9علم و فناوری

شرکتها باید از طریق انتقال فناوریهای نوین ،اعطای مجوز استفاده از حقوق
مالکیت فکری و به کارگیری نیروی کار محلی به توسعه ظرفیتهای نوآورانه
محلی و ملی کمک کنند.
فصل  :۱۰رقابت

شرکتها باید به قوانین و مقررات رقابت پایبند باشند و از رفتارهای ضدرقابتی
بپرهیزند.
فصل  :11مالیات

شرکتها باید با پرداخت بههنگام مالیات مطابق با متن و روح قوانین و
مقررات مالیاتی به دارایی عمومی کشورهای میزبان کمک کنند .آنها باید از
جابجایی سود یا زیانهایشان به منظور کاهش بار مالیاتی خود اجتناب کنند.

ا
نحوه شکایت کردن

برای شکایت کردن:

دیدهبان  OECDدر راهنمای گامبهگام زیر
فرایندی را توضیح میدهد که با دنبال کردن
آن ،نهادهای جامعه مدنی و سایر سازمانها
و اشخاص میتوانند شکایتی منطبق بر
اصول راهنمای  OECDطرح کنند ،برای
میانجیگری آماده شوند و شکایت خود را
پیگیری کنند .برای دستورالعملهای بیشتر
لطفا به راهنمایی که این سازمان برای «اصول
راهنمای  OECDبرای شرکتهای چندملیتی»
تهیه کرده است(قابل دسترس در نشانی
 )www.oecdwatch.orgمراجعه کنید.

••تخلف خاص صورت گرفته و شرکتهای مسئول
یا دخیل در این جریان را به روشنی مشخص
کنید.
••مزایای شکایت مطابق این اصول راهنما را در کنار
محدودیتهای این مکانیسم در نظر بگیرید .فکر
کنید که آیا استراتژی دیگری میتواند در این زمینه
موثرتر یا کارآمدتر واقع شود .استفاده همزمان
از چند استراتژی نیز امکانپذیر است.
••اطالعات الزم در خصوص مدت زمان و منابع مورد
نیاز برای فرایند شکایت را کسب کنید.

ِ
اصلی
ویژگیهای
نسخه  2011اصول راهنمای
در ماه مه  ،2011دولتهای عضو  OECDو دولتهای تابع اصول راهنمای  ،OECDنسخه به روز شده این اصول
راهنما را تصویب کردند .هرچند برخی کاستیهای بنیادین مانند کمبود سازوکارهای اجرایی همچنان به قوت
خود باقیست ،نسخه جدید مقررات اساسی تازهای را در حوزههایی چون پیگیری بایسته ،مسئولیت زنجیره
تامین و حقوق بشر وضع کرده و فرایندهای رسیدگی به شکایت برای NCPها را نیز بهبود بخشیده است.
پیگیری بایسته :پیگیری بایسته فرایندی است که
طی آن شرکتها فعاالنه به شناسایی ،پیشگیری،
کاهش و توضیح چگونگی رسیدگی به اثرات
نامطلوب بالفعل و بالقوه خود میپردازند .این
ادغام
فرایند شامل ارزیابی اثرات بالقوه و بالفعل،
ِ
یافتهها و ترتیب اثر دادن به آنها ،نظارت بر پاسخها
و همچنین اطالعرسانی درباره چگونگی رسیدگی
به اثرات است .اصول راهنمای  OECDشرکتها را
موظف میسازد که در خصوص مسائل مطرح در
این راهنما از جمله حقوق بشر ،استخدام نیروی کار،
فساد و منافع مصرفکننده ،پیگیری بایسته را اجرا
کنند.
مسئولیت زنجیره تامین :این اصول راهنما در مورد
تمام نهادهای یک شرکت از جمله شرکتهای
فرعی ،دارندگان امتیاز و تمامی وابستگان تجاری
مانند تامینکنندگان و پیمانکاران فرعی اعمال
میشود .آنها نه تنها باید تالش کنند که از ایجاد
یا مشارکت در ایجاد اثرات نامطلوب بپرهیزند ،بلکه
باید بکوشند از اثرات نامطلوبی که به واسطه
محصوالت یا خدماتشان به آنها مرتبط میشود

پیشگیری کنند .این راهنما شرکتها را تشویق میکند
که درباره روابطشان با کلیه شرکای تجاری و اثرات ایجاد
شده از سوی این شرکا گزارشهای عمومی ارائه کنند.
حقوق بشر و مشارکت ذینفعان :اصول راهنما تاکید
میکند که شرکتها در هرجا که فعالیت میکنند باید
به حقوق بشر احترام بگذارند .آنها همچنین باید از
نقض یا مشارکت در نقض حقوق بشر بپرهیزند و
مشارکت ذینفعان یعنی افراد و گروههای تحتتاثیر
فعالیتهای شرکت را به طور جدی جلب کنند.
عملکرد NCP :NCPها در رسیدگی به شکایتها باید
بیطرف ،قابل پیشبینی و منصف باشند .آنها باید
شفافیت را در اولویت عملکرد خود قرار دهند ،خطوط
زمانی تعیین کنند و به آنها پایبند باشند ،رویههای قابل
پیشبینی در پیش گیرند و برای تمام ذینفعان قابل
رویت و در دسترس باشند.

۲
به سواالت امکانسنجی پاسخ دهید:
•• بررسی کنید که آیا مسئله مورد نظر شما
مشمول موارد ذکر شده در اصول راهنمای
 OECDمیشود یا خیر .فصلها و بندهای
نقض شده را مشخص کنید.
•• مداخله نهادهای تجاری و روابط آنها را در
مسئله مورد نظر بررسی کنید (برای مثال
شرکتهای مادر ،شرکتهای فرعی ،جوینت
ونچرها ،تامینکنندگان مالی ،شرکای زنجیره
تامین ،و سایر روابط تجاری).
•• نقطه یا نقاط تماس ملی مناسب (NCPها)
و مقررات مخصوص آنها برای رسیدگی به
شکایتها را شناسایی کنید.

۳
نتایج دلخواه را مشخص کنید:
•• خواستههای خود را از شرکت مشخص کنید (مثال تغییر
سیاستگذاریها یا فعالیتهایی مشخص ،پیشگیری از
آسیب ،جبران اثرات نامطلوب و غیره.).
•• تعیین کنید از  NCPچه درخواستی دارید (برای مثال تسهیل
میانجیگری ،انجام تحقیقات ،ارزیابی پیروی از اصول راهنما،
صدور توصیه و غیره).
•• مشخص کنید مایلید درباره کدام مسائل به توافق برسید و
کدام مسائل برایتان غیرقابل مذاکره است.
•• سایر نتایج مثبت و منفی شکایت را در نظر بگیرید (برای مثال
بهبود یافتن سیاستگذاریهای دولت ،تغییر در رویههای
حوزه صنعت ،افزایش آگاهی همگانی از طریق اطالعرسانی
عمومی و غیره.).

 OECDو

نقاط تماس ملی

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( )OECDیک سازمان
بیندولتی متشکل از  34کشور است که به ایجاد و ترویج
سیاستگذاریهای اجتماعی و اقتصادی میپردازد .عالوه
بر دولتهای عضو سازمان 9 ،کشور غیر عضو نیز از
اعالمیه سرمایهگذاری  OECDتبعیت میکنند ،اعالمیهای
که دربرگیرنده «اصول راهنمای  OECDبرای شرکتهای
چندملیتی» است.
دولتهای تابع این اصول راهنما باید یک نقطه تماس ملی
( )NCPبرای ترویج این اصول و رسیدگی به شکایتهای
مربوط به «موارد مشخص» ادعایی درباره تخلف
شرکتها ایجاد کنند .فرایند شکایت بر یافتن راهحلی
میان طرفین از طریق گفتگوی میانجیگرانه متمرکز است.
اگر میانجیگری نتیجهبخش نباشدNCP ،ها میتوانند
طی بیانیهای نظرشان را درباره نقض یا عدم نقض اصول
راهنما اعالم کنند و توصیههایی برای رعایت بهتر آن ارائه
دهند.

تمام کشورهای عضو  OECDو کشورهای غیر عضو تابع
این اصول ،ملزم به داشتن یک  NCPفعال هستند .با
وجود آنکه تمامی NCPها اداره دولتی محسوب میشوند،
اما ساختار آنها با یکدیگر متفاوت است و به وزارتخانه
یکسانی وابسته نیستند .برخی از آنها در یک اداره دولتی
واحد واقع شدهاند ،حال آنکه برخی دیگر «چندبخشی»
هستند و میتوانند در ساختار خود نمایندگانی از حوزه
تجارت ،اتحادیهها و NCPها داشته باشند .بهترین
عملکرد ،مربوط بهNCPهایی است که از کارشناسان
مستقل تشکیل شدهاند یا دارای «هیات مدیرهای» هستند
که از بیرون بر فعالیتهایشان نظارت میکند .همه NCP
ها باید قابل رویت ،در دسترس ،شفاف و پاسخگو باشند.
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5
طرح شکایت و درگیری در فرایند مربوط به آن:

نوشتن شکایت:
دیدهبان  OECDالگویی تنظیم کرده است
که نهادهای جامعه مدنی میتوانند
مطابق آن شکایتی شفاف ،کامل ،موجز و
قانعکننده بنویسند .حداقل مواردی که
باید در یک شکایت ذکر شود عبارت است از:
مشخصات شکایتکنندگان؛ تخلف(های)
مورد ادعا؛ شرکت(ها) و مداخله یا سهم
آن (ایشان) در ایجاد مسئله موردنظر؛ بند
(بندهایی) از اصول راهنمای  OECDکه
ادعای نقض آن(ها) مطرح است؛ شواهدی
در حمایت از هر یک از تخلفات ادعا شده؛
درخواستها از شرکت(ها)؛ درخواستها
از .NCP

••شکایت باید از طریق ایمیل یا پست به  NCPمناسب تحویل داده
شود .فرایندی که توسط  NCPانجام میشود شامل چندین
مرحله است از جمله:
••ارزیابی اولیه NCP :بررسی میکند که آیا شکایت مطرح شده
ارزش بررسی بیشتر را دارد یا نه .آمادگی نوشتن پاسخهای
متعدد به  NCPو ارائه اطالعات و توضیحات بیشتر را داشته
باشیدNCP .میانجیگری NCP :تالش میکند میانجیگری کند و
طرفین شکایت را برای رسیدن به راهحلی که مقبول هر دو طرف
باشد گرد هم آورد .به عنوان یکی از طرفین میانجیگری آمادگی
شرکت در جلساتی را که با حضور  NCPو شرکت موردنظر
برگزار میشود داشته باشید.
••تصمیمگیری :اگر میانجیگری بینتیجه باشدNCP ،ها میتوانند
تخلفات ادعا شده را ارزیابی کنند.

طرح شکایت:
چه کسی ،چه چیزی ،کی ،کجا ،و چرا
NCPهای مختلف رویههای متفاوتی برای رسیدگی به شکایتها دارند .پیش از نوشتن و طرح شکایت باید به قواعد ویژه
 NCPموردنظر توجه کرد .قواعد مشترک در میان تمام NCPها به شرح زیر است:
ف ذینفعی»
چه کسی :شکایت میتواند توسط هر «طر 
از جمله اتحادیههای کارگری و NGOها ،کارگران ،گروههای
اجتماعی و افرادی که تحتتاثیر آثار نامطلوب فعالیتهای
شرکت قرار دارند طرح شود.
چه چیزی :شکایتها میتوانند درباره فعالیتهای
بینالمللی شرکتهایی که مقر یا محل فعالیتشان در
کشورهای عضو  OECDیا در کشورهای تابع اصول
راهنمای  OECDاست طرح شوند .شکایت از جمله
میتواند درباره هر اثر نامطلوبی باشد که از طریق
زنجیره تامین و روابط تجاری شرکتها ایجاد شده است.
تخلفات مورد ادعا باید مشمول اصول راهنما باشند.
چه زمانی :شکایت میتواند درباره تخلفات گذشته باشد
که شرکت به شکل مقتضی به آنها رسیدگی نکرده ،یا
درباره تخلفاتی که در حال حاضر در حال وقوع اند ،و یا
تخلفاتی که در صورت ادامه فعالیتهایی که پیگیری
بایسته در مورد آنجا اجرا نشده ممکن است در آینده رخ

دهند.
کجا :شکایتها باید در  NCPکشوری که تخلف ادعاشده در
آنجا به وقوع پیوسته طرح شوند .اگر کشور میزبان فاقد
 NCPاست ،شکایت باید به  NCPکشوری که مقر شرکت
متخلف است و دفتر مرکزی آن در آنجا واقع شده است ارائه
شود .امکان ارائه شکایت به طور همزمان به چندین NCP
(در کشور میزبان و کشور مقر شرکت) وجود دارد.
چرا :شکایتهایی که مطابق اصول راهنمای  OECDطرح
میشوند میتوانند (البته قطعا ضمانتی در این خصوص
وجود ندارد) تغییراتی در رفتار شرکتها ایجاد کنند،
آگاهی عمومی را افزایش دهند و مکانیسمی برای جبران
شکایتها فراهم کنند.
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بیانیه نهایی و پیگیری:
برای ختم فرایند NCP ،باید یک بیانیه نهایی عمومی
صادر کند.
•• چنانچه میانجیگری ثمربخش بوده است ،بیانیه
باید مسائل ،فرایند رسیدگی و توافق مشترک
حاصل آمده را به طور خالصه شرح دهد.
••چنانچه میانجیگری بینتیجه بوده است ،بیانیه
باید شرح مختصری از مسائل ،فرایند رسیدگی و
پیشنهادهای ارائه شده به طرفین شکایت ،ارائه
دهد.

دیدهبان  OECDاز NCPها انتظار دارد ارزیابی
تخلفات ادعا شده را در بیانیه نهایی خود
بگنجانند.
•• بیانیه باید شرایط نظارت برتوافقهای به
دست آمده یا توصیههای ارائه شده و همچنین
پیگیری آنها را توضیح دهد .آمادگی نظر دادن
درباره پیشنویسهای متعدد و چانهزنی درباره
عبارتها و جملهبندیها را داشته باشید.

دیدهبان OECD
و اصول راهنمای OECD
هدف دیدهبان  OECDاطمینان یافتن از این است که فعالیت تجاری به توسعه پایدار و ریشهکنسازی فقر کمک
میکند و شرکتها در برابر اثراتی که در نقاط مختلف جهان ایجاد میکنند مسئول شناخته میشوند.
دیدهبان  OECDشبکهای جهانی با بیش از 80
عضو در  45کشور است .اعضا طیف متنوعی از
سازمانهای جامعه مدنی را در بر میگیرد که با
تعهدی مشترک به هم پیوند یافتهاند .آنها متعهدند
به اطمینان یافتن از اینکه فعالیت تجاری به توسعه
پایدار و ریشهکنسازی فقر کمک میکند و شرکتها
در برابر فعالیتهای بینالمللیشان مسئول شناخته
میشوند .در غیاب یک چارچوب الزامآور جهانی
برای پاسخگویی شرکتها ،اصول راهنمای OECD
از معدود مکانیسمهای موجود برای مسئول نگاه
داشتن شرکتها در قبال فعالیتهای بینالمللیشان
است.
البیگری و دفاع :دیدهبان  OECDبه عنوان یک
واسطۀ به رسمیت شناخته شده ،دیدگاهها و
منافع NGOها و گروههای اجتماعی ضعیفتر را
به مباحث سیاستگذاری در کمیته سرمایهگذاری
 OECDانتقال میدهد .عالوه بر نظارت و حمایت
برای بهبودبخشی به عملکرد  NCPو اجرای اصول
راهنما ،دیدهبان  OECDتوصیههایی در خصوص
سیاستگذاری در طیف گستردهای از موضوعات
اجتماعی ،محیطزیستی و اقتصادی مرتبط با
سرمایهگذاری بینالمللی و فعالیت تجاری ارائه
میدهد و در تعامالت خود با سیاستگذاران،
شرکتهای تجاری و اتحادیههای کارگری از این
سیاستها و دیدگاهها دفاع میکند.

ظرفیتسازی و حمایت :دیدهبان  OECDاز سازمانها
و گروههای اجتماعی جامعه مدنی حمایت میکند.
حمایت از راههای مختلفی صورت میگیرد از جمله
برگزاری سمینارهای ظرفیتسازی؛ ارائه توصیههای
دقیق درباره فرایند شکایت مطابق اصول راهنما به
افراد مایل به طرح شکایت و درگیر در یک پرونده؛
تهیه و توزیع راهنما درباره چگونگی تفسیر و
استفاده از این اصول راهنما؛ و اعطای کمکهزینههای
کوچک به NGOهایی که نیازمند کمک هستند و
کارشان به اهداف کلی شبکه کمک میکند.
پژوهش و تحلیل :دیدهبان  OECDجنبههای گوناگون
اجرا ،کارایی و اثرات اصول راهنمای  OECDرا بررسی
و تحلیل میکند چرا که بر این باور است که با آزمودن
کارایی این اصول و پرداختن به کاستیهای آن،
میتوان این سند و عملکرد NCPها را بهبود بخشید.
دیدهبان  OECDدارای یک پایگاه داده آنالین است که
در آنجا تمام پروندههایی که مطابق اصول راهنما
توسط NGOها تشکیل شدهاند نگهداری میشوند.
این شبکه همچنین نشریهای با عنوان Quarterly
 Case Updateمنتشر می کند که دربرگیرنده تحلیل
پروندهها و پیشرفتهای حاصل شده در فرایند
رسیدگی به آنهاست.
ابزارهای دیگر در زمینه پاسخگویی شرکتها :عالوه
بر راهنمای  ،OECDدیدهبان  OECDبه سایر تالشهای
حمایتگرانه برای تقویت چارچوبهای پاسخگویی
شرکتها در جهان کمک میکند.

درباره دفترچه راهنما
این دفترچه مروری کوتاه است بر محتویات «اصول راهنمای  OECDبرای شرکتهای چندملیتی»
و مکانیسم شکایتی که مطابق این اصول اجرا میشود .سازمانهای جامعه مدنی ،کارگران،
گروههای اجتماعی و اشخاصی که تحتتاثیر رفتارهای تجاری غیرمسئوالنه قرار میگیرند میتوانند
با استفاده از این اصول راهنما ،خواستار پاسخگویی شرکتهای موردنظر در قبال اعمالشان
شوند .دفترچۀ راهنمای حاضر چگونگی این فرایند را به اختصار توضیح میدهد.
در راهنمایی که دیدهبان  OECDبرای «اصول راهنمای  OECDبرای شرکتهای چندملیتی» تنظیم
کرده است میتوان به اطالعات بیشتری در این خصوص دست یافت .این راهنما در وبسایت
دیدهبان  OECDقرار گرفته است (.)www.oecdwatch.org
درباره دیدهبان OECD

سازمان دیدهبان  OECDکه در سال  2003تاسیس شد یک شبکه جهانی با بیش از  80عضو در 45
کشور است .اعضای این شبکه شامل طیف گستردهای از شرکتهای جامعه مدنی است که تعهدی
مشترک آنها را به یکدیگر پیوند زده است .آنها متعهدند به اطمینان یافتن از اینکه فعالیت تجاری
به توسعه پایدار و ریشهکنسازی فقر کمک میکند و شرکتها در قبال فعالیتهایشان در سرتاسر
جهان مسئول شناخته میشوند.

دیدهبان OECD

سارفتیسترات 30
 GL 1018آمستردام
هلند
+31206391291

info@oecdwatch.org
www.oecdwatch.org

ژوئن 2012

GRAPHIC DESIGN: JUSTAR.NL

این دفترچۀ راهنما با حمایت مالی وزارت امور خارجه هلند و وزارت امور خارجه نروژ تهیه شده است .محتویات این
سند بیانگر نظرات تامینکنندگان مالی آن نبوده و مسئولیت آن تماما بر عهده سازمان دیدهبان  OECDاست.

