
 دائــرة الـحـقــوق

  25الوحدة رقم 
  الشرآات والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 
  25الغرض من الوحدة رقم 

الشرآات التي أنشطة الغرض من هذه الوحدة هو توضيح مدى فعالية نهج حقوق اإلنسان في التعامل مع 
 .تؤثر على التمتع بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية

  
  :هذه الوحدة

أن تؤثر على تمتع األفراد بالحقوق ) وخصوصًا الشرآات عبر الوطنية(يف یمكن للشرآات تتناول آ 
  االقتصادیة واالجتماعية والثقافية؛

مساءلة الشرآات، إذ على الرغم من أنه ال یقع على الشرآات عمومًا التزامات  توضح آيف یمكن 
 الدول بموجب التزاماتمن خالل  إال أنه یمكن مسألتها ؛ في مجال حقوق اإلنسانمشمولة بالنفاذ

  القانون الدولي لحقوق اإلنسان؛ 
تتناول االستراتيجيات األخرى التي یمكن استخدامها لحمل الشرآات على التصرف على نحٍو یسهم  

 .في إعمال الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية
  

  الشرآات والتمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 شك في أن نشاط الشرآات قد یؤثر سلبا في بعض األحيان على تمتع األفراد بحقوقهم االقتصادیة ال
  .واالجتماعية والثقافية، وفيما یلي بعض األمثلة على ذلك

  ) 1المادة (الحق في تقرير المصير 

الشعوب في قد یكون للسلوك االحتكاري لواحدٍة أو قلٍة من الشرآات عبر الوطنية تأثير خطير على حق 
العهد الدولي الخاص بالحقوق أي (، حيث أنه وفقا للمادة األولى من العهدین الدوليين تقریر مصيرها

 فإن للحق في تقریر )المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية
آونزینك "ومثال ذلك دور شرآة . یة والثقافيةالمصير أبعاده السياسية وآذلك أبعاده االجتماعية واالقتصاد

" آر تي زد"التي تقع في جزیرة بوجانفيل في المحيط الهادي، وهي فرع لشرآة " ریو تينتو بأستراليا
ومنذ .  لتعمل في تعدین النحاس بالجزیرة1969التي أسست شرآة بوجانفيل المحدودة للنحاس في عام 

يار طن من النفایات الكيميائية في شبكة أنهار الجزیرة ومناطق ذلك الوقت، تم التخلص من أآثر من مل
واسعة من غاباتها، وتعرضت محاصيلها للتدمير وتعرض العمال واألهالي ألمراض بيئية ومهنية 

  .خطيرة
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الحق في العمل والتمتع بظروف عمل 
  )7 و6المادتان (عادلة وُمرِضية 

إن األجور الضعيفة واألجور المنطویة 
مييز، وسياسات التوظيف والفصل على الت

التعسفية، وظروف العمل الخطرة، وعدم 
توافر التدریب الكافي تشكل انتهاك للحق 
في العمل والحق في التمتع بظروف عمل 

واسترعى لألمين العام لألمم . عادلة
أثر أنشطة "المتحدة في تقریره المعنون 

وأساليب عمل الشرآات عبر الوطنية في 
  بكافة حقوق اإلنسان، والالتمتع الكامل

سيما الحقوق االقتصادیة واالجتماعية 
والثقافية والحق في التنمية، مع وضع 
المبادئ التوجيهية والقواعد والمعایير 

تعلقة بهذا الموضوع في الدولية القائمة الم
الطریقة التي "االنتباه إلى  - "االعتبار

یجري بها الحد من مكاسب العمال في 
ف وفرص االرتقاء إلى أعلى البلد المضي

وذلك بفعل ما تمارسه الشرآات عبر 
الوطنية من السيطرة داخليا وتنسيق 
األصول المملوآة لها بدال من الترخيص 
بحق استخدام هذه األصول للشرآات 

الحقا هذا التقریر لنشير س( (1)"الوطنية
بتقریر األمين العام حول الشرآات عبر 

  .)الوطنية

لنقابات وحق اإلضراب تكوين افي حق ال
  )8المادة (

غني عن القول أن الشرآات آثيرًا ما 
تسعى إلى حرمان العاملين بها من 

وتستغل . حقهم في التنظيم النقابيممارسة 
الشرآات عبر الوطنية على وجه 
الخصوص المناطق التجاریة الخاصة 

الحكومات لتشجيع نشئها التي ت
حرمان االستثمارات األجنبية بهدف 

تنظيم نقابات عمال من التمتع بحقهم في ال
 .لهم

 

  اإليدز/الشرآات وفيروس نقص المناعة المكتسب

ًا إل دوفق ا یزی ا م ي أفریقي يش ف دة، یع م المتح حصائيات األم
ى  ص30عل روس نق ابين بفي وع المص ن مجم ًا م  مليون

ددهم  الغ ع الم والب ي الع بة ف ة المكتس ون42المناع  ملي
15شخص، وقد فاقت وفيات األفارقة من جراء هذا المرض 

ًا ي مكافحة. مليون ة ف ة فعالي ات الدوائي ر الترآيب وتتكلف أآث
ذا الم  دة   ه ات المتح ي الوالی نویًا10رض ف  آالف دوالر س

دخل في ه متوسط ال ل في ذي یق للحالة الواحدة، في الوقت ال
 . دولة مثل جنوب أفریقيا عن ألف دوالر

ورة ا بص ن إنتاجه ة یمك ذه األدوی ن أن ه رغم م ى ال وعل
ة  ا بتكلف وب أفریقي ي جن ة ف ل100مربح نویًا لك  دوالر س

راءاتمریض، فإن الشرآات عبر ال     وطنية تضع یدها على ب
ذه األسعار          وفي. هذه األدویة، وال تسمح بتصنيعها لبيعها به

اذ إجراء في1997عام   ا اتخ وب أفریقي ة جن ، قررت حكوم
وق وض حق أنها أن تق ن ش وانين م ذا الصدد، فأصدرت ق ه

راءات ي. الب ة الت ارة العالمي ة التج ة منظم وُیالحظ أن اتفاقي
ة  ة الفكری نظم الملكي ذيت اري، ال رخيص اإلجب ال تحظر الت

وق د الحق انوني لتقيي دخل الق تخدام الت ى اس وي عل ینط
االحتكاریة ألصحاب البراءات القائمة وتوفير العقاقير العامة

وقد سبق لتایالند أن أصدرت. التي ال تحمل عالماٍت تجاریة    
ترخيصًا إجباریًا لعقار لعالج االلتهاب السحائي یعرف باسم

ة       ، تنتجه شرآة فایزر     "ولفلوآونز" ر وطني وهي شرآة عب
دواء من انخفض سعر ال ات المتحدة، ف یقع مقرها في الوالی

 . بنسًا15 جنيه إسترليني للجرعة إلى 1.5

ذي ا، ال وب أفریقي ة بجن اقير الطبي  إال إن اتحاد مصنعي العق
دة وانين الجدی ي الق ن ف رآة، طع ون ش ف وراءه أربع تق

وقه    ا تنتهك حق ةباعتباره ررة دستوریًا، وسعت منظم م المق
ب دة لكس ات المتح ي الوالی ة ف رات الطبي ارة المستحض تج
ن ا، لك وب أفریقي ى جن ون للضغط عل تأیيد الرئيس بيل آلينت

ا           ى موقفه ة عل ا ظلت ثابت بتمبر   . جنوب أفریقي ول/وفي س أیل
ایو          1999 ا القضائية، وفي م ار/، سحبت الشرآات دعوته أی
ًا إداریًا یحول دون قيام المسؤولون، وقع آلينتون أمر   2000

دول ع ال هم لمن اء أنفس ن تلق راء م اذ أي إج ون باتخ األمریكي
اقير ات العق األفریقية من إصدار التراخيص أو تصنيع نوعي

ة   ات تجاری ة لعالم ر الحامل ةغي رآات األدوی ك ش  وتمتل
  .األمریكية براءة اختراع لها
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  )11المادة (الحق في مستوى معيشي آاف، بما في ذلك الغذاء والملبس والمسكن 

 والمصادرة اإلجباریة لألراضي من ؛قد یكون للتسمم الكيماوي لألرض والمياه بسبب استغالل النفط مثًال
. الخطورة على الحق في المستوى المعيشي الكافي آثار بالغة ،على سبيل المثالجانب شرآات التعدین 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن دور التقنيات الجدیدة وسيطرة الشرآات على الملكية الفكریة یهدد الحق في 
ألمين العام حول الشرآات عبر الوطنية إلى أن ما هو متوفر من معلومات یوضح اوأشار تقریر . الغذاء

النباتات یضع فعال بروتوبالزم الخالیا التناسلية االستراتيجية في منح براءات اختراع بخصوص "أن 
  (2)". البحث والتطویر في الميدان الزراعي في دول الجنوب فرصأیدي الشرآات الصناعية ویعوق

  )12المادة (الحق في الصحة 

سلع یمثل تعریض القوى العاملة والمجتمع المحلي للكيماویات الخطرة، إلى جانب إنتاج وبيع ال
وتشير دراسة قام بها . والمنتجات الخطرة، مجرد نموذجين لتأثير أنشطة الشرآات على الحق في الصحة

األخذ ببراءات االختراع فيما یتعلق بالمواد الصيدالنية في " إلى أن )South Center (الجنوبمرآز 
نتيجة لفرض أسعار أعلى البلدان التي ال تمنحها حاليا، یمكن أن ینطوي على تكاليف اجتماعية آبيرة 

  (3)".على األدویة

   الموقف القانوني–الشرآات وحقوق اإلنسان 

التي تؤثر على التمتع بحقوق ، خصوصًا الشرآات عبر الوطنية، هل یمكن اعتبار أنشطة الشرآات
ثقافية؟ اإلنسان انتهاآًا لتلك الحقوق، وعلى وجه التحدید فيما یتعلق بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية وال

، هل هو إليههذا السؤال تتوقف على الشخص الذي یوجه التي یمكن أن نتلقاها إذا ما طرحنا إن اإلجابة 
  .رجل الشارع العادي أم محامي دولي

فالشخص العادي قد یحيره السؤال، ألنه قد یرى أن الشرآات تنتهك حقوق اإلنسان بالطبع، من حيث أنها 
وربما یستشهد هذا . ر تعد انتهاآًا لحقوق اإلنسان إذا ارتكبتها الدولةتتسبب في إلحاق ألوان من الضر

في آارثة بوبال، أو دور شرآة " یونيون آارباید"الشخص على سبيل المثال ال الحصر بدور شرآة 
بتسویق " إیه إتش روبنز"في إصابة األهالي بالتسمم في حوض نهر األمازون، أو قيام شرآة " تكساآو"

وحيث أن الضرر قد یقع على الفرد الضحية بنفس القدر سواء . الخطرة على مستوى العالمموانع الحمل 
أآان المتسبب فيه شرآة تجاریة أو جهة تابعة للدولة، فإن الشخص العادي یرى أن نشاط الشرآات یمكن 

  :وآما ُلوحظ في سياق آارثة بوبال، فإنه. أن ُیعد انتهاآًا صریحًا لحقوق اإلنسان
الضحایا حتفهم وهم مستغرقين في النوم ليًال، فلن یكون هناك فارق ُیذآر إذا آان إذا لقي 

المتسبب في الوفاة هو فرق اإلعدام التي تحرآها الدوافع السياسية، أو سحب الغازات 
  (4).ففي آلتا الحالتين هناك انتهاك ال ُیغتفر لحق شخٍص برئ في الحياة. السامة

فًا إلى حد آبير؛ فعلى الرغم من أن الشرآات یمكن أن تتسبب في وقوع نفس أما المحامي فسيرد ردًا مختل
تتعلق التزامات نوعية الضرر أو الخسارة التي یمكن أن تتسبب فيها الدولة، فإن القانون الدولي ال یرتب 

 بحقوق اإلنسان على عاتق الشرآات، 
ق اإلنسان؛ فباألساس یختص القانون تنتهك حقو أن الشرآات ومن ثم فال یمكن باالستناد إليه اعتبار

 فالشرآات .الدولي لحقوق اإلنسان بالعالقة بين الدولة والفرد وليس بالعالقة بين األفراد بعضهم البعض
قد ترتكب جرائم خطيرة، أو أفعاًال تنطوي على إهمال یستوجب التعویض، إال أنه ال یمكن باالستناد إلى 
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لو تصرفت الدولة فيما إذ .  اعتبار تلك األفعال انتهاآا لحقوق اإلنسانالقانون الدولي لحقوق اإلنسان فقط
، فإن الدولة وحدها في هذه الحالة ا یتسبب في نفس الضرر أو الخسارةوالشرآة بنفس الطریقة تمامًا بم

  .حقوق اإلنسانلهي التي ُتعتبر وفقا للقانون الدولي منتهكًة 
د یكون لها أثر ضار على إعمال الحقوق االقتصادیة ومن ثم فإن رد المحامي هو أن الشرآات ق

واالجتماعية والثقافية، ولكنها حتى لو فعلت ذلك ال تنتهك أیًا من االلتزامات المقررة بموجب القانون 
  .الدولي لحقوق اإلنسان

إال إنه یمكن التعامل مع أنشطة الشرآات التجاریة التي لها تأثير سلبي على الحقوق االقتصادیة 
 في الجزء الخاص 9الجتماعية والثقافية بطرق شتى من خالل المناهج المقترحة في الوحدة رقم وا

  :باألطراف غير التابعة للدولة، وفيما یلي تلخيص للنقاط الواردة في هذا الجزء
فرض التزامات متعلقة بحقوق اإلنسان على أطراف غير بلمؤسسات أو القوانين الوطنية قد تقوم ا 

وتحدید ما یمكن ذات الصلة دعاة دراسة األحكام الدستوریة أو القوانين الساریة ال وعلى .ةتابعة للدول
  .االعتماد عليه منها بهذا الخصوص

  .تعتبر الشرآات المملوآة للدولة جزًءا من الدولة وتجب مساءلتها بموجب التزامات الدولة 
قوق اإلنسان على أطراف غير تفرض المحاآم في بعض الدول بصورة مباشرة التزامات متعلقة بح 

دعاة أن یكونوا على درایة باالختصاصات القضائية الساریة في مجال الوهنا یجب على . تابعة للدولة
  .اهتمامهم

األطراف غير التابعة للدولة، ومن بينها الشرآات، یمكن مساءلتها مباشرة وفقًا لألحكام الواردة في  
  . والمعاقبة عليهااإلبادة الجماعيةمنع جریمة  بعض معاهدات حقوق اإلنسان مثل اتفاقية

 ".التزام الدولة بالحمایة"من الممكن التعامل بصورة غير مباشرة مع أنشطة الشرآات من خالل  

  التزام الدولة بالحماية

 إلى أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان یلزم الدول بتنظيم سلوك األطراف 9سبق اإلشارة في الوحدة رقم 
فعندما تحدث وفيات . ابعة لها، ومن بينها الشرآات، لضمان أال ترتكب انتهاآات لحقوق اإلنسانغير الت

بسبب تعریض العاملين بإحدى الشرآات لظروف عمل خطرة مع علم الشرآة بذلك، أو بسب قيامها 
مها بالتخلص من آيماویات سامة في مورد مياه الشرب الذي تستخدمه المجتمعات المحلية أیضًا مع عل

وهكذا فإن ". بصورة تعسفية"بخطورة ما تفعل، فعندئذ یمكن القول بأن الشرآات تحرم األهالي من الحياة 
الشرآات ومسؤوليها یمكن أن یصبحوا في موقف من یرتكب الجرائم الخطيرة مثل القتل العمد أو القتل 

بهذا تحقيق إجراء  عن وأوإذا تقاعست الدولة عن منع الشرآات من سلوك هذا المسلك، . الخطأ
  .ومساءلة الشرآة والمسؤولين بها، فإن ذلك ُیعد انتهاآًا اللتزام الدولة القانوني بتقدیم الحمایةالخصوص 

وقد اآتسب هذا االلتزام مزیدًا من القوة بفضل مبادئ ماستریخت التوجيهية بشأن انتهاآات الحقوق 
  : منها على ما یلي18أ االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، التي ینص المبد

یتضمن التزام الدولة بالحمایة مسؤوليتها عن ضمان أال تتسبب الكيانات الخاصة أو األفراد، 
بما في ذلك الشرآات عبر الوطنية التي تدخل ضمن والیتها، في حرمان األفراد من حقوقهم 

وق االقتصادیة وتعد الدول مسؤولة عن انتهاآات الحق. االقتصادیة واالجتماعية والثقافية
واالجتماعية والثقافية التي تنجم عن عدم ممارستها الحيطة الواجبة للسيطرة على مسلك تلك 

  .األطراف غير التابعة لها
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  مثال توضيحي

لضمان أال " الحيطة الواجبة"والدولة یقع عليها االلتزام بممارسة . الشرآات هي جهات غير تابعة للدولة
فما هي الحقوق التي قد تنتهكها الشرآات، ومتى تقصر الدولة عن توخي . دتنتهك الشرآات حقوق األفرا

  الحيطة الواجبة؟
وعلى الرغم من أن . قد تقوم إحدى الشرآات مثًال بتصنيع مادة آيماویة خطرة ربما یكون لها تأثير قاتل
ا على تلك المخاطر، إدارة الشرآة تعلم بأخطار هذه المادة الكيماویة فإنها تقرر عدم إطالع العاملين به

وهنا یصبح العاملون عرضة للخطر، بل والمجتمع المحلي . وال توفر لهم أیة معدات خاصة بالسالمة
بأسره، عرضًة للخطر، ألن الشرآة تتخلص من المواد الكيماویة الخطرة في أحد المجاري المائية 

  .بالمنطقة، الذي تعلم إدارة الشرآة أنه یستخدم آمصدر لمياه الشرب
وليس لدى الدولة أي آليات تنظيمية مناسبة للتفتيش على هذه الشرآة، فالقوانين غير واضحة، وحتى 

المعنية بمراقبة المنشآت الحكومية عندما یخطر أحد أنصار حقوق اإلنسان المحليين مفتشي الهيئة 
أ العاملون بالشرآة وبعد فترة، یبد. الصناعية بما یجري في تلك الشرآة، فإن المفتش ال یتخذ أي إجراء

وفي نفس الوقت یبدأ . في الشعور بصداع وإجهاد فظيع، وُیصاب بعضهم بالهزال، وأخيرًا یتوفى أحدهم
األهالي في المعاناة من متاعب صحية، وبعد فترة یتوفى طفل صغير من نفس األعراض التي یعاني منها 

یتم التحقيق في هذه المشاآل أو وتكتب الصحف عن هذه المشاآل الصحية، ولكن دون أن . العمال
  .الوفيات

فيما بين رابط وهذا اللون من األمثلة شائع في الدول المتقدمة والنامية على حد السواء، ویوضح الت
  .الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية من ناحية والحقوق السياسية من ناحية أخرى

الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية تنص  من العهد الدولي 7والجدیر بالذآر أن المادة 
تعترف الدول األطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة "على أن 

آما أصدرت منظمة ". ظروف عمل تكفل السالمة والصحة) ب(... ومرضية تكفل على وجه الخصوص
  . الدقة التزامات الدولة المتعلقة بالصحة والسالمة اتفاقية ُتحدد بمزید من21العمل الدولية 
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تقر " من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية على أن 12آما تنص المادة 
الدول األطراف في هذا العهد بحق آل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية یمكن 

دابير التي یتعين على الدول األطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة تشمل الت) 2 (...بلوغه
 ؛تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية) ب(... الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير الالزمة من أجل

  ".الوقایة من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها) ج(
تقاعس الدولة عن توفير نظاٍم مالئم لتنظيم أوضاع الشرآات، مما یؤدي إلى تدهور صحة العاملين و

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة 12 و7واألهالي، یمكن أن ینطوي على انتهاٍك للمادتين 
التوثيق الذي یبين وجود نمٍط وحتى لو لم ُتعتبر واقعة ما بالتحدید خرقًا للعهد، فإن . واالجتماعية والثقافية

مية وآفالة تنفيذها بما ینجم عنه قيام متاعب صحية یدعم الرأي القائل يمن التقاعس عن وضع قواعد تنظ
  .بوقوع انتهاك للعهد

آما أن تقاعس الدولة عن التحقيق فيما إذا آانت الشرآة أو آبار مسؤوليها قد ارتكبوا جرائم جنائية قد 
وحسب . خصوصًا في حالة ظهور دليل على وجود نمط من أنماط اإلفالت من العقابیمثل خرقًا للعهد، 

طبيعة النظام القانوني الساري في دولة ما بعينها، فإن مسلك الشرآات الذي یتسبب في وقوع إصابات أو 
بأن وقد تقضي المحاآم . إضرار بالصحة ُیعتبر بمثابة اعتداء أو غير ذلك من الجرائم الجنائية الخطيرة

  .تقاعس الدولة بشكٍل دؤوب عن التحقيق في هذه الجرائم یمثل انتهاآًا
وقد ال یكون انتهاك االلتزامات المقررة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية 

لي  من العهد الدو6والثقافية هو االنتهاك الوحيد لحقوق اإلنسان في مثل هذه الحاالت، حيث تنص المادة 
الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان، وعلى القانون أن "الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن 

  ".یحمي هذا الحق، وال یجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا
وهكذا، یمكن النظر إلى وفيات العمال وأهالي المنطقة على أنها قصور من جانب الدولة عن ممارسة 

ویتوقف مدى التقصير على آيفية تفسير القانون من جانب . تعلق بالحق في الحياةالحيطة الواجبة فيما ی
  :المحاآم المختصة أو غيرها من األجهزة الرقابية، وبصورة خاصة على األمور التالية

 بإتباع؟ وهل التعسف یعني قيام مدیري الشرآة "تعسفيا"هل یمكن القول بأن الشرآة سلكت مسلكًا  
   أم ینطبق عليهم أیضًا إذا ما تصرفوا بتهور أو بإهمال؟هذا المسلك عمدًا،

 الشرآة بالتصرف على نحو تعسفي بما قيامما الذي آان یجب على الدولة أن تفعله للحيلولة دون  
یودي بحياة األشخاص؟ وما هي الضمانات المقررة بموجب القانون ومدي آفالة احترام هذه 

 الدولة بالتزاماتها بهذا الخصوص انتهاآا اللتزامات إخاللد  القانونية وإعمالها، ومتي یعالضمانات
  الحمایة المقررة على عاتقها؟

ما هو مستوى التحقيق المطلوب في مسلك الشرآة بعد حدوث حالة وفاة؟ ومتى یمكن القول بعدم  
  الدولة اللتزاماتها؟من جانب یعد انتهاك التي أجریت بما تحقيقات الآفایة 

  الشرآات عبر الوطنيةالشرآات المحلية و

منسوبًا إلى شرآة عبر وطنية فهل یختلف ذلك عما إذا آان منسوبًا لشرآة بحث إذا آان المسلك موضع ال
محلية؟ ترآز المناقشات الجاریة بشأن الشرآات وحقوق اإلنسان في أغلبها على الشرآات عبر الوطنية، 

مراقبة حقوق "فمنظمة . احية اإلجماليةحتى ولو آانت الشرآات المحلية تسبب ضررًا أآثر من الن
الجزء ، وذلك في 1999، مثًال، لم تشر إال إلى الشرآات عبر الوطنية في تقریرها السنوي لعام "اإلنسان

  ".الشرآات التجاریة وحقوق اإلنسان"المعنون 
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 ألف 250لها أآثر من عبر وطنية  ألف شرآة 40الدهشة، فهناك حوالي غير مثير ولعل هذا الترآيز 
 بالمئة من 25 مليون فرد في شتى أنحاء العالم، وتنتج 70ویعمل في هذه الشرآات . شرآة أجنبية تابعة

آما . إجمالي المنتجات المصنعة، وتمثل حوالي ثلثي التجارة العالمية، وتهيمن على اقتصاد العولمة الجدید
ها نقل اإلنتاج عبر مختلف أنحاء ُتعد هذه الشرآات في غایة القوة بوصفها مشروعات فردیة، فبمقدور

  (5).العالم بسهولة وبوسعها أن تتجاهل الحكومات الوطنية
اسمه لشيء والواقع أن مصطلح الشرآات عبر الوطنية تعبير مضلل بعض الشيء، فال شخصية قانونية 

. اتشرآة عبر وطنية، ولكن هناك مشروعات تجاریة عبر وطنية ، یتألف آل منها من العدید من الشرآ
  ویمكن تعریف الشرآة عبر الوطنية بأنها

یتم إنشاؤه في عدة دول، وتكوِّن وحدة ) أي شرآات(تجمع من عدة آيانات مستقلة قانونيًا 
وتدخل في عمليات تتخطى الحدود الوطنية في ظل إدارة ) مشروعًا تجاریًا(اقتصادیة واحدة 

  (6).جهاز مرآزي واحد لصناعة القرار
نسان، تتمثل أهم الفروق بين الشرآات المحلية والشرآات عبر الوطنية والتي هي وفي سياق حقوق اإل
  :عبر وطنية فيما یليتجاریة جزء من مشروعات 

آثيرًا ما تكون الفروع التابعة للشرآات عبر الوطنية أآبر من الشرآات المحلية، ومن ثم فهي  
  .ين والمستهلكينأقدر على التأثير على عدد أآبر من العمال واألهالي المقيم

ليس للدولة المضيفة في آثيٍر من األحيان سلطان على من یتخذون القرار بشأن آيفية عمل فرع  
الشرآة عبر الوطنية، ألن هذه القرارات ُتتخذ في مقر الشرآة األم، التي تقع خارج نطاق الوالیة 

اإلداریون المحليون الذین وفي آثيٍر من األحيان ال یتمتع المدیرون و. القضائية للدولة المضيفة
یدیرون فرع الشرآة بسلطة ُتذآر على عمليات الشرآة الفعلية، حتى أن القرارات الدوریة قد 

 .ُتتخذ مرآزیًا في مقر إدارة الشرآة األم ثم ُتبلغ إلى الممثلين المحليين
 یكون فقد. یصعب على الدولة المضيفة السيطرة على فرع الشرآة األم بسب عدم توازن القوى 

للشرآة عبر الوطنية هياآل إداریة خاصة أآبر من قدرة الدولة على السيطرة، إذ إن بمقدور 
الشرآات عبر الوطنية أن توفر للدولة المضيفة العملة األجنبية والوصول إلى األسواق األجنبية 

اجهة التي تطمح إليها؛ ونتيجة لذلك فقد تصبح القدرة التفاوضية للدولة محدودة جدًا في مو
  .الشرآات عبر الوطنية

هل الوضع القانوني المتعلق بالشرآات عبر الوطنية مختلف بأي شكٍل من األشكال عن وضع غيرها؟ 
اإلجابة هي ال، فعلى الرغم من أن اإلعالن الثالثي للمبادئ الخاصة بالمشروعات عبر الوطنية 

 ینص على سلسلة من الواجبات 1977والسياسات االجتماعية الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 
  .، فإن هذه المبادئ ليست ملزمة من الناحية القانونيةعبر الوطنيةالمحددة للشرآات 

، نيبدولتماذا إذن عن االلتزامات القانونية للدولة فيما یتعلق بالشرآات عبر الوطنية؟ یتعلق هذا األمر 
الدولة المضيفة عليها نفس االلتزامات التي .  األمالشرآةمقر قع فيها یهما الدولة المضيفة والدولة التي 

ولكن من الواضح أن . سبق عرضها آنفًا، سواء أآانت الشرآة فرعًا لشرآة عبر وطنية أو شرآة محلية
  . ليس عليها أي التزام فيما یتعلق بمسك الشرآة األم المضيفةالدولة

عليها التزامات فيما یتعلق بمسلك الشرآة األم الشرآة األم؟ هل مقر قع فيها یولكن ماذا عن الدولة التي 
حقوق في دولة أخرى یوجد بها فرع لها؟ فعلى سبيل المثال، ما هي االلتزامات الإذا انتهكت هذه الشرآة 

الواقعة على الدولة التي یقع بها مقر الشرآة األم التي ال تخطر أحد فروعها بأخطار مادة آيماویة معينة، 
  ل یتعرض العاملون في فرع الشرآة للمرض أو الوفاة؟ونتيجة لهذا اإلغفا
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ال توجد إجابة واضحة على هذا السؤال، فالمسألة تتوقف على القواعد المتعلقة بالوالیة القضائية في 
فالمحاآم اإلنجليزیة على سبيل المثال یندرج ضمن والیتها القضائية النظر في حوادث . الدول المختلفة

كبها مواطنون بریطانيون حتى لو حدثت الوفاة في دولة أخرى، ومن ثم یمكن القول القتل الخطأ التي یرت
بأن الدولة البریطانية عليها التزام بالتحري عن مسلك الشرآة األم التي قد یزعم أن مسلكها أدى إلى وفاة 

طة، ففي ویبدو أن منظمات حقوق اإلنسان تتفهم هذه النق. بعض العاملين بأحد فروعها خارج بریطانيا
تقریرها األخير عن التمييز بين الجنسين في الفروع التابعة للشرآات األمریكية في المكسيك، حثت 

  (7).الحكومة األمریكية على اتخاذ عدد من اإلجراءات في هذا الصدد" مراقبة حقوق اإلنسان"منظمة 

    آارثة بوبال
  ةمن المساءل" يونيون آاربايد"هرُّب شرآة ت

، تسربت سحابة من الكيماویات السامة من مصنع المبيدات الحشریة التابع1984آانون األول /دیسمبرفي 
 أمریكية، في بوبال بالهند، مما أدى إلى وفاة ثالثة آالف شخص في، وهي شرآة"یونيون آارباید"لشرآة 

یونيون"وبعد إجراء تحقيق جنائي في الحادث اتهمت الحكومة الهندیة شرآة . غضون بضع ساعات
ورئيس مجلس إدارتها األمریكي وعددًا من مسؤوليها بجریمة القتل، ولكن لم یتوجه أحد منهم" آارباید

وبعد. لمواجهة االتهامات، ال رئيس الشرآة وارین أندرسون، وال غيره من ممثلي الشرآةمطلقًا إلى الهند 
الحادث بفترة وجيزة أصدرت الحكومة الهندیة قانون ینظم اإلجراءات المتعلقة بأیة دعاوى قضائية تخص

ع أیةحادث تسرب الغاز في بوبال، وبمقتضى هذا القانون تتولى الدولة نيابة عن جميع الضحایا رف
واستند إصدار هذا القانون على المحاجاة. مطالبة بتعویضات فيما یتعلق بالكارثةأیة دعاوى قضائية أو 

وفي نفس الوقت، شرعت. بأن الدولة الهندیة ستكون أقدر على التصدي لهذه الشرآة الكبيرة عبر الوطنية
ضات قدرها ثالثة مليارات جنيهالهند في رفع دعوى مدنية أمام المحاآم األمریكية للمطالبة بتعوی

لكن المحكمة الفيدرالية للوالیات األمریكية قضت بأن المحاآم األمریكية ليست مختصة بنظر. إسترليني
  .هذا النوع من القضایا، ومن ثم أعادت القضية إلى الهند

مقابل" دیونيون آاربای"، وافقت حكومة الهند على تسویة الدعوى المرفوعة ضد شرآة 1989في عام و
 مليون دوالر، وهو مبلغ یعد غير آاف إلى حد آبير، وقد ترتب على سحب آل470تعویض قدره 

الدعاوى المرفوعة ضد الشرآة ارتفاع سعر سهم الشرآة على الفور، بينما التمس الضحایا مراجعة
 جزئية، وأعيد فتح، وبعد عدة سنوات أقرت المحكمة بالطلب بصورة في الهندالتسویة أمام المحكمة العليا

واستخدمت الشرآة آل ثغرة. القضية للنظر في الدعوى الجنائية ضد الشرآة لكن مبلغ التسویة لم یتغير
ولم تحقق الجهود المبذولة للحجز على. ممكنة في النظام القضائي الهندي للتهرب من المسؤولية الجنائية

المحدودة بالهند بتصفية أنشطتها" یونيون آارباید"ممتلكات الشرآة إال نجاحًا محدوداً، حيث قامت شرآة 
  .وبيع أسهمها في محاولة لتغيير آيانها القانوني

استمرت جماعات الضحایا في بذل الجهود لتقدیم مسؤولي الشرآة للعدالة بتهم جنائية، آما سعت فيو
آلية للنظر في طلباتواعتمدت الحكومة . الوقت نفسه إلى اإلفراج عن مبلغ التسویة لتسدیده للضحایا

فيهقوم وفي الوقت الذي ی. التعویض الفردیة تلزم الضحایا بتقدیم دالئل موثقة في آل حالة على حدة
ببطء وسط عدد هائل من الطلبات، فيرفضون أغلبها والبدورهم المفوضون المعنيون بفحص الطلبات 

یحقق فوائد في البنك)  مليون دوالر470(یجيزون إال الحد األدنى من التعویضات، فإن مبلغ التسویة 
  .المرآزي الهندي الذي ُأودع فيه

ومن أشد صور هذا النزاع إیالمًا للنفس صورة المظاهرات التي ینظمها الضحایا، حيث یسيرون فيها
ببطء ليتوقفوا آل بضعة دقائق اللتقاط األنفاس، ألن حالتهم الصحية أضعف من أن تسمح لهم بالغناء أو

 لقد ظل ضحایا حادث تسرب الغاز في بوبال یسيرون على هذه الحالة ألآثر من خمسة عشر.الهتاف
عامًا، فكم من الوقت سيظلون على هذه الحال بعد ذلك؟
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  إلى أن -ليه السابق اإلشارة إ–ألمين العام حول الشرآات عبر الوطنية اوأشار تقریر 
 الشرآات، أي تنظيم دولي سيتعين عليه أن یراعي ویعالج االستراتيجيات العالمية المتغيرة لهذه"

بما فيها التغيرات التي تحدثها في هيكل سوق العمل وفي العالقات الصناعية، ومن المهم أیضا 
أنه حتى وإن آانت آل شرآة فرعية تابعة للشرآة عبر الوطنية تخضع من حيث المبدأ ألنظمة 

ق الشيء وینطب. البلد المضيف لها، فإن الشرآة عبر الوطنية آكل ال تحاسب أمام أي بلد بعينه
. نفسه على المسؤوليات التي تخفق في االضطالع بها بالنسبة ألنشطة شرآاتها الفرعية والمنتسبة

  (8)."إن االمتداد العالمي للشرآات عبر الوطنية ال یواآبه نظام عالمي مترابط للمحاسبة
الوطنية، ومضى التقریر منوها بزیادة الحاجة إلى تبني معایير سلوك شاملة بخصوص الشرآات عبر 

تحدد واجبات اقتصادیة واجتماعية لها بغية زیادة إسهامها في التنمية االقتصادیة واالجتماعية إلى "بحيث 
  (9)."أقصى حد

   اللتزام الدولة بالحماية بموجب القانون الدولي اإلستراتيجيةالدالالت 

لدولي لحقوق اإلنسان مباشرة فيما دعاة یمكنهم االستناد إلى القانون االیبين التحليل القانوني السابق أن 
بالتوجه إلى اآلليات الدولية المشرفة على معاهدات حقوق نتهك الحقوق، تیتعلق بمسلك الشرآات التي 

اإلنسان سواء بتقدیم المعلومات إليها أو تقدیم شكوى إذا ما آانت آلية الشكاوى متاحة وتدخل الحالة ذات 
وفي هذه الحالة یكون من المطلوب . دعوى قضائية على الدولةالصلة ضمن والیتها، آما یمكنهم رفع 

  :إیجاد أدلة على مستویين
  . المعنيةحقوق اإلنسان صادقت عليها الدولةاتفاقية لأن الشرآة انتهكت حقًا من الحقوق المكفولة في  
 حقوقهم المقررة  لم تتخذ ما یلزم من التدابير لحمایة األفراد من قيام الشرآة بانتهاك المعنيةأن الدولة 

  .في االتفاقية ذات الصلة
ویمكن تقدیم هذه المعلومات إلى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان فيما یتعلق بانتهاك الحق في الحياة على 

وفي . سبيل المثال، أو اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، أو منظمة العمل الدولية
 قد یكون من الممكن استخدام هذه المعلومات آأساس لرفع قضية أمام المحكمة األوروبية بعض الحاالت

  ).30 والوحدة رقم 29انظر الوحدة رقم (محكمة األمریكية لحقوق اإلنسان اللحقوق اإلنسان أو 
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  هل للموقف القانوني أهمية؟

 عن انتهاآات حقوق اإلنسان بخالف بعض االستثناءات القليلة، فإن السبيل الوحيد لمساءلة الشرآات
ففي هذه الحالة . استنادا إلى القانون الدولي لحقوق اإلنسان هو ربط الحالة بالتزام الدولة بتوفير الحمایة

حقوق اإلنسان والهيئات المشرفة على وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه حقوق المعنية محاآم لفقط یمكن ل
  .لشكوى المقدمة إليهااإلنسان أن تقر باختصاصها بالنظر في ا

إال إن الشخص العادي قد ال یتفهم تمامًا الفرق بين الشرآات التي ال تعمل على نحو یعزز حقوق اإلنسان 
ولذلك فكثيرًا ما یوجه النقد إلى الشرآات بأنها ارتكبت . والشرآات التي تنتهك حقوق اإلنسان مباشرة

ولكن مهما آان الموقف .  تمامًا من الناحية القانونيةانتهاآات على الرغم من أن هذا القول ليس سليمًا
القانوني، فإن الشرآات آثيرًا ما تنظر لالنتقاد بحساسية، وتتصرف وآأن عليها التزامات تجاه حقوق 

وهذه النقطة هي التي تحرك الحمالت الرامية إلى تشجيع الشرآات على وضع أو اعتماد قواعد . اإلنسان
القواعد والضوابط طوعية وتتفق عليها الشرآات التي تعمل مباشرة في العالم وهذه . وضوابط لمسلكها

فالحكومة البریطانية، على سبيل المثال، . الثالث أو لها معامالت تجاریة مع شرآات في العالم الثالث
 وقد قامت هذه المنظمة بصياغة مجموعة (10)،"منظمة المبادرة األخالقية التجاریة"ترعى منظمة تسمى 

من القواعد والضوابط تتضمن سلسلة من األحكام القائمة على المعایير المتفق عليها دوليًا، بحيث یجب 
على الشرآات البریطانية التي تقبلها أن تضمن أیضًا مراعاة شرآائها التجاریين لها، ومنها على سبيل 

  :ما یلين المثال ضرورة امتناع هؤالء الشرآاء ع
  استخدام العمل اإلجباري؛ 
  حظر حریة تكوین الجمعيات واالنضمام إليها، وحظر الحق في التفاوض الجماعي؛  
  عدم تهيئة ظروف عمل آمنة وصحية؛  
  استخدام األطفال آعمال؛ 
  عدم تقدیم أجور تغطي االحتياجات المعيشية؛  
  المطالبة بساعات عمل إضافية مبالغ فيها؛ 
  .توظيفاللجوء إلى ممارسات تنطوي على التمييز في مجال ال 

عتمدت منظمة العفو الدولية مجموعة مبادئ وتوجيهات متعلقة بالشرآات وإعمال ا 1998وفي عام 
  :حقوق اإلنسان، وهي موجهة إلى الشرآات بصورة مباشرة وتنص على ما یلي

تعد الشرآات مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تأثير أنشطتها على موظفيها وعلى مستهلكي 
ت المحلية التي تعمل فيها، مما یعني ضرورة ضمان حمایة حقوق منتجاتها وعلى المجتمعا

  .اإلنسان في عمليات هذه الشرآات
  :آما تدعو هذه المبادئ والتوجيهات لما یلي

على جميع الشرآات اعتماد سياسات صریحة بخصوص حقوق اإلنسان تتضمن التأیيد العلني 
وضع إجراءات لضمان اختبار التأثير وینبغي على الشرآات . لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

المحتمل لجميع عملياتها على حقوق اإلنسان، ووضع ضمانات تكفل أال یشارك العاملون 
  ...بالشرآة مطلقًا في ارتكاب انتهاآات لحقوق اإلنسان

العمل على تبني جميع األطراف الثالثة التي "هذا وتحث منظمة العفو الدولية الشرآات عبر الوطنية إلى 
المقاولون والموردون "، ومن تلك األطراف الثالثة "تعمل معها الشرآة أو تعمل نيابة عنها معایير مماثلة
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وقد دأبت منظمة العفو الدولية على التذآير بأن ". والشرآاء الذین تتعامل معهم الشرآة عبر الوطنية
  .معتهافرض عقوبات على الشرآة في حالة عدم االلتزام بهذه المعایير قد یضر بس

ویعد ضمان إعمال قواعد وضوابط السلوك أصعب الجوانب المتعلقة بهذا الخصوص، إذ آيف یمكن 
ضمان التزام الشرآات نفسها أو شرآائها التجاریين المحليين فعًال بهذه القواعد والضوابط؟ وعلى سبيل 

والمشكلة .  مستقلة للرصدالمثال تسعى منظمة المبادرة األخالقية التجاریة إلى التوصل إلى آلية فعالة
فما هي العقوبات التي یمكن استخدامها إذا خرقت الشرآات قواعد . األخرى في هذا الصدد هي العقوبات

وضوابط السلوك؟ وباإلضافة إلى ذلك، ربما تكون الشرآات الوحيدة التي ستأخذ بهذه القواعد والضوابط 
أنه على الرغم من أن هذه القواعد والضوابط إال . هي أصًال شرآات ذات ممارسات سليمة في عملها

طوعية، وليست ملزمة قانونًا ویصعب رصدها على نحو مستقل، فمن الممكن على األقل أن تهيئ مرجعا 
  (11).مناسبا للحكم على مسلك الشرآة

  باإلضافة إلى القانون الدولي لحقوق اإلنسان

لقانون الدولي لحقوق اإلنسان على عاتق الدولة یمثل  التي یرتبها اااللتزاماتستناد إلى من المؤآد أن اال
ولكن من المهم أال . إحدى االستراتيجيات التي یمكن اللجوء إليها لحمل الدولة على ضبط سلوك الشرآات

. ننسى أنه قد یمكن االستناد إلى القانون المحلي لحمل الدولة على إعمال حقوق اإلنسان بهذا الخصوص
ذر ضبط سلوك الشرآات استنادا على التزامات الدولة المعنية وفقا للقانون الدولي فحتى لو آان من المتع

لحقوق اإلنسان، فإنه على الشرآات أن تمتثل للقوانين المحلية بما في ذلك الدستور والقانون المدني 
 دعاة الحقوق وهنا ینبغي على. والجنائي ، وعلى الدول مراقبتها للتأآد من أنها تمتثل فعًال لهذه القوانين

  .أیضًا أال ینسوا أنه ليس من المتعذر بالضرورة التوفيق بين القانون المحلي والقانون الدولي

  القانون الدستوري

یختص القانون الدستوري، شأنه شأن القانون 
 اإلنسان، بالعالقة بين الدولة لحقوقالدولي 

واستنادا على الحقوق التي یكفلها . واألفراد أساسًا
النهج الموضح باألخذ بر، قد یمكن الدفع الدستو
 بأن الدولة انتهكت الحقوق الدستوریة ،آنفًا

لشخص ما من حيث أنها لم تمنع شرآة ما من 
ویمكن بناء هذه الحجة على . سلوك مسلك معين

  :أساس أحد األمرین التاليين
عدم اتخاذ الدولة الحيطة الواجبة لمنع وقوع  

  انتهاآات معينة؛ 
لدولة بإجراء تحقيقات جنائية مع عدم قيام ا 

الشرآات أو آبار المسؤولين بها، أو عدم 
توجيهها تهم جنائية ضدهم على الرغم من 
وجود دالئل آافية بوقوع انتهاك، أو عدم 
توجيهها األجهزة المعنية لضمان إجراء 
التحقيقات وتحریك الدعوى القضائية 

  دستور جنوب أفريقيا
وراد       امن من       في   ُیعد النص ال دستورالفصل الث

ام        ذي . 1996جنوب أفریقيا الصادر ع نصوال  ی
ت ا ليس وب أفریقي وق لجن رعة الحق ى أن ش عل
ًا ة أیض ا ملزم ب ولكنه ة فحس ة للدول ملزم

ر،"لألشخاص االعتباریين " ، مبتكرًا إلى حد آبي
رآات     ى الش وح إل ير بوض طلح یش ذا المص .وه

ا حق   وب أفریقي وق لجن رعة الحق ًاوتتضمن ش وق
ة ه وحری رد وأمن ة الف اواة وحری ة بالمس متعلق
ر ة التعبي تكوین الجمعيات واالنضمام إليها وحری

  .والحق في ظروف عمل عادلة وبيئة آمنة
إن   م ف ن ث نص وم ذا ال توره محيالدس  یس

اللمواطنين   برفع دعاوى أمام المحاآم یدعون فيه
اأن  ي تكفله وقهم الت إحدى الشرآات انتهكت حق

ام فرصشرعة الح  اب أم تح الب ا یف ذا م قوق، وه
  . للتعامل مع سلوك الشرآاتاستراتيجية واسعة
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، أو في بنجالدیش "یونيون آارباید"لق بقضية شرآة الالزمة، ومثال ذلك ما حدث في الهند فيما یتع
  ".أوآسيدینتال"في حادث تسرب الغاز بشرآة 

  القانون الجنائي

قد یترتب على أنشطة الشرآات حدوث وفيات أو إصابات أو تلف لممتلكات، وقد تشكل هذه األنشطة 
وك تحریك الدعوى الجنائية ضد وقد یستدعي هذا السل. سلوآًا جنائيًا من جانب الشرآة أو آبار مسؤوليها

  .الشرآة أو ضد أفراد بعينهم من آبار مسؤوليها بسبب مخالفات تنظيمية أو جرائم عنف تقليدیة
لقرار " مراجعة قضائية"فإذا لم تقم السلطات بتحریك دعوى بهذا الخصوص، فيمكن عندئذ اللجوء إلى 

  .ل آخر وهو رفع دعوى قضائية شخصيةعدم تحریك الدعوى، فإذا لم ینجح هذا اإلجراء فهناك بدی
وبالنسبة للوفيات الناجمة عن أنشطة الشرآات عبر الوطنية، قد یمكن للدولة التي یقع فيها مقر الشرآة 
األم مقاضاة مدیري الشرآة األم أو آبار مسؤوليها، ویتوقف ذلك على ما إذا آانت الوالیة القضائية 

. آة األم تسمح لها بالنظر في الوفيات التي تحدث في بلدان أخرىمحاآم الدولة التي یقع فيها مقر الشرل
فإذا لم تقم السلطات بفتح التحقيق أو تحریك الدعوى القضائية، فمن الممكن عندئذ اللجوء إلى المراجعة 

  .القضائية أو رفع دعوى قضائية شخصية

  القانون المدني

لتعویض، الذي یمكن أن یتم على المستوى الوطني من سبل رد االعتبار أیضًا في هذا الصدد المطالبة با
ضد فرع الشرآة إذا ما توافرت الدالئل على أن هذا الفرع سلك مسلكًا ینطوي على إهمال ترتب عليه 

  .وفي بعض الحاالت ال یحتاج األمر حتى إلثبات اإلهمال. ضرر لألشخاص أو الممتلكات

  "الكيب لألسبستوس"شرآة 
  رفع الدعوى القضائية ضد الشرآة األم

 لألسبستوس، هي شرآة آانت تعملرآة الكيب العامة المحدودة، المعروفة سابقًا باسم شرآة الكيب المحدودةش
1890في تعدین مادة األسبستوس البني واألزرق في شمالي الكيب والمقاطعات الشمالية في جنوب أفریقيا منذ 

وقد تسبب األسبستوس الذي تم تعدینه في تلك المناطق في سلسلة من اإلصابات والوفيات في. 1979وحتى 
 في استخراجه أو في نقله أو في مصانعه أو األهالي المقيمين على مقربةشتى أنحاء العالم، سواء بين العاملين

وإذا آان من الممكن تعویض الضحایا في الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة، وهو ما حدث. من تلك العمليات
  .بالفعل، فإن األمر ليس آذلك بالنسبة للضحایا في جنوب أفریقيا

للمحاماة دعوى للمطالبة بتعویضات أمام المحكمة" لي داي"سة ، رفعت مؤس1998شباط /وفي فبرایر
تلف رئوي ناجم عن(سبستية اإلنجليزیة العليا باسم ثالثة عمال واثنين من األهالي الذین أصيبوا بمرض األ

واستندت الدعوى أساسًا إلى وقوع إهمال في الرقابة. أو ورم الظهارة الوسطى) استنشاق جزیئات األسبستوس
لشرآة األم في إنجلترا على مشروعات األسبستوس التابعة لها في شتى أنحاء العالم، وإلى عدم قياممن ا

فدفعت الشرآة بأن القضية. الشرآة باتخاذ أیة تدابير لخفض معدل التعرض لألسبستوس للمستویات اآلمنة
كمت في سابقة أولى من نوعهاینبغي أن تنظر أمام محاآم جنوب أفریقيا، لكن محكمة االستئناف في إنجلترا ح

وقع في إنجلترا وليس في... لواجب توخي الحذر... الخرق المذآور في الدعوى" بأن 1998تموز /في یوليو
، أقام المحامون دعوتين1999آانون الثاني /وفي ینایر. ، ومن ثم یمكن نظر القضية في إنجلترا"جنوب أفریقيا

ولكن قرارًا قانونيًا صدر مؤخرًا بأنه مع.  شخص2000حوالي أخریين ضد الشرآة تشتمالن على شكاوى 
وال تزال القضية حتى اآلن منظورة أمام. هذا العدد الكبير من الدعاوى یجب نظر القضية في جنوب أفریقيا

 . االستئنافمحكمة
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افية لتغطية دعوى المطالبة بالتعویض، وقد تكون وفي آثيٍر من األحيان ال یكون لدى الفرع أصول آ
وهنا یمكن مقاضاة الشرآة . اإلجراءات والقرارات المتعلقة بصلب الدعوى قد اتخذت في الشرآة األم

ولكن حتى لو آانت الشرآة األم تسيطر على . األم، استنادا على مستوى سيطرة الشرآة األم على فرعها
 آثيرًا ما تنجح في إقناع المحاآم بأن القضية ال یجب أن تنظر في الفرع سيطرة محكمة فإن الشرآات

یجب أن بدال من ذلك محاآم الدولة مقر الشرآة األم، حيث تكون التعویضات عن األضرار باهظة، وأنه 
وقد شهدت بریطانيا مؤخرًا . تنظر دعاوى التعویض أمام محاآم الدولة المضيفة التي یقع فيها الفرع

 یجيز رفع الدعوى القضائية أمام محاآمها إذا ما آان مقر الشرآة األم یقع في بریطانيا، وقد قرارًا هامًا
  (12).جاء هذا القرار بصدد نظر حالة تخص شرآة عبر وطنية یقع مقرها األم في بریطانيا
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