
اسرتاتيجيات الرشكات لتجنب تحمل مسؤولية انتهاكات حقوق اإلنسان

 خمس إسرتاتيجيات مرضة

 رصف انتباه أصحاب املصلحةتيسري القدرة عىل اإلنكار
وحجب املعلومات عنهم  التنصل من املسؤولية من خالل

اإلسرتاتيجيات القضائية

 املساس باملدافعني عن حقوق اإلنسان
واملجتمعات املحلية

االستفادة من سلطة الدولة

 ال تزال الرشكات يف جميع أنحاء العامل تزاول عملها يف ظل حالة من اإلفالت

 من العقاب بالنظر إىل نجاحها يف حاالت كثرية يف اعتامد إسرتاتيجيات تفيض

 بها إىل التنّصل من املسؤولية املرتتبة عليها عن االنتهاكات التي توِقعها عىل

حقوق اإلنسان والرضر الذي تُلحقه بالبيئة.

 ولبلوغ فهم أوىف للطريقة التي تظّل فيها الرشكات غري خاضعة للمساءلة عن اآلثار

 السلبية التي تخلّفها، أعّد اتحاد “االنتباه للفجوات”  إطارًا مبتكرًا

 يحدد خمس إسرتاتيجيات تنفذها الرشكات وتيرس لها أن تتنصل من مسؤوليتها

عن تلك اآلثار التي تُلحق الرضر باألفراد واملجتمعات عىل امتداد هذا العامل.

 ويثري انتشار هذه اإلسرتاتيجيات وقبولها عىل نطاق واسع اإلشكاليات ويؤكد

 الحاجة املاّسة إىل إجراء مراجعة وافية لألنظمة التي نعتمدها يف تجارتنا

م فيه هذه اإلسرتاتيجيات املحددة  العاملية. ويف الوقت الذي قد ال تصمَّ

 لغايات إنجاز الهدف الذي يتمحور حول التنصل من املسؤولية، تشري األدلة

 الواردة إىل أن توظيفها يفيض إىل محدودية املساءلة عن اآلثار السلبية التي

 تُلحق الرضر بالضحايا واملصلحة العامة. ولتشجيع احرتام حقوق اإلنسان

 والبيئة احرتاًما أصياًل، ينبغي للمجتمع الدويل أن يعمل عىل وجه االستعجال

 عىل سّد الثغرات التي تشوب الحوكمة وتسمح للرشكات بالتهرب من

املسؤولية الواقعة عىل عاتقها جراء أعاملها.



  اإلسرتاتيجية األوىل:
تيسري القدرة عىل اإلنكار

  اإلسرتاتيجية الثانية: التنصل من املسؤولية
من خالل اإلسرتاتيجيات القضائية

 مثة مامرسات تجارية شائعة عدة تستطيع الرشكات من خاللها أن تتنصل

 من ضلوعها املبارش أو الواضح يف األنشطة التي تفرز آثاًرا ضارة. فإذا

 كانت الرشكات تعمل بالفعل عىل إخفاء مشاركتها يف املامرسات التجارية

 الضارة والتعمية عليها، فهذا يفرض صعوبات أمام أصحاب الحقوق الذين

 قد يسعون إىل حامية أنفسهم من االنتهاكات الواقعة عىل حقوق اإلنسان

 الواجبة لهم واألرضار التي تصيب بيئتهم، أو التامس االنتصاف منها.

 دأبت الرشكات عىل توظيف اإلجراءات القضائية ليك تتنصل من مسؤوليتها

 عن الرضر الذي تسّببه أو تسهم يف التسبب به، مام يرتك الضحايا يف أحوال

 ليست بالقليلة دون سبيل ناجع لالنتصاف من األرضار )املستمرة( التي تحّل

 بهم ويواجهونها. وتتفادى اإلسرتاتيجيات القضائية، يف الحاالت التي يكون

 فيها النجاح من نصيبها، صدور قرار قضايئ يؤكد املسؤولية املرتتبة عىل الرشكة

 عن االنتهاكات التي متس حقوق اإلنسان، أو تحول دون اعتامد الترشيعات أو

 إجراء التحقيقات التي ميكن أن تفرز عواقب وخيمة عىل استثامرات الرشكة.

 غالبًا ما تحتّج الرشكات، عندما تجري مواجهتها باآلثار السلبية التي تطال

 حقوق اإلنسان يف سالسل التوريد التي تعتمدها، بأن هذه اآلثار يتعذر

ل املسؤولية املرتتبة  الكشف عنها بسبب تعقيد سالسل التوريد تلك، أو تُحمِّ

 عليها للموردين التابعني لها. ويف ُوسع هذه الرشكات، أيًضا، أن تيرس قدرتها

 عىل إنكار مسؤوليتها عن طريق االستعانة مبصادر خارجية لتنفيذ أنشطة

 تنطوي عىل مسؤولية كبرية و/أو استقدام املوظفني وتشغيلهم، مام يفيض بها

 إىل تحجيم مسؤوليتها عن تلك اإلجراءات. وفضاًل عن ذلك، تستطيع الرشكات

 أن تعمد إىل االنسحاب من أنشطة تجارية بعينها، وأن تقطع بالتايل العالقة

 التي تربطها باألذى الواقع عىل حقوق اإلنسان، ومن ثم املسؤولية عن تأمني

 سبل االنتصاف الواجبة. كام تيرس الرشكات قدرتها عىل إنكار مسؤوليتها من

 خالل رفض اإلفصاح عن املعلومات التي ميكن أن تربطها باآلثار )املحتملة(

 التي متس حقوق اإلنسان وترض بالبيئة.

 متلك الرشكات، يف الحاالت التي تُرفع فيها الطعون يف مواجهتها أمام املحاكم،

 طائفة متنوعة من األدوات املتاحة رهن ترصفها والتي تأخذ بيدها للتنصل

 من املسؤولية الواقعة عليها. ومن جملة اإلسرتاتيجيات التي يشيع توظيفها

 يف هذا املقام: إساءة استخدام اإلجراءات القضائية واستغاللها لغايات تأخري

 املرافعات وإضفاء التعقيد عليها وحرف االنتباه عن موضوع الدعوى، والخوض

 يف تخرّي الواليات القضائية واملفاضلة بينها، وحامية الرشكات األم من املسؤولية

 املتمخضة عن األرضار التي تتسبب بها الكيانات التابعة ملجموعة رشكاتها،

 وتسوية الدعاوى خارج إطار املحكمة بغية تفادي صدور حكم باإلدانة وتشكيل

 سابقة قضائية. ومن جملة اإلسرتاتيجيات األخرى اقتياد الدول إىل التحكيم

 الدويل من أجل تحايش الترشيعات التي تتسم بقدر أكرب من الرصامة أو مامرسة

الضغط عىل تلك الدول للتحّفظ عىل التحقيقات الجنائية التي تُجريها.

خمسة طرق مرعية يف تيسري القدرة عىل اإلنكار

 التخفي وراء سالسل التوريد املعقدة

 االستعانة مبصادر خارجية لتنفيذ األنشطة التي تنطوي عىل

 مخاطر عالية

 االستعانة مبصادر خارجية الستقدام املوظفني وتشغيلهم

 االنسحاب من أجل تفادي املسؤولية

 رفض اإلفصاح عن املعلومات

 خمسة طرق متبعة يف التنصل من املسؤولية من خالل

اإلسرتاتيجيات القضائية

 استغالل اإلجراءات القضائية

 الخوض يف تخريُّ الواليات القضائية واملفاضلة بينها

 حامية الرشكات األم من املسؤولية

 تسوية الدعاوى

دفع الدول إىل التحكيم الدويل
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 اإلسرتاتيجية الثالثة: رصف انتباه أصحاب
 املصلحة وحجب املعلومات عنهم

 اإلسرتاتيجية الرابعة: املساس باملدافعني عن
حقوق اإلنسان واملجتمعات املحلية

 غالًبا ما تلجأ الرشكات إىل طائفة من تكتيكات التواصل للتأثري عىل مسار

 األحداث عىل نحو يصب يف مصلحة أعاملها. ويثري هذا األمر اإلشكاليات إذا

 كان يعني إهامل مصالح مرشوعة من مصالح املجتمع أو العامل أو أفراد

 الجمهور أو االستجابة لها عىل نحو تجمييل أو سطحي.

 تستطيع الرشكات أن تسعى إىل إسكات املجتمعات املحلية واملدافعني عن

 حقوق اإلنسان ليك يتسنى لها أن تواصل عملياتها التجارية، وأن تنأى بنفسها

 بالتايل عن التصدي للشواغل التي يعرب عنها املدافعون عن حقوق اإلنسان

 واملجتمعات املحلية واملنظامت األهلية، سواء كان ذلك من خالل العنف

  املبارش أو التكتيكات غري املبارشة التي ترمي إىل تكميم أفواه منتقديها.

 يف وسع الرشكات أن ترُشك املجتمعات املترضرة من عملياتها بطريقة رمزية،

 وليس بطريقة بّناءة تعود عليها بالفائدة، ليك تتجنب االحتجاجات التي تنظّمها

 تلك املجتمعات وما يعقبها من املطالبات التي توجهها بإخضاع تلك الرشكات

 للمساءلة. وتستطيع الرشكات أن تعمم معلومات محرّفة يف أوساط الجمهور عىل

 نحو يجعل من مشاريع أعاملها تظهر يف مظهر أكرث مسؤولية مام هي عليه يف

 الواقع، أو الضلوع يف أنشطة احتيالية رصيحة وتعميم معلومات كاذبة للتنصل

 من مسؤوليتها عن األرضار التي سبّبتها يف املايض أو تسببها يف املستقبل. وتتجىل

 هذه اإلسرتاتيجية يف صور أخرى منها التالعب يف األبحاث العلمية. وعالوًة عىل

 ذلك، تستطيع الرشكات أن تستغل األنظمة املوحدة املصممة للتأكد من أن

 املنتجات ومزايا اإلنتاج تتواءم مع الرشوط املحددة من أجل إخفاء مامرساتها

 التي ال تتسم باالستدامة أو ال تستويف املعايري املطلوبة. ومن الصور األخرى التي

 ميكن تحديدها يف هذا املقام تحويل مسار الشكاوى من خالل آليات التظلّم

 التي تتحكم الرشكات بها، والتي تتظاهر بأنها تؤّمن سبل االنتصاف الواجبة

 للضحايا، ولكنها يف واقع حالها تؤّخر شكاوى أصحاب الحقوق أو تحول مسارها.

 تتفاوت اآلليات التي يقع عليها االختيار لتكميم أفواه املنتقدين حسب السياق

 االجتامعي واألدوات القضائية املتاحة. وقد تأيت اإلسرتاتيجيات املعتمدة يف

 مواجهة املدافعني عن حقوق اإلنسان واملجتمعات املحلية يف صورة اعتداءات

 جسدية أو تهديدات ينفذها أفراد تابعون للرشكة بحق من يعارض أنشطتها.

ه إىل املدافعني عن  وقد يجري توظيف الجهاز القضايئ كام لو كان سالًحا يوجَّ

 حقوق اإلنسان من خالل إقامة الدعاوى القضائية اإلسرتاتيجية يف مواجهتهم

 وتجرميهم ورفع دعاوى التشهري عليهم. كام تستطيع الرشكات أن توظف

 مشاركة املجتمع واملنافع املوعودة التي تعود استثامراتها بها عىل التنمية

 لتأليب أفراد املجتمع عىل أولئك الذين يحتجون عىل سوء سلوكها. ويف إمكان

 تلك الرشكات أيًضا أن تعوق التنظيم الجامعي للعامل، وأن تتنصل من ثم من

 الواجب الذي مييل عليها احرتام الحقوق األخرى الواجبة لهؤالء العامل.

 ستة طرق لرصف انتباه أصحاب املصلحة وحجب املعلومات عنهم

 مشاركة املجتمعات املحلية مشاركة رمزية

 نرش املعلومات املحرفة

 الضلوع يف أنشطة احتيالية

 التالعب يف األبحاث العلمية

 استغالل املعايري

تحويل مسار الشكاوى من خالل اآلليات التي تتحكم الرشكات بها

  خمسة طرق للمساس باملدافعني عن حقوق اإلنسان

واملجتمعات املحلية

 االعتداء عىل املدافعني عن حقوق اإلنسان

 رفع الدعاوى القضائية لرتويع املنتقدين

 تجريم املدافعني عن حقوق اإلنسان

 إثارة االنقسام يف أوساط املجتمعات املحلية

 تقويض العمل النقايب
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  اإلسرتاتيجية الخامسة:
 االستفادة من سلطة الدولة

 يف وسع الرشكات أن تستفيد من اإلمكانات املتاحة لها يف الدول بغية الحصول

 عىل معاملة تفضيلية واألمن واإلفالت من العقاب. ويف املواضع التي “تستحوذ”

 فيها مصالح الرشكات عىل الدولة أو أجهزتها، تتعرض املجتمعات املحلية

 واملدافعون عن حقوق اإلنسان وغريهم من أصحاب الحقوق لخطر فقدان

 تتفاوت األدوات التي توظفها الرشكات يف سبيل الحصول عىل مساعدة الدولة الحامية األساسية الواجبة لهم وحرمانهم من الوصول إىل العدالة.

 واالستفادة منها يف مدى قانونيتها وقبولها. فمن بني الطرق التي تعتمدها

 الرشكات يف هذا اإلطار استغالل الثغرات التي تعرتي الدولة يف مجال الحوكمة

 بوسائل منها، مثاًل، الرتبح من املعاملة التفضيلية يف مناطق تجهيز الصادرات.

 ويُعّد الضغط الذي متارسه الرشكات يف مواجهة األنظمة املعنية بحامية حقوق

 اإلنسان والبيئة، والتي يُحتمل أن تُلحق الرضر مبصالحها التجارية، مامرسة

 شائعة. كام ميكن أن تتامىش الرشكات مع مؤسسات الدولة القمعية التي تنتهك

 حقوق اإلنسان. وأخريًا، تستطيع الرشكات أن توظف القوات األمنية التابعة

 للدولة لحامية مصالحها التجارية، حتى لو سادت التوقعات بارتكاب انتهاكات

 متس حقوق اإلنسان نتيجًة لذلك.

أربعة طرق لالستفادة من سلطة الدولة

 استغالل الثغرات التي تخلفها الحكومة يف مجال الحوكمة

 تفادي األنظمة من خالل الضغط الذي متارسه الرشكات

 االصطفاف مع مؤسسات الدولة التي متارس القمع

توظيف قوى األمن التابعة للدولة

  اتحاد “االنتباه للفجوات” 

 ويُعّد اإلطار املتعلق باإلسرتاتيجيات الضارة التي تنفذها الرشكات نتاًجا

 للتعاون يف إعداد األبحاث - مبا تشمله من إجراء الدراسات التي تناولت

 األدبيات ذات الصلة واالستطالعات واملشاورات - ويبنّي املوقع اإللكرتوين

 التحاد “االنتباه للفجوات”  أن هذه اإلسرتاتيجيات منترشة عىل

  نطاق واسع. وميكن االطاّلع عىل رشوح أكرث تفصيالً لإلسرتاتيجيات الضارة وما

يقوم عليها من أدلة عىل املوقع اإللكرتوين: 

 وتوحي هذه األدلة بأن سياسات التحرر االقتصادي والعوملة، التي تقرتن بالثغرات

 التي تشوب الحوكمة وغريها من العقبات املنهجية التي تحول دون بلوغ العدالة

 تهيّئ بيئة مواتية تيرس للرشكات أن تيسء السلوك وتُفلِت من العقاب املرتتب

 عىل ما تُلحقه من أرضار بالبيئة وتعدٍّ عىل حقوق اإلنسان. ويف املقابل، ال يزال

 سوء السلوك واإلفالت من العقاب يعوق املساعي التي تبذلها الدول يف سبيل

 تحقيق نتائج السياسات املستدامة والعادلة. ولبلوغ وضع ال يعود فيه يف وسع

 مشاريع األعامل أن تتنصل من مسؤولياتها عن اآلثار السلبية التي تخلّفها عىل

 حقوق اإلنسان والبيئة، يدعو اتحاد “االنتباه للفجوات”  املكلفني

 بأداء الواجبات إىل سّد الثغرات التي تعرتي الحوكمة وتتيح للرشكات أن تطبق

 إسرتاتيجياتها الضارة، كام يدعو االتحاد الرشكات إىل التوقف عن استغالل هذه

 الثغرات وعن استخدام تلك اإلسرتاتيجيات، ومساندة العمل عىل توعية املؤسسات

 األهلية وأصحاب الحقوق بشأن هذه اإلسرتاتيجيات من أجل مواجهتها ومكافحتها.

 يضم اتحاد “االنتباه للفجوات”  مؤسسات أهلية من مختلف أنحاء العامل،

 وهو يسعى إىل ترسيخ احرتام حقوق اإلنسان وإقامة العدل وتأمني سبل االنتصاف لألفراد

 واملجتمعات التي تفرز الرشكات املتعددة الجنسيات آثاًرا وخيمة عىل حياتها وعىل ُسبل عيشها.

 شكر وتقدير

 تيرس إطالق مرشوع “االنتباه للفجوات”  بفضل املساعدة املالية التي قدمتها

 مؤسسة املجتمع املفتوح، وصندوق سيغريد راوزينغ االستئامين ووزارة الشؤون الخارجية الهولندية.

 مؤسسة الحق مسؤولة عن ترجمة هذه الوثيقة للغة العربية، و للنسخة الرسمية يرجى العودة

 للنسخة األصلية باللغة اإلنجليزية من هذه الوثيقة  . مضمون هذا املنشور

 هو مسؤولية حرصية التحاد املرشوع، وال ميكن بأي شكل او طريقة ميكن أخذه ليعكس وجهات

نظر املمولني.
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