
غالبًا ما يجد العامل واملجتمعات املحلية والنشطاء واملنظامت غري الحكومية والنقابات العاملية يف جميع أنحاء العامل يف مواجهة يومية مع الرشكات جراء 

اآلثار السلبية الناتجة عن أنشطتها التجارية ، ولكن عندما تحاول هذه الهيئات وهؤالء األشخاص إىل تحقيق العدالة ومساءلة الرشكات عن انتهاتها ، فغالبًا 

ما تفلت الرشكات من املساءلة باللجوء السرتتيجيات ملتوية إلنكار مسؤوليتها أو التهرب منها .

من خالل الجهود التي بذلتها الجهات الفاعلة للتغلب عىل هذه االسرتاتيجيات اكتسبت خربة ال بأس بها، واستطاعت تحديد الطرق األنجع للتعامل معها، 

وغريها من األساليب غري الناجعة. وبالبناًء عىل التجارب التي راكمها النشطاء واملجتمعات واألكادمييون ، يقدم مرشوع Mind the Gap مجموعة أدوات 

واسرتاتيجيات للمكافحة ، يتوفر إصدار أكرث تفصياًل عنها عىل موقعنا عىل اإلنرتنت، باإلضافة إىل روابط تقدم أثلة عىل حاالت عملية

اسرتاتيجيات املجمتع املدين ملاكحفة اآلثار السلبية النامجة عن األمعال 
التجارية للرشاكت

أربع اسرتاتيجيات مضادة لملجمتع املدين
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مرشوع

https://www.mindthegap.ngo/counter-strategies/


االسرتاتيجية املضادة رمق ٢ 
حتويل مزيان القوة

يعترب االختالف اهلائل يف القوة بني الرشاكت متعددة 
اجلنسيات واألخشاص املترضرين مهنا أحد األسباب 
الرئيسية اليت تساعد يف إفالت الرشاكت من العقاب . 
فغالًبا ما تستخدم الرشاكت سلطهتا ونفوذها إلناكر 

مسؤوليهتا أو تقدمي تعويضات رمزية أو جتنب املساءلة 
القانونية، وهلذا فإن حتويل مزيان القوة لصاحل 

املجمتعات املترضرة يعد أمًرا بالغ األمهية عند السيع 
إىل جرب الرضر.

االسرتاتيجية املضادة رمق ١ 
دحض الروايات اليت تقدمها الرشاكت

تعمتد العديد من االسرتاتيجيات الضارة اليت تتبعها 
 الرشاكت عىل تقدمي رواية تنيف وجود أي عالقة هلا 

باآلثار الضارة، وبالتايل تنأى بنفهسا عن املسؤولية 
واملساءلة. من خالل دحض مثل هذه الروايات وفضحها قد 
يتمتكن املجمتع املدين من لفت االنتباه إىل املسؤولية اليت 

تتحملها رشكة ما فميا يتعلق بانهتااكت حقوق اإلنسان 
واالنهتااكت البيئية.

هناك طريقتان ميكن اتباعهام لدحض الروايات 
اليت تقدمها الرشاكت

إجراء حبث لدحض هذه الروايات وتفنيدها  ١
عندما تقوم إحدى الرشاكت  بنرش بيان تنيف فيه روايات 
الضحايا عىل خالف الوقائع الدامغة، فميكن أن يساعد 

البحث الذي هيدف إىل دحض مثل هذا البيان وتفنيده يف 
منع اآلخرين من قبول الرواية اليت تقدمها الرشكة. خيتلف 
هذا البحث عن البحث يف األرضار اليت تسبهبا الرشكة، 

فهو ينظر عىل وجه التحديد يف األسباب اليت تديع 
الرشكة أهنا تنيف مسؤوليهتا عن األرضار.

تغيري طريقة تقدمي املسألة  ٢
عند الطعن يف الرواية اليت تقدمها رشكة ما، فميكن 

للجهات الفاعلة يف املجمتع املدين أن تعزز القضية اليت 
تدافع عهنا من خالل إظهار أن املشلكة تمكن يف الطريقة 

اليت تعمتدها الرشكة يف تقدمي املشلكة، ما سيدفع 
الرشكة إىل اختاذ موقف دفايع. يتضمن هذا تسليط 

الضوء عىل وجه اإلشاكل يف إناكر الرشكة أو ادعاهئا 
جبهلها باملشلكة ولفت االنتباه إىل ما اكن يتوجب عىل 

الرشكة معرفته أو فعله.

هناك أربع طرق ميكن اتباعها لتغيري مزيان القوة

تسليط الضوء عىل القضية  ١
ميكن لتسليط الضوء عىل قضية ما أن يكون مبثابة وسيلة 

لألفراد واملجمتعات تساعدمه يف السيع إىل إخضاع 
الرشاكت لملساءلة وجرب الرضر الناجت عن انهتااكت حقوق 
اإلنسان واالنهتااكت البيئية. وعىل وجه اخلصوص، ميكنأن 
يؤدي حتويل القضية من قضية حملية أو وطنية نطاق دويل 
أوسع إىل تغيري ديناميكيات القوة، حيث أن بعضالرشاكت 
ختىش عىل مسعهتا عىل املستوى الدويل أو يف البلدان 

الرئيسية.

استخدام آليات الشاكوى الدولية  ٢
ميكن أن يساعد إحالة القضايا إىل آليات الشاكوى الدولية 
يف تغيري الديناميكيات وحتويل مزيان القوة، خاصة عندما 

يكون ذلك جزًءا من اسرتاتيجية منارصة أوسع. تمشل 
آليات الشاكوى الدولية اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة 

واهليائت اإلقلميية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان وجهات 
االتصال الوطنية التابعة ملنمظة التعاون االقتصادي والتمنية 

وآليات املساءلة اليت تتبناها بنوك التمنية.

انتقل إىل الصفحة التالية



توسيع النشاط املجمتيع وتضخميه  ٤
االسرتاتيجيات املضادة اليت تستخدمها املجمتعات املترضرة 

غالًبا ما تستفيد من التعاون مع منمظات املجمتع املدين 
احمللية والوطنية واملنمظات غري احلكومية احمللية والدولية 
والنقابات العاملية والناشطني، ويكون التعاون مفيًدا بشلك 

خاص عندما تقوم رشكة ما بتقويض نشاط املدافعني عن حقوق 
اإلنسان واملجمتعات بشلك فعال.

اسهتداف اجلهات الفاعلة ذات التأثري عىل الرشكة  ٣
ميكن أن يساعد اسهتداف اجلهات الفاعلة األخرى ذات النفوذ 

أو التأثري عىل الرشكة يف تغيري ديناميكيات القوة والضغط 
عىل الرشكة لتغيري سلوكها أو معاجلة مشلكة ما. قد تمشل 

هذه اجلهات الفاعلة األخرى العمالء التجاريني )مثل جتار 
التجزئة والعالمات التجارية اليت تشرتي من الرشكة( والبنوك 

واملسامهني األفراد واملستمثرين املؤسسيني )مثل مديري 
صناديق التقاعد(.

ميكن اتباع االسرتاتيجيات القانونية باستخدام 
الطرق الثالث التالية

إقامة الدعوى القانونية يف موطن الرشكة املعنية  ١
بالنسبة لألخشاص الذين تترضر حقوقهم أو الذين 

يتعرضون لرضر بييئ تسببت فيه رشكة ما، فإن رفع 
دعوى قانونية يف موطن الرشكة ميكن أن يكون وسيلة 

فعالة حملاسبة الرشكة.

اللجوء إىل اإلجراءات القانونية إلجبار الرشكة   ٢ 
املعنية عىل اإلفصاح عن املعلومات  

قد يكون إجبار الرشكة عىل اإلفصاح عن املعلومات من 
خالل رفع دعوى قانونية مفيًدا ملواجهة االسرتاتيجيات 
امللتوية اليت تتبعها الرشكة، واليت يعترب فهيا امتالك 

املعلومات أحد أشاكل القوة.

٣  مواجهة الدعاوى اليت ترفعها الرشاكت ضد 
احلرااكت العامة

تلجأ الرشاكت اليت تواجه انتقادات من اجلهات الفاعلة 
يف املجمتع املدين بشلك مزتايد إىل رفع دعاوى قضائية 

مسيئة تمسى الدعاوى القضائية االسرتاتيجية ضد 
احلرااكت العامة. ميكن للجهات الفاعلة يف املجمتع 

املدين مواجهة هذه الدعاوى القضائية مبوجب القانون 
الوطين ومبساعدة االئتالفات املناهضة للدعاوى القضائية 

االسرتاتيجية ضد املشاركة العامة.

االسرتاتيجية املضادة رمق ٣ 
تبين اسرتاتيجات قانونية

عندما حيد النشطاء والعامل واملجمتعات ومنمظات 
املجمتع املدين أنفهسم يف مواجهة قانوينة مع رشكة قوية 

متعددة اجلنسيات، تكون الغلبة يف الكثري من احلاالت 
للرشاكت ، لكن استخدام القانون ميكن أن يكون مبثابة 

وسيلة فعالة ملواجهة االسرتاتيجيات امللتوية اليت تتبعها 
الرشاكت.



Mind the Gap عن مرشوع
يقوم مرشوع Mind the Gap مبتابعة الرشاكت اليت تتبىن اسرتاتيجات 

 ضارة وملتوية يف مجيع أحناء العامل ، إذ هتدف هذه الرشاكت من وراء
  ذلك إألى الهترب من املسؤولية عن اآلثار اليت النامجة عن أمعاهلا 

عىل الناس والبيئة.

لزتويد نشطاء املجمتع املدين واملنمظات اليت تعمل مع األخشاص املتأثرين 
باألرضار اليت تتسبب هبا الرشاكت، مبقرتحات حمددة للرد عىل استخدام 

 الرشاكت هلذه االسرتاتيجيات الضارة، معل ائتالف مرشوع
 Mind the Gap عىل تطوير مجموعة أدوات اإلسرتاتيجيات املضادة 

لملجمتع املدين. جتسد مجموعة األدوات هذه التجربة امجلاعية لالئتالف 
ورشاكئه واليت تتسم بالتنوع اإلقليمي وتركز عىل القطاع واخلربة 

املتخصصة. مت تطوير االسرتاتيجيات املضادة من خالل مراجعة املعلومات 

 املتاحة للجمهور ومن خالل املقابالت املتعمقة مع النشطاء واملنمظات 
غري احلكومية واحملامني الذين معلوا عىل قضايا مقامة ضد الرشاكت 

لسنوات عديدة.

شكر وتقدير
مت إطالق مرشوع Mind the Gap مبساعدة مالية من مؤسسة املجمتع 

املنفتح )OSF( وصندوق سيغريد راوزينج ووزارة الشؤون اخلارجية اهلولندية. 
يتحمل ائتالف املرشوع وحده املسؤولية عن حمتوى هذا املنشور وال ميكن بأي 

حال من األحوال أن ُينظر إىل هذا احملتوى عىل أنه يعكس آراء املمولني.

Frans Schupp ختطيط الصفحة – Zeppa الرسوم التوضيحية

مرشوع

االسرتاتيجية املضادة رمق ٤ 
تعزيز معايري مساءلة الرشاكت

يعترب العمل عىل القضايا الفردية مهاًم ولكنه ليس اكفًيا ملواجهة 
االسرتاتيجيات امللتوية اليت تتبعها الرشاكت. يتفق نشطاء املجمتع 

املدين ومنمظات املجمتع املدين واحملامون والباحثون يف مجيع 
أحناء العامل بشلك عام عىل أن أفضل اسرتاتيجية مضادة يه تغيري 
القانون واملعايري اليت تنظم سلوك الرشاكت - لسد جفوات احلومكة 

والثغرات القانونية اليت تحمس للرشاكت بإحداث الرضر وجتنب 
محتل املسؤولية عن أفعاهلا وإمهاهلا.

هناك طريقتان للهنوض مبعايري مساءلة 
الرشاكت

١  حتويل املعايري غري امللزمة إىل قوانني 
صارمة

لطاملا دافعت حتالفات املجمتع املدين عن معايري 
مساءلة الرشاكت الدولية، فبعد انزتاع االعرتاف 

باملعايري املهمة املطبقة عىل الرشاكت يف جماالت 
مثل حقوق اإلنسان والبيئة وحقوق العامل 

والشفافية املالية، يعمل نشطاء املجمتع املدين 
بشلك مزتايد عىل حتويل هذه املعايري )اليت ال 

ميكن إنفاذها قانوًنا( إىل قوانني صارمة.

دجم مساءلة الرشاكت يف القانون  ٢
باإلضافة إىل األطر القانونية الناشئة اليت تعاجل 

بشلك مبارش تأثريات الرشاكت عىل حقوق 
اإلنسان والبيئة، تطبق معظم البلدان مجموعة من 
القوانني األخرى )مثل القوانني املتعلقة بالتوظيف 

وحقوق العامل والصحة والسالمة وماكحفة 
الفساد والشفافية واحلقوق املتعلقة باألرايض 

وحقوق الساكن األصليني( اليت ميكن أن تساعد 
أحاكمها اجلهات الفاعلة يف املجمتع املدين عىل 

حماسبة الرشاكت عىل سلوكها.

https://www.mindthegap.ngo
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