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سيادة املفوض املكلف بشئون العدل :ديديه ريندرز
ترحب املنظمات الحقوقية الـ  79املوقعة أدناه ،من أفريقيا واألميركتين وآسيا وأوروبا ،بالجهود املبذولة حتى اآلن فيما يخص
تشريع االتحاد األوروبي حول إيالء العناية الواجبة إلزاميا بملف حقوق اإلنسان والبيئة .إننا على ثقة أن هذا التشريع سيعزز
من الحوكمة املستدامة والشاملة للشركات ،ويضمن احترام الشركات العتبارات البيئة وحقوق اإلنسان ،واملعايير املقبولة
دوليا والقوانين في أوروبا وشتى أنحاء العالم.
إننا ننتهز هذه الفرصة لنطالبكم بضمان أن يكون هذا التشريع؛ أوال ،ضامنا الحترام الشركات لحقوق اإلنسان والقانون الدولي
اإلنساني في مناطق النزاعات ،وثانيا ،أن يسري على جميع الشركات في االتحاد األوروبي ،بما في ذلك املؤسسات املالية ،وعملياتها
وعالقاتها بالخارج i .وثالثا ،أن يكون التشريع ضامنا لحماية الشعوب األصلية والحق في تقرير املصير .ورابعا ،أن يعتمد نهج
ُمر ٍاع للنوع االجتماعي .وأخيرا ،أن يتسق التشريع مع املعايير الدولية القائمة والتطورات ذات الصلة املتعلقة بتحسين محاسبة
الشركات ،ال سيما التطورات على مستوى األمم املتحدة.
في املناطق املتأثرة بالنزاعات ،قد يكون ألنشطة وعالقات الشركات آثار سلبية قوية على حقوق اإلنسان والبيئة ii.واتساقا مع
التزامات االتحاد األوروبي في ملف القانون الدولي اإلنساني وأدلة االتحاد األوروبي التوجيهية حول تعزيز االلتزام بالقانون الدولي
اإلنساني ،ويشمل هذا األطراف الفاعلة من غير الدول  iiiمثل الشركات ،فالتشريع يجب أن يتصدى لتورط الشركات في
انتهاكات حقوق اإلنسان واملخالفات الخطيرة للقانون الدولي ،فضال عن دورها في استمرار النزاعات.
بناء عليه ،فال بد أن يتضمن التشريع مواد صريحة تشيرإلى مطالبة الشركات باحترام القانون الدولي اإلنساني iv،فضال عن
احترام معايير حقوق اإلنسان ،في عملياتها وعالقاتها الخاصة باملناطق املتأثرة بالنزاعات .كما يجب أن ينطوي التشريع على
إلزام بتحسين إيالء العناية الواجبة باعتبارات حقوق اإلنسان والبيئة بالنسبة للشركات الناشطة بالفعل أو التي تخطط
لعمليات في مناطق نزاعات ،بما يشمل املسئولية الفعالة عن الضرر املتحقق.
وفي هذا الصدد ،نشجعكم على النظر في األمثلة العملية لتحسين العناية الواجبة بحقوق اإلنسان في هذه السياقات ،والتي
حددها فريق األمم املتحدة العامل املعني باألعمال التجارية وحقوق اإلنسانv .
كما يجب أن يعكس التشريع السوابق واملبادرات ذات الصلة فيما يخص األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ومسئولية
الشركات في األمم املتحدة ،واستكمال الجهود اإلقليمية مثل تلك املبذولة على مستوى االتحاد األوروبي ،وهي مبادرات وسوابق
مهمة لتنظيم عمل الشركات واحترامها لحقوق اإلنسان والبيئة والقانون الدولي.
وبالنسبة ملناطق النزاعات ،فقد أعدت األمم املتحدة أدوات ملساءلة والتصدي لتورط الشركات في االنتهاكات الخطيرة ،مثل
قاعدة بيانات األمم املتحدة حول األعمال التجارية املتورطة في املستوطنات غير القانونية في األرض الفلسطينية املحتلةvi ،
وتقرير لجنة خبراء إلى مجلس األمن حول االستغالل غير القانوني للموارد الطبيعية وأشكال الثروة األخرى في جمهورية الكونغو
الديمقراطية vii،وتقرير بعثة تقص ي حقائق األمم املتحدة حول ميانمار والتي كشفت عن روابط بين الجيش والشركات؛ وطالب
التقرير بعقوبات محددة الهدف وإجراءات حصار viii ،والتي استكملت بتدابير االتحاد األوروبي لحماية حقوق اإلنسان في سياق
سياستها التجارية مع ميانمارix .

تمثل املفاوضات الجارية حول صك قانوني ُملزم بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان في األمم املتحدة محفال إضافيا
للتصدي إلفالت الشركات من العقاب على االنتهاكات املرتكبة حول العالم ،بما يشمل في مناطق النزاعx .
باإلضافة إلى ذلك ،فمن الضروري أن يؤكد التشريع على الحق األساس ي في تقرير املصير والسيادة الدائمة على املوارد
الطبيعية بموجب ميثاق األمم املتحدة .وأن يحمي التشريع الشعوب األصلية ويحترم بنود إعالن األمم املتحدة حول الشعوب
األصلية ( ،)UNDRIPوباألساس حق املشاورة والتعاون مع الشعوب األصلية "للحصول على موافقتهم الحرة واملستنيرة قبل
املوافقة على أي مشروع يؤثر على أراضيهم أو أقاليمهم واملوارد األخرى" xi .األمر الذي تم التأكيد عليه صراحة في قرارالبرملان
ُ
األوروبي عام  2018والذي طالب االتحاد األوروبي بأن توجهه مبادئ إعالن الشعوب األصلية في ن ُهج األعمال التجارية
وحقوق اإلنسان الخاصة باالتحاد األوروبي ،وضمان محاسبة الشركات فيما يتعلق بالتأثير على حقوق الشعوب األصليةxii.
ومن ثم يجب أن تكون املوافقة املسبقة والحرة واملستنيرة منطبقة على جميع املجتمعات املتأثرة في جميع األراض ي وفيما
يخص جميع االستثمارات واملشروعات املتعلقة باستغالل املوارد.
ُ
راع للنوع
وبما أن مخاطر حقوق اإلنسان والبيئة ال تضر بالرجال والنساء بالقدر نفسه ،فيجب أن يتضمن التشريع منظور م ٍ
االجتماعي ،كما يجب أن يطالب التشريع الشركات بإيالء العناية الواجبة بشكل مستجيب العتبارات النوع االجتماعي ،مع
االهتمام بأشكال التمييز املتعددة واملتفاقمة والتعرف على أية أوجه متداخلة ومتقاطعة للضرر في األوقات كافة.
فإذا أخفق التشريع في التصدي للمذكور أعاله ،نخش ى أنه قد يفاقم من ثغرة املحاسبة القائمة فيما يخص انتهاكات الشركات
لحقوق اإلنسان والبيئة ،ال سيما في املناطق املتأثرة بالنزاعات واملناطق شديدة الخطورة .كما قد يخاطر التشريع بتقويض
الحق الجماعي للمجتمعات والشعوب في تقريراملصيروالسيادة الدائمة ،وقدرة الوصول إلى والسيطرة على الثروات واملوارد
الطبيعية للشعوب واملجتمعات واألفراد ،مع عرقلة االستقاللية الحقيقية للجماعات والتسبب في آثار ضارة تمس الحقوق
االجتماعية واالقتصادية والثقافية واملدنية والسياسية.
وأخيرا يجب أن يضمن التشريع قدرة املتضررين من انتهاكات الشركات خارج االتحاد األوروبي على االستفادة بفعالية من
آليات تقديم الشكاوى وطلب اإلنصاف لضمان حصولهم على اإلنصاف والعدالة.
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