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 للشركات القانونية المساءلة حول عملنا تابع

مخاوف المدافعين  على الضوء تسليط مستمر في مركز موارد األعمال التجارية وحقوق اإلنسان إن
 -دعاوى قضائية جديدة ضد الشركات  ملفات ومتابعة العالم الى إيصالها اإلنسان بهدفعن حقوق  المحليين

 قضايا بارزة. أو مكشوفة كانت قضايا غير سواء
  

 130من  أكثر عن موجزة بطريقة المتوافرة والحديثة كل المعلومات للشركات القانونية المساءلة بوابةتقدم 
طرح قضايا  مع المعلومات حول هذه القضايا باستمرار يتم تحديث  دعوى قضائية في جميع أنحاء العالم.

من كال  المقدمة الحجج عن لمحات نقدم أيضا   الدعاوى القضائية الجارية. وأخبار عن جديدة
 الى المقاالت والتعليقات. باإلضافة متاحة، حين تكون  يافي بعض القضا المتنازعين الجانبين

ا موارد للمحامين  باستعمال مرادفات اإللكترونية تحاول تبسيط القضايا البوابة هذه غير قانونية، وتوفر أيض 
منصة دولية للمحامين وغيرهم لتبادل المعلومات حول  بمثابة إنها وغيرهم من العاملين في هذا المجال.

 عالمي. عن الدعاوى القضائية لجمهور القانونية للشركات ونشر األخبار المساءلة
 

اآلتية: اإلنجليزية، الصينية، الفرنسية،  النشرة الفصلية باللغات للشركات المساءلة القانونية مركز يصدر
إذا كنت ترغب في الحصول عليها،  .هنا أيضا   متوافرة األعداد السابقة من هذه النشرات الروسية واإلسبانية.
 أخبار جميع كما إن .هذا الرابطأيضا ، من خالل  السنوية السابقة متاحة اإلحاطات يرجى االتصال بنا.

 .هنا تاحة أيضا  م وانتهاكات حقوق اإلنسان بالشركات المتعلقة الدعاوى واإلجراءات التنظيمية موقعنا حول
 

 .cla_bhrrcتابعونا على تويتر:
 االلكترونية البوابة في ةالمطروح المواد حول أي أسئلة أو اقتراحات وطرح التواصل معنا في ال تترددوا
 والموقع:
 للشركات: القانونية المساءلة مدير مشروع تورغيرسون، سيف  

humanrights.org-thorgeirsson@business 
 ية:قانون إيلودي أبا، باحثة humanrights.org-aba@business 

  

https://business-humanrights.org/en/corporate-legal-accountability
https://business-humanrights.org/en/corporate-legal-accountability/publications/corporate-legal-accountability-quarterly-bulletins
https://business-humanrights.org/en/corporate-legal-accountability/publications/corporate-legal-accountability-annual-briefings
https://business-humanrights.org/en/corporate-legal-accountability/case-profiles/complete-list-of-cases-profiled
https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=thorgeirsson@business-humanrights.org
https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=thorgeirsson@business-humanrights.org
https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=aba@business-humanrights.org
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 ملخص تنفيذي
تأثيرات هذا على  اآلن قضية عالمية كبرى، لكن بات  التفاوت المتزايد في السلطة والثروة إن
غير  باالنتهاكات ال تزال الشركات المتهمة محاسبة المجتمعات الفقيرة في الوصول إلى العدالة وفي  قدرة

، وخاصة بالنسبة التعويض القانوني المناسبعلى فرص الحصول على  التضييق هناوالحظنا  سبق معلومة.
يد في التفاوت المتزا لالنتهاكات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية، ومضايقة المدافعين عن حقوق اإلنسان، ودالئل

وحلفاؤهم اإلبداع  والمشرعون  المحامون  يستخدم ندرس كيف الملخص السنوي، في هذا الوصول إلى العدالة.
 عدم المساواة المتزايد. واالبتكار للتغلب على هذه العقبات وعلى

  
 هي: في هذ الملخص الرسائل األساسية

 الضحايا  يواجهها ة التحديات التيفي مواجه المتزايد داخل قاعة المحكمة، ينعكس التفاوت المجتمعي
تصدى  وقد ال التجارية.في التماس التعويض القانوني النتهاكات حقوق اإلنسان المتصلة باألعم

نون للوصول إلى التعويض للقا التفاوت من خالل استخدام خالق ومبتكر لهذا عن الضحايا المدافعون 
 المناسب. القانوني

 مع مجموعة واسعة من أصحاب المصالح على تطوير  المتعاملون المحامون  يعمل المحكمة، خارج
لتحسين فرص الحصول  القضائية الدعاوى  استراتيجيات وتكتيكات تتجاوز باالضافة الى سبل جديدة

 عادلة. تدابير قانونية على
 ا السبل للمضي بعض وجود ة والمنظمات الدولية توفر احتمالاألمم المتحد برامج  حلول إليجاد قدم 

ومدافعين آخرين عن  فرص للمحامين تقديم تسبب فيها الفروق االجتماعية، معالتي ت المحاسبة فجوةل
 وجهات نظرهم والتأثير على الحلول القانونية. المتضررين إليصال

  
I. :أساليب خالقة ومبتكرة للتصدي النعدام المساواة داخل قاعة المحكمة  

 الداعمين ساواة في الموارد القانونية، علىالم الوصول إلى العدالة ولعدم في للتضييق التصدي بهدف
 يواجهون  غالبا ما المعاملة. فهم سبل الستخدام القانون لحماية ضحايا سوء ابتكار والمحامين
سبل  ايجاد محاولةالوصول إلى أروقة السلطة، وهو ما أوجب  في وسهولة طائلة   أمواال   يمتلكون  معارضين

األضرار عبر  عن أدوات قانونية جديدة في التقاضي وايجاد الدولة جديدة لتحقيق العدالة خارج أراضي
 وزيادة فرص الحصول على األدلة األساسية من خالل المساعدة القانونية األجنبية. الحدود،

https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/BHRRC-Corp-Legal-Acc-Annual-Briefing-Jan-2015-FINAL%20REV.pdf
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 لحدود اإلقليمية:لالعابرة  نتهاكاتالوا القضائية .الحلول 
 يكون  نتيجة ألنشطة شركة األقل جزئي ا،الضرر، على  من اني ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسانا يعكثيرا م 

 االستفادة من بهدف الشركات الذي غالبا  ما تعتمده – الجغرافي التقسيم هذا في بلد آخر. األساسي مقرها
يشكل عقبات  يمكن أن -الوصول إلى المزايا الضريبية وأسواق رأس المال وغيرها من الفوائد  خالل
االبتكار من خالل  اللجوء الى تحول دون الوصول الى اإلنصاف القضائي، األمر الذي يتطلب متعددة

على سبيل المثال، أصدرت محكمة استئناف هولندية في  الرامية لمساءلة الشركات. المحامين في جهودهم
دعوى قضائية ضد شركة "شل"،  قد رفعوا الذين كانوا لصالح المزارعين النيجيريين حكما   2015ديسمبر 

المناسب  عن القيام بالتنظيف هذه األخيرة تقاعس بصفتها الشركة األم لشركة "شل" نيجيريا، بسبب
 النفطي. للتلوث

  
  واألضرار عبر الحدودية: التقاضي .

المحامين  لذلك على والمشاريع الصناعية وتأثيرها غالب ا إلى ما وراء الحدود الوطنية. الشركات يمتد عمل
حقوق اإلنسان البحث عن وسائل قانونية فعالة تتناسب مع هذا  العاملين في القضايا التجارية وفي مجال

ا بمعالجة القضايا الداخلية، وتحتاط  النوع من األعمال، وذلك على الرغم من أن المحاكم الوطنية تقوم أساس 
ا في القضايا المتعلقة  لعابرة للحدود.كثير ا عند التعامل مع قضايا تتعلق باألضرار ا ويتجلى هذا أكثر وضوح 

في سنغافورة على سبيل المثال، اتخذت الحكومة إجراءات قانونية بموجب قانون التلوث  بالضرر البيئي.
في  الضخم في قضية التلوث الضبابي بالمساهمة متهمة إندونيسية بالضباب عبر الحدود ضد ست شركات

 جنوب شرق آسيا.
 
 األساسية: األدلة من أجل الحصول على المساعدة القانونية األجنبية 
وجبر الضرر في عدم  التعويضأمام الحصول على  العقبات الرئيسية في كثير من الحاالت، تكمن إحدى 

قواعد "االستطالع" في المحاكم الوطنية بحصول ضحايا االنتهاكات على المعلومات الالزمة من  سماح
من قبل جهات أجنبية، وال توفر المعلومات األساسية إال في مقر  أن الشركة المعنية مملوكةالشركات، أو 

 للشركة. األم البلد
باستصدار أمر من  FLA"نظام المساعدة القانونية األساسي لألجانب في الواليات المتحدة األميركية" يسمح  

للحصول على األدلة ذات الصلة من االشخاص أو الشركات في الواليات المتحدة،  أمريكية محكمة

https://www.earthrights.org/legal/foreign-legal-assistance
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باإلضافة إلى مساعدة الضحايا في بلدهم، فإن اجراءات  األم. قضية قانونية في وطنهم في للمساعدة
االعتداء  موضوع في ات المتحدةالشركة في الوالي على الضغط العام يمكنها ان تدفع باتجاه FLA ال

نفسها ال تقدم أي  FLA فإن ال ومع ذلك، وشركاء أعمالها أو المستثمرون. الشركة مقر يوجد المزعوم، حيث
 حل قانوني.

  
   
II. تعزيز المساءلة القانونية من خالل التشريعات واإلجراءات التكميلية 
الفجوات  ملء ال يمكن المحتملة للمساءلة القانونية للشركات، ولكن السبل أحد رفع الدعاوى القضائية يشكل 

قوانين جديدة، واستخدام آليات  سن   تحسين المساءلة يتطلب إن في المساءلة عن طريق االبتكار في التقاضي.
في عدد من الجهات وأيضا  التنقل بين  بإمكان المحامين والمجتمع المدني العملالشكاوى غير القضائية. 

 مختلف المنتديات على حسب فائدة تلك االستراتيجية لقضيتهم.
 

 نتيجة رفض الدعاوى التي تهدف إلى مساءلة الشركات عن إنتهاكات حقوق  :الجهود التشريعية
ساءلة اإلنسان يعمل المجتمع المدني في فرنسا وسويسرا على إحداث تغييرات تشريعية لتعزيز الم

القانونية للشركات األم عن األعمال التي قامت بها الشركات التابعة في الدول األجنبية. تعتبر مساءلة 
الشركة األم سبيال  محتمال  هاما  لضحايا اإلنتهاكات التجارية خاصة  عندما تحدث في بلد تكون فيه 

 د يتمّيز بمحاكم عملّية وفّعالة. السلطة القضائية ضعيفة ولكن يكون مقر الشركة األم الرئيسي في بل

  
 :قلة  بفضل سرعة اآلليات غير القضائية أكثر غالبا ما تكون  آليات الشكاوى غير القضائية

لكن  أكثر مرونة مقارنة  باإلجراءات القضائية. حلوال   االجرائية، وفي بعض الحاالت تقدم العقبات
فعالة،  حلول نهاية المطاففي  ينتج عن هذه اآلليات ال قد حاالت كثيرة، في

 ى الشكو  هما األكثر استخداما   ان اآلليتين غير القضائيتين المحكمة. لقضايا مكملة تكون  قد لكنها
عالن منظمة التعاون اإلقتصادي مؤسسات التمويل الدولية المختلفة والشكاوى المقدمة وفق ا إل أمام

والية أسام في  في عمال الشاي تقدم لمثال،على سبيل ا .والتنمية بشأن الشركات متعددة الجنسيات
( وهي آلية المحاسبة CAOكاو )–إلى مكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقيد باألنظمة  بشكوى   الهند

في مزارع  عملهم ضمن نطاق من انتهاكات أنهم عانوا زاعمين (،IFCالتابعة لمؤسسة التمويل الدولية )
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ا على هذه الشكوى،  التمويل الدولية.خالل مشروع مؤسسة  من الممولة الشاي ورد 
 االنتهاكات. حول هذه تحقيقا  علنيا  شامال   المحاسبة ديوان أطلق

 
 :التحكيم بموجب  اجراءات الى بشكل متزايد بعض الشركات تلجأ  االتفاقيات التجارية والتحكيم الدولي

ة ا في مجاالتاألنظمة الحكومية أو االعتراض عليه من للتهرب  معاهدات االستثمار مثل حماية  عد 
منازعات االستثمار  أمام المركز الدولي لتسوية يذهب العديد من هذه المنازعات البيئة والصحة العامة.

(ICSIDوقد ،) منظمات  .زبالتحي لعدم وجود الشفافية والتهاماتعلى نطاق واسع  النتقادات هذا األخير تعرض
حقوق اإلنسان  أبعاد إلى (ICSID) التحكيممركز  لتوعية المجتمع المدني تبحث عن سبل جديدة

ن لم يكن  ياتعمل في التحكيم من خالل التدخل أمام المحكمة باعتبارهم طرف مهتم بالقضية حتى وا 
 طرف ا رسمي ا في القضية، وغيرها من الوسائل.

  
III.  2016العام المقبل: االجراءات التي ينبغي اتباعها في عام:  

المساواة في الحصول على التعويض تحمل السنة المقبلة في طّياتها فرصا  عديدة لمعالجة مسألة انعدام 
والوصول إلى العدالة وذلك من خالل المساءلة القانونية للشركات داخل المحاكم وخارجها على حدٍّّ سواء. 

  وهناك الكثير من المبادرات الواعدة الهادفة إلى توفير المجال للحصول على التعويض. من بينها: 
  

 حول أهمية تحسين طرق جبر الضرر مع تقديم التوصيات  استشارات وتوجيهات مقدمة إلى الحكومات
 لها

o  اقتراحات من قبل برنامج المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان بشأن المساءلة وجبر
تِّّبة عليها في القضايا العابرة  الضرر والتي ستتضمَُّن توجيهاتٍّ للحكومات بشأن المسؤولية الُمتر 

 للحدود
o اإلفالت من العقاب من خالل تعزيز المحاكمات الجنائية المتعلقة بالشركات  اقتراحات لمواجهة

المستديرة الدولية حول مساءلة  حول انتهاكات حقوق اإلنسان ضمن مشروع مشترك بين الطاولة
 ومنظمة العفو الدولية.  (ICAR) الشركات

 الحديثة واإلتجار بالبشر. التقاضي االستراتيجي وخاصة في مواجهة العبودية تقديم أشكال جديدة من 
 الجهود المبذولة إلصالح آليات المساءلة المتعلقة بالمؤسسات المالية للتنمية؛ 
   التشريعات والقرارات التي تسهتدف زيادة الشفافية لدى الشركات حول المخاطر غير المالية، مثل دليل

مبادئ توجيهية سيتم نشرها في شهر االتحاد األوروبي حول إعداد التقارير غير المالية )وهو عبارة عن 

http://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2013/12/At-Issue-ICSID.pdf
http://www.freedominfo.org/2014/05/world-bank-arbitration-body-sets-limits-transparency/
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ألف  12(، ومعاهدة المملكة المتحدة حول العبودية الحديثة التي تلتزم بموجبها 2016أيلول/سبتمبر 
شركة عالمية بتقديم تقريرا  حول التدابير التي تقضي على العبودية والعمل الجبري من خالل عملياتها 

 وسالسل اإلمداد لديها.
  

ون عن حقوق اإلنسان الذين يواجهون االستغالل الذي ترتكبه الشركات لفجوة شديدة من حيث يتعرَّض المدافع
القوة والموارد مقارنة بالشركات والحكومات، ولذلك تداعيات سلبية على عمل األسواق بشكلٍّ عادل وعلى 

ة لتخّطي عقبات الحصول عل ى التعويض حصول الشركات على إجازة اجتماعية للعمل. وهنالك حاجة ماسَّ
ن  الحكومات من إمكانية الوصول  الناتجة عن انعدام المساواة وعن غيرها من المشاكل. بالتالي، يجب أن ُتحسِّّ
ع نطاق المساعدة القانونية األجنبية لتعزيز العدالة والمحاكمة  إلى العدالة خارج حدود البلد الواحد وأن توسِّّ

ز اآلليات غير القضائية، كنقاط  العادلة في البلدان األخرى. وهنالك إمكانية كبيرة أمام الحكومات كي تعزِّ
والتنمية، وآليات الحصول على التعويض في المؤسسات المالية  االقتصادي لمنظمة التعاون  التواصل الوطنية

الحكومات خطوات حقيقة لزيادة  أن يتخذ عدد أكبر من للتنمية كمؤسسة التمويل الدولية. وأخيرا ، ينبغي
فية للشركات بشأن مخاطر حقوق اإلنسان وتدابير الحيطة الواجبة ليتم التوضيح لجميع الجهات المعنية الشفا

 كيف تعمل الشركات على إدارة هذه المخاطر بما في ذلك المسؤولية المحت م لة عن انتهاكات حقوق اإلنسان.
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  المقدمة 

عالمية آنية. ولكن، نادرا  ما يتم تسليط الضوء على يعتبر انعدام المساواة من حيث السلطة والثروة مشكلة 
األثر الذي يتركه انعدام المساواة على قدرة وصول الفقراء إلى العدالة وعلى محاسبة الشركات المسؤولة عن 

، سّلطنا الضوء على تراجع الوصول إلى جبر الضرر والتعويض الملخص السنوي األخير . فياالنتهاكات
وبشكل خاص خارج البالد ومضايقة المدافعين عن حقوق االنسان باعتبار أّن هاتين المسألتين هما دليل على 

، وهو محام وناشط برازيلي دانيلو شماسازدياد انعدام المساواة في القدرة على الوصول إلى العدالة. وبحسب 
لخاصة "، أحد أبرز التحديات هو التفاوت في السلطة بين الشركة اJustiça nos Trilhosفي منظمة "

التي تتأّثر بمشروعها من جهة أخرى.  المسؤولة عن مشروع ما والدولة التي تدعمها من جهة والمجتمعات
إلى طريقة استخدام المحامين والمشّرعين وحلفائهم لألساليب المبتكرة والخاّلقة  وينظر هذا الملخص السنوي 

 من أجل تخطي هذه العقبات وانعدام المساواة المتنامي.
  

ة إلى غالبية المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين يعملون على المحاسبة القانونية للشركات، يشكل انعدام بالنسب
والتعويض ألن الشركات قادرة على  جبر الضرر المساواة من حيث الموارد المالية عقبة أمام الوصول إلى

أو ببساطة يطيلون من أمد القضية  الثغرات القانونية لمصلحة موّكليهم توكيل مجموعة من المحامين يستغلون 
عاما  20خالل  تكّبدت "شفرون" تنفذ موارد الضحايا ويستسلم المدافعون عنهم. مثال ، ُيزعم أّن شركةإلى حين 

الثبات براءتها من اتهامات في قضية بيئية حول التلوث في  تخطت قيمتها المليار دوالرأكالفا  قانونية 
إلى الحكومة وعن اهتمام  سهولة وصول المؤسسات التجارية عن الناجم اإلكوادور. هذا الخلل في موازين القوة

ن الحواجز التي يصعب الحكومات بالمستثمرين وسعيها إلى حمايتهم على حساب المجتمعات الضعيفة م
 تخطيها.

 
  ويهدف هذا الملخص إلى التشديد على المسائل اآلتية:

 الضحايا  يواجهها في مواجهة التحديات التي المتزايد داخل قاعة المحكمة، ينعكس التفاوت المجتمعي
تصدى  وقد في التماس التعويض القانوني النتهاكات حقوق اإلنسان المتصلة باألعمال التجارية.

للقانون للوصول إلى التعويض  التفاوت من خالل استخدام خالق ومبتكر لهذا عن الضحايا المدافعون 
 القانوني المناسب.

https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/BHRRC-Corp-Legal-Acc-Annual-Briefing-Jan-2015-FINAL%20REV.pdf
https://business-humanrights.org/en/confronting-asymmetrical-power-empowering-brazils-rural-communities-to-assert-their-legal-rights-challenge-corporate-impunity
http://www.washingtontimes.com/news/2013/sep/15/chevron-case-to-put-trial-lawyer-on-trial-after-re/
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 مع مجموعة واسعة من أصحاب المصالح على تطوير  المحامون المتعاملون  يعمل المحكمة، خارج
لتحسين فرص الحصول  القضائية الدعاوى  استراتيجيات وتكتيكات تتجاوز باالضافة الى سبل جديدة

 عادلة. تدابير قانونية على
 قدم ا السبل للمضي بعض وجود ة والمنظمات الدولية توفر احتمالاألمم المتحد برامج 

ومدافعين  فرص للمحامين تقديم التي تتسبب فيها الفروق االجتماعية، مع المحاسبة لفجوة حلول إليجاد
 والتأثير على الحلول القانونية.وجهات نظرهم  آخرين عن المتضررين إليصال

 
عندما تخرج شركة ما عن المسار المحدد وترتكب أخطاء وال ُتعود إلى المسار الصحيح، فإن القنوات القانونية 

لجبر الضرر. ولكن لكي تعمل هذه القنوات، على المجتمع المدني والحكومات والجهات  تعتبر مصدر ا حيوي ا
ة انعدام المساواة والتي تؤدي إلى كون المحاسبة القانونية استثناء وليس الفاعلة األخرى أن تعالج مشكل

مبتكرة لتخطي انعدام  القاعدة. وفي هذا الصدد، يستحدث المحامون والمدافعون عن ضحايا االنتهاكات سبال  
  المساواة في الثروة والسلطة.

  
  

 ومبتكرة للتصدي النعدامأساليب خالقة داخل قاعة المحكمة: ( 1
 المساواة

في ظل صعوبة الوصول إلى العدالة ووسط انعدام المساواة في الوصول إلى الموارد القانونية، على المحامين 
والمدافعين عن الضحايا أن يلجأوا إلى أساليب خالقة ومبتكرة ليستخدموا القانون لحماية ضحايا االنتهاكات. 

المألى والنفوذ والسلطة، لذا، يسعى المحامون وغالبا ما يتواجه هؤالء المحامون مع أصحاب الجيوب 
قانونية جديدة  والمدافعون عن الضحايا إلى إيجاد قنوات جديدة لتحقيق العدالة خارج البلد واللجوء إلى أدوات

لإلدعاء على مسببي األذى الموجودين خارج البالد وتعزيز الوصول إلى األدلة الضرورية من خالل المساعدة 
  نبية.القانونية األج

 
  جبرر الضرر عبر القضاء واالنتهاكات خارج البالد -1

غالبا ما يعاني ضحايا انتهاكات حقوق االنسان من األذى الذي تتسبب به ولو جزئيا شركات مقّرها في بلد 
آخر. فغالبا ما تنقل الشركات عملها إلى بلدان أخرى لكي تستفيد من االعفاءات الضريبية واألسواق الرأسمالية 
ومن جملة أمور أخرى، غير أّن هذا االنتقال إلى الخارج قد يشكل حجر عثرة أمام جبر الضرر عبر القضاء 

  مما يجبر المحامين على ابتكار طرق جديدة من أجل محاسبة الشركات.
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أصدرت المحكمة العليا في الواليات المتحدة حكم ا  2013في العام  - المحاكم في الواليات المتحدة  ( أ
ا على فرضت Kiobel "كيوبل"قضية في   Alien Tortجنبية قانون دعاوى األضرار األ من خالله قيود 

Claims Act وهو القانون الذي يسمح لألجانب برفع دعاوى في الواليات المتحدة عن أضرار ،
تعرضوا لها خارج حدودها. وكرد فعل على ذلك، وجد المدافعون عن الضحايا طرق أخرى لرفع 
الدعاوى المتعلقة بانتهاك الشركات لحقوق اإلنسان، مثل تقديم شكوى إلى المؤسسات المالية التي 

في استثمرت في مشاريع أّدت إلى ضرر، أو من خالل االستناد إلى قانون كاليفورنيا حول الشفافية 
سالسل اإلمداد لمحاسبة الشركات على العمل القسري والرق المعاصر في سالسل االمداد الخاصة 

 1بها.
 (IFCالهند شكوى ضد مؤسسة التمويل الدولية )رفع صّيادو سمك من  2015أبريل وفي شهر نيسان/ 

وهي مؤسسة اإلقراض الخاصة التابعة للبنك الدولي ومقّرهما في واشنطن، وزعموا أن بتمويله لمحّطة 
"تاتا مندرا" لتوليد الطاقة العاملة على الفحم في غوجارات في الهند، قضت مؤسسة التمويل الدولية على 

إلى تراجع األرصدة السمكية وأضّرت بالبيئة وكان لها آثار سلبية على  عيشهم إذ أّدت المحطةسبل 
( وهو آلية CAOكاو ) – خلص مكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقيد باألنظمةالصحة. وقد 

لمعاييرها وسياساتها  أّن األخيرة فشلت في االمتثال (IFCولية )المحاسبة التابعة لمؤسسة التمويل الد
في خطة العمل التي  يرصد تقّدم مؤسسة التمويل الدولية فيما يتعلق بمشروع تاتا مندرا. وال يزال ال"ـكاو"

 جاءت نتيجة للتحقيق. 
الدعوى وهي  وعندما لم يستطع المّدعون تحصيل حّقهم من خالل الـ"كاو"، دفعهم ذلك إلى رفع هذه

الدعوى مدعّية أنها تتمتع بالحصانة.  األولى من نوعها. وقد طلبت مؤسسة التمويل الدولية إسقاط
ويسعى المّدعون عبر هذه الدعوى إلى الحصول على التعويض وجبر الضرر بأمر قضائي تقييدي 

ار قرار يلزم بسبب إلحاق األذى بالممتلكات والصحة وسبل المعيشة، كما يطالبون المحكمة بإصد
بتطبيق أحكام اتفاق القرض الذي كان يهدف إلى حماية المجتمعات المحلية  مؤسسة التمويل الدولية

ذا ما فاز المّدعون، سيكون أمام المتضررين من برامج مؤسسة التمويل الدولية  والحفاظ على البيئة. وا 
  سبيل جديد لجعل المؤسسة تلتزم بمعاييرها.

، فإن على الشركات التي تجني أرباحا  قانون كاليفورنيا حول الشفافية في سالسل اإلمدادوبموجب 
اتخاذها من ميلون دوالر أميركي سنويا  أن تكشف عن الخطوات الملموسة التي تنوي  100تتخطى الـ

                                        

تطبيق "أليان تورت كالميز أكت" في القضايا التي تتضمن إدّعاءات حول  2013وقد منع الحكم الصادر في قضية كيوبل ضد "شيل"  في   1

خارج الواليات المتحدة إذ أن ثمة فرضية تمنع تطبيق القانون األميركي خارج األراضي األميركية. ومن أجل إبطال هذه  انتهاكات حصلت
الفرضية، على القضية أن "تمّس" الواليات المتحدة و"تتعلّق" بها بدرجة كافية. وقد أصدرت خمس محاكم أدنى قرارات في قضايا تندرج ضمن 

 ها اختلفت في تفسير حكم كيوبل .تفسير ذلك القانون ولكن

https://business-humanrights.org/en/shell-lawsuit-re-nigeria-kiobel-wiwa
https://business-humanrights.org/en/intl-finance-corp-lawsuit-re-financing-of-coal-fired-plant-in-india
http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=171
https://www.dol.gov/ilab/child-forced-labor/California-Transparency-in-Supply-Chains-Act.htm
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أجل القضاء على االستعباد واالتجار بالبشر في سلسلة اإلمداد الخاصة بها. وقد اسُتخدم التزام 
اإلفصاح الذي يتضمنه القانون في عدد من الدعاوى التي اندرجت ضمن قوانين كاليفورنيا حول حماية 

دعوى ضد شركة ، ُرفعت 2015المستهلك وحول المنافسة غير العادلة. وفي شهر أب/ أغسطس 
. وفي شهر  CP Food وس.ب. فود Costco كوسكوو دعوى أخرى ضد شركتي  Nestle نيسله

. وقد تمحورت هذه الدعاوى Mars جماعية ضّد شركة مارس أيلول/سبتمبر، رفع مستهلكون دعوى 
 ري في مراكب صيد السمكسحول قطاع صيد السمك في جنوب شرق آسيا ومزاعم متعلقة بالعمل الق

ها الشركات المّدعى عليها. وقد تم إسقاط الدعاوى ضد شركتي نيسله ومارس ولكن التي تتعامل مع
الدعوى ضد كوسكو وس.ب. فود ال تزال قائمة. وانُتقدت هذه الدعاوى لنتائجها السلبية الغير متوقعة إذ 
 إّنها استفادت من إفصاح الشركات التي راعت مبادئ الشفافية عن تفاصيل عملياتها لتالحقها أمام
القانون، في حين أّن الشركات التي قدمت الحد األدنى من اإلفصاح استطاعت أن تفلت من العقاب، 

  مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تطبيق البنود المتعلقة بالشفافية على الجميع.
  
عدة دعاوى أمام محكمة هولندية ضد رفعت مجموعة من المزارعين النيجيريين  2005في العام  –هولندا  (2)

في معالجته بشكل  بسبب تأثير التلوث النفطي والذي فشلت شركة شيل نيجيريا على حد قولهم  شركة شيل
أيضا عن الفشل في  وهي الشركة القابضة لشيل نيجيريا مسؤولةمناسب. وقد زعم المزارعون أّن شركة شيل 

أصدرت محكمة استئناف هولندية حكم ا لصالح  ،2015 معالجة هذا التلوث. وفي كانون االول/ديسمبر
المزارعين ومنظمة أصدقاء األرض في هولندا )المّدعية أيضا( وألزمت شركة شيل بالسماح للمّدعين باالطالع 

بالشركة ومتعلقة بهذه القضية. وقد كان لهذا القرار تداعيات هامة على اإلجراءات القانونية  على وثائق خاصة
في هولندا، بشكل خاص في ما يتعلق بمسؤولية الشركة القابضة عن أعمال الشركات التابعة لها والعاملة في 

ات حيث أعطى المدعين قدرة الخارج. باإلضافة إلى ذلك، كان هذا القرار منعطف ا لجهة الوصول إلى المعلوم
  الوصول إلى وثائق الشركة.

 
وهي شركة  Odebrecht ، أبلغت الحكومة البرازيلية شركة أودبريشت2014في آذار/ مارس  –البرازيل  (3)

متعددة الجنسيات تتخذ من البرازيل مقرا لها، بأنها متهمة بوجود ظروف عمل استعبادية في أعمالها في أنغوال 
وهي  Biocom البيولوجي تابعة لشركة "بيوكوم"عملية بناء محطة لتوليد الطاقة من خالل الوقود  وتحديدا في

، Damer Industria ودامر اندستريا Sonangol شركة أنغولية تتشارك في إدارتها أودبريشت وسونانغول
ضد  رفع مدعِّ عام برازيلي دعوى قضائية 2014إال أن الشركة نفت هذه المزاعم. وفي شهر حزيران/ يونيو 

https://business-humanrights.org/en/nestl%C3%A9-faces-new-lawsuit-in-california-court-alleging-use-of-fish-sourced-from-thai-company-using-slave-labour
https://business-humanrights.org/en/us-class-action-lawsuit-filed-against-costco-cp-foods-for-selling-prawns-allegedly-derived-from-slavery
https://business-humanrights.org/en/usa-increased-efforts-to-combat-forced-labour-human-trafficking-in-seafood-industry
https://business-humanrights.org/en/shell-lawsuit-re-oil-pollution-in-nigeria
https://business-humanrights.org/en/shell-lawsuit-re-oil-pollution-in-nigeria
https://business-humanrights.org/en/shell-lawsuit-re-oil-pollution-in-nigeria
https://business-humanrights.org/en/odebrecht-lawsuit-re-forced-labour-in-angola
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أمام محكمة العمل في أراراكوارا في البرازيل متهما إياها باالتجار بالبشر وبتشغيل برازيليين في  أودبريشت
أدانت المحكمة مجموعة أردبريشت وحكمت عليها  2015. وفي أيلول/ سبتمبر ظروف عمل أشبه باالستعباد

عامل. وقد كانت هذه  500مليون دوالر أميركي( لـ 13مليون ريال برازيلي ) 50بدفع تعويضات بقيمة 
ح الطريق أمام الحادثة سابقة من حيث تحميل شركة برازيلية مسؤولية انتهاكات حصلت خارج البالد وهي تفت

 سبة الشركات البرازيلية على أعمالها حول العالم.محا
   
والمشاريع الصناعية الحدود  . غالبا  ما يتخطَّى تأثير الشركاتالنزاع القضائي حول الضرر العابر للحدود .2 

الوطنية بشكلٍّ كبير. وينبغي على المحامين الذين يعملون على قضايا تتعلَّق بالتجارة وحقوق اإلنسان أن 
ن كانت المحاكم الوطنية تتولَّى غالبا  معالجة يبحثوا  عن أدوات قانونية وفّعالة تتناسب مع هذا المستوى حتى وا 

لِّقة باألذى البيئي بشكلٍّ خاص.  القضايا المحلية في المقام األول. وهذا يتجّلى بوضوح في القضايا المتع 
را ، م الوطنية تهدف إلى تحقيق المساءلة رفع بعض المحامين في جنوبي شرقي آسيا قضايا للمحاك ومؤخَّ

القانونية داخل الشركات حول الضرر العابر للحدود من خالل استحداث النظريات القانونية الجديدة لتخّطي 
  الحدود المحلّية.

 
" مركز موارد المجتمع: تولَّت منظمة غير حكومية صغيرة تايالندية وهي "سايابوري في تايالندقضيَّة )أ( 

قضية سايابوري باسم المجتمعات التايالندية المتأثِّّرة ببناء سّد سايابوري في الوس في كمبوديا. وقد تمَّ تقديم 
دة بصفتها الشارية للكهرباء التي يتم توليدها عبر هذه الدعوى القضائ ية ضّد وكاالت حكومية تايالندية متعدِّّ

لَّف ة ببناء السّد عنصرا   السّد في كمبوديا. وُتعت ب ر اتفاقية شراء الطاقة التي أبرمها الُمدَّع ى عليهم مع الشركة المك 
تايالنديين أنَّ اتفاقية شراء الطاقة العابرة للحدود غير ويزع م سكان البلدة ال من عملية تمويل المشروع.أساسيا  

  شرعية وفقا  للقانون التايالندي والقانون الدولي ألنها قد ُأبرِّم ت من دون تقديم أي إبالغ أو إجراء تقييمِّ لألثر. 
 

م بها مجتمع ما في المنطقة لتحّدي مشروع بنى تحتية كبير. وهي  ُتعت ب ُر هذه هي أول دعوى قضائية يتقدَّ
ة على طول  سابقة مهمَّة جدا  بالنظر إلى السدود العشرة األخرى التي يتم التخطيط حاليا  لبنائها في بلدانٍّ عدَّ
نهر ميكونغ األسفل. وتشتكي المجتمعات من أنَّ بناء السّد سيؤدي إلى تشريد مئات آالف األشخاص في كل 

ُد أمنهم الغذائي عبر من  إغالق ُطُرق الهجرة أمام العشرات من أنواع األسماك. وأشارت الوس وتايالند وسيهدِّّ
هذه القضية "تشكُِّل اآللية القانونية  العاملة في المنظمة الدولية لحقوق األرض إلى أنَّ  مورين هارسالسيدة 

فِّرة في المنطقة حاليا  أمام المجتمعات المتأثِّّرة لمواجهة القرارات التي يتم اتخاذها بشأن سدود  الوحيدة المتو 
لى جانب هذه التأثيرات،  أشار ميكونغ والتي سيكون لها تأثيرات سلبّية عديدة على السكان المحّلّيين". وا 

https://business-humanrights.org/en/xayaburi-dam-lawsuit-re-laos-thailand
http://crcthai.blogspot.co.uk/
https://asiancorrespondent.com/2015/12/communities-on-the-environmental-frontline-thailands-first-transboundary-case/
https://business-humanrights.org/en/legal-remedies-do-not-only-mean-compensation-they-mean-prevention
https://business-humanrights.org/en/legal-remedies-do-not-only-mean-compensation-they-mean-prevention
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ُم بشكاوى ضدَّ المجتمعات المحليَّة كي محامي المدَّعين ، سور رّتانماني بولكال، إلى أنَّ الشركات عادة  ما تتقدَّ
أهمية قضية سايابوري: فمع الشكاوى التي ُتعبِّّر عنها المجتمعات تتمكَّن من قمع احتجاجهم. وهذا ما يزيد من 

 في الشارع، تجد الشركات صعوبة أكبر في تجاهل المعارضة أو قمعها. 
 

شهر كانون األول/ديسمبر تمَّ رفض الدعوى إاّل أنَّ المدَّعين قاموا باستئنافها. وقد قالت باحثتنا  ففي أواخر
م المجتمعات بدعاوى في المحاكم ضّد وكاالت بوبي سانتا مارياوممثلتنا في جنوب شرق آسيا،  : "عندما تتقدَّ

نما غير معتد بها إلى اآلن، فإن آثار الدعوى تتجاوز الحكم  وشركات تابعة للدولة بحجج قانونية منطقية وا 
النهائي فحسب". وقال ريتشارد كرونن من مركز ستيمسون إّنه "بغض النظر عن القرار الذي تتخذه الحكومة 
التايالندية إال أنه سيكون من الصعب جدا  على السلطات التايالندية وشركات الطاقة أن تبرم اتفاقية شراء 

 المستقبل مع أية شركة أجنبية أو بلد آخر من دون إجراء تقييمٍّ لآلثار عابرٍّ للحدود وموثوقٍّ به". الطاقة في
  

: تواجه جنوب شرق مؤّخرا  تلوثا  جّويا  كبيرا  ناجما  بشكلٍّ أساسي عن التلوُّث الجوي في جنوب شرق آسيا)ب( 
تجارية وبخاصةٍّ إلنتاج لّب الورق وزراعة حرق الغابات في أجزاء من إندونيسيا إلفساح المجال للزراعة ال

ث بأزمة صحية عامة للّسكان الذين يعيشون في  أشجار النخيل الستخراج الزيوت منها. ولقد تسبَّب هذا التلوُّ
ث الذي أّدى ألمراضٍّ تنفُّسيَّة لدى  إلى هذه المنطقة. وقد تمَّ إرجاع سبب عشرين حالةِّ وفاةٍّ في إندونيسيا التلوُّ

  شخاص المقيمين في هذه المنطقة. آالف األ
  
الغازات المسببة ، تجاوزت 2015في أيام كثيرة في عام  - أيضا أزمة مناخية الكثيف يعتبر الضباب إن

الواليات  في من تلك الغازات ما ينبعث متوسط باس الحراري المنبعثة من حرائق الغابات في اندونيسيالالحت
عن هذاالضباب،  المسؤولية المتحدة كلها. وكانت هناك جهود لرفع الدعوى في اندونيسيا لتحميل الشركات

النتاج  شركة بدعوى قضائية ضد تقدمت الحكومة اإلندونيسيةتنجح هذه المحاوالت.  ولكن حتى اآلن أنها لم
 31تزعم أنها فشلت في منع حرائق الغابات في مزارعها، وساهمت في تلوث الضباب السام. يوم  الورق  لب

 كافية. أن الحكومة لم يكن لديها أدلة بحجة الدعوى  ة سومطرةمحكم ردت ،2015ديسمبر عام 
  

الحكومة السنغافورية  تمتلك (،THPA) 2014في سنغافورة  التلوث بالضباب عبر الحدود وبموجب قانون 
استخدمت  تغريمها. القدرة على اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد تلك الشركات المساهمة في الضباب وامكانية

والسعي  على اتخاذ إجراءات إلخماد الحرائق إلجبار ست شركات THPA السنغافورية أحكامالحكومة 
 للحصول على معلومات حول إجراءات الشركات التابعة والموردين فيما يتعلق باألنشطة المسببة للضباب.

https://business-humanrights.org/en/legal-remedies-do-not-only-mean-compensation-they-mean-prevention
https://business-humanrights.org/en/legal-remedies-do-not-only-mean-compensation-they-mean-prevention
https://business-humanrights.org/en/communities-on-the-environmental-frontline-thailand%E2%80%99s-first-transboundary-case
http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/forest-fires-10-shocking-facts/blog/54842/
http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/forest-fires-10-shocking-facts/blog/54842/
http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/forest-fires-10-shocking-facts/blog/54842/
https://sg.sports.yahoo.com/news/indonesia-appeal-rejection-565-mn-haze-lawsuit-070453959.html
https://sg.sports.yahoo.com/news/indonesia-appeal-rejection-565-mn-haze-lawsuit-070453959.html
http://www.mewr.gov.sg/news/oral-reply-by-mr-masagos-zulkifli--minister-for-the-environment-and-water-resources--to-parliamentary-question-on-transboundary-haze-pollution-act
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أن: " القانون  معهد الموارد العالمية من الدكتور نيغل سايزر يرى وكرد فعل على إصدار هذا القانون، 
السنغافوري بشأن الضباب العابر للحدود يمثل طريقة جديدة لممارسة األعمال التجارية بالنسبة للحكومات 

األراضي والغابات بصورة غير قانونية ستتم  رقون يح رسالة قوية بأن أولئك الذين والشركات، ويوجه
تشويه  مخاطر ستواجه وهي تقوم بذلك تضبط محاسبتهم. على وجه الخصوص، أي شركات

في سنغافورة". ومن خالل هذه اإلجراءات القانونية، طالبت وكالة البيئة الوطنية  محاكمتها خالل من سمعتها
معلومات بشأن خططها إلخماد الحرائق التي تسبب السحابة.  بتقديم السنغافورية الشركات المدعى عليها
ا واندونيسياالمجتمعات المحلية في ماليزيا  دعاوى قضائية جماعية ضد  لتقديم تخطط بدورها هي أيض 

 المزارع التى يتم حرقها. العاملة في تالشركا تلك
  

م  كل من  2015: في شهر أيلول/سبتمبر عام التغيُّر المناخي والفيليبين ج( "غرينبيس" في جنوب شرق قدَّ
شركة  50ن ضد وعدد من منظمات المجتمع المدني الفيليبيني شكوى إلى اللجنة الفلبينية لحقوق اإلنسا آسيا

وقد ُطلب من اللجنة التحقيق بشأن ضلوع  2.أو رائدي الكربون  (Carbon Majorsتابعة لـ"كاربون ميجيرز" )
هذه الشركات في ظاهرة التغير المناخي والضرر الناتج عن هذا التغيُّر على المجتمعات من خالل الفيضانات 

م بها ضد شركات "كاربون وغيرها م ن الكوارث الطبيعية. وُتعت ب ر هذه الدعوى القضائية أول دعوى يتم التقدُّ
وقد ُطلِّب  من اللجنة  3تأثُّر حقوق اإلنسان بالتغير المناخي. ميجيرز" بهدف إخضاعها للمساءلة من حيث

نبعاثات الكربون من قبل شركات وفقا  للشكوى التي تمَّ تقديمها المطالبة بوضع خططٍّ تهدف للتخفيف من ا
"كاربون ميجيرز" والمطالبة أيضا  بأن تؤّمن حكومة الفيليبين آليات عالج لضحايا التغير المناخي. وعليه، 
أعلنت اللجنة في شهر كانون األول/ديسمبر أنها قد تقبل بالشكوى وتبدأ بفتح تحقيقٍّ بشأن شركات "كاربون 

تمتع بالصالحية لتجعل الشركات تدفع التعويضات الالزمة للضحايا، إال ميجيرز". وفي حين أن اللجنة ال ت
أنه يمكن لتحقيقاتها والنتائج التي خلصت إليها أن يكون لها سابقة قضائية في الدعاوى القانونية في المستقبل. 

في جنوب شرق آسيا الى أنَّ "الفيليبين تتمتع بفرصة فريدة  وأشارت السيدة زيلدا د.ت. سوريانو من غرينبيس
ثي كي تعمل على نقل حقوق اإلنسان لديها إلى مستوى أعلى وكي ن تعمل على تحديد سابقةٍّ لتحميل الملوِّ

 المناخي". مسؤولية التغيُّر
 
                                        

( هي عبارة عن مجموعة من تسعين شركة أنتجت ما يقارب الثلثين من انبعاثات غازات االحتباس Carbon Majors"كاربون ميجيرز" )  2

المساءلة المناخية في عام  الحراري التي تمَّ توليدها منذ بداية العصر الصناعي وفقاً إلحدى الدراسات التي نشرها السيد ريتشارد هيد من معهد
2013. 

نسان في ذات أهمية كبرى تربط مسألة التغير المناخي بمسألة حقوق اإل قضية أخرىوقامت مجموعة تتألَُّف من تسعمئة مواطٍن هولنديٍ بتقديم   3

بهدف مقاضاة حكومتهم. وكان المدَّعون يسعون إلى إلزام الحكومة بتخفيض انبعاثات الغازات واتخاذ التدابير  2015محكمٍة هولندية في عام 
وهي مقاربة الالزمة لمكافحة التغير المناخي. وقد استخدمت هذه القضية حقوق اإلنسان كأساٍس قانونيٍ لتأمين الحماية ضد التداعيات المناخية 

 جديدة من نوعها. وفي شهر حزيران/يونيو، حكمت المحكمة لصالح المدَّعين فاستأنفت الحكومة الهولندية الحكم.

http://www.wri.org/news/2014/08/statement-singapore%E2%80%99s-new-haze-pollution-law-%E2%80%9C-new-way-doing-business%E2%80%9D
http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/south-sumatra-residents/2173634.html
https://business-humanrights.org/en/philippines-carbon-majors-face-national-human-rights-complaint-on-climate-change-for-the-first-time
https://business-humanrights.org/en/philippines-carbon-majors-face-national-human-rights-complaint-on-climate-change-for-the-first-time
https://business-humanrights.org/en/philippines-carbon-majors-face-national-human-rights-complaint-on-climate-change-for-the-first-time
http://carbonmajors.org/
http://carbonmajors.org/
https://business-humanrights.org/en/philippines-carbon-majors-face-national-human-rights-complaint-on-climate-change-for-the-first-time
https://business-humanrights.org/en/philippines-carbon-majors-face-national-human-rights-complaint-on-climate-change-for-the-first-time
https://business-humanrights.org/en/dutch-citizens-sue-government-over-climate-change
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 . المساعدة القانونية لألجانب من أجل الحصول على األدّلة األساسية3

أهم العقبات الي تواجه التوصل إلى حلول وجبر الضرر في البلد الذي يحدث به في كثير من الحاالت من 
الحصول على المعلومات بفي المحاكم التي ال تسمح للضحايا  االستطالعانتهاك لحقوق اإلنسان هي قواعد 

الضرورية من الشركات وأحيانّا تكون الشركات مملوكة لجهات أجنبية وتكون المعلومات الضرورية فقط متاحة 
في الواليات المتحدة للجهات المنخرطة في اجراءات  اعدة القانونية لألجانبنظام المسفي البلد األم. يسمح 

قانونية في بلد ما بأن تطلب مساعدة محكمة فيدرالية أمريكية في الحصول على معلومات ومستندات ذات 
جانب صلة بالقضية من أشخاص أو شركات في الواليات المتحدة. ُتعتبر هذه األداة القوية مفيدة للمّدعين األ

الذين تواجه قضاياهم حواجز إجرائية في المحاكم المحلية وبالتالي ال يستطيعون الحصول على المعلومات 
الضرورية من أجل حماية حقوقهم. يمكن أن يكون الوصول إلى هذه المعلومات العامل الحاسم الذي يدفع 

ريب اسُتخدم هذا القانون بالدرجة األولى اإلجراءات القانونية إلى األمام في البلد األم للضحايا. وحتى وقت ق
من قبل الشركات المتعددة الجنسيات مثل شركة شيفرون التي استخدمت القانون في معرض دفاعها عن 

شباط عام \نفسها ضد محاوالت تطبيق حكم التلوث النفطي الذي أصدرته محكمة إكوادورية في شهر فبراير
2001. 

 

استخدمت منظمة "إيرث رايتس إنترناشيونال" قانون المساعدة القانونية لألجانب عدة مرات لمساعدة الدعاوى 
قدمت "إيرث رايتس إنترناشيونال"  2014الجارية في كل من تنزانيا ونيجيريا والبيرو. على سبيل المثال عام 

مّدعي في قضية ضد شركة "نيومنت" طلب مساعدة قانونية لألجانب بالنيابة عن مواطن من البيرو وهو 
بسبب قمع الشرطة للمحتجين في موقع منجم الكونغا في شمال البيرو. أصيب المّدعي في ظهره  للتنقيب
إلى أسفل جسمه. يزعم  ص عندما كان يشارك في إحتجاج سلمي وعلى إثره أصيب بالشلل من خصرهبرصا

المّدعي أنه قد أصيب برصاص ضباط الشرطة الوطنية في البيرو الذين قد أبرموا عقد مع "مينيرا ياناكوشا" 
محكمة" نيومنت" أمرت ال 2015آذار\وهو مشروع مشترك تملك "نيومنت" الجزء األكبر منه. في شهر مارس

 بتسليم الوثائق المطلوبة المتعلقة بحادثة إطالق النار واإلجراءات األمنية في موقع المنجم.

 

ب اآلثار السلبية لحرق الغاز على المجتمعات بسب دعوى قضائية نيجيرية ضد "شيفرون"إلى ذلك في إضافة  
المجاورة سعى طلب المساعدة القانونية لألجانب الذي قدمته "إيرث رايتس" للحصول على مستندات من 

https://www.earthrights.org/legal/foreign-legal-assistance
https://www.earthrights.org/media/federal-court-orders-newmont-mining-turn-over-evidence-peruvian-wounded-protest
https://www.earthrights.org/media/federal-court-orders-newmont-mining-turn-over-evidence-peruvian-wounded-protest
https://www.earthrights.org/media/federal-court-orders-newmont-mining-turn-over-evidence-peruvian-wounded-protest
https://business-humanrights.org/en/gas-flaring-lawsuit-re-oil-companies-in-nigeria
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"شيفرون" فيما يتعلق بنشاطات حرق الغاز التي تقوم بها الشركة في نيجيريا. في النهاية توصلت المجتمعات 
ة مع شيفرون بخصوص الوثائق ولكن ال تزال الدعوى القضائية النيجيرية إلى إتفاق خارج نطاق المحكم

ستيالء الرعاة في محكمة في تنزانيا بسبب قضايا متعلقة باإل دعوى قضائية رفعها الماسايقائمة. أخيرا ، فى 
طومسون على األرض والعنف سعى طلب المساعدة القانونية لألجانب الحصول على معلومات من شركة 

ل نشاطات سياحية في المناطق المتنازع عليها وبالفعل استطاع الحصول على هذه المعلومات. حو  سافاريس
عون اإلستئناف.  رفضت المحكمة 2015تشرين األول عام  \في شهرأكتوبر  في تنزانيا الدعوى ولكن يعتزم المد 

 

 

يتمتَّع المحامون والمدافعون عن الضحايا عند "التفاوض في ظّل القانون" بفرصةٍّ  التفاوض في ظل القانون:
وتشكُِّل  1لتحسين المساءلة القانونية داخل المحكمة من خالل أنشطةٍّ يقومون بها خارج المحكمة والعكس صحيح.

ةٍّ أكبر تتضمَُّن قوَّة المجتمعات المتأثِّّرة والشركة والحكو  مة، لكلٍّّ من هذه المسائل تأثيرا  أي دعوى جزءا  من قصَّ
على النتيجة النهائية كالدليل الذي يتم تقديمه والعقائد القانونية التي يتم تطبيقها والقرارات القضائية التي يتم 

ل إليها. على سبيل المثال، يعمل كل من  (Justiça nos Trilhosحملة "جوستيسا نوس تريلهوس" ) التوصُّ
ن البيئة سويا  على سلسلة من القضايا التي تهدف إلى نقل سبعة وعشرين مجتمعا  متأثِّّرا  ومركز الحقوق للدفاع ع

ث من مكانٍّ لآلخر بفعل العمليات التي تجريها شركة فال  ( في جنوب Açailandia( في أسايالنديا )Vale)بالتلوُّ
، بدأت المجتمعات في أسايالنديا بتقديم شكاوى رسمية سعيا  للحصول على 2005. وفي عام شرقي البرازيل

ل إلى نتيجةٍّ إاّل بعد  ث. ولم يتم التوصُّ تعويضاتٍّ ألنَّه بات من المستحيل العيش في المنطقة من جديد بسبب التلوُّ
األنظار في المحكمة، كان التجمُّع مرور حوالى عقد على تقديم هذه الشكاوى. وفيما كانت القضية تتوارى عن 

السكاني للمجتمعات يزيُد قوَّة  وُيصبُح أكثر تنظيما  من خالل اجتماعاتٍّ متواصلة لوضع استراتيجياتٍّ لهذه المسائل 
نت هذه األخيرة من  مه حملة "جوستيسا نوس تريلهوس" وعمل المؤسسة. ولقد تمكَّ وكذلك من خالل الدعم الذي تقدِّّ

داث تغييرٍّ وبخاصةٍّ على صعيد إعادة التوطين من خالل اإلجراءات القانونية ولكن أيضا  من خالل الدفع نحو إح
الضغط الذي مارسه اإلعالم العالمي لدى عرضه للمشكلة. ويمكن للمحامين والمدافعين عن حقوق اإلنسان أن 

ل القانون للوصول إلى التعويض يعملوا على تطوير استراتيجية تقاضي تدمج البراهين القانونية بما يحدث في ظ
ثون عن تجربتهم في سعيهم  دويناتتسلسلة من الوالمساءلة بأسرع ما يمكن. ولمركز الموارد أيضا   لمحامين يتحدَّ

التجربة التي خاضها دانيلو شماس من حملة "جوستيسا نوس تريلهوس"  انونية بما في ذلكلتحقيق المساءلة الق
نما أيضا  كيف أنه خدم مصلحة العمال  وغيره من األشخاص الذين ال يتحدثون فقط عّما حدث في المحكمة وا 

 والمجتمعات المتأثرين على األرض. 
 

https://business-humanrights.org/en/thomson-safaris-lawsuit-re-maasai-in-tanzania
https://business-humanrights.org/en/book-documents-indigenous-peoples-experience-with-access-to-remedy-for-corporate-abuses#c123168
https://business-humanrights.org/en/book-documents-indigenous-peoples-experience-with-access-to-remedy-for-corporate-abuses#c123168
https://business-humanrights.org/en/book-documents-indigenous-peoples-experience-with-access-to-remedy-for-corporate-abuses#c123168
http://www.edlc.org/cases/remedying-health-and-environmental-harms/iron-smelters-destroy-brazilian-town/
http://www.edlc.org/cases/remedying-health-and-environmental-harms/iron-smelters-destroy-brazilian-town/
https://business-humanrights.org/en/the-human-rights-lawyers-challenging-corporate-abuse
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  واإلجراءات التكميلية تعزيز المساءلة القانونية من خالل التشريعات( 2

إن التقاضي هو إحدى الطرق المتاحة نحو تحقيق المساءلة القانونية للشركات غير أن الفجوات في المساءلة 
ال يمكن ملئها فقط بممارسة المحاماة بطريقة إبداعية. تتطلب تحسين المساءلة العمل خارج قاعة المحكمة من 

جديدة، واستخدام آلية الشكاوى غير القضائية التابعة للمؤسسات أجل تشجيع المشّرعين على تمرير قوانين 
تفاقيات إعالن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية بشأن الشركات متعددة الجنسيات المالية، واستخدام  وا 

التجارة. بإمكان المحامين والمجتمع المدني العمل في عدد من الجهات وأيضا  التنقل بين مختلف المنتديات 
 ما تصبح أكثر أو أقل فائدة للقضية وبحسب الموارد المتاحة.عند

 الجهود التشريعية:  -1

كرد فعل على رفض الدعاوى التي تهدف إلى مساءلة الشركات عن إنتهاكات حقوق اإلنسان، عمل المجتمع 
المدني في فرنسا وسويسرا على إحداث تغيرات تشريعية لتعزيز المساءلة القانونية للشركات األم عن األعمال 

بيال  محتمال  هاما  لضحايا اإلنتهاكات التي قامت بها الشركات األجنبية التابعة. تعتبر مساءلة الشركة األم س
التجارية خاصة  عندما تحدث هذه األخيرة في بلد تكون فيه السلطة القضائية ضعيفة ويكون مقر الشركة األم 

 يتمّيز بمحاكم عملّية وفّعالة. الرئيسي في بلد 

بعض المنظمات غير الحكومية الفرنسية وأعضاء برلمانيون طلب  قدم 2015آذار عام \فرنسا: في مارس -أ
اتها وعمليات شركاتها التابعة في الخارج. تبّنت عن أي إنتهاكات نتيجة لعملي لمساءلة الشركات األمتشريعي 

الجمعية الوطنية الفرنسية وهي الغرفة السفلى للبرلمان قانونّا يلزم الشركات الكبرى على وضع إطار عمل 
ذا العناية الواجبة  لمنع إنتهاكات حقوق اإلنسان واإلنتهاكات البيئية الناتجة عن أعمالها وأعمال موّرديها. وا 

لقيام بذلك سيتوجب على الشركات دفع غرامة ومواجهة المسؤولية المدنية. ولكن رفض مجلس فشلت في ا
تشرين الثاني إذ عارضه األعضاء قائلين إنه سيكون عبء \الشيوخ الفرنسي القانون المقترح في شهر نوفمبر

ية بدراسة النص في على الشركات الفرنسية وسيحد من قدرتها التنافسية. من المقرر أن تقوم الجمعية الوطن
 القراءة الثانية هذا العام. 

وافقت الغرفة السفلى للبرلمان السويسري بشكل مبدئي على إقتراح    2015شباط \سويسرا: في مارس -ب
لزيادة مساءلة الشركات يلزم الشركات السويسرية التي تعمل في الخارج على بذل العناية الواجبة في مجال 

 الشركاتالتحالف السويسري لعدالة . بعد مرور شهر أطلق سرعان ما رفضتهلكنها حقوق اإلنسان والبيئة و 

http://corporatejustice.org/news/123-french-duty-of-care-law-despite-business-pressure-important-step-made-towards-final-adoption
https://business-humanrights.org/en/switzerland-parliament-narrowly-rejects-motion-for-increased-corporate-accountability
http://konzern-initiative.ch/?lang=en
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لإلصالحات القانونية لمساءلة الشركات السويسرية عن إنتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة في  مبادرة عامة
افة الشركات السويسرية بالقيام بعملية "العناية الواجبة في مجال حقوق الخارج. تسعى هذه المبادرة إللزام ك

ذا إستطاعت الحصول  (human rights due diligence)اإلنسان"  توقيع ُيطرح  100.000على  . وا 
 اإلقتراح في إستفتاء. 

 

 : آليات الشكاوى غير القضائية -2

غالبّا ما تكون آليات الشكاوى غير القضائية أكثر سرعة وال تشّكل الكثير من العقبات اإلجرائية وفي بعض 
الحاالت توّفر حلول أكثر مرونة مقارنة  باإلجراءات القانونية. وبالتالي تؤدي دورّا بارزّا في إستكمال وتكملة 

ة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان. اآلليتان اآلليات القضائية كما تنص مبادئ األمم المتحدة التوجيهي
القضائيتين األكثر إستخدامّا هما عمليات الشكاوى التي تقوم بها مؤسسات التمويل اإلنمائي والشكاوى غير 

 . عالن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية بشأن الشركات متعددة الجنسياتالمقدمة وفقّا إل

 ي: مؤسسات التمويل اإلنمائ -أ

الشكاوى المتاحة من خالل مؤسسات التمويل اإلنمائي للحصول على تستخدم المنظمات غير الحكومية آليات 
 "محامي المحاسبة"قدر أكبر من المساءلة عند تمويل مشاريع التنمية الدولية الكبيرة. على سبيل المثال يعمل 

مع المجتمعات المحلية ومحاميها من خالل إستخدام آليات تسوية  منظمة التعاون اإلقتصادي والتنميةفي 
 النزاعات التي تستخدمها مؤسسات التمويل اإلنمائي. 

مع مكتب المساءلة التابع  2013دعوى قدمت في سنة مثال  دعمت منظمة "التعاون االقتصادي والتنمية" 
لمؤسسة التمويل الدولية بالنيابة عن عمال مزارع الشاي في أسام في الهند، والذين تعرضوا للكثير من 

جبارهم على العمل لساعات طويلة وعدم دفع أجر حرية التجمع اإلنتهاكات مثل حرمانهم من المعيشة خالل  وا 
العمل في مزارع الشاي الممولة من خالل مشروع يجمع بين مؤسسة التمويل الدولية وتاتا العالمية للمشروبات. 

حول  بإجراء تحقيق شاملكاو –مكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقيد باألنظمة ونتيجة لهذه الشكوى قام 
اإلنتهاكات ووافقت الشركة على إجراء تحقيق مستقل خاص بها حول إنتهاكات العمل. من المتوقع أن يصدر 

 . 2016في النصف األول من عام كاو –مكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقيد باألنظمة  تقرير

 

https://business-humanrights.org/en/switzerland-ngo-coalition-launches-responsible-business-initiative
https://business-humanrights.org/en/switzerland-ngo-coalition-launches-responsible-business-initiative
http://www.accountabilitycounsel.org/
http://www.accountabilitycounsel.org/communities/current-cases/india-tata-tea-in-assam/
http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=195
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والشركات متعددة الجنسيات  االستثمارات الدوليةإعالن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية بشأن   -ب
 إعالن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية"(.)"

يضم إعالن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية معايير حقوق اإلنسان وآلية شكاوى تسمح لألشخاص الذين 
دول منظمة التعاون تضرروا من عدم اإلمتثال لإلعالن أن يقدموا شكوى مع نقطة اإلتصال الوطنية في 

اإلقتصادي والتنمية. تستخدم المنظمات غير الحكومية هذه الطريقة غير القضائية للضغط على الشركات 
المهتمة بإرتكاب إنتهاكات ضد حقوق اإلنسان من أجل جبر الضرر. ولكونها إجراءات رسمية، تمّكن هذه 

واجه الشكوى بشأن إعالن منظمة التعاون الوسيلة البعض من كسب المزيد من اإلهتمام لحملة عامة. وت
اإلقتصادي والتنمية أعباء أقل من تلك التي تواجهها الشكاوى القانونية وتغطي نطاق واسع من حقوق اإلنسان 

 والقضايا ذات الصلة التي ال يمكن أن ُتحل من خالل حل قانوني.

أمريكيين ومكسيكيين قام تحالف يضم عمال  2015تشرين الثاني\على سبيل المثال في شهر نوفمبر 
شكوتين في الوقت ومنظمات المجتمع المدني بإتخاذ خطوة غير مسبوقة لحماية حقوق العمال من خالل تقديم 

 . األولى بموجب إعالن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية والثانية بموجب إتفاقية التجارة الحرة ألمريكاعينه
مة الشمالية )نافتا(. قدمت المجموعات الشكاوى ضد بائع التجزئة المكسيكي شدراوي كوميرشال جروب زاع

. يأمل المّدعون أن تقوم الشكوتان معا  بحّث حرية التجمع أنها تقوم بممارسات غير عادلة وتحرم العمال من
الرأي العام الدولي والحكومة على ممارسة الضغط لحماية العّمال المسؤولين عن عمليات التجزئة في الواليات 

 المتحدة والمكسيك. 

التي يمكن أن تحققها الشكاوى المقدمة وفق ا إلعالن منظمة ازات يجب أن تكون توقعات الضحايا عن اإلنج
جبر الضرر ما " تحت عنوان "Watch OECDالتعاون اإلقتصادي والتنمية واقعية. بحسب تقرير شبكة  "

والذي يحّلل أداء نقطة اإلتصال الوطنية في تولي الشكاوى   2015يران حز \" الذي ُنشر في يونيوزال نادرا  
وضع حد لسوء سلوك  الماضية فإن األغلبية الساحقة من الشكاوى قد فشلت في 15على مدى السنوات ال

نه وبالتالي هذا ال يعود بالفائدة على المّدعين ويمكالشركات أو في توفير الحلول لإلنتهاكات السابقة والحالية 
أيضا  أن يضّرهم في بعض األحيان. إستنتج التقرير أن نظام الشكاوى المقدمة وفق ا إلعالن منظمة التعاون 

لديه القدرة على أن يكون أداة فّعالة في إحداث تغيير حقيقي في سلوك الشركات ولكنه  اإلقتصادي والتنمية
حقوق اإلنسان إلستخدام هذه الشكاوى لمساءلة الفرص أمام المدافعين عن  تتوافر بحاجة إلى اإلصالح. ولكن

http://www.commondreams.org/newswire/2015/11/12/complaints-against-multinational-supermarket-chain-test-labor-protections
http://www.commondreams.org/newswire/2015/11/12/complaints-against-multinational-supermarket-chain-test-labor-protections
http://www.commondreams.org/newswire/2015/11/12/complaints-against-multinational-supermarket-chain-test-labor-protections
http://www.oecdwatch.org/publications-en/Publication_4201
http://www.oecdwatch.org/publications-en/Publication_4201
http://www.oecdwatch.org/publications-en/Publication_4201
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 " أن على الرغم منWatch OECDفيها التقاضي. تالحظ شبكة " االشركات بالتزامن مع تدابير أخرى بم
محدودة جدا  عن الحلول الفعالة الناتجة عن إجراءات المبادئ التوجيهية قد يقوم الضحايا برفع أدلة  توافر

الشكاوى المقدمة وفق ا إلعالن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية بالتوازي مع إجراءات قانونية لألسباب 
 التالية: 

  أجل غير مسمى أو أنها غير جديرة قد تكون اإلجراءات القانونية عالقة أي أنها تكون قد تأجلت إلى
 بالثقة بسبب فساد المحاكم أو عجزها وبالتالي ال تكون وسيلة مالئمة لحل النزاع. 

  اآلثار و  أوسع في تناول آثار الشركات على حقوق اإلنسانإعالن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية
وبالتالي تستطيع اإلجراءات معالجة جوانب النزاع مقارنة  بأغلبية األطر القانونية. االجتماعية والبيئية 

 التي ال يمكن أن تعالجها المحاكم. 
 .يمكن أن تكون نقطة اإلتصال الوطنية مرنة أكثر من القاضي فتكون بمثابة الميّسر لحل النزاعات 

 

  اإلتفاقيات التجارية والتحكيم الدولي: -3

موجب معاهدات اإلستثمار للتهرب من اللوائح الحكومية تستخدم بعض الشركات بشكل متزايد عملية التحكيم ب
أو إعتراضها في مجاالت متعددة مثل حماية البيئة والصحة العامة. يتولى حل الكثير من هذه النزاعات 

وكذلك إتهامات  إلنعدام الشفافيةواسعة  إنتقاداتالمركز الدولي لتسوية منازعات اإلستثمار الذي يواجه 
التحّيز، وهو ما يعتبر إشكالية كبيرة خاصة في النزاعات المتعلقة بالمصلحة العامة مثل النزاعات حول البيئة 
والصحة والعمل. تسعى منظمات المجتمع المدني )حتى عندما ال يكون لها أي دور رسمي( إلى القيام 

سوية منازعات اإلستثمار لديها معرفة بأبعاد حقوق بخطوات جديدة لتضمن أن هيئات تحكيم المركز الدولي لت
اإلنسان في التحكيم. على سبيل المثال رفعت شركة باسيفيك ريم للتنقيب دعوى ضد السلفادور بموجب إتفاقية 

مليون دوالر بعد أن أوقفت الحكومة السلفادورية  77التجارة الحرة ألمريكا الوسطى مدعية أنها خسرت 
ي خطوة إلعطاء الجماعات التي ستتأثر بعمليات التنقيب التي تقوم بها شركة باسيفيك عمليات التعدين. وف

بدعم دولي من مركز القانون  ن منظمات سلفادوريةجمعية مريم للتنقيب فرصة للتعبير عن إستيائها، قامت 
البيئي الدولي بإرسال مذكرة إلى هيئة التحكيم باعتبارها "صديق المحكمة" )وهي آلية قانونية تسمح لجهة أن 
تقدم مذكرة قانونية، حتى إذا لم تكن طرف ا أصيال  في القضية، طالما أثبتت أنها معنية بالقضية بشكل أو 

لك المذكرة على أن حكومة السلفادور أوقفت عمليات التنقيب ألنها تقّدر أن زيادتها ستشكل بآخر(. ونصت ت

http://www.oecdwatch.org/filing-complaints/instructions-and-templates/parallel-legal-proceedings
http://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2013/12/At-Issue-ICSID.pdf
http://www.freedominfo.org/2014/05/world-bank-arbitration-body-sets-limits-transparency/
http://www.ciel.org/reports/bringing-community-perspectives-to-investor-state-arbitration-the-pacific-rim-case/
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التحكيم  هيئةمخاطر غير مقبولة على حقوق الشعوب والبيئة. تجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد ضمانة أن تقوم 
ل فإن المذكرة يمكنها زيادة بالمركز باالعتداد بالمذكرة التي يقدمها "صديق المحكمة"، ولكن في جميع األحوا

الشفافية في عملية التحكيم في منازعات اإلستثمار المبهمة في األصل، ويمكننا من تحديد األمور المرتبطة 
 بحقوق اإلنسان في النزاعات المعنية. 

 

  



 

 23 

 

 :2016العام المقبل: اإلجراءات المنتظرة في عام  (3
خالل العام المقبل سيكون هناك عدد من الفرص لمعالجة عدم المساواة في الوصول إلى وسائل االنتصاف 
وتطبيق العدالة في مجال المساءلة القانونية للشركات داخل وخارج قاعة المحكمة. وينتظر أن تقدم عدة 

 مبادرات خطوات إيجابية من خالل التالي: 

 جبر الضرر.توجيه الحكومات نحو تحسين طرق  -

 زيادة التعاون بين المحامين الذين يعملون على جبر الضرر في المجالين القضائي وغير القضائي.  -

التوصل إلى صيغ جديدة من التقاضي اإلستراتيجي خاصة  في مجال مكافحة العبودية الحديثة واإلتجار  -
 بالبشر. 

ر غير المالية وآليات المساءلة اإلصالحية الخاصة بذل الجهود خارج المحكمة لزيادة الشفافية في التقاري -
 بمؤسسات التمويل اإلنمائي. 

 داخل قاعة المحكمة: -1

 برنامج المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان للمساءلة وجبر الضرر.  -أ

الدول حول معايير  برنامج المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان للمساءلة وجبر الضررسيرشد 
ي هذه التوجيهات سياسة الممارسة الجيدة حول جبر الضرر. ستضمن الدول التي تطبق السياسات المحددة ف

التوصل إلى حلول قانونية فعالة إلنتهاكات الشركات لكي تفي بإلتزاماتها بموجب الركيزة الثالثة )المتعلقة بجبر 
المفوضية السامية  تقدممبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان. الضرر( من 

أهداف السياسات ، بما فيه من مشروع التوجيهات والتوصياتحة من نسخة منق مم المتحدة لحقوق اإلنسانلأل
مشروع التوجيهات  قابل للتكيف مع مختلف األنظمة القانونية. يتطرق والممارسات الجيدة للدول بشكل 

 للمجاالت التالية:

 إختبارات القانون المحلي للمسؤولية القانونية للشركات. -

 دور الدول المهتمة ومسؤوليتها في مجال القضايا العابرة للحدود. -

 تخطي العقبات المالية التي تواجه الدعوات القانونية.   -

https://business-humanrights.org/en/ohchr-accountability-and-remedy-project
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/DomesticLawRemedies/OHCHR_ARP_DraftGuidanceConsultation.pdf
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 العقوبات الجنائية واإلدارية.  -

 قانون المسؤولية التقصيرية( \)القانون الخاص لمدنيحلول القانون ا -

 هيئات النيابة المحلية. -

يمكن أن تحقق هذه اإلرشادات تحسن بارز في مجال المساءلة القانونية التي توفرها الحكومات بما في ذلك 
 قضايا تواطؤ الشركات في إنتهاكات من قبل األطراف الثالثة. 

 

 وحقوق اإلنسان.مشروع التجارة والجريمة  -ب

مشترك بين منظمة العفو الدولية والطاولة المستديرة الدولية لمساءلة الشركات إلى تقديم  مشروعيهدف 
نسان توصيات إلى الدول للمساعدة على سد فجوة اإلدعاء بين تورط الشركات الواضح في إنتهاكات حقوق اإل

ة الشركات ومدرائها إلرتكاب إنتهاكات من جهة أخرى. بعد مشاورات مع حاكممن جهة وعدم قيام الحكومة بم
. ينبغي أن توفر هذه 2016أيار عام \الممارسين من المتوقع أن يصدر إطار العمل النهائي في شهر مايو

المستوى الوطني لحث التوصيات أطر عمل قوية يمكن أن تستخدمها منظمات حقوق اإلنسان على 
 الحكومات على تبني قوانين وسياسات تصدر عقوبات عادلة ضد أي كيان تجاري يرتكب عمل جنائي. 

 

 : اإلنصاف الصحيح -ج

التابع للطاولة المستديرة الدولية لمساءلة الشركات ومركز أبحاث الشركات  اإلنصاف الصحيحيسعى مشروع 
لبناء عالقة بين الممارسين الذين يعملون على التوصل إلى حلول قضائية  (SOMO)المتعددة الجنسيات 

وغير قضائية لتحسين طرق جبر الضرر أمام ضحايا اإلنتهاكات المرتكبة من قبل الشركات. تضم األهداف 
إستراتيجية لتخطي العقبات الحالية التي تواجه الحلول وتضافر الجهود البحثية. يهدف المشروع إلى وضع 

إصدار مجموعة توصيات للممارسين لمعالجة القضايا الرئيسية المحددة بناء  على ورش عمل في عامي 
المشروع إلى . من خالل تقريب وجهات النظر بين المجالين القضائي وغير القضائي يسعى 2016\2015

أمام الكثير من الضحايا الذين يحاولون التوصل  تتوافر تمكين الممارسين من تقديم المشورة بشكلٍّ أكبر. ال
إلى حلول إلنتهاكات حقوق اإلنسان في مجال التجارة الكثير من الموارد ويواجهون أيضا  مشكلة ضيق الوقت. 

http://www.commercecrimehumanrights.org/
http://icar.ngo/initiatives/righting-remedy-2/
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الشاملة عن الخيارات المتاحة والموارد الضرورية لمتابعة فهم يحتاجون إلى محامين يمكنهم تزويدهم بالمشورة 
 كل اإلستراتيجيات الممكنة. 

 

 العبودية الحديثة والتقاضي اإلستراتيجي:  -د

ى ستسعى جهود جديدة هذه السنة إلى مساءلة الشركات قانونيا  بشأن العبودية الحديثة التي تعود بالفائدة عل
عن طريق سالسل التوريد، وسط تزايد اإلهتمام العالمي بالعبودية الحديثة والجهود التشريعية لتحسين  الشركات

. مع زيادة اإلفصاح عن والمملكة المتحدة وكندا واليات المتحدةالالشفافية. لقد شهدنا قضايا ضد شركات في 
 وقانون كاليفورنيا للشفافية في سالسل التوريدفي المملكة المتحدة  قانون العبودية الحديثةالمعلومات بموجب 

)كما هو موضح أعاله( ستتضح أسماء الشركات التي تبذل الجهود لتحسين الشفافية في سالسل التوريد وتلك 
يستعرض المركز القانوني  إنهاء اإلفالت من العقاب وتأمين العدالةالمتقاعسة . في تقرير حديث تحت عنوان 

كيف يمكن إستخدام التقاضي اإلستراتيجي لمكافحة العبودية لإلتجار بالبشر برو بونو وصندوق الحرية 
افعين إلى بناء شبكة دولية إلعطاء كل محكمة القضية الحديثة واإلتجار بالبشر. يدعو المحامين والمد

المناسبة لها. يفيد التقرير أن التقاضي اإلستراتيجي يزيد بشكلٍّ كبير المخاطر أمام األشخاص المتورطين 
بعمليات اإلتجار بالبشر وأنها تحدي مباشر أمام الحصانة التي يتمتع بها تجار البشر حاليا . يناقش تقرير 

الطرق لكيفية  العبودية الحديثة والفساددرته منظمة ليبرتي آسيا وصندوق الحرية تحت عنوان حديث آخر أص
في مجال التقاضي لمحاربة العبودية الحديثة ألن  قانون الممارسات األجنبية الفاسدة األمريكيإستخدام 

نمائها من خالل إستخدام الفساد. إن قانون الممارسات  العبودية وأشكال أخرى من اإلستغالل تم تسييرها وا 
ه يوّفر المسؤولية الجنائية  ألعمال الشركات الفاسدة وموظفيها األجنبية الفاسدة نظام قوي بشكل إستثنائي ألن

 وألنه يتجاوز النطاق اإلقليمي أيضا . 

 

 خارج المحكمة -2

 قانون العبودية الحديثة في المملكة المتحدة: -أ

زاد اإلهتمام بالعبودية في سالسل توريد الشركات في المملكة المتحدة بفعل قانون العبودية الحديثة. سيطبق 
 36شركة حول العالم وعلى أي شركة في المملكة المتحدة تحقق إيرادات بقيمة  12.000القانون على حوالي 

https://business-humanrights.org/en/signal-international-lawsuits-re-trafficking-of-indian-workers-in-usa
https://business-humanrights.org/en/nevsun-lawsuit-re-bisha-mine-eritrea
https://www.leighday.co.uk/News/2015/August-2015/British-company-sued-in-landmark-modern-slavery-ca
https://business-humanrights.org/en/uk-modern-slavery-act
https://business-humanrights.org/en/5-year-anniversary-of-california-law-on-human-trafficking-knowthechain-initiative-expands
http://freedomfund.org/wp-content/uploads/STRATEGIC-LITIGATION-FINAL-FOR-EMAIL.pdf
http://freedomfund.org/wp-content/uploads/Liberty-Asia-Corruption-Briefing-Paper-FINAL-FOR-EMAIL.pdf
https://www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-resource-guide.pdf
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الخطوات التي قامت بها لتفادي  . على هذه الشركات إصدار بيانات سنوية تفّصلجنيه استرلينيمليون 
بإصدار البيانات األولى بموجب القانون  اتالعبودية الحديثة على نطاق الشركة وسالسل التوريد. بدأت الشرك

سيتم إصدار بيانات إضافية. في حين أن الشركات لن تواجه عقوبات مالية أو جنائية  2016وخالل عام 
لعدم اإلمتثال لهذا القانون قد تعتمد الحكومة البريطانية على أمر من المحكمة العليا إللزام الشركات باإلمتثال. 

لمعززة الفرص للتعلم من األقران عن العناية الواجبة عبر الشركات وتسمح أيضا  تؤّمن هذه الشفافية ا
للمستثمرين القيام بفحص مخاطر السمعة بشكلٍّ دقيق وتسمح للمجتمع المدني والمستهلكين بمكافأة الشركات 

م القضايا في الرائدة وبالضغط على المتقاعسين. لم يتم إكتشاف آثار القانون على القضايا بعد، ولكن ستقدّ 
 كاليفورنيا مؤشرات من خالل قانون الشفافية في سالسل التوريد. 

 

 : آليات المساءلة في مؤسسات التمويل اإلنمائي -ب

إستخدم بعض محامي الضحايا آليات المساءلة الخاصة بمؤسسات التمويل اإلنمائي لمساءلة الشركات خارج 
نصف الكوب حلل تقرير جديد تحت عنوان  2016كانون الثاني  \نطاق المحكمة كما نوقش أعاله. في شهر يناير

شكوى أمام آليات مساءلة مؤسسات التمويل اإلنمائي منذ عام   758بيانات من  المساءلة في التمويل اإلنمائي -الممتلئ 
د إلى أي مدى تستطيع هذه اآلليات معالجة شكاوى حقوق اإلنسان. إستنتج التقرير التالي: في لتحدي 1994

حين أن حال المّدعين أفضل بالمقارنة بعدم توافر إجراءات الشكاوى، فإن التعويض نادرا  ما يكون مناسب. 
سلطاتها للسماح لها يقدم التقرير توصيات تهدف إلى إصالح آليات المساءلة بشكل جذري من خالل توسيع 

بالقيام بخطوات لفرض أحكامها والتوصل إلى مجموعة حلول عن طريق مؤسسات التمويل اإلنمائي لتعويض 
( األمريكية بمراجعة بيان السياسة OPICالضحايا. مؤخرا  بدأت مؤسسة اإلستثمار ما وراء البحار الخاصة )

أن على  مؤسسة اإلستثمار ما وراء البحار الخاصة البيئية واإلجتماعية وأشارت منظمات المجتمع المدني 
ومكتب المساءلة  تقارير المجتمع المدنياألمريكية اإلستفادة من هذه الفرصة لمعالجة أي ضعف نظامي تحدده 

ألمريكي. تخشى مؤسسة اإلستثمار ما وراء البحار الخاصة أن تتكرر األخطاء السابقة التي أّدت الحكومية ا
 إلى تفاقم الوضع في المجتمعات الهشة نتيجة إستثماراتها إذا لم تعالج هذه المشكالت. 

 

 

 

http://grievancemechanisms.org/resources/brochures/IAM_DEF_WEB.pdf
http://grievancemechanisms.org/resources/brochures/IAM_DEF_WEB.pdf
http://grievancemechanisms.org/resources/brochures/IAM_DEF_WEB.pdf
http://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2012/05/Final-OPIC-Report.pdf
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 .تعليمات اإلتحاد األوروبي إلعداد التقارير غير المالية -ج

. من المتوقع أن تلزم هذه 2016سبتمبر \في شهر أيلول لهذه التعليماتالتوجيهية سينشر اإلتحاد األوروبي مبادئه 
شركة أوروبية بالكشف عن تقييمها لحقوق اإلنسان والمخاطر اإلجتماعية  6000المبادئ التوجيهية حوالي 

والبيئية في عملياتها، باإلضافة لعالقاتها التجارية "إذا ما كانت متصلة ومتناسبة". تطلب التوجيهات والمبادئ 
ة من الشركات بشكل فعال وضع مسائل حقوق اإلنسان والمسائل البيئية في االعتبار، إلى جانب التوجيهي

األداء المالي. ستعطي بيانات اإلمتثال الخاصة بالشركات مفهوم أفضل عن مخاطرها ومخاطر أصحاب 
 المصلحة. سُتستخدم البيانات أيضا  لتشجيع الشركات وحّثها على تخفيض هذه المخاطر. 

 

 اتمة ومجاالت العمل لتعزيز طرق تحقيق العدالة والتوصل إلى حلول. الخ

يواجه المدافعون عن حقوق اإلنسان الذين يحاربون اإلنتهاكات التي تقوم بها الشركات عدم مساواة خطيرة في 
 حصول الشركات علىعلى التشغيل العادل لألسواق وعلى مجالي السلطة والموارد ولهذا األمر عواقب تترتب 

هناك حاجة ماسة لتخطي القيود التي تواجه الوصول إلى حلول، والتي تنتج عن عدم . إجازة اجتماعية للعمل
المساواة وعوائق أخرى. يوّضح هذا الملخص السنوي مبادرات بناءة من عالم المحامين ومشّرعي القانون 

عدالة في وجه حملة الشركات القاسية وحلفائهم لمساندة المجتمعات الفقيرة والعمال على جبر الضرر وتحقيق ال
 لإلفالت من العقاب. 

 تستطيع الحكومات تعزيز طرق تحقيق العدالة وجبر الضرر عن طريق التالي:

  تمرير القوانين وفرضها والدفاع عنها خاصة  تلك التي تؤمن حلول فعالة لضحايا إنتهاكات حقوق
 الحكومة. يضم  ذلك التالي: اإلنسان، بما في ذلك الشركات التي مقّرها في أراضي

o  :مسؤولية الشركة 2 –( اإلنتهاكات العابرة للحدود 1التشريع واإلجراءات التنظيمية لمعالجة )
 ( المسؤولية الجنائية للشركات. 3 –األم تجاه أعمال الشركات الفرعية خارج الدولة 

o ة المشروطة بالنجاح. ترخيص الدعاوى القضائية الجماعية وخلق تنظيم تشريعي ألتعاب المحاما 
o   .تأمين المساعدة القانونية لضحايا إنتهاكات الشركات 
o  تأمين المساعدة لألعمال القانونية األجنبية بموجب قانون المساعدة القانونية لألجانب في

 الواليات المتحدة. 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/non-financial-reporting-guidelines/index_en.htm
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o  .إصالح مكاتب نقطة اإلتصال الوطنية للتأكد أنها أداة فعالة للحلول غير القضائية 
o  تطبيق توصيات هيئات الخبراء مثل مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية ومفوضية األمم المتحدة

 لحقوق اإلنسان ومشاريع أكاديمية ومنظمات غير حكومية مبنية على مشاورات واسعة. 
o   العمل الجماعي إلصالح آليات المساءلة في مؤسسات التمويل اإلنمائي لتزويد المجتمعات

 عندما تواجه اآلثار السلبية لمشروع مؤسسات التمويل اإلنمائي.  المتضررة بمالذ جاد
o  .التشريع لزيادة شفافية سالسل التوريد للشركات فيما يتعلق بالعبودية الحديثة واإلتجار بالبشر 

 

 يستطيع المجتمع المدني تعزيز الدعم للضحايا من خالل: 

  كسر الحواجز والعمل معا  عبر الحدود وعبر القطاعات لتقاسم المعلومات وتطوير إستراتيجيات شاملة
 لتعزيز المساءلة القانونية. 

  ينبغي على محامي الضحايا من جمعيات حقوق اإلنسان والبيئة والعمل وكذلك هؤالء الذين يعملون
لدعم بعضهم البعض وتقاسم الموارد على التوصل إلى حلول قضائية وغير قضائية العمل معا  

 المحدودة لتحقيق أفضل إستفادة منها.

  بما فيها  دعوى الحق العامتوجيه المزيد من التمويل من المؤسسات والجهات المانحة األخرى إلى
 الضحايا الذين يسعون إلى مساءلة الشركات قانونيا  الرتكابها اإلنتهاكات. 

 

 شرعيًا من خالل:  الدفوع القانونية تتابعحقوق اإلنسان بينما  بإمكان الشركات ومحاميها حماية

  الحلول القضائية الحاليةتفادي إستراتيجيات التقاضي التي تقّوض سلطة القانون وتسعى إلى القضاء على 
ت حقوق اإلنسان أو تلك التي تعتمد على الضغط المالي إلستنزاف موارد الضحايا وبالتالي إلنتهاكا

 تقييد قدرتهم على التوصل إلى حلول. 

  عدم إتباع التكتيكات التي تمنع الضحايا من التوصل إلى حلول من خالل معارضة إختصاص محكمة
   توفير حلول فّعالة. ما، إذا كانت المحاكم المتوفرة األخرى ضعيفة وال تستطيع 

https://business-humanrights.org/en/john-ruggie-asks-whether-shell-in-its-arguments-in-kiobel-lawsuit-in-usa-re-alleged-abuses-in-nigeria-should-aim-to-destroy-an-entire-edifice-for-redressing-gross-violations

