م�ساءلة ال�رشكات متعددة اجلن�سيات عن التزامات حقوق الإن�سان:
دور املجتمع املدين
تقوم منظمات املجتمع املدين ب�إعمال مناهج وطرق خمتلفة ،مل�ساءلة ال�رشكات عن تلبية وحتقيق التزاماتها،
عموما ،وحقوق العمل على نحو خا�ص .وتهدف هذه املبادرات والآليات �إىل حماية وتعزيز
جتاه حقوق الإن�سان
ً
حقوق الإن�سان والعمل الأ�سا�سية ،بدرجات خمتلفة يف الفاعلية .وعلى الرغم من �أنها متثل حماولة �أولية ملواجهة
جوانب ال�ضعف املت�أ�صلة يف النموذج الأحادي والطوعي للم�س�ؤولية االجتماعية لل�رشكات ،ف�إن احلل الوحيد الفعال
عموما.
حقيقة� ،سيكون يف تغيري مناذج �إطار ال�رشكات حلقوق الإن�سان ،والنموذج االقت�صادي
ً
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ال متثل الأزمة املالية واالقت�صادية التي
حاليا ،جمرد دورة �أخرى من
تكت�سح العامل
ً
دورات الركود ال�شائعة يف النظام الر�أ�سمايل.
انهيارا مذهالً للنموذج االقت�صادي
بل متثل
ً
النيوليربايل .فلم ي�ؤد تطبيق هذا النموذج
الذي فر�ض حترير القطاع املايل من نظم
االن�ضباط ،وحترير التجارة ،وخ�صخ�صة
وظائف وم�شاريع الدولة ،اىل زعزعة ا�ستقرار
الأ�سواق العاملية فح�سب ،بل اىل خلق حالة
حادة من انعدام توازن القوة بني العمال،
و�أ�صحاب امل�شاريع اخلا�صة ،والدول.
�أثناء ذروة النيوليربالية ،ا�ستغلت �شـركات
كثرية ميزة البنية الأ�سا�سية املتقدمة يف
االت�صاالت والنقل ،وتراخي نظم ال�ضبط
الوطنية ،وبيع الأ�صول الربحية للدول؛
لتحول نف�سها اىل جمموعات �شـركات
عمالقة متعددة اجلن�سية ،ذات ح�ضور
أرباحا قيا�سية يف
وا�ضح حول العامل.وحققت � ً
الت�شغيل .وقد منحتهم قوتهم االقت�صادية
�سيا�سيا هائالً ،و�سط البلدان النامية
نفوذًا
ً
املت�شوقة لال�ستثمار الأجنبي املبا�شـر.
وقد �سعت هذه البلدان اىل جعل �أرا�ضيها
�أكرث "جاذبية" لل�شـركات متعددة اجلن�سية
عن طريق تقوية الت�شـريعات التي توفر
احلماية لال�ستثمارات ،و�إ�ضعاف قوانني
العمل والبيئة .فبالإ�ضافة اىل تبعاتها
االقت�صادية ،ف�إن انت�شار اال�ستثمارات من

خالل م�شاريع ال�شـركات متعددة اجلن�سية يف
البلدان النامية على مدى العقود املا�ضية،
كان له �آثار اجتماعية وبيئية عميقة ،اىل حد
�أن بع�ض هذه ال�شـركات تورط يف ارتكاب
انتهاكات �صارخة حلقوق �إن�سانية واجتماعية
وعمالية وبيئية �أ�سا�سية.

ال�شـركات متعددة اجلن�سيات
والتزامات حقوق الإن�سان

خ�صو�صا
متثل امل�شاريع التجارية،
ً
ال�شـركات متعددة اجلن�سيات ،واملنتمية اىل
القطاع اخلا�ص بطبيعة احلال ،كيانات غري
حكومية ال تخ�ضع �سوى للقوانني الوطنية.
�سواء يف البلد التي يقع فيها املقر الرئي�سي
لل�شـركة� ،أو يف البلدان التي ت�ست�ضيف
ا�ستثماراتها .وعلى الرغم من هذا ،ف�إن هذه
ال�شـركات تتمتع بح�ضور دال يف عديد من
البلدان.فهي من الناحية الفنية لي�ست ذات
مكانة قانونية دولية ،تلك املكانة املق�صورة
على الدول ،ومنظمات بني حكومية معينة،
مثل االحتاد الأوروبي والأمم املتحدة .وهو
ما يعني على العموم �أنها مل تخ�ضع للحقوق
وااللتزامات اخلا�صة بالقانون الدويل ،مبا
فيها القانون الدويل حلقوق الإن�سان.
ولكن هذا التف�سري طر�أ عليه نوع من التنقيح
التدريجي يف املمار�سة .فقد دافع بع�ض
الأ�ساتذة املعا�صـرين عن منح امل�شاريع
متعددة اجلن�سيات حقوقً ا �إقطاعية جديدة
 neoـ� feudalأو حقوق ال�شـركات( .)1وتخول
بع�ض املعاهدات الدولية �ضمن اتفاقات

(1) See Teitelbaum, Alejandro. Al margen
de la ley: Sociedades transnacionales
y derechos humanos, Bogota: ILSA,
2007. p.31.

ا�ستثمارية وجتارية خا�صة ،ثنائية ومتعددة
الأطراف م�شاريع متعددة اجلن�سيات حقوقً ا
حمددة ،ميكن �إنفاذها يف حماكم البلد
امل�ضيف� ،أو هيئات التحكيم الدولية(.)2
على �سبيل املثال ،ت�سمح ن�صو�ص الف�صل
احلادي ع�شـر من اتفاقية التجارة احلرة،
يف �أمريكا ال�شمالية ،للم�ستثمرين برفع
دعاوى مبا�شـرة �ضد الدول امل�شاركة ،يف
حالة انتهاك ن�صو�ص اال�ستثمار الواردة يف
االتفاقية .وباملثل ،ت�شمل اتفاقيات عديدة
خا�صة باال�ستثمار� ،آليات تتيح لل�شـركات
�إقامة الدعاوى القانونية �ضد الدول املوقعة،
�أمام هيئات التحكيم املخت�صة ،مثل املركز
الدويل لف�ض النزاعات يف جمال اال�ستثمار،
حول م�صادرة املمتلكات ،واخل�سائر التي
حتدث نتيجة لال�ضطرابات املدنية ،والقيود
على جرب �أ�ضـرار ر�أ�س املال وغريها من
الأمور(.)3
وتعد التطبيقات العملية لهذه املواد
القانونية عميقة .فمنذ عام  ،1995مت
توقيع �أكرث من  370اتفاقية جتارية ثنائية
ومتعددة الأطراف ،من بينها �أكرث من
 1500اتفاقية ثنائية لال�ستثمار ،ت�ضمنت
يف حقيقة الأمر كل اقت�صاديات العامل
الرئي�سية( .)4ومتنح هذه االتفاقات حقوقً ا
لل�شـركات الكربى ،تتجاوز حدود الدولة،
(2) Ibid.
(3) Damrosch, Lori ed. International Law,
St. Paul, USA: West Publishing, 2001.
pp.809-12.
(4) Adlung, Rudolph and Molinuevo,
Martín. Bilateralism in Services
Trade: Is There Fire Behind the
(BIT) Smoke? Geneva: World Trade
Organization, 2008. pp.12.
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بدون منح احلقوق املوازية لل�شعوب التي
قد تت�ضـرر من �أعمال هذه ال�شـركات.
واليوم� ،أ�صبحت االلتزامات على الأطراف
غري التابعة للدولة ،مثل �شـركات الأعمال
واخلا�صة بحماية وتعزيز حقوق الإن�سان،
و�ضوحا يف النظرية والتطبيق .على
�أكرث
ً
�سبيل املثال ،تدعو ديباجة الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان "كل فرد وكل ع�ضو يف
املجتمع" �أن يدعم ويعزز املبادئ املت�ضمنة
يف الإعالن .ووفقًا لأ�ساتذة القانون ،ف�إن هذا
االلتزام يت�ضمن جميع الأ�شخا�ص ،وجميع
الكيانات القانونية مثل ال�شـركات( .)5وثمة
معايري �أخرى دولية يف عامل "القانون اللني/
التف�سريي" تفر�ض مبا�شـرة االلتزامات
بحقوق الإن�سان على ال�شـركات ،من بينها
الإعالن الثالثي ملنظمة العمل الدولية حول
املبادئ املتعلقة بامل�ؤ�س�سات متعددة
اجلن�سيات وال�سيا�سات االجتماعية (امل�صاغ
عام  )1977واخلطوط الإر�شادية ملنظمة
التنمية والتعاون االقت�صادي للم�ؤ�س�سات
متعددة اجلن�سية (التي مت تب ّنيها يف عام
 1976ونقحت يف عام .)2000
كبريا من
ف�ضالً عن ذلك ،ف�إن عد ًدا
ً
امل�ؤ�س�سات ت�صمم وتطبق �سيا�سات
خا�صة حلقوق الإن�سان .فقد �صاغت �أكرث
من  240م�ؤ�س�سة اخلطوط التوجيهية
اخلا�صة بها ،وفق مركز الأعمال وم�صادر
حقوق الإن�سان( ،)6و�أكرث من � 5200شـركة
مدرجة يف قائمة من الأع�ضاء الن�شطني يف
املعاهدة العاملية للأمم املتحدة UN
 ،)7(Global Compactوهي مبادرة
متعددة الأطراف ُتلزم الأعمال التجارية
باحرتام املبادئ العاملية املتعلقة بحقوق
الإن�سان ،وحقوق العمل ،والق�ضايا البيئية
واملمار�سات امل�ضادة للف�ساد.

املجتمع املدين وامل�س�ؤولية
االجتماعية لل�شـركات

وتت�صل العالقة املتغرية بني الأعمال
& (5) Avery, Christopher, Short, Annabel,
Tzeutschler Regaignon, Gregory “Why
all companies should address human
rights”, 2006. Available from:
<www.cca-institute.org/pdf/averyb
usiness%26humanrights.pdf>.
(6) See: <www.business-humanrights.
org/Documents/Policies>.
(7)See:<www.unglobalcompact.org/Pa
_rticipantsAndStakeholders/search
participant.html>.

وحقوق الإن�سان ،ات�صاالً وثيقًا ،ب�صعود
امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شـركات ،التي
حددها االحتاد الأوروبي "كمفهوم تدمج
ال�شـركات مبقت�ضاه الق�ضايا االجتماعية
والبيئية يف عملياتها التجارية ،ويف
تفاعالتها مع الأطراف املعنية على �أ�سا�س
طوعي"( .)8وعلى الرغم من �أن بع�ض
ال�شـركات قد طبقت برامج خريية ملنفعة
املوظفني وامل�ستخ َدمني ،واملجتمعات
عموما منذ خم�سينيات
املحلية ،واملجتمع
ً
القرن املا�ضي على الأقل� ،إال �أن املفهوم
احلايل يعد خمتلفًا .فهو يعزز دمج احلقوق
عموما،
االجتماعية والبيئية وحقوق الإن�سان
ً
كجزء ال يتجز�أ من ا�سرتاتيجيات ال�شـركات،
ال لالت�ساق مع مبد�أ معنوي �أو �أخالقي ،بل
بب�ساطة كممار�سة للأعمال ال�صاحلة التي
ميكن �أن تقلل املخاطر اىل حدها الأدنى،
وتعزز �أداء ال�شـركات.
ومل يكن التغري يف مفهوم وممار�سة
امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شـركات ،نتيجة
تغري تلقائي ملجتمع الأعمال ،بل نتج من
عمل ال�صحافيني ومنظمات املجتمع املدين،
ممن َع َر�ضوا انتهاكات �صارخة للحقوق
ارتكبتها ال�شـركات� ،سواء على نحو مبا�شـر
�أو غري مبا�شـر.ما �أدى اىل �صـرخة جماهريية
عامة ،ودفعة نحو �ضوابط اجتماعية �أقوى
على ال�شـركات .وقد �أدت املبادرات املبكرة
من قبل املجتمع املدين اىل �إلزام ال�شـركات
بامل�س�ؤولية عن انتهاكات احلقوق ،ت�ضمنت
حمالت ابتكارية يف �أوائل الت�سعينيات من
القرن املن�صـرم ،متعلقة مبمار�سات �سيئة
يف العمل ،والتي ارتكبتها �شـركة "نايك"
 Nikeيف اندوني�سيا وبلدان �أخرى يف جونب
�شـرق �آ�سيا ،وتورط �شـركة "�شل الهولندية"
 Royal Dutch Shellيف مقتل النا�شط
"كن �سارو ويوا"  Ken Saro Wiwaوغريه
من ن�شطاء حقوق الإن�سان يف نيجرييا .وقد
�شملت حمالت �أكرث حداثة ا�ستهداف �شـركة
معبئني تابعني لها يف
كوكاكوال؛ لتورط
ّ
كمبوديا ،باغتيال قادة احتاد العمال.
وقد كان رد الفعل املعتاد لل�شـركات
الواقعة حتت الفح�ص يف تلك احلاالت،
هو ال�سعي اىل تخفيف ال�ضـرر الواقع على
عملياتها ،و�صورتها عن طريق و�ضع مبادئ
(8) European Commission. “What is
CSR?”, 2009. Available from:
<ec.europa.eu/enterprise/csr/
index_en.htm>.

وتطبيقات ،مثل "ميثاق ال�سلوك" و"التقرير
عن اال�ستدامة" ملنع وقوع حوادث م�شابهة
يف امل�ستقبل .وكثري من ال�شـركات الأخرى
ن�سبيا عن ت�أثري هذه
التي ظلت بعيدة
ً
الأنواع من احلمالت ،تبنت تدابري م�شابهة.
على �سبيل املثال� ،أ�صدرت �أكرث من
� 1000شـركة تقارير معمقة حول �أدائها
االجتماعي والبيئي يف عام  .2008وذلك
بتطبيق اخلطوط التوجيهية ملبادرة التقرير
العاملية(.)9
وعلى الرغم من املبادرات املتنوعة
التي انطلقت يف ال�سنوات الأخرية� ،إال
تقريبا كانت �أحادية اجلانب
�أن جميعها
ً
وطوعية ،وتفتقد بالتايل الآليات املل ِزمة
التي ميكن ا�ستخدامها لفر�ض عقوبات
حقيقية ،يف حاالت تورط ال�شـركات يف
انتهاكات حلقوق الإن�سان .ولهذا ال�سبب،
فقد مال قطاع وا�سع من املجتمع املدين،
ي�شمل احتادات ،ومنظمات حقوق �إن�سان
وجماعات بيئية ،اىل النظر اىل مبادرات
م�س�ؤولية ال�شـركات بعني ال�شك ،ناظرة
�إليها ك�آليات لتح�سني ال�صورة العامة
لل�شـركات التي ال تتناول ق�ضايا حقيقية
تتمخ�ض عنها املمار�سات االجتماعية
والبيئية للأعمال .وقد ا�ستخدمت جماعات
كثرية تنتمي اىل املجتمع املدين مفهوم
امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شـركات ،لتطوير
مزيد من ال�شفافية والآليات الفعالة لإلزام
ال�شـركات بامل�س�ؤولية جتاه حقوق الإن�سان،
وحقوق العمل ،واحلقوق البيئية ،كما وردت
يف املعايري الدولية والقوانني املحلية.
عند حماولة البحث عن عالج النتهاكات
حقوق الإن�سان التي ت�ساعد على ارتكابها� ،أو
ترتكبها م�ؤ�س�سات متعددة اجلن�سية ،تواجه
منظمات املجتمع املدين بع�ض التحديات،
تتمثل يف نق�ص و�سائل الإن�صاف القانونية
يف ت�شـريعات البلد امل�ضيف ،مع تراخي
القوانني الوطنية ،وعدم كفاءة النظم
الق�ضائية ،واالفتقاد اىل الإرادة ال�سيا�سية
ملحاكمة امل�ستثمرين� ،أو تركيبة من كل هذه
(9) Global Reporting Initiative. “Number
of Companies Worldwide Reporting
on their Sustainability Performance
Reaches Record High, Yet Still a
Minority”. Available from:
< w w w .g l o b a l r e p o r t i n g .o r g /
NewsEventsPress/PressResources/
_PressRelease_14_July_2006
1000GRIReports.htm>.
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العقبات .ولكن ،ومنذ عام  ،1992مت رفع
عدد من الدعاوى املدنية� ،ضد م�ؤ�س�سات
متعددة اجلن�سية يف ظل قانون �أمريكي
قليل اال�ستخدام ،ي�سمى قانون مطالبات
الأجانب لتحمل م�س�ؤولية ،والذي �أثري و�أعيد
الت�أكيد عليه يف ثمانينيات القرن املا�ضي
يف ق�ضية تخ�ص �أفرا ًدا( ،)10وما نتج عنها من
مترير قانون حماية �ضحايا التعذيب( .)11هذا
الت�شـريع الذي يخول حماكم الواليات املتحدة
ا�ستنا ًدا اىل مبد�أ �شمول الت�شـريع الدويل
احلكم يف ق�ضايا
للجرائم "قانون الدول"
َ
تت�ضمن انتهاكات �صارخة حلقوق الإن�سان،
بغ�ض النظر عن موقع وجن�سية املرتكبني
و�ضحاياهم .ويف الفرتة بني  1993و،2006
قامت منظمات غري حكومية ،مثل ال�صندوق
الدويل حلقوق العمل ،وحقوق الأر�ض الدولية،
ومركز احلقوق الد�ستورية برفع  36دعوى
ق�ضائية �ضد �شـركات متعددة اجلن�سيات،
يف حماكم الواليات املتحدة الإقليمية ،حيث
�أبرزت تورط ال�شـركات يف انتهاكات حلقوق
الإن�سان.
وحتى يومنا هذا مل ي�صدر حكم على �أي
�شـركة منها ،ب�أنها مذنبة حتت قانون
مطالبات الأجانب لتحمل م�س�ؤولية .ومن بني
 36ق�ضية مت رف�ض الدعوى يف  20منها اىل
اليوم( )12لأن بع�ض املواقع التي ارتكبت
عليها هذه اجلرائم ال تقع يف جمال تطبيق
القانون (ينطبق فقط على انتهاكات معايري
حمددة وعاملية و�إلزامية ،مثل مناه�ضة
التعذيب ،والإبادة اجلماعية ،وجرائم �ضد
الإن�سانية ،والقتل دون حماكمة) ،ومت
رف�ض بع�ضها لأ�سباب تتعلق مبحدودية� ،أو
ف�شل ،تقدمي الدليل الكايف الذي يربط بني
ال�شـركة امل َّد َعى عليها وبني اجلرمية .ومت
تربئة �ساحة �شـركات عديدة من تلك التي
قدمت اىل املحاكمة حتت قانون مطالبات
الأجانب بتحمل م�س�ؤولية الأ�ضـرار ،مثل
(10) Filartiga v. Pena-Irala, 630 F.2d
)876 (2nd cir. 1980
( )11قانون حماية �ضحايا التعذيب� ،صودق عليه
يف � 12آذار/مار�س ،ووقع عليه كقانون عام رقم
 ،256-102وين�ص على احلكم لأي �شخ�ص تعر�ض
لآخر بالتعذيب ،مبجرد ا�ستنقاذ و�سائل الإن�صاف
املحلية ،انظر:
<www.derechos.org/nizkor/econ/
>TVPA.html
/and <www.derechos.org/nizkor/econ
(12) Baue, Bill. “Win or Lose in Court” in
Business Ethics, Summer 2006, p.12.
>ACTA.html

�شـركة Drummond Mining and
� .Chevronأما بقية الدعاوى ،ف�إما �أن
ال�شـركات قامت بت�سويتها خارج املحكمة،
�أو مازالت تنتظر احلكم.
ومن الناحية الإيجابية ،ف�إن ت�سوية احلاالت
خارج املحكمة ،كما حدث يف الق�ضية التي
رفعت �ضد �شـركة "�شل "لتورطها مبقتل
الن�شطاء النيجرييني كما ذكرنا �آنفًا ،كانت
م�ضـربا للمثل ،حيث اتفقت ال�شـركة على
ً
()13
وعموما،
.
لل�ضحايا
دوالر
مليون
15.5
دفع
ً
وعلى الرغم من �أن قانون مطالبات الأجانب
ِ
أثريا
ل حتمل م�س�ؤولية الأ�ضـرار ،مل ُيحدث ت� ً
فارقً ا حتى الآن و�سط ال�شـركات املتورطة،
�أو املحتمل تورطها يف انتهاكات حقوق
الإن�سان� ،إال �أن ال�سوابق املهمة التي �أر�ستها
ال�ستخدام الآليات القانونية االبتكارية التي
تقوم على املقا�ضاة خارج احلدود ،ميكن
�أن متهد الطريق خللق �صيغ جديدة ،مثل
"حمكمة جنائية دولية" من �ش�أنها توفري
و�سائل �إن�صاف ملزمة قانو ًنا ،من �أجل �ضحايا
انتهاكات حقوق الإن�سان التي ترتكبها
م�ؤ�س�سات الأعمال.

النقابات و�أدوات امل�س�ؤولية
االجتماعية لل�شـركات

تقوم خربة النقابات يف ا�ستخدام �أدوات
امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شـركات على
ا�سرتاتيجية حددتها �سابقًا يف ال�ساحة
الدولية الكونفدرالية الدولية للنقابات.
وت�ؤكد هذه اال�سرتاتيجية على �أن ال�شـركات
تتحمل "م�س�ؤولية داخلية" عن عمالها
وينبغي تنظيمها و�إنفاذها .وت�شمل �آليات
تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية الإعالن الثالثي
ملنظمة العمل الدويل واخلطوط التوجيهية
ملنظمة التعاون والتنمية االقت�صادية
للم�ؤ�س�سات متعددة اجلن�سية واالتفاقات
الإطارية العاملية الثنائية ()GFAs
حمل التفاو�ض بني االحتادات العاملية
وامل�ؤ�س�سات متعددة اجلن�سية.
وت�شري التقديرات اىل �أن النقابات العمالية
(13) Kahn, Chris. “Settlement Reached
in Human Rights Cases against Royal
Dutch Shell“, 2009. Available from:
<www.globalpolicy.org/international justice/alien-tort-claims-act-647879/30.html>.
See: <www.global-unions.org/spip.
php?rubrique70>.

وقّ عت ما يقرب من  70اتفاقية �إطارية
عامة؛ على الرغم من عدم وجود � ٍّأي منها
م�سجالً حتى يومنا هذا( .)14وتقوم هذه
االتفاقيات على "امل�س�ؤولية االجتماعية
الداخلية" لل�شـركات ،والتي تت�صل ات�صاال
وا�ض ًحا مبعايري منظمة العمل الدولية .وتعد
فيدرالية احتاد عمال التعدين (،)IMF
وفيدرالية عمال القطاع اخلدمي (،)UNI
وفيدرالية عمال النفط والكيماويني
( )ICEMوفيدرالية عمال البناء (،)BWI
ن�شطاء يف التفاو�ض على هذه االتفاقيات
التي متثل  80%من العدد الإجمايل .وت�شارك
االحتادات العمالية يف �أنواع �أخرى من العمل
مع م�ؤ�س�سات الأعمال ،وامل�ؤ�س�سات ذات
الراعية امل�شرتكة مع منظمات الأعمال.مثل
العمل الذي يت�ضمن الفيدرالية الدولية
لل�صحافيني ،واملنتديات متعددة الأطراف،
مثل تلك املرتبطة ب�إنتاج النب وي�شارك
فيها االحتاد الدويل للعمال املزارعني.
وقد مت تنظيم اتفاقيات �إطارية �أخرى على
�أ�سا�س �شبه �إقليمي.
ميكن ا�ستخدام هذا النوع من االتفاقيات
الإطارية ،بطرق عديدة خمتلفة ،مبجرد
توقيعها .ومتيل ال�شـركات اىل ا�ستخدامها
لإظهار التزامها بامل�س�ؤولية ،حيث �إنها
طوعا .وقد مت دح�ض هذا
توقع وتنفذ
ً
املنظور من قبل احلركة االحتادية واحلركة
النقابية والأكادمييني الأوروبيني ،بهدف
بناء ا�سرتاتيجية لو�ضع م�ضامني لالتفاقيات
الإطارية مل ِزمة قانو ًنا .ويف الوقت نف�سه،
ف�إن �شجب النقابات ملمار�سات امل�ؤ�س�سات
ِ
املنتهكة لن�صو�ص االتفاقات الإطارية
�أحيا ًنا ما �أجرب ال�شـركات متعددة اجلن�سية
على تغيري �سيا�ساتها.على �سبيل املثال،
باالتفاق على �إمكانية ت�أ�سي�س النقابات
داخل فروع هذه ال�شـركات ،يف الدول
الأجنبية.
وقد مت تبني اخلطوط التوجيهية ملنظمة
التنمية والتعاون االقت�صادي ،من قبل 30
بل ًدا ع�ض ًوا ،ف�ضالً عن  9دول مراقبني،
منها :الأرجنتني ،والربازيل ،وت�شيلي
وبريون يف �أمريكا الالتينية .وتت�ضمن هذه
الأداة �آلية لل�شكاوى املعلنة ،ميكن تفعيلها
عند حتديد انتهاك لروح و�شكل ن�ص
(14) See: <www.global-unions.org/spip.
php?rubrique70>.
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اخلطوط التوجيهية .فمجال هذه اخلطوط
التوجيهية املوا�ضيعي  thematicيعد
وا�س ًعا .فهي الإ�ضافة اىل احلقوق العمالية،
تغطي الن�صو�ص البيئة ،وحقوق امل�ستهلك،
والعلوم والتكنولوجيا ،واملناف�سة .وتوجه
ال�شكاوى اىل "نقاط االت�صال الوطنية" التي
تلتزم احلكومات بت�أ�سي�سها .وتدعو اخلطوط
التوجيهية لالت�ساق واالن�صياع الطوعي من
قبل ال�شـركات.وهو ما يعني �أنها ميكنها
جتاهل و�ساطة احلكومات ،يف ما يتعلق
بال�شكاوى التي يقدمها الطرف �صاحب
امل�صلحة .ولكن مبجرد �أن تكتمل العملية،
ف�إن نقطة االت�صال الوطنية ميكنها الك�شف
عل ًنا عن الأعمال ال�سلبية لل�شـركة ،ون�شـر
الآراء النقدية.
ونتيجة لهذا ،ف�إن حتويل �آلية ال�شكاوى
اىل اخلطوط التوجيهية يهدف اىل �أن
تكون لها عواقب م�شابهة للقواعد
اخلا�صة بلجنة اخلرباء املعنية بتطبيق
االتفاقيات والتو�صيات اخلا�صة مبنظمة
العمل الدولية .وعلى الرغم من �أن �أ�صحاب
غالبا ما ي�ؤكدون على �أن هذه الآلية،
العملً ،
تتجاوز مفهومهم عن امل�س�ؤولية االجتماعية
لل�شـركات ،فقد مت �إقرارها على نحو وا�سع
ال من قبل منظمات املجتمع املدين فح�سب،
بل ومن قبل حكومات البلدان التي تنتمي
اىل منظمة التنمية والتعاون االقت�صادي.
وحتى يومنا هذا ،مت تقدمي نحو � 200شكوى
اىل نقاط االت�صال الوطنية.وهو ما ميثل
 80%من ال�شكاوى التي رفعتها النقابات
العمالية .ووفقًا للجنة اال�ست�شارية للنقابات
العمالية ،ف�إن ال�شكاوى حققت نتائج
تقريبا .ويف نهاية
مر�ضية يف ن�صف احلاالت
ً
عام  2008مت تقدمي � 24شكوى نقابية يف
�أمريكا الالتينية ،و� 10شكاوى �أخريات من
لدن منظمات غري حكومية .وجاءت ن�سبة
ال�شكاوى التي حققت نتائج �إيجابية �شبيهة
بتلك اخلا�صة بامل�ستوى العاملي.
وقد طورت كونفيدرالية النقابات العمالية
للأمريكتني  TUCAالتي ت�أ�س�ست يف
�آذار/مار�س  2008ويقع مقرها الرئي�سي يف
�ساو باولو ،ا�سرتاتيجية وا�ضحة يف ما يتعلق
بامل�س�ؤولية االجتماعية ،تقوم على ا�سرتاتيجية
الكونفيدرالية .وهي تعمل مع فيدراليات
النقابات العاملية والكونفيدرالية ،على
ق�ضايا تتعلق باالتفاقيات الإطارية العاملية

واخلطوط التوجيهية ملنظمة التنمية والتعاون
خ�صو�صا مل�ساعدة املنظمات
االقت�صادي،
ً
النقابية يف اختبار �آليات ال�شكاوى لهذه
أي�ضا من الدعوة اىل
الأدوات .وقد و�سعت � ً
مراقبة منظمة التنمية والتعاون االقت�صادي
لتن�سيق العمل املرتبط باخلطوط التوجيهية.
ف�ضالًُ عن ذلك ،فقد نظمت الكونفيدرالية
حمالت ملواجهة مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية
الذي يروج له البنك الأمريكي للتنمية Inter
ـ.American Development Bank
وقد �أ�س�ست كونفديرالية النقابات العمالية
يف الأمريكتني وبالتعاون مع الفيدراليات
النقابية العاملية وم�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت
 Friedrich Ebert Foundationيف
�أمريكا الالتينية واملنظمات غري احلكومية
التي تعمل على نحو م�شرتك ،جمموعة عمل
معنية بال�شـركات متعددة اجلن�سيات؛
للإ�سهام يف تطوير املفهوم واال�سرتاتيجيات
املرتبطة مبنظورات النقابات العمالية.

احلاجة اىل تغيري منوذج

على الرغم من �أن الآليات املذكورة مل
تكن جميعها فعالة يف حماية وتعزيز حقوق
الإن�سان واحلقوق العمالية الأ�سا�سية التي
تلتزم ال�شـركات باحرتامها ،ف�إنها على الأقل
تبد�أ يف مواجهة نقاط ال�ضعف املت�أ�صلة يف
النموذج الطوعي �أحادى اجلانب مل�س�ؤولية
اجتماعيا .وعلى الرغم من �إمكانية
ال�شـركات
ًّ
اجلدل حول �أن توليد املبادرات التجارية
املت�صلة بهذا النموذج قد �ساعد على
ت�ضمني ق�ضايا حقوق الإن�سان يف ثقافة
ال�شـركات ،من وجهة نظر املجتمع املدين،
ف�إن هذه التدابري لي�ست بديالً عن قوانني
حقوق الإن�سان النافذة على امل�ستوى
الوطني ،املت�سقة مع املعايري الدولية،
وامل�صاحبة لنظم ق�ضائية قوية وم�ستقلة
توفر و�سائل �إن�صاف ملمو�سة لل�ضحايا.
كثريا من احلكومات تختار
وللأ�سف ،ف�إن
ً
عدم اتخاذ حترك قوي ،لإلزام ال�شـركات
مب�س�ؤولياتها عن انتهاك التزاماتها بحقوق
الإن�سان.حيث تخ�شى فقدان اال�ستثمار
الأجنبي يف دولها التي يعاين فيها �إنفاذ
احلقوق �ضعفًا �شدي ًدا .وهذا ما يخلق "تناف�س
نحو القاع" مري ًعا ،يف ما يتعلق بتعزيز
وحماية معايري حقوق الإن�سان والعمل ،بني
أي�ضا.
البلدان وال�شـركات � ً

وعلى الرغم من هذا امليل� ،إال �أن حماية
حقوق الإن�سان حتتاج اىل �أن تكون لعبة
حم�صلتها �صفراً .واحلل هو تغيري مناذج
ك ٍّل من �إطار ال�شـركات حلقوق الإن�سان،
والنموذج االقت�صادي كله .وميكن ملعاهدة
دولية� ،إذا ما �صيغت يف �إطار منظومة الأمم
املتحدة حلقوق الإن�سان� ،أن تو�ضح التزامات
امل�ؤ�س�سات جتاه حقوق الإن�سان ،والتي
ات�سمت بالغمو�ض بفعل مئات املبادرات
اخلا�صة بامل�س�ؤولية االجتماعية لل�شـركات
جتمعت على مدى العقدين الأخريين.
وت�أ�سي�س �آليات ملزمة ميكنها توفري
و�سائل �إن�صاف لل�ضحايا يف حاالت ت�ستحيل
فيها مقا�ضاة ال�شـركات اجلانية يف املحاكم
املحلية .وقد مت اقرتاح �إطار مفاهيمي يف
عام  2008من قبل "جون روجي" املقرر
اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة ،حول
التجارة وحقوق الإن�سان ،يقوم على االلتزام
احلكومي بحماية احلقوق ،وم�س�ؤولية الأعمال
عن احرتام احلقوق ،وحاجة ال�ضحية للو�صول
اىل و�سائل �إن�صاف فعالة ،يف حاالت حدثت
فيها انتهاكات .ولكن هذا الإطار يحتاج اىل
�آلية فعالة على امل�ستوى العملي.
ف�ضالً عن ذلك ،ف�إن التغري ال�شامل �أ�صبح
�ضـروريا ملعاجلة الأثر ال�سلبي لنموذج
ّ
االقت�صاد النيوليربايل الذي مت فر�ضه على
البلدان النامية يف ال�سنوات الأخرية .ويجب
�إحياء دور الدولة ك�شكل فعال و�ضابط
لل�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية ،اىل
جانب امل�سارات الأ�صيلة للتنمية القائمة
على تقوية الأ�سواق املحلية وتعزيز القدرة
الإنتاجية الوطنية .وهذا من �ش�أنه �أن يك�سـر
دائرة االعتماد على ا�ستثمارات ال�شـركات
متعددة اجلن�سية عدمية الأخالق .وقد طرحت
الأزمة االقت�صادية واملالية احلالية �أ�سئلة
ذات وجاهة واقعية ،حول "وجود" القطاع
اخلا�ص ،و�أبرزت التدفقات املت�أ�صلة يف
النموذج النيوليربايل .وهو ما يتيح فر�صة
تاريخية �أمام ت�أ�سي�س تكتل اجتماعي بني
امل�ؤ�س�سات والعمال وامل�ستهلكني والدولة،
ميكنه توليد منوذج اقت�صادي جديد ،قائم
على حقوق الإن�سان والتنمية امل�ستدامة.
وعلينا �أال نبدد هذه الفر�صة.
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