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مدخل
ً
لقد كشــفت جائحة كوفيد  -19مجددا هشاشــة سالســل التوريد
العامليــة ،واملخاطــر الهائلــة علــى حقــوق اإلنســان وحقــوق العمــال،
فــي اقتصــاد عالمــي شــديد الترابــط ال ينضــوي تحــت حكــم القانــون
.
لجــأت الكثيــر مــن الشــركات ،مــع انخفــاض الطلــب العالمــي
نتيجــة للوبــاء ،إلــى اإلنهــاء املفاجــئ لش ـراء الســلع والخدمــات
وحتــى التقصيــر فــي الوفــاء بااللتزامــات الســابقة التــي تــم
ّ
التعهــد بهــا ،ممــا أدى إلــى تأثيــر كارثــي علــى العامليــن فــي سالســل
التوريــد العامليــة .فــي بنغالديــش ،أفــاد أكثــر مــن نصــف مــوردي
املالبــس بإلغــاء إنتاجهــم قيــد التشــغيل أو اإلنتــاج املكتمــل،
ممــا أدى إلــى خســائر فادحــة فــي الوظائــف وإعطــاء إجــازات
للعمــال .رفــض أكثــر مــن  98.1%مــن املشــترين املشــاركة فــي
دفــع تكاليــف األجــور الجزئيــة للعامليــن الذيــن حصلــوا علــى
ً
إجــازات وفقــا للقانــون الوطنــي % 72.4 .مــن العمــال الذيــن
صرفــوا إلــى منا لهــم دون ّ
أخــذوا إجــازات ُ
تلقــي أي دفعــات ماليــة.
ز
تالشـ ْـت بيــن عشــية وضحاهــا سـ ٌ
ـنوات مــن وعــود املســؤولية
ٍ
ْ
ّ
االجتماعيــة الطوعيــة للشــركات ،والتــي قطعتهــا الشــركات علــى
ّ
نفســها ،مــع انتشــار العواقــب االقتصاديــة للوبــاء .وقــد تمكنــت
الشــركات العاملية ،في ظل عدم وجود إطار تنظيمي مناســب ،من
التهـ ّـرب مــن مســؤوليات العمــال الذيــن ينتجــون الســلع ويقدمــون
ـاح هائلــة.
الخدمــات والتــي أتاحــت لهــذه الشــركات تحقيــق أربـ ٍ

 94٪مــن العمــال اليــوم والذيــن ينتجــون الســلع ويقدمــون
الخدمــات للشــركات العامليــة عبــارة عــن عمــال مكتوميــن وال
يتــم تعيينهــم مباشــرة مــن قبــل صاحــب العمــل االقتصــادي.
ً
بــل يتعــرض غالبيــة هــؤالء العمــال بــدال مــن ذلــك لظــروف
عمــل محفوفــة باملخاطــر دون إمكانيــة الحصــول علــى
تعويــض بســبب شــبكة غامضــة لشــبكة عامليــة مــن العمليــات
والشــركات املصممــة لحمايــة الشــركات مــن املســاءلة.
ينبغــي علــى الحكومــات اليــوم اتخــاذ خطــوات تشــريعية حاســمة
لتنظيــم ســلوك الشــركات فــي مــا يتعلــق بعملياتهــا وأنشــطتها
بأكملهــا ،ليــس لضمــان مرونــة االقتصــاد العالمــي فحســب ،بــل
لكــي يف�ضــي هــذا االقتصــاد العالمــي ً
أيضــا إلــى التقــدم االجتماعــي.
إن إدخــال بــذل العنايــة الواجبــة اإللزاميــة فــي التشــريعات املحليــة
ً
ً
مــن شــأنه أن يمنــح العمــال وألول مــرة إطــارا قانونيــا لالنتصــاف
أينمــا كان صاحــب العمــل ،وأن يمنــع الشــركات مــن التهـ ّـرب مــن
مسؤولياتها ليس تجاه عمالها فحسب ،بل تجاه املجتمع وكوكب
ً
األرض أيضــا .ضمــن مجموعــات الشــركات متعــددة الجنســيات،
ُ
سيطلب من «الشركة األم» بذل قصارى جهدها لضمان امتثال
الشــركات التابعــة لهــا ملتطلبــات معينــة؛ وضمــن سالســل التوريــد
العامليــة ،سـ ُـيطلب مــن «الشــركة الرئيســة» ضمــان االمتثــال
الكامــل لحقــوق اإلنســان عبــر السلســلة بأكملهــا ،وذلــك مــن خــال
فرض شروطها على البائع املتعاقد من الباطن أو ُم ّ
قدم الخدمة.

ُ
ُ
ً
 % 45.8من املوردين أفادوا أن «الكثير» من طلبياتهم الجاهزة أو شبه الجاهزة ،بل «معظمها» قد ألغيت من قبل املشترين ،و % 5.9من مجمل هذه الطلبيات قد ألغيت تماما.
ّ
البروفيسور مارك آنر ،هل تخلوا عنا؟ تأثير كوفيد  19على العمال والشركات في أدنى سالسل التوريد العاملية للمالبس ،مركز حقوق العمال العامليين 27 ،آذار /مارس 2020
(.)https://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2020/03/Abandoned-Penn-State-WRC-Report-March-27-2020.pdf
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األطر العاملية لبذل العناية الواجبة ملراعاة
حقوق اإلنسان
ليس واجب ممارسة بذل العناية الواجبة ملراعاة حقوق اإلنسان
مــن أجــل ضمــان أن تعمــل الكيانــات املؤسســية بشــكل اســتباقي
ملنــع مخاطــر انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي عالقاتهــا التجاريــة
ُ
باألمــر الجديــد .قـ ّـد َم هــذا الواجــب ألول مــرة فــي مبــادئ األمــم
املتحــدة التوجيهيــة املتعلقــة باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان
( )UNGPsفــي عــام  ،2011كبنــد مــن بنــود مســؤولية الشــركات
التجاريــة عــن احت ـرام حقــوق اإلنســانُ .
ودمــج هــذا الواجــب منــذ
ذلــك الحيــن فــي عــدد مــن العمليــات واملنتديــات واملحافــل ،والتــي
تشــمل املبــادئ التوجيهيــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة فــي امليــدان
االقتصــادي بشــأن املؤسســات املتعــددة الجنســيات،
وإعــان منظمــة العمــل الدوليــة الثالثــي للمبــادئ املتعلقــة
باملؤسســات متعــددة الجنســيات والسياســة االجتماعيــة ،وإطــار
االســتدامة ملؤسســة التمويــل الدوليــة ،وهــي الــذراع التابعــة
ملجموعــة البنــك الدولــي واملعنيــة بإق ـراض القطــاع الخــاص.
فــي عــام  ،2018اعتمــدت منظمــة التعــاون والتنميــة فــي امليــدان
االقتصــادي إرشــادات بــذل العنايــة الواجبــة لســلوك العمــل
ً ّ ً
ّ ً
ومفصــا حــول كيفيــة تجنــب
ميس ـرا
املســؤول الــذي يوفــر دليــا
الشــركات التعــدي علــى حقــوق اآلخريــن ومعالجــة اآلثــار الســلبية
التــي يشــاركون فيهــا مــن خــال تحديــد ومنــع وتخفيــف ومحاســبة
كيفيــة تناولهــم لتأثيراتهــم علــى حقــوق اإلنســان:
تضميــن الســلوك التجــاري املســؤول فــي سياســاتهم
•
وأنظمتهــم اإلداريــة؛
تحديــد وتقييــم اآلثــار الســلبية الفعليــة واملحتملــة
•
املرتبطــة بعملياتهــم أو منتجاتهــم أو خدماتهــم؛
وقف ومنع وتخفيف اآلثار السلبية
•
تتبع التنفيذ والنتائج؛
•
توضيح كيفية معالجة التأثيرات؛ و
•
اإلبالغ عنها أوالتعاون في عالجها عند االقتضاء.
•
 50% :مــن الشــركات التــي تــم تقييمهــا لــم يكــن لديهــا
إجــراءات فعالــة لبــذل العنايــة الواجبــة .مؤشــر حقــوق
اإلنســان للشــركات.

وعلــى الرغــم مــن وجــود إرشــادات واضحــة حــول كيفيــة ممارســة
العنايــة الالزمــة ملراعــاة حقــوق اإلنســان ،ورغــم أن العديــد مــن
ً
الشــركات قــد أعربــت عــن التزامهــا بهــا علنــا ،إال أن املمارســات
التجاريــة لألســف لــم تتغيــر بمــا يكفــي مــع الصكــوك غيــر امللزمــة
لوحدهــا.
وجــد مؤشــر حقــوق اإلنســان للشــركات ،الــذي يعتمــد علــى
التقاريــر العامــة للشــركات فــي مــا يتعلــق بممارســاتها فــي مجــال
ـف
حقــوق اإلنســان ،أن نصــف الشــركات التــي تــم تقييمهــا لــم تـ ِ
بــأي مــن الخطــوات املوضحــة فــي املبــادئ التوجيهيــة لألمــم املتحــدة
وتوجيهــات منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة واملبــادئ
التوجيهيــة لألمــم املتحــدة كجــزء مــن عمليــة بــذل العنايــة الواجبــة
الفعالــة .هنــاك تســع شــركات فقــط مــن بيــن كل عشــر شــركات
نفــذت نصــف الخطــوات الالزمــة لبــذل العنايــة الواجبــة.
ً
ثلــث الشــركات فقــط أجابــت قائلــة أنهــم يتخــذون شــكال
مــن أشــكال بــذل العنايــة الواجبــة .املفوضيــة األوروبيــة.

وفــي  25آذار /مــارس  ،2019دعــا تحالــف املســتثمرين مــن
أجــل حقــوق اإلنســان نيابــة عــن مجموعــة مــن املســتثمرين
ً
يمثلــون أصــوال بقيمــة  1.3تريليــون دوالر إلــى تعزيــز بــذل العنايــة
الواجبــة عنــد املســتثمرين ملعالجــة املخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة
والحوكمــة ،بمــا فــي ذلــك مخاطــر حقــوق اإلنســان ،طــوال دورة
حيــاة االســتثمار .ودعــا هــذا التحالــف الحكومــات علــى وجــه
التحديــد إلــى دعــم بــذل العنايــة الواجبــة للمســتثمرين مــن خــال
تنظيــم أفضــل لألنظمــة املاليــة.

 49٪مــن الشــركات ســجلت  0فــي جميــع املؤشـرات املتعلقــة بعمليــة بــذل العنايــة الواجبــة ملراعــاة حقــوق اإلنســان ،تقريــر النتائــج الرئيســية لعــام  ،2019مؤشــر حقــوق
اإلنســان للشــركات.) https://www.corporatebenchmark.org/sites/default/files/2019-11/CHRB2019KeyFindingsReport.pdf ( ،
املديريــة العامــة للعــدل واملســتهلكين التابعــة للمفوضيــة األوروبيــة ،دراســة حــول متطلبــات بــذل العنايــة الواجبــة مــن خــال سلســلة التوريــد 20 ،شــباط /فبرايــر 2020
(.)https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
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الشكل .1.عملية بذل العناية الواجبة والتدابيرالداعمة

املصدر :إرشادات بذل العناية الواجبة الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واملتعلقة بسلوك العمل املسؤول (.)2018
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التقدم التشريعي نحو قوانين بذل العناية
الواجبة الوطنية
تتــم مناقشــة إدخــال بــذل العنايــة الواجبــة اإللزاميــة فــي مــا ال يقــل عــن  18ســلطة قضائيــة ،باإلضافــة إلــى التـزام االتحــاد األوروبــي بتبنــي
تشــريعات علــى مســتوى االتحــاد األوروبــي.

البلد

اسم التشريع

مضمون التشريع

النمسا

«قانون املسؤولية
االجتماعية» املقترح 2018

يهدف بذل العناية الواجبة املحددة للشركات،
مثل تحليل املخاطر ،إلى منع بيع املالبس واألحذية
التي تم إنتاجها عن طريق عمالة األطفال أو العمل
القسري .ينص القانون على إعفاء قضائي وضم
األرباح املحققة من السلع املشبوهة ملدة تصل
إلى خمس سنوات لتمويل أهداف املسؤولية
االجتماعية للشركات.

أستراليا

القانون املتعلق بالرق
املعاصر 2018

يتطلب القانون املقترح من الكيانات األسترالية
التي يبلغ دخلها السنوي أكثر من  100مليون
دوالر أسترالي تقديم تقارير سنوية عن مخاطر
الرق املعاصر في عملياتها وفي سالسل التوريد،
واإلجراءات الالزمة ًملواجهة هذه املخاطر .تنطبق
هذه املتطلبات أيضا على كيانات الشركات
الحكومية.

ال يوجد تشريع محدد

بلجيكا

كاليفورنيا

قانون الشفافية في سالسل
التوريد 2010

كندا

أمر صادر عن املجلس
()2019-1323

الدانمرك

اقتراح برملاني B82 2019

ْ
نشرت منظمات املجتمع
في نيسان /أبريل ،2019
املدني رسالة مفتوحة تدعو إلى قانون بلجيكي يفرض
على الشركات إجراءات بذل العناية الواجبة بحقوق
اإلنسان .في كانون األول /ديسمبر  ،2019أعرب
نائب رئيس الوزراء ووزير املالية والتعاون اإلنمائي
البلجيكي عن دعمه لقانون إدارة بذل العانية
الواجبة  MDDعلى مستوى االتحاد األوروبي.
ينبغي على تجار التجزئة واملصنعين الذين يبلغ
إجمالي إيراداتهم  100مليون دوالر أمريكي الكشف
على مواقعهم اإللكترونية أو من خالل اإلفصاحات
املكتوبة عن اإلجراءات املتخذة «للقضاء على الرق
واالتجار بالبشر من سلسلة التوريد املباشرة للسلع
املادية املعروضة للبيع».
باملؤسسات
كان أمين املظالم الكندي املعني
ً
املسؤولة ( )COREلعام  2018مفوضا بالتحقيق
في قضايا حقوق اإلنسان في سالسل التوريد .أمرت
الحكومة الفيدرالية الكندية شركة تنمية الصادرات
الكندية واملؤسسة التجارية الكندية باتخاذ تدابير
لالمتثال اللتزامات كندا في األعمال التجارية وحقوق
اإلنسان وتنفيذ بذل العناية الواجبة بحقوق
اإلنسان في املعامالت التجارية التي يدعمونها.
كانون الثاني /يناير  :2019تقدمت ثالثة أحزاب
سياسية دنماركية باقتراح برملاني لتقديم مشروع
قانون بشأن بذل العناية الواجبة بحقوق اإلنسان
لجميع الشركات الكبيرة وقطاعات العمل عالية
املخاطر .وقد تم دعم هذا االقتراح من قبل أكثر من
 100منظمة غير حكومية ،واتحاد نقابات العمال
الدنماركي  ،FHومجلس املستهلك الدنماركي ،باإلضافة
إلى شركة األدوية الدنماركية نوفو نورديسك.

حالة القانون
مسودة مشروع قانون برملاني

ُأ ّ
قر القانون ودخل حيز التنفيذ

حركة املجتمع املدني

مجلس الشيوخ في
تم التوقيع على مشروع قانون ً
والية كاليفورنيا  657ليصبح قانونا في عام 2010
ودخل حيز التنفيذ في عام .2012

موضع التنفيذ

أدى تحرك املجتمع املدني إلى اقتراح برملاني قيد
الدراسة
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البلد
االتحاد األوروبي

اسم التشريع

التوجيه  EU / 2014/95بتاريخ 22
تشرين األول /أكتوبر  2014بشأن
اإلفصاح عن املعلومات غير املالية
من قبل بعض الشركات واملجموعات
الكبيرة

ال يوجد تشريع محدد

التزمت الحكومة الفنلندية التي يقودها
الديمقراطيون االشتراكيون بوضع بذل العناية
الواجبة بحقوق اإلنسان في البرنامج الرسمي.
ستجري الحكومة دراسة استقصائية بهدف اعتماد
قانون وطني بشأن بذل العناية الواجبة بحقوق
اإلنسان.

قانون  27آذار /مارس 2017
بشأن بذل العناية الواجبة

ينبغي على الشركات الفرنسية أن تتبنى «خطة
مراقبة» تحدد املخاطر املتعلقة بحقوق اإلنسان
والصحة والسالمة والبيئة بسبب أنشطتها .ويشمل
هذا أنشطة املقاولين من الباطن واملوردين الدائمين.
تكون الشركة مسؤولة إذا أظهرت الضحية أن
الشركة كان بإمكانها منع الضرر من خالل اعتماد
خطة مراقبة.

فنلندا

فرنسا

أملانيا

خطة العمل الوطنية املعنية
باألعمال التجارية وحقوق
اإلنسان 2016

أملانيا

ّ
تسرب مشروع قانون بشأن
حقوق اإلنسان وبذل العناية
الواجبة البيئية من قبل وزارة
التنمية والتعاون في شباط/
فبراير .2019

إيطاليا

القانون  2001 /231بشأن
املسؤولية اإلدارية للكيانات
االعتبارية

لوكسمبورغ

النرويج

السويد

مضمون التشريع

ً
ينبغي أن ُتدرج الشركات الكبيرة «بيانا غير مالي حول
تأثير نشاط الشركة على األمور البيئية واالجتماعية
واملتعلقة باملوظفين ،واحترام حقوق اإلنسان،
ومكافحة الفساد ،وقضايا الرشوة .ويشمل هذا
سياسة بذل العناية الواجبة املطبقة ونتائجها
واملخاطر التي تكتنفها .يؤثر هذا التوجيه على ما
يقرب من  6000شركة كبيرة في االتحاد األوروبي بما
في ذلك البنوك وشركات التأمين وغيرها.

ال يوجد تشريع محدد

قانون بذل العناية الواجبة
بحقوق اإلنسان لعام 2018

ال يوجد تشريع محدد

وضعت الحكومة األملانية إجراءات بذل العناية الواجبة كتطلعات
في ما يتعلق باحترام املؤسسات التجارية لهذه اإلجراءات في عام
 :2016إذ ّ
يتعين على الشركات األملانية تنفيذ بذل العناية الواجبة
بحقوق اإلنسان ،والتي تتمحور حول خمسة عناصر أساسية
تستند إلى املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة .إذا لم تنفذ أقل من
ً
نصف الشركات التي تتخذ من أملانيا مقرا لها طواعية بذل العناية
الواجبة بحقوق اإلنسان بحلول عام  ،2020فستنظر الحكومة في
اتخاذ مزيد من اإلجراءات ،مثل فرض هذا التشريع.

سيتطلب مشروع القانون من الشركات تنفيذ
العناية الواجبة بحقوق اإلنسان .قد يؤدي عدم
االمتثال للقانون إلى غرامات تصل إلى خمسة ماليين
يورو ،والسجن واالستبعاد من إجراءات املشتريات
العامة في أملانيا.

استحداث املسؤولية الجنائية للشركات عن الجرائم
املرتكبة ملصلحة الشركة ،بما في ذلك انتهاكات ً
حقوق اإلنسان .قد تترتب مسؤولية الشركات أيضا
عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها الشركات
اإليطالية العاملة في الخارج ،خاصة إذا حدث جزء
من هذه االنتهاكات في إيطاليا .ينبغي على الشركات
من أجل تجنب املسؤولية إثبات أنها نفذت برامج
االمتثال.
ُيلزم اتفاق التحالف لعام  2018الحكومة بدعم
املبادرات لتعزيز مسؤوليات حقوق اإلنسان للشركات.

ً
وسينطبق القانون على الشركات التي تعرض سلعا
وخدمات في النرويج ،مما يؤدي إلى املزيد من بذل
والتزامات اإلفصاح.
العناية الواجبة بحقوق اإلنسان ً
ينطبق القانون كما هو مقترح حاليا على كل من
العمليات العامة والخاصةُ .
سيطلب من املؤسسات
الكبيرة ممارسة بذل العناية الواجبة من أجل تحديد
ومنع وتخفيف أي آثار سلبية على حقوق اإلنسان
األساسية والعمل الالئق.
أصدرت الوكالة الحكومية
في آذار /مارس ،2018
ً
السويدية لإلدارة العامة تقريرا يو�صي بأن تنظر
الحكومة في إمكانية تطبيق بذل العناية الواجبة
اإللزامية بحقوق اإلنسان.

حالة القانون
ّ
أقر

قيد التطوير

ُأ ّ
قر القانون ودخل حيز التنفيذ

كشف التقرير املؤقت أن  17-19٪فقط من
الشركات تمارس بذل العناية الواجبة.

في كانون األول /ديسمبر  ،2019التزم وزيرا العمل
والتنمية على نحو مشترك بتطوير قانون بذل
العناية الواجبة لسلسلة التوريد.

قيد التنفيذ بموجب خطة العمل الوطنية بشأن
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ،التزمت الحكومة
بمراجعة القانون  231/2001بشأن املسؤولية اإلدارية
للكيانات القانونية في إدخال بذل العناية الواجبة
بحقوق اإلنسان للشركات.

حركة املجتمع املدني

نشرت املسودة األولى

حركة املجتمع املدني
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البلد

اسم التشريع

اقتراح برملاني

سويسرا

هولندا

اململكــة املتحــدة

الواليــات املتحــدة
األمريكيــة

ينبغي على الشركات
بموجب هذا االقتراحً ،
التي ّتتخذ من سويسرا مقرا لها أن تمارس
بذل العناية الواجبة في مجال حقوق
اإلنسان والبيئةّ .
يحمل االقتراح الشركات
املسؤولية عن الضرر الذي تسببه
الشركات التابعة في بعض الحاالت.

أنوقش على مستوى مجلس النواب

ً
ينطبق القانون على جميع الشركات التي تبيع سلعا
أو تقدم خدمات للمستهلكين الهولنديين ،سواء
كانت مسجلة في هولندا أم ال .ينبغي على جميع
الشركات املعنية تقديم إقرار بأنها قد مارست بذل
العناية الواجبة بهدف منع عمل األطفال في سلسلة
التوريد.

ُأ ّ
قر في مجل�سي البرملان ومن املقرر تنفيذه
بالتصديق امللكي بعد  1كانون الثاني /يناير .2020

القانون املتعلق بالرق
املعاصر 2015

بموجب املادة « 54الشفافية في سالسل التوريد ًوما
ذلك» ،يجب على الشركات التي تمارس نشاطا
إلى ً
تجاريا في اململكة املتحدة ،بقيمة  36مليون جنيه
إسترليني فما فوق (بما في ذلك الشركات ًالتابعة)
إعداد «بيان الرق واالتجار بالبشر» سنويا.

ُأ ّ
قر القانون ْودخل حيز التنفيذ في نيسان /أبريل
 ،2019أطلقت مجموعة من منظمات املجتمع
املدني حملة تدعو إلى قانون إلزامي واسع لبذل
العناية الواجبة في مجال حقوق اإلنسان.

قانون تقييم مخاطر حقوق
اإلنسان للشركات والوقاية منها
والتخفيف من حدتها لعام 2019

سوف ينطبق القانون على جميع الشركات املدرجة في البورصة
التي تقدم إفصاحات سنوية إلى لجنة األوراق املالية والبورصات.
سوف ُيطلب من هذه الشركات إجراء تحليل سنوي ملخاطر وآثار
قسم
حقوق اإلنسان في عملياتها وسلسلة القيمة ،وتضمين ٍ
لحقوق اإلنسان في تقاريرها السنوية إلى لجنة األوراق املالية
ً
والبورصات .سوف يفرض مشروع القانون أيضا توخي الوضوح
الشديد فيما يتعلق بهيكل سلسلة التوريد.

قانون بذل العناية الواجبة بشأن
عمالة األطفال (Wet Zorgplicht
 Kinderarbeid - WZK) 24تشرين
األول /أكتوبر 2019

ال يوجد تشريع محدد

أيرلندا

مضمون التشريع

حالة القانون

قبل االنتخابات األيرلندية في عام  ،2020دعا
املجتمع املدني األيرلندي جميع األحزاب السياسية
إلى تطبيق بذل العناية الواجبة اإللزامية ودعم
معاهدة ملزمة من األمم املتحدة.

ُ
طرح مشروع القانون للمناقشة في لجنة مجلس
النواب للخدمات املالية.

تحرك املجتمع املدني

نحو بذل العناية الواجبة اإللزامية في سالسل التوريد العاملية
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ثمانية مكونات فعالة لتشريعات بذل
العناية الواجبة اإللزامية

َ
تعــاون االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال مــع البروفيســور أوليفييــه
دي شــوتر فــي تحليــل نقــاط القــوة والضعــف فــي مختلــف القوانيــن
ذات الصلــة مــن أجــل التوصيــة بثمانيــة مكونــات لقوانيــن بــذل
العنايــة الواجبــة اإللزاميــة ّ
الفعالــة .الســيد دي شــاتر أســتاذ
القانــون بجامعــة لوفــان وكليــة أوروبــا .فــي أيــار /مايــو  ،2020تــم
ً
ً
تعيينــه مقــررا خاصــا لألمــم املتحــدة بشــأن الفقــر املدقــع وحقــوق
ً
اإلنســان .كان عضــوا فــي الســابق فــي لجنــة الحقــوق االقتصاديــة
ً
واالجتماعيــة والثقافيــة حيــث عمــل أيضــا كمقــرر مشــارك
للتعليــق العــام رقــم  24بشــأن التزامــات الدولــة فــي ســياق األنشــطة
التجاريــة.

.1

جميع الشركات املشمولة

ينبغــي فــرض االلتــزام ببــذل العنايــة الواجبــة ملراعــاة
حقــوق اإلنســان علــى جميــع الشــركات ،بغــض النظــر
عــن حجمهــا أو هيكلهــا أو ملكيتهــا.
يمكــن لجميــع الشــركات ،بغــض النظــر عــن هيكلهــا وحجمهــا ،أن
ً
ً
يكــون لهــا تأثي ـرا ســلبيا علــى حقــوق اإلنســان لذلــك فــإن إعفــاء
بعــض الشــركات مــن أي مســؤولية ســيكون بمثابــة شــيك علــى
بيــاض النتهــاك حقــوق اإلنســان ورفــض تعويــض الضحايــا.
توضــح املبــادئ التوجيهيــة العامــة لألمــم املتحــدة أنــه فــي حيــن أن
السياســات والعمليــات تختلــف فــي مــدى التعقيــد اعتمـ ًـادا علــى
حجــم املؤسســة التجاريــة ،فــإن جميــع الشــركات مطالبــة بتنفيــذ
إج ـراءات بــذل العنايــة الواجبــة ملراعــاة حقــوق اإلنســان .ينبغــي
أن يؤثــر حجــم وهيــكل مؤسســة األعمــال فقــط علــى طــرق تنفيــذ
بــذل العنايــة الواجبــة .يكتســب هــذا أهميــة خاصــة عندمــا يتعلــق
األمــر باملشــاريع الصغيــرة ،واملؤسســات الصغيــرة واملتوســطة
الحجــم ،التــي ينبغــي تزويدهــا بدعــم إضافــي للقــدرات وإرشــادات
ً
التنفيــذ .ينبغــي أيضــا أن تتوافــق متطلبــات إعــداد التقاريــر مــع
حجــم عملياتهــم وأنشــطتهم.

 .2االلتزامــات فــي جميــع الهيــاكل املؤسســية
والعالقــات التجاريــة
ينبغــي أن يمتــد االلتــزام بممارســة بــذل العنايــة
الواجبــة ملراعــاة حقــوق اإلنســان إلــى الكيانــات التــي
ترتبــط بهــا املؤسســات التجاريــة مــن خــال عالقــات
االســتثمار والتعاقــد.
إن قصــر االلتـزام بممارســة بــذل العنايــة الواجبــة ملراعــاة حقــوق
اإلنســان علــى «العمليــات الخاصــة» ملؤسســة تجاريــة مــن شــأنه
أن يــؤدي إلــى الفشــل فــي فهــم حقيقــة هيــكل مجموعــات الشــركات
متعــددة الجنســيات فــي اقتصــاد اليــوم املعولــم .ال تتألــف
الشــركات متعــددة الجنســيات مــن كيانــات فردي ـةـ بــل تتكــون مــن
شــبكة مــن الكيانــات القانونيــة املنفصلــة وتعمــل مــن خاللهــا
عبــر الواليــات القضائيــة بدرجــات متفاوتــة مــن الســيطرة بيــن
الكيانــات .توجــد فــي الوقــت الحالــي عقبــات قانونيــة وعمليــة هائلــة
تحمي الشركات األم ضمن مجموعة شركات متعددة الجنسيات
مــن أي مســؤولية فــي مــا يتعلــق باألفعــال الضــارة للشــركات التابعــة
لهــا .عــادة مــا تكــون الشــركات الرئيســة ُم ّ
حصنــة ضــد أي مســؤولية
عندمــا يتعلــق األمــر باألفعــال الضــارة التــي يرتكبهــا ّ
موردوهــا.
وقــد أجبــرت فجــوة املســاءلة الناتجــة الــدول علــى الدخــول فــي
منافســة لتقليــص مســتوى التنظيــم .تلجــأ الحكومــات لتحســين
القــدرة التنافســية فــي األســواق العامليــة للشــركات الخاضعــة
لواليتهــا القضائيــة ،إلــى خفــض املعاييــر املطبقــة فــي نطــاق واليتهــا
القضائيــة أو إلــى ســوء تطبيــق أي معاييــر مفروضــة علــى الصعيــد
ً
الوطنــي ،حتــى عندمــا يكــون ذلــك مخالفــا اللتزاماتهــا الدوليــة فــي
مجــال حقــوق اإلنســان .إن القــدرة علــى التغييــر التــي يتمتــع بهــا
بــذل العنايــة الواجبــة ملراعــاة حقــوق اإلنســان كأداة ملواجهــة
هــذه الجوانــب اإلشــكالية مــن تحــول األعمــال التجاريــة عبــر
ّ
الوطنيــة يتوقــف علــى مــدى وصولهــا إلــى مجمــل عمليــات وأنشــطة
مجموعــات الشــركات متعــددة الجنســيات.
َ
ينبغــي أيضــا أال تكــون التزامــات بــذل العنايــة الواجبــة فــي مــا
يتعلــق بالشــركات التابعــة واملورديــن مشــروطة بمشــاركة الشــركة
األم علــى نحــو فعــال فــي العمليــات اليوميــة للشــركة التابعــة أو
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ممارســة درجــة كافيــة مــن الســيطرة علــى الشــركة التابعــة ،أو
ّ
جعلهــا متوقفــة علــى الشــركة الرئيســة فــي سالســل التوريــد العامليــة
لتكــون قــادرة علــى ممارســة تأثيــر حاســم علــى املقــاول مــن الباطــن.
سـ ّ
ـتحفز هــذه االشــتراطات الشــركات علــى البقــاء بعيــدة عــن عمــل
الشــركة التابعــة أو مــن ممارســات املــورد ،مــن أجــل تقليــل نطــاق
التزامــات بــذل العنايــة الواجبــة الخاصــة بهــا.

.3

حقوق اإلنسان والعمل املعترف بها ً
دوليا

ينبغــي أن يمتــد االلتــزام بممارســة بــذل العنايــة
الواجبــة ملراعــاة حقــوق اإلنســان ً ليشــمل جميــع
حقــوق اإلنســان املعتــرف بهــا دوليــا ،ب ّمــا فــي ذلــك
حقــوق العمــل ،دون تمييــز .كمــا ينبغــي توقــع أن تبذل
الشــركات العنايــة الواجبــة فــي مــا يتعلــق بتأثيرهــا
البيئــي ،بمــا فــي ذلــك تأثيــر املنــاخ.

ينبغــي أن يعالــج النهــج التنظيمــي لبــذل العنايــة الواجبــة ملراعــاة
حقــوق اإلنســان إحــدى نقــاط الضعــف الرئيســة للمبــادرات
الخاصــة الســائدة ،والتــي تتعلــق باالختيــار الذاتــي لحقــوق
ً
اإلنســان التــي تخضــع لعمليــات بــذل العنايــة الواجبــة .غالبــا
مــا تختــار الشــركات إج ـراء بــذل العنايــة الواجبــة فــي مــا يتعلــق
بحقــوق اإلنســان التــي قــد يــؤدي انتهاكهــا إلــى تعريضهــا ملخاطــر
ّ
تتعلــق بالســمعة أو تلــك التــي يمكــن اكتشــافها بســهولة أكبــر.
وهــذا يعنــي أنــه حتــى فــي حالــة وجــود إجـراءات ّ
قويــة لبــذل العنايــة
الواجبــة لــدى الشــركات ،فقــد ال تغطــي هــذه اإلجـراءات القضايــا
الحساســة ،ممــا قــد يعـ ّـرض العمــال واملجتمعــات النتهــاكات
خطيــرة لحقــوق اإلنســان .فــي الواقــع ،يمكــن أن يكــون للمؤسســات
ً
ً
التجاريــة تأثي ـرا ســلبيا علــى النطــاق الكامــل لحقــوق اإلنســان
ً ُ
املعتــرف بهــا دوليــا .أن�شــئ اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان علــى
أســاس االعتـراف بوحــدة حقــوق اإلنســان وترابطهــا وعــدم قابليتهــا
للتجزئــة ،ويؤكــد هــذا اإلعــان بوضــوح علــى أن الحرمــان مــن أحــد
الحقــوق يعيــق علــى الــدوام التمتــع بالحقــوق األخــرى .لذلــك يجــب
أن ّ
تطبــق مســؤولية الشــركات بنــاء علــى احت ـرام جميــع حقــوق
ً
اإلنســان املعتــرف بهــا دوليــا.
ّ
تســلط املبــادئ التوجيهيــة لألمــم املتحــدة الضــوء علــى قائمــة
ً
موثوقــة لحقــوق اإلنســان األساســية املعتــرف بهــا دوليــا:
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
•
العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
•
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة
•

والثقافيــة
واالجتماعيــة
إعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن املبــادئ والحقــوق
•
األساســية فــي العمــل
كمــا ّ
تجســد قائمــة االتفاقيــات هــذه العديــد مــن حقــوق العمــل،
ّ
الجمعيــات واملفاوضــة الجماعيــة ،واملســاواة
مثــل حريــة تكويــن
وعــدم التمييــز ،والعمــل الجبــري ،وعمالــة األطفــال ،واألجــور،
والصحــة والســامة ،والضمــان االجتماعــي ،وتحديــد ســاعات
العمــل.
دعــا إعــان مئويــة منظمــة العمــل الدوليــة مــن أجــل مســتقبل
العمــل الحكومــات والعمــال وأصحــاب العمــل إلــى ضمــان الحمايــة
الكافيــة لجميــع العمــال ،وذلــك فــي ضــوء التحديــات التــي تواجــه
ضمــان هــذه الحقــوق فــي االقتصــاد غيــر الرســمي والتحديــات
املتعلقــة بالعامليــن فــي عالقــات عمالــة غيــر مأمونــة أو ُم ّ
قنعــة.
ُيبــرز إعــان املئويــة فــي هــذا الصــدد أهميــة عالقــة العمالــة كوســيلة
لتوفير الضمان والحماية القانونية للعمال .يجب على الشــركات
بالتالــي لضمــان احتـرام حقــوق اإلنســان لجميــع العمــال ،االمتنــاع
عــن املما ســات التجا يــة التــي تقتــرف العمالــة ّ
املقنعــة أو غيــر
ر
ر
املأمونــة فــي عملياتهــا وكذلــك فــي أنشــطتها التجاريــة.
علــى الرغــم مــن أن القضايــا البيئيــة لــم يتــم تناولهــا علــى وجــه
التحديــد فــي املبــادئ التوجيهيــة لألمــم املتحــدة ،فمــن الواضــح أن
ً
حقــوق اإلنســان املعتــرف بهــا دوليــا تنطــوي بالضــرورة علــى جوانــب
بيئيــة ،مثــل الحقــوق فــي الصحــة أو املــاء أو الغــذاء أو حقــوق
ً
الشــعوب األصليــة .وهــذا معتــرف بــه أيضــا فــي املبــادئ التوجيهيــة
ملنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،والتــي تنـ ّ
ـص فــي الفصــل
الســادس علــى الســلوك الــذي يجــب أن تتبنــاه الشــركات متعــددة
الجنســيات ملراعــاة الحاجــة إلــى حمايــة البيئــة.

.4

آليات التظلم واالنتصاف في مكان العمل

ينبغــي أن ُيطلــب مــن املؤسســات التجاريــة إنشــاء
آليــات تظلــم فعالــة علــى املســتوى التشــغيلي أو
املشــاركة فيهــا بهــدف تحديــد اآلثــار الضــارة علــى
حقــوق اإلنســان ومعالجتهــا.

تعتبــر آليــات التظلــم الفعالــة علــى املســتوى التشــغيلي ضروريــة
لتنفيــذ إج ـراءات بــذل العنايــة الواجبــة ملراعــاة حقــوق اإلنســان.
وتدعــم هــذه اآلليــات تحديــد اآلثــار الضــارة علــى حقــوق اإلنســان
كجــزء مــن بــذل العنايــة الواجبــة املســتمرة لحقــوق اإلنســان
للمؤسســة مــن خــال توفيــر قنــاة لألشــخاص املتأثريــن بشــكل
مباشــر بعمليــات املؤسســة إلبــداء تحفظاتهــم عندمــا يعتقــدون
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ً
أنهــم يتأثــرون أو ســيتأثرون سـ ًـلبا .يمكــن لهــذه اآلليــات أيضــا
أن تجعــل مــن املمكــن معالجــة التظلمــات ،بمجــرد تحديدهــا،
ومعالجــة اآلثــار الســلبية بشــكل مبكــر ومباشــر مــن قبــل املؤسســة
التجاريــة ،وبالتالــي منــع األض ـرار واملظالــم مــن التفاقــم.
ُ
ينبغــي أن تبنــى األحــكام التشــريعية املتعلقــة بإنشــاء آليــات التظلــم
علــى املســتوى التنفيــذي علــى معاييــر الفعاليــة املنصــوص عليهــا فــي
املبــدأ  31مــن املبــادئ التوجيهيــة لألمــم املتحــدة وتوصيــات مشــروع
املســاءلة واالنتصــاف  IIIالتابــع ملفوضيــة حقــوق اإلنســان :تعزيــز
فعاليــة آليــات التظلــم غيــر التابعــة للــدول فــي حــاالت انتهــاكات
حقــوق اإلنســان املتعلقــة باألعمــال التجاريــة .وتشــمل هــذه
اآلليــات علــى ســبيل املثــال ال الحصــر املتطلبــات التاليــة:
ينبغــي حمايــة العمــال واملســتخدمين اآلخريــن آلليــات
•
التظلــم علــى املســتوى التشــغيلي مــن الســلوك االنتقامــي والترهيــب
ّ
املرتبــط باســتخدامهم الفعلــي أو املحتمــل آلليــة التظلــم .وهــذا
يتطلــب سـ ّـن وإنفــاذ القوانيــن والسياســات والعمليــات التــي تــردع
ً ّ ً
فعــاال.
مثــل هــذا الســلوك ردعــا
ينبغــي أن يحتفــظ طالبــو االنتصــاف بالقــدرة علــى تغييــر
•
مســار اإلجـراءات اإلصالحيــة اســتجابة للظــروف املتطــورة ،بمــا فــي
ذلــك عــن طريــق اختيــار متابعــة ســبيل االنتصــاف باســتخدام آليــة
ً
تابعــة للدولــة وكذلــك (أو بــدال مــن ذلــك) آليــة تظلــم غيــر تابعــة
للدولــة.
ينبغــي حظــر مطالبــة طالبــي االنتصــاف بالتنــازل عــن
•
حقوقهــم فــي التمــاس االنتصــاف باســتخدام اآلليــات القضائيــة
كشــرط للوصــول إلــى آليــات التظلــم علــى املســتوى التنفيــذي.
ّ
ينبغــي أن تنـ ّ
ـص آليــات التظلــم علــى املســتوى التنفيــذي
•
علــى أن األشــخاص املتضرريــن يلتمســون اإلنصــاف الجماعــي فــي
مــا يتعلــق بأض ـرار حقــوق اإلنســان.
فــي حالــة عــدم تنفيــذ النتائــج اإلصالحيــة ،ينبغــي أن
•
يكــون طالبــو اإلنصــاف قادريــن علــى الســعي إلــى إنفــاذ هــذه النتائــج
مــن خــال اآلليــات القضائيــة .ينبغــي علــى الســلطات العامــة
مراقبــة وفــرض عقوبــات علــى الشــركات لفشــلها فــي تنفيــذ النتائــج
اإلصالحيــة.

.5

الرصد والجزاءات

ينبغي مر اقبة التزامات بذل العناية الواجبة ملراعاة
حقوق اإلنســان الخاصة باملؤسســات من قبل هيئة
عامــة مختصــة ،وينبغــي أن تنطــوي انتهــاكات هــذه
االلتزامــات علــى عقوبــات ّ
فعالــة ورادعــة.

مــن الضــروري وجــود آليــة مراقبــة قويــة لضمــان فعاليــة التدابيــر
التــي تتخذهــا الشــركات للوفــاء بالتزامــات بــذل العنايــة الواجبــة
ملراعــاة حقــوق اإلنســان فــي منــع حــدوث االنتهــاكات وليســت مجــرد
إج ـراءات شــكلية أو تجميليــة .لذلــك ،يجــب علــى الحكومــات
إمــا توســيع نطــاق صالحيــات هيئــة عامــة قائمــة أو إنشــاء هيئــة
جديــدة لهــا اختصــاص اإلش ـراف علــى تنفيــذ التزامــات بــذل
العنايــة الواجبــة.
لتمكيــن الهيئــة العامــة مــن إجـراء تقييمــات شــاملة ينبغــي مطالبــة
الشــركات بمــا يلــي:
تقديــم تقاريــر منتظمــة عــن الخطــوات املتخــذة للوفــاء
•
بالتزامــات بــذل العنايــة الواجبــة؛
اإلفصــاح عــن مــدى عملياتهــم وأنشــطتهم ،بمــا فــي ذلــك
•
عــدد العامليــن فــي كل موقــع عمــل وكذلــك الترتيبــات التعاقديــة
التــي يتــم توظيفهــم بموجبهــا؛
الكشــف عــن الحــاالت التــي تــم فيهــا تحديــد االنتهــاكات
•
وســبل االنتصــاف التــي تــم توفيرهــا؛ و
الكشــف عــن تقاريــر التدقيــق ذات الصلــة (حيــث تختــار
•
الشــركات العمــل مــع شــركات تدقيــق حكوميــة مرخصــة).
يجــب أال تعتمــد تقييمــات الهيئــة العامــة علــى تقاريــر الشــركة
فقــط .ينبغــي أن يكــون لألف ـراد واملجتمعــات املتأثــرة (أو املحتمــل
أن تتأثــر) بانتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وكذلــك النقابــات العماليــة
ومنظمــات املجتمــع املدنــي ،إمكانيــة الوصــول إلــى هــذه الهيئــة
ً
ُ
العامــة .ينبغــي أيضــا أن تمنــح الهيئــة العامــة الصالحيــات
والقــدرات واملــوارد الالزمــة للقيــام بزيــارات وتحقيقــات ميدانيــة.
عندمــا تفشــل الشــركات فــي إصــدار تقاريــر منتظمــة أو تقــوم
بإصــدار تقاريــر ال تلبــي الحــد األدنــى مــن املتطلبــات أو ال تتخــذ
الخطــوات الالزمــة للتصــدي ملخاطــر حقــوق اإلنســان ،ينبغــي
تمكين الهيئة العامة من فرض عقوبات رادعة ،تشمل الغرامات
ً
واالستبعاد من املشاركة في املخططات املرتبطة رسميا أو بشكل
غيــر رســمي بالدولــة ،مثــل خطــط املشــتريات العامــة ،أو املنتجــات
أو الخدمــات التــي تقدمهــا وكاالت ائتمانــات التصديــر ،والتأميــن
علــى االســتثمار أو وكاالت الضمــان الرســمية ،ووكاالت التنميــة
ومؤسســات تمويــل التنميــة؛ و /أو فــي العقــود ذات الصلــة مــع
الدولــة.
ً
كمــا ينبغــي أن يكــون للهيئــة العامــة أيضــا اختصــاص اإلش ـراف
علــى أنشــطة املدققيــن مــن القطــاع الخــاص الذيــن يقدمــون
الخدمــات للشــركات لدعــم ممارســات بــذل العنايــة الواجبــة
الخاصــة بهــم .يجــب أن يكــون املدققــون الخاصــون مرخصيــن ملثــل
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هــذه الخدمــات فقــط إذا امتثلــوا ملعاييــر النزاهــة (التــي ســيتم تبنيهــا
فــي تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة) ويجــب محاســبتهم علــى املمارســات
غيــر الصحيحــة.

.6

املسؤولية

ينبغــي التعامــل مــع مطلــب ممارســة بــذل العنايــة
الواجبــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان ومتطلبــات
معالجــة أي ضــررناتــج عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان
كالتزامــات منفصلــة ومتكاملــة.

ُ
ق ّدمـ ْـت حجـ ٌـج مفادهــا أنــه فــي حالــة قيــام الشــركات بوضــع أنظمــة
قويــة لبــذل العنايــة الواجبــة ،يجــب «مكافأتهــا» بضمــان الحصانــة
مــن املطالبــات القانونيــة التــي تدعــي مســؤوليتها عــن االنتهــاكات
فــي سالســل التوريــد الخاصــة بهــا أو عملياتهــا الخاصــة كوســيلة
ّ
لتحفيــز الشــركات .ورغــم ذلــك فمــن األهميــة بمــكان أال يوفــر
الوفــاء بالتزامــات بــذل العنايــة الواجبــة للشــركات حصانــة مــن
مطالبــات املســؤولية القانونيــة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان.
ّ
إذا تمكنــت الشــركة مــن التهــرب مــن املســؤولية القانونيــة عــن
طريــق التــذرع للدفــاع عــن نفســها بأنهــا وضعــت آليــة كافيــة لبــذل
العنايــة الواجبــة ،فســوف تميــل إلــى اتبــاع نهــج الحــد األدنــى :ربمــا
بمــا يكفــي لالمتثــال ملتطلبــات وضــع آليــة بــذل العنايــة الواجبــة
ملراعــاة حقــوق اإلنســان ،وبالتالــي الحصــول علــى دفــاع قانونــي
إذا واجهــت دعــوى قانونيــة تدعــي مســؤوليتها ،ولكنهــا لــن تتجــاوز
هــذا الحــد األدنــى .وينطــوي هــذا علــى خطــر أن يصبــح بــذل العنايــة
الواجبــة ملراعــاة حقــوق اإلنســان ممارســة معقــدة :ففــي هــذه
ّ
الحالــة يتمثــل الحافــز بــأن تقــوم الشــركة بالحــد األدنــى املطلــوب،
ولكنهــا لــن تتخــذ خطــوات اســتباقية تتجــاوز هــذا الحــد األدنــى.
ً
ولــن يكــون هــذا متســقا مــع فكــرة أن بــذل العنايــة الواجبــة ملراعــاة
حقــوق اإلنســان عبــارة عــن ممارســة مســتمرة ،ينبغــي تحديثهــا
وتحســينها بشــكل دائــم ،علــى النحــو املنصــوص عليــه فــي املبــادئ
التوجيهيــة لألمــم املتحــدة ومبــادئ منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة .عــاوة علــى ذلــك فــإن اشــتراط أن يكــون االلتـزام بوضــع
ً
آليــة مرضيــة لبــذل العنايــة الواجبــة خاضعــا للرصــد الكافــي (انظــر
البنــد أعــاه) ،فليــس هنــاك حاجــة فــي هــذه الحالــة لزيــادة تحفيــز
الشــركة علــى االمتثــال لهــذا االلت ـزام ،و»مكافأتهــا» بالحصانــة
ً
القانونيــة .يجــب أن يكــون الرصــد بحــد ذاتــه كافيــا كحافــز ،إذا
ارتبطــت العقوبــات الرادعــة بالفشــل فــي االمتثــال اللتزامــات بــذل
العنايــة الواجبــة املنصــوص عليهــا فــي التشــريع.
لذلــك ينبغــي التعامــل مــع مطلــب ممارســة بــذل العنايــة الواجبــة
ملراعــاة حقــوق اإلنســان وشــرط معالجــة أي ضــرر ناتــج عــن

انتهــاكات حقــوق اإلنســان كالتزامــات منفصلــة ومتكاملــة .يجــب
أن يكــون هنــاك واجــب ملنــع مخاطــر انتهــاكات حقــوق اإلنســان
التــي تحــدث داخــل مجموعــة الشــركات أو فــي سلســلة التوريــد:
وهــو واجــب بــذل العنايــة الواجبــة ملراعــاة حقــوق اإلنســان .ينبغــي
ً
أيضــا أن يكــون هنــاك واجــب ملعالجــة أي انتهــاك عندمــا يبــدو
أن التدابيــر الوقائيــة املعتمــدة ،إن وجــدت ،قــد فشــلت :وهــذا
واجــب معالجــة الضــرر الناجــم عندمــا ال يتــم أداء واجــب الرعايــة
علــى نحــو صحيــح ،وينبغــي أن يكــون دور املحاكــم عندمــا تواجــه
دعــاوى قانونيــة ،تقييــم كل حالــة علــى حــدة حــول مــا إذا كان مــن
املتوقــع أن تقــوم الشــركة باملزيــد ملنــع حــدوث االنتهــاك.
ً
يتوافــق هــذا النهــج أيضــا مــع مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة
بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان (املبــدأ  ،)17والتــي
تنــص بوضــوح علــى أن واجــب الرعايــة الــذي تديــن بــه الشــركة
لألشــخاص الذيــن قــد يتأثــرون بأنشــطتها ،حتــى األنشــطة غيــر
ً
املباشــرة أيضــا (مــن خــال أعمــال الشــركات التابعــة لهــا أو
الشــركاء التجارييــن) ،ال يتــم اســتيعابه مــن قبــل الشــركة التــي تفــي
بالتزامــات بــذل العنايــة الواجبــة:
يجــب أن يســاعد إج ـراء بــذل العنايــة الواجبــة ملراعــاة حقــوق
اإلنســان املؤسســات التجاريــة علــى مواجهــة مخاطــر الدعــاوى
القانونيــة ضدهــم مــن خــال إظهــار أنهــم اتخــذوا كل خطــوة
معقولــة لتجنــب التــورط فــي انتهــاك مزعــوم لحقــوق اإلنســان .ومــع
ذلــك ،ال ينبغــي أن تفتــرض املؤسســات التجاريــة التــي تبــذل مثــل
هــذه العنايــة الواجبــة أن هــذا فــي حــد ذاتــه ســوف ُيعفيهــا بشــكل
تلقائــي وكامــل مــن املســؤولية عــن التسـ ّـبب فــي انتهــاكات حقــوق
اإلنســان أو املســاهمة فيهــا.

.7

عبء اإلثبات

يجــب أن يقــع العــبء علــى عاتــق الشــركة إلثبــات أنــه
لــم يكــن بوســعها فعــل املزيــد لتجنــب التســبب فــي
الضــرر ،بمجــرد إثبــات الضحيــة للضــرر الــذي لحــق
بــه وعالقتــه باألنشــطة التجاريــة للشــركة.
ً
ً
ً
يعــد عكــس عــبء اإلثبــات لصالــح الضحيــة أم ـرا ضروريــا نظ ـرا
ألن املعلومــات ذات الصلــة املتعلقــة بعمليــات الشــركة وتنظيــم
عالقاتهــا مــع الشــركات التابعــة لهــا أو شــركائها التجارييــن موجــودة
ً
مــع الشــركة ،وال يمكــن الوصــول إليهــا بســهولة عمومــا مــن
ً
قبــل الضحيــة .ال يتــم تعويــض هــذا العيــب إال جزئيــا فــي بعــض
البلــدان مــن خــال إجـراء عمليــة «اكتشــاف» ،ممــا يســمح ّ
للمدعــي
بالحصــول علــى أمــر قضائــي مــن املحاكــم يأمــر بالكشــف عــن
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معلومــات فــي يــد املدعــى عليــه .ومــع ذلــك ،ســيكون مــن األنســب -
وبالتأكيــد أكثــر ردعـ ًـا  -أن ُيفـ َ
ـرض علــى الشــركة إثبــات أنهــا لــم تكــن
قــاد ة علــى فعــل املزيــد ّ
لتجنــب التسـ ّـبب فــي الضــرر ،بمجــرد إثبــات
ر
الضحيــة للضــرر الــذي لحــق بــه وارتبــاط هــذا الضــرر باألنشــطة
ً
التجاريــة للشــركة ،ســواء كان الضــرر ناتجــا بشــكل مباشــر عــن
عمليــات الشــركة أو مــا إذا كان مصــدره املباشــر فــي إدارة شــركة
تابعــة لهــا أو علــى عالقــة عمــل معهــا.

.8

دورالنقابات العمالية

يجــب أن يسترشــد بــذل العنايــة الواجبــة ملراعــاة
حقــوق اإلنســان باملشــاركة املجديــة للنقابــات
العماليــة.

العماليــة مــن أجــل تســهيل مشــاركة العمــال فــي تصميــم وتنفيــذ
إجـراءات بــذل العنايــة الواجبــة ،وتنفيــذ املعاييــر املتعلقــة بحقــوق
العمــال ورفــع املظالــم.
فــي الوقــت نفســه ،يجــب توضيــح أن الحــق فــي حريــة تكويــن
الجمعيــات واملفاوضــة الجماعيــة هــي حقــوق فــي حــد ذاتهــا
يتعيــن علــى الشــركة احترامهــا وبــذل العنايــة الواجبــة بشــأنها .ال
َت ُحـ ُّـل املشــاركة ّ
الفعالــة ألصحــاب املصلحــة فــي العنايــة الواجبــة
محـ َّـل الت ـزام الشــركة باحت ـرام اختيــار العمــال لتشــكيل النقابــات
واالنخ ـراط فــي مفاوضــة جماعيــة بحســن نيــة بشــأن شــروط
التوظيــف وظــروف العمــل.

ً ً
تعــد املشــاركة املجديــة ألصحــاب املصلحــة عنصـرا مهمــا فــي عمليــة
بــذل العنايــة الواجبــة بأكملهــا .تحــدد إرشــادات بــذل العنايــة
الواجبــة الصــادرة عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
لسلوك العمل املسؤول أن املشاركة املجدية ألصحاب املصلحة
ّ
ينبغــي أن تتســم بالتواصــل ثنائــي االتجــاه وتعتمــد علــى حســن
النيــة .ينبغــي أن ُيطلــب مــن الشــركات اســتطالع آراء األشــخاص
ّ
الذين من املحتمل أن يتأثروا بقراراتها .من املهم إشراك أصحاب
املصلحــة وأصحــاب الحقــوق املتأثريــن قبــل اتخــاذ أي قـرارات قــد
تؤثــر عليهــم .وهــذا ينطــوي علــى توفيــر جميــع املعلومــات املطلوبــة
فــي الوقــت املناســب مــن قبــل أصحــاب املصلحــة وأصحــاب
الحقــوق الذيــن يحتمــل أن يتأثــروا حتــى يتمكنــوا مــن اتخــاذ ق ـرار
مســتنير بشــأن كيفيــة تأثيــر قـرار املؤسســة علــى مصالحهــم .وهــذا
ً
ُ َ
يعنــي أيضــا أن هنــاك متابعــة لتنفيــذ االلتزامــات امل ّتفــق عليهــا،
ممــا يضمــن معالجــة اآلثــار الســلبية علــى أصحــاب املصلحــة
ً
وأصحــاب الحقــوق املتأثريــن واملحتمليــن ،بمــا يشــمل أيضــا توفيــر
ســبل االنتصــاف عندمــا تكــون الشــركات قــد تسـ ّـببت فــي التأثيــر (أو
التأثي ـرات) أو ســاهمت فيــه .تعنــي املشــاركة املســتمرة أن أنشــطة
إش ـراك أصحــاب املصلحــة تســتمر طــوال دورة حيــاة العمليــة
التجاريــة أو النشــاط وليســت عبــارة عــن مســعى يتــم ملــرة واحــدة.
يكتســب هــذا أهميــة خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بحقــوق العمــال
ً
ّ
الذيــن يشــكلون جــزءا مــن عمليــات الشــركة وأنشــطتها ،والذيــن
ً
قــد يتأثــرون ســلبا بالتالــي فــي أي لحظــة.
العالقــات بيــن العمــال وأصحــاب العمــل عبــارة عــن شــكل مــن
أشــكال مشــاركة أصحــاب املصلحــة التــي تضمــن املشــاركة
املســتمرة بيــن الشــركات والنقابــات العماليــة .لذلــك يجــب علــى
الشــركات أن تشــارك أو تبــرم اتفاقــات مباشــرة مــع النقابــات
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