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و»واتكنز«،  »الثام«  احملاماة  لشركة  نيويورك  مكتب  في  الشركات  لقانون  مزاولة  محامية  جادو:  ياسمني 
وفي مكتب واشنطن العاصمة التابع لشركة احملاماة »فرايد فرانك«. عملت كمستشار مستقل لبنك االستيراد 
- التصدير الواليات املتحدة. حصلت على شهادة القانون بدرجة الشرف من كلية القانون في جامعة جورج 
عمان،  األردنية  العاصمة  في  حاليا  تعيش  واشنطن.  جامعة  من  األولى  اجلامعية  شهادتها  وعلى  واشنطن، 
املشورة  اإلنسان، مبا في ذلك تقدمي  املتعلقة بفلسطني وحقوق  القضايا  للبحث والكتابة حول  وتكرس وقتها 

ملنظمات حقوق اإلنسان مثل مركز بديل.

هذا اإلصدار:  مت إعداد هذه الورقة لتكون أحد مصادر حملة املجتمع املدني الفلسطيني ملقاطعة إسرائيل، وسحب 
الدولي،  القانون  املقاطعة( حتى متتثل اللتزاماتها مبوجب  العقوبات عليها )حملة  االستثمارات منها، وفرض 
املتواصلة  االنتهاكات  عن  املسؤولني  عن  احلصانة  لنزع  الهادفة  اجلهود  في  املنخرطني  جميع  دعم  أجل  ومن 

حلقوق اإلنسان.

توفر أوراق العمل اخلاصة مبركز بديل وسائل وأدوات لطاقم مؤسسة بديل، وشركائها، وللخبراء، والناشطني 
واملتضامنني األمميني. وهي أداة لنشر األبحاث ذات العالقة باحللول الدائمة لقضية الالجئني واملهجرين داخليا 
مبا في ذلك عودتهم إلى ديارهم األصلية، وجبر كافة األضرار املادية واملعنوية التي حلقت بهم؛ وذلك كجزء من 
مشروع احلل الدائم والعادل للصراع العربي/الفلسطيني – اإلسرائيلي. إن اآلراء املطروحة في أوراق العمل 

هذه ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز بديل.
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المقــدمـــــــــــــــــة   

من أهم التحديات القانونية اليوم هي معركة مساءلة الشركات متعددة اجلنسية العابرة للحدود )فيما بعد، متعددة 
العديد  قبل  تبذل جهود من  اإلنسان. وحاليا،  انتهاكات حقوق  تورطها في  متعدية احلدود(1 على  أو  اجلنسية 
من اجلهات الفاعلة ضمن إطار ما يعرف بحركة املسؤولية االجتماعية  للشركات. فعلى الصعيد الوطني، تقوم 
احلكومات بشكل متزايد بتضمني االعتبارات االجتماعية في التشريعات اخلاصة بالشركات، فيما يقوم احملامون 
باللجوء إلى القضاء املدني جلبر أضرار ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ذات العالقة بأنشطة بالشركات. أما على 
الصعيد الدولي، فيمكن حتميل بعض مسؤولي الشركات )ومن احملتمل أن تكون الشركات نفسها( املسؤولية عن 
التواطؤ في ارتكاب جرائم دولية. ومن أجل ضمان احترام حقوق اإلنسان، يقوم مجلس حقوق اإلنسان في 

األمم املتحدة بقيادة اجلهود الرامية إلى تطوير مجموعة من املبادئ التوجيهية غير امللزمة للشركات.

احلمالت  اإلعالمية،  احلمالت  الشركات:  مساءلة  لتعزيز  الناشطون  يستخدمها  التي  التكتيكات  ضمن  ومن 
حركة  وتفعيل  تشريعية،  إصالحات  إلجراء  الضغط  بهدف  والتحشيد  واملستهلكني،  العمال  لتنظيم  احمللية 
املساهمني.2 كما ميارس أصحاب االستثمارات املؤسسية امللتزمة بقواعد املسؤولية االجتماعية ]من اآلن فصاعدا 
- املسؤولة اجتماعيًا[ ضغوطا من أجل اعتماد مبادئ أخالقية توجيهية تستبعد االستثمار في شركات ال حتترم 
حقوق اإلنسان. وميكن أن يكون للعمال والنقابات قوة فعالة بحكم دورهم املركزي في اجلوانب املادية لتنفيذ 
األعمال التجارية، مبا في ذلك إنتاج وشحن البضائع. وبينما تتمتع هذه الشركات مبوارد هائلة، إال أنها محصنة 
إلى حد كبير ضد العمليات الدميقراطية، وبالتالي فإن التقدم على هذا الصعيد يتحقق باستجابة أو جتاوب إدارات 

هذه الشركات بفعل األثر التراكمي جلهود الناشطني.

1  الشركات متعدية احلدود او العابرة للحدود، وهي معروفة أيضا بالشركات متعددة اجلنسية، وسواء وردت في سياق هذا البحث 
باسم متعدية احلدود أو متعددة اجلنسية فإنها تعني تلك الشركات التي مت تأسيسها و/أو املوجودة مقراتها الرئيسة أو أصحابها 
العابرة  الورقة اصطالحات: الشركات  دولة أخرى على األقل. وتستخدم هذه  دولة واحدة ومتارس أنشطتها في  األساسيني في 
للحدود )متعدية احلدود( او متعددة اجلنسية، أو قطاع األعمال أو املشاريع املشتركة لوصف هذه الشركات بذات املعنى. وبدون أن 
تكون مقتصرة على أفعال احلكومات أو أفعال فاعلني من القطاع اخلاص؛ فإن مصطلحات: “انتهاكات حقوق اإلنسان” أو “املساس 
التعسفي،  واالعتقال  احلجز  اجلماعية،  اإلبادة  جرمية  بينها  ومن  احلرب،  جرائم  اإلنسانية،  ضد  جرائم  تتضمن  اإلنسان”  بحقوق 

العبودية، التعذيب، املعاملة الال-إنسانية القاسية واملهينة، االغتصاب واإلعدام بدون محاكمة، إضافة إلى أمور أخرى.

2 أنظر/ي:
Jennifer Green and Beth Stephens, Commentary: Human Rights Litigation and the  Corporate 
Accountability Movement 1 (Sep. 2008), available at http://198.170.85.29/Jennifer-Green-and-
Beth-Stephens-commentary.pdf.
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اآلليات املتاحة ضمن اإلطار القانوني واالقتصادي القائمني، والتي ترمي الى التقدم في عملية مساءلة الشركات 
انتهاكات حقوق اإلنسان، وعن سلوكها في مجاالت اخرى واقعة في دائرة االهتمام االجتماعي؛ تقع  بشأن 
مبوجب  التقاضي  وإجراءات  أنظمة  أي  )الداخلي/احمللي(؛  الوطني  القانون   )1( فئات:  ثالث  ضمن  عموما 
يحكم  الذي  امللزم  الدولي  القانون  ويشمل  الدولي:  القانون   )2( دولة؛  بكل  اخلاص  الوطني  القانوني  النظام 
تواطؤ الشركات في جرائم دولية، وقواعد القانون الدولي غير امللزمة بشأن قضايا تتعلق بقطاع األعمال وحقوق 
قوى السوق: ويشمل املسؤولية االجتماعية لصناديق االستثمار، ونشاط املساهمني، ومقاطعة  اإلنسان؛ )3( 
أن  ورغم  املجاالت.  هذه  من  مجال  كل  في  األخيرة  التطورات  الورقة  هذه  وتلخص  ...الخ.  املستهلكني، 
الورقة تناقش القوانني الوطنية في الواليات املتحدة األمريكية، إال أنها أيضا تعرض لعدد من الدراسات املسحية 
احلديثة التي تقارن بني القوانني الوطنية لعدد من النظم القانونية في مجال مساءلة الشركات عن انتهاكات حقوق 

اإلنسان.3 

3 شكلت اللجنة الدولية للخبراء القانونيني هيئة مختصة قامت في شهر أيلول عام 2008 بإصدار تقرير في ثالث مجلدات /
أجزاء يحمل العنوان: “تقرير اللجنة الدولية للخبراء القانونيني حول مشاركة الشركات في جرائم دولية )من اآلن فصاعدا، 
“تقرير جلنة اخلبراء القانونيني”(. وقد مت تكريس اجمللد الثالث للقانون املقارن في مجال التقاضي املدني في احملاكم الوطنية 
)“الداخلية”(، وحول الطرق التي ميكن أن تنشأ فيها املسؤولية املدنية في ظل واليات أو اختصاصات قضائية متنوعة بالنسبة 
الرابــط:  على  متاح  التقرير  اإلنسان.  حلقوق  جسيمة  انتهاكات  في  مشتركني  يكونوا  عندما  موظفيها،  أو  و/  للشركات 
دراسة مسحية  بتحضير  أكسفورد  في جامعة  بحث  فريق  قام  ذلك،  إلى  إضافة   .http://icj.org/IMG/Volume_3.pdf
ظل  في  الشركات  مساءلة  طريق  تعترض  التي  العقبات  بتلخيص  الفريق  وقام  قضائية،  والية   13 ضمن  للقوانني  شاملة 
األنظمة القانونية الوطنية املتنوعة، وأصدر فريق البحث تقريره بعنوان “عقبات أمام العدالة وجبر أضرار ضحايا انتهاكات 

الشركات حلقوق اإلنسان. انظر/ي:
Obstacles to Justice and Redress for Victims of Corporate Human Rights Abuse, Oxford Pro Bono 
Publico (Nov. 3, 2008) (hereafter, “Obstacles to Justice”), available at http://www.reports-and-
materials.org/Oxford-Pro-Bono-Publico-submission-to-Ruggie-3-Nov-08.pdf.  

انظر/ي أيضاً دراسة سابقة وردت في تقرير عام 2006:
Commerce, Crime and Conflict: Legal Remedies for Private Sector Liability for Grave Breaches of 
International Law – A Survey of Sixteen Countries (hereafter,“Commerce, Crime and Conflict”) by 
Anita Ramasastry and Robert C. Thompson, published by the FAFO Institute of Applied International 
Studies, Oslo, available at http://www.fafo.no/pub/rapp/536/536.pdf.
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القانون المحلي/ الوطني   

  

أنظمة الشركات بموجب تشريعات الواليات المتحدة األمريكية

ميكن القول أن الشركات متعددة اجلنسية متتلك ربع االقتصاد األمريكي،4 وأن الواليات املتحدة هي املقر الرئيس 
ألضخم 500 شركة عاملية مالكة للثروات العاملية، من بينها 28 شركة من أكبر 100 شركة على نطاق العالم.5 

وبالتالي، فإن بحث ومناقشة الوالية القضائية للواليات املتحدة على صلة كبيرة مبوضوع مساءلة الشركات.

تؤسس الشركات في الواليات املتحدة مبوجب قانون كل والية، وتخضع للقواعد احلاكمة للشركات. إضافة 
لذلك، يجري تنظيم عمل الشركات وفقا للقوانني الفدرالية )قوانني االحتاد – الواليات املتحدة(، والتي تفرض، 
من بني أشياء أخرى: متطلبات اإلفصاح والعالنية، وتسمح، بنطاق محدود، للمساهمني باإلسهام  في صياغة 
السياسة العامة للشركات، وتفرض املسؤولية اجلنائية في حال ارتكاب أفعال معينة/موصوفة. وقد تنشأ املسؤولية 
جبرها.  وجوب  على  الفدرالية  القوانني  أو  الوالية  قوانني  تنص  بأضرار  الشركات  أفعال  تتسبب  عندما  املدنية 

تناقش هذه الورقة أدناه القوانني واإلجراءات ذات الصلة بأفعال الشركات التي تؤثر على حقوق اإلنسان.

1. القواعد احلاكمة للشركات

 تقع املبادئ احلاكمة للشركات وواجبات اإلدارة ضمن نطاق قوانني الوالية، وقد جرى تنظيمها تقليديا من أجل 

يقرب 25% من  إلى ما  تلك متعددة اجلنسية وصلت  األم في  األمريكية  الشركات  آذار 2009، فإن حسابات  كما كان في شهر   4
أو أنه بلغ أكثر من 2.5 تريليون دوالر  مجموع إنتاج القطاع اخلاص )هذا محسوب مبعايير منو اإلنتاج الداخلي للواليات املتحدة(، 

أمريكي. انظر:
Matthew J. Slaughter, How Mult-nationals Strengthen the US Economy (Spring 2009).

5 محسوبة أو مت قياسها كما في شهر متوز 2009. متوفرة على الرابط التالي:
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/countries/US.html 

أواًل
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احتياجات  الدوام على أخذ  اإلدارات على  دأبت  فقد  املساهمني فقط.6 ومع ذلك،  املساءلة من جانب  توفير 
وخالل  وغيرها.  احمللية  املجتمعات  املستهلكني،  املوظفني،  مثل  االعتبار؛  بعني  اآلخرين  املصالح  أصحاب 
باآلثار  يتعلق  فيما  األمريكية  الشركات  ومديري  موظفي  من  جزء  واجبات  على  تطورات  جرت  األخير  العقد 
نتيجة  رئيسي  وبشكل  املساهمني  جتاه  واجباتهم  من  كجزء  وذلك  اإلنسان،  حقوق  على  قراراتهم  على  املترتبة 
اخلشية من مخاطر املقاضاة مبوجب قانون الدعاوى األجنبية الناشئة عن املسؤولية التقصيرية ]يشار له اختصارا 
بقانون األضرار األجنبية أو قانون األضرار[،  )ستجري مناقشته في القسم 1.5 أدناه(.  وفي ظل تنامي املعايير 
السمعة  من  اخلشية  تزداد  الثاني(،  اجلزء  )انظر  الشركات  سلوك  ضوابط  بشأن  السهل”  “القانون  أو  العاملية 
السلبية/السيئة، ومقاطعة املستهلكني، وسحب االستثمارات املؤسسية )انظر اجلزء الثالث(.7 وعلى الرغم من 
أن محامي الشركات ال يعطونها حاليا وزنا كبيرا باملقارنة مع املسؤولية املدنية، إال أن خطر نشوء املسؤولية اجلنائية 

الدولية بحق موظفي الشركات وعلى كيان الشركة هي اعتبار آخر يضاف إلى االعتبارات السابقة.8

1/1 الواجبات االئتمانية لإلدارة 

للشركة  مدينني  الشركات  مديرو  يعتبر  األمريكية،  املتحدة  الواليات  في  والية(  )لكل  الوالية  قانون  مبوجب 
ومساهميها بـ“واجبات ائتمانية” هي: واجبات الثقة، واإلخالص، العناية، وحسن النية. وواجب بذل العناية 
الالزمة يقاس عموما بعناية الشخص العادي إذا وجد في ذات الظروف؛ أي أن على املديرين قبل أن يتخذوا 
وممارسة  مداوالتهم،  في  بعمق  القرار  موضوع  املسألة  ومناقشة  املادية،  احلقائق  جميع  على  االطالع  قراراتهم 
ميارس  أن  يقتضي  فإنه  اإلخالص،  واجب  أما  للشركة.9   مصلحة  أفضل  حتقق  وبطريقة  حسنة  بنية  وظائفهم 
املديرون مهامهم لتحقيق أفضل مصلحة للشركة ومساهميها، وأن ميتنعوا عن استغالل مواقعهم من أجل حتقيق 
بأن  مسبقا  تفترض  احملاكم  فإن  األعمال”،  على  احلكم  “قاعدة  ومبوجب  إضافية.10  شخصية  مكاسب  أية 
ما  تقدير احملاكم،  تنال  بطريقة حكيمة ومسؤولة، وعليه  تتم  األعمال(  املديرين وأصحاب  )قرارات  األعمال 
انتهاكات  لم ُتخرق واجبات العناية واإلخالص.11 وفي احلقيقة، يتحمل املديرون مسؤولية شخصية عن أية 
لواجب االئتمان، إذا ما تصرفوا بسوء نية أو بإهمال جسيم، حيث يحق لكل مساهم اللجوء إلى رفع ما يعرف 
املساهمني والتي يذهب  الشركة من قبل أحد  يتم تقدميها من أجل منفعة  املباشرة )وهي دعاوى  بالدعاوى غير 

6 أنظر/ي: 
Williams and Conley, Is There An Emerging Fiduciary Duty to Consider Human Rights?, 74 U. Cinn. 
L. Rev.,75 (2005) (hereafter, “An Emerging Fiduciary Duty?”
.http://www.law.uc.edu/current/experiences/publications/docs/0075williamsconley.pdf :متاح على الرابط

 في قضية دوج ضد شركة فورد موتور،Dodge v. Ford Motor Co., 204 Mich. 459 (Mi 1919)( وجدت احملكمة أن قيام 
شركة فورد باالمتناع عن توزيع إيرادات األسهم من أجل وضع سياسات مفيدة اجتماعيا قد شكل خرقا لواجب االئتمان. ومع 
ذلك، فإن حرية املدراء للتصرف من أجل الصالح العام )الرفاهية العامة( قد توسعت الحقا شريطة أن يبقى الغرض النهائي من 

املساهمة االجتماعية حتقيق فائدة الشركة ولتوليد الربح.

7 نفس املرجع السابق، ص 77؛ ولكن “حاليا... معايير واجبات االئتمان في قانون الوالية ال تلزم مجالس مديري الشركات بالعمل 
على تعزيز حقوق اإلنسان”. انظر/ي:

Fried Frank, Trends in the Use of Corporate Law and Shareholder Activism to Increase Corporate 
Responsibility and Accountability for Human Rights 1 (2007).

8 تقرير اللجنة الدولية للخبراء القانونيني، اجمللد الثالث، ص 5.

  Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858, 872 (Del. 1985)،9 دعوى سميث ضد فان غوركوم

Guth v. Loft, 23 Del. Ch. 255, 5 A.2d 503, 510 (Del. 1939) ،10 دعوى غوث ضد لوفت

Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805, 812 (Del. 1983) ،11 دعوى أرنسون ضد لويس
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مردودها لصالح الشركة في حال تقصير أو تقاعس اإلدارة املفوضة عن حماية مصالح املساهمني(، أو اللجوء 
إلى رفع دعاوى قانونية مباشرة مقدمة من قبل املساهمني.

ومن أجل الوفاء بواجبات العناية الالزمة والنية احلسنة، يتوجب على مديري الشركات أال يتغاضوا، أو يوافقوا 
الشركة  تعرض  أن  احملتمل  من  التي  احلقول  في  الرقابة  ممارسة  عليهم  يجب  كما  قانوني،  غير  نشاط  أي  على 
للمساءلة القانونية ولضمان عدم وقوع انتهاكات.12 ويجب أن جتري مراقبة املخاطر املتعلقة باملسؤولية القانونية 
عن طريق “نظام مضبوط لتوفير املعلومات والتقارير”، ومصمم للكشف عن أي سلوك غير قانوني، باإلضافة 
انتهاكات  في  التورط  عن  الناشئة  املتزايدة  املخاطر  وبسبب  للقانون.13  االمتثال  لضمان  سياسات  إرساء  إلى 
باسم  يعرفون  موظفني  اليوم  لديها  الكبرى  الشركات  معظم  فإن  أخرى؛  اجتماعية  ومخاطر  اإلنسان  حلقوق 
موظفي املسؤولية االجتماعية للشركة ووحدات عمل تعنى باملسؤولية التي قد تنجم عن مخاطر انتهاكات حقوق 
اإلنسان واآلثار االجتماعية األخرى. ويتولى هؤالء مهمة املراقبة وتقدمي التقارير وتقدير املخاطر، ويحددون 

السياسات الالزمة ملنع نشوء ظروف من احملتمل أن تنشأ فيها مثل هذه املخاطر.14

وإذا كان الواجب االئتماني الذي يأخذ حقوق اإلنسان بعني االعتبار قد بات فاعال من خالل وجود خطر املقاضاة 
والضغط من قبل املشاركني في السوق ضد انتهاكات الشركات حلقوق اإلنسان، فان خطر نشوء املسؤولية القانونية 
الفردية عن خرق واجب ائتماني، رغم انخفاض االحتماالت نسبيا،15 ال يزال يخلق املزيد من احملفزات لكي 

تقوم إدارات الشركات بأخذ حقوق اإلنسان على محمل اجلد.

2. مقترحات املساهمني مبوجب القانون الفدرالي لألوراق املالية

بعيدا عن عملية التقاضي، فإن ملساهمي الشركات العمومية املؤهلني،16 سواء بشكل فردي أو جماعي، تأثير 
على قرارات اإلدارة أيضا من خالل تقدمي مقترحات في صيغة مشاريع قرارات ألخذها باالعتبار في االجتماعات 
السنوية للشركات. ويطلب من اإلدارة تضمني مقترحات املساهمني في وثائق التفويض )وهي وثائق تستخدم 
للحصول على أصوات املساهمني على أعمال الشركة(، إال إذا قامت الشركة باحلصول على إذن مسبق من جلنة 
البورصة واألوراق املالية في الواليات املتحدة األمريكية )SEC( يسمح لها بإسقاط أو حذف هذه املقترحات من 

جدول األعمال.

ويسمح لإلدارة باستبعاد اقتراح ملساهم ما لعدة أسباب؛ منها، من بني أمور أخرى، إذا كان االقتراح يتعارض مع 

12 في الدعوى غير املباشرة  لشركة كيرمارك ورد ان: “الفشل املتواصل أو املنتظم جمللس اإلدارة في ممارسة الرقابة – كالفشل 
الذريع في توفير نظام مضبوط للمعلومات والتقارير– سيشكل أساسا لعدم وجود حسن النية التي هي شرط ضروري مسبق 

Caremark Derivative Litig., 698 A. 2d 959, 971 (Del. 1996) :للمساءلة القانونية”( انظر/ي

13 نفس املرجع السابق.

An Emerging Fiduciary Duty?, supra note 6, at 81. :14 أنظر/ي

15 أنظر/ي املرجع السابق، ص 89-90. )مبالحظة التداخل بني تعويض املديرين عن األضرار احملتلمة وتأمينات املوظفني، وبني قاعدة 
احلكم على األعمال باعتبارها تتم بحسن نية، تبدو مخاطر نشوء املسؤولية الشخصية )الفردية( غير ذات شأن(.

16 مبوجب األنظمة الفدرالية املنطبقة على الشركات العامة، فإن كل مساهم ميتلك أسهما بقيمة 2,000 دوالر على األقل، أو 
1% من قيمة األسهم املعلنة للشركة، ومتر على ملكيته مدة سنة على األقل؛ يكون له احلق بتقدمي مقترحات، تقتصر على 500 

كلمة. القاعدة 14أ-8 من نظام جلنة األوراق املالية والبورصة.
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اإلدارة املركزية، وبكلمات أخرى، يتعارض مع البنية التقليدية احلاكمة للشركة.17 وهكذا، فإن املساهمني ال 
يستطيعون فرض تغيير في سياسة الشركة، ولكنهم كحد أدنى يستطيعون التوصية مبثل هذا التغيير. كما تستطيع 
اإلدارة استبعاد أحد االقتراحات إذا كان ينطوي على مسألة تتعلق بـ “أعمال جتارية اعتيادية”؛ ومع ذلك، فإن 
جلنة البورصة واألوراق املالية ليس لها استبعاد االقتراح إذا كان يثير قضية هامة في مجال السياسة االجتماعية.18 
وعلى الدوام، ظلت جلنة البورصة واألوراق املالية في الواليات املتحدة ثابتة في تقديرها القتراحات املساهمني 
املتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان باعتبارها تثير قضايا هامة تتصل باعتبارات السياسة االجتماعية بحيث ال ينطبق 

عليها االستثناء اخلاص مبقياس “األعمال التجارية االعتيادية”. 

سياسة  على  للتأثير  الرامية  محاوالتهم  في  املساهمني  اقتراحات  طريقة  النشطون  املستثمرون  استخدم  وقد 
االجتماع  خالل  اقتراح  بتقدمي   )Caterpillar( “كاتربيلر”  شركة  مساهمو  قام  فقد  فلسطني؛  جتاه  الشركات 
إذا كان استخدام جرافاتها من قبل اجليش  السنوي للشركة عام 19،2005 والذي يوجه اإلدارة للتحقيق فيما 
اإلسرائيلي في تدمير بيوت فلسطينيني، ومبان جتارية وأراض زراعية، يتوافق مع معايير السلوك املقننة واخلاصة 
بالشركة.20 وقد حث مجلس إدارة الشركة على رفض االقتراح قائال بأنه: “ال يوجد للشركة حق قانوني، وال 
وسائل لتحديد االستخدام الفردي ملعدات الشركة”،21 وقد رفض االقتراح بنسبة 97% من األصوات مقابل %3 

صوتت لصالح االقتراح.

تبدو  الشركات  سياسة  في  التغيير  لتشريع  كآلية  املساهمني  اقتراحات  طريقة  استخدام  فإن  األولى،  وللوهلة 
محدودة، في حني أن توصيات اإلدارة لها وزن أكبر، ويظهر أن االقتراحات املتعلقة بالقضايا االجتماعية نادرا 
ما حتظى بأغلبية األصوات، وأن غالبية االقتراحات في الواليات املتحدة هي غير ملزمة.22 ومع ذلك، قد يعاد 
تقدمي اقتراحات معينة جتتاز عتبة معينة من نسبة األصوات، األمر الذي قد يتيح الفرصة لتمرير تلك االقتراحات 
مبرور الزمن، رغم أن فرص جناح إعادة ذات االقتراح نادرة.23 وأبعد من ذلك، فحتى لو كانت االقتراحات ال 
تفوز بغالبية األصوات، إال أنها توفر للمساهمني رافعة لفتح حوار مع اإلدارة، التي تستجيب أحيانا القتراحات 

17 كما أن لإلدارة احلق في استبعاد مقترح معني مبوجب القاعدة 14 أ-8 إذا كان هذا املقترح: )أ( ال يوجد له صلة هامة بعمل 
الشركة، )ب( يطالب مببلغ محدد من إيرادات األسهم، )ج( يدفع الشركة التخاذ خطوات غير قانونية في حال تنفيذه، )د( 
يتعارض بشكل مباشر مع اقتراح مقدم من قبل اإلدارة، )هـ( يتطلب القيام بعمل تكون الشركة غير مخولة للقيام به، )و( 
ينطوي على مظلمة شخصية ال يتشارك فيها مع مساهمني آخرين، )ز( يحتوى على عبارات خاطئة أو مضللة، أو )ح( يكرر 

مقترحات سابقة غير مؤهلة لتقدميها من جديد.

Exchange Act Release No. 40018 (1998). :18 انظر/ي

19 تشكل هؤالء املساهمون من أربع مجموعات لراهبات الروم الكاثوليك ومن صوت يهودي من أجل السالم. أنظر/ي: 
  Associated Press, Caterpillar Won’t Probe Bulldozers’ Use (Apr. 13, 2005).

      http://www.jewishvoiceforpeace.org/.:املزيد من املعلومات حول مبادرة “كاتربيلر” متوفرة على الرابط

Caterpillar Inc. 2005 Proxy Statement, Proposal 4, 28 :20 انظر/ي

Associated Press, supra note 19.  :21 انظر/ي

22 انظر/ي:
Adam M. Kanzer, Putting Human Rights on the Agenda: The Use of Shareholder Proposals to 
Address Corporate Human Rights Performance 4 Finance For a Better World, Ch. 5 (2009), 
available at http://www.domini.com/common/pdf/Finance_for_a_Better_World_Kanzer.pdf.

23 يجب أن حتصل مقترحات املساهمني على 3% من األصوات على األقل في السنة األولى، وعلى 6% في السنة الثانية، وعلى %10 
في كل سنة تالية حتى يتم إعادة تقدميها.
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لم حتصل على أغلبية األصوات.24 وغالبا ما يتم سحب االقتراحات قبل عقد االجتماعات السنوية ألنه جرى 
التوصل التفاق مع اإلدارة.25

كان هناك العديد من اقتراحات املساهمني الناجحة بشأن طائفة من قضايا حقوق اإلنسان.26 ففي عام 1998، 
اقتراحا مع 28 من صناديق االستثمار املشتركة التابعة  لشركات عاملة  “مستثمرون ضد اإلبادة اجلماعية”  قدم 
تساهم  التي  االستثمارات  تلك  سحب  الشركات  لتلك  التابعة  الفروع  مطالبة  االقتراح  وتضمن  السودان.  في 
جوهريا في اإلبادة اجلماعية، واالنتهاكات الفظيعة حلقوق اإلنسان، أو اجلرائم ضد اإلنسانية؛ وقد حظيت تلك 

االقتراحات بنسبة تأييد تراوحت مابني 21% إلى 29% من األصوات في ستة صناديق استثمارية.27 

واألمثلة األكثر وضوحا على مدى قوة اقتراحات املساهمني، هي تلك التي مت متريرها في خضم عملية اشتداد 
تلك  املساهمني  اقتراحات  اثنان من  أفريقيا.  العنصرية في جنوب  التفرقة  نظام  حملة سحب االستثمارات من 
اإلدارة  ملجلس  سوليفان  ليون  القس  أوصلت  والتي   ،)General Motors( موتورز  جنرال  شركة  في  كانا 
املسؤولية  حول  العاملية  سوليفان  “مبادئ  بوضع  بعد  فيما  قام  الذي   ،)Reverend Leon Sullivan(
االجتماعية للشركات”.28 وأدى ذلك إلى تبني اقتراحات املساهمني في العديد من الشركات األخرى، وإلى 
إقناع اإلدارات باعتماد تلك املبادئ، وإلى تقدمي التقارير حول أنشطتها، وفي النهاية إلى سحب استثماراتها من 
جنوب أفريقيا العنصرية. وهكذا يتضح انه عندما يكون اجلمهور والرأي العام مشاركا في قضية محددة )وعندما 
يكون عدد واسع من املستثمرين املؤَسسيني )العاملني في املؤسسة( مشاركني في العملية، انظر اجلزء الثالث من 

هذه الورقة(، فإن آلية اقتراحات املساهمني حتظى بقدرة هائلة على التأثير.

مساهمة  شركات  هي  اجلنسية  متعددة  الشركات  جميع  ليست  أنه  إلى  اإلشارة  جتدر  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
عمومية، فهي دوما متتلك اخليار إلعادة شراء األوراق املالية )األسهم( املعلن عن ملكيتها لها. وحاليا، هناك 
املصالح من غير  تأثير سلبي على أصحاب  له  أن يكون  العديدون  يتوقع  حيث  “اخلصخصة”،  اجتاه قوي نحو 
املساهمني.29 ورغم أن البعض لديه وجهة نظر مخالفة لذلك، فإن هذا األمر قد يجنب الشركات أو يعزلها عن 

الضغوط قصيرة األجل في أسواق رأس املال مما يعزز حماية تلك املصالح.30

مت  املاضية  سنة   36 الـ  اإلنسان خالل  بحقوق  املتعلقة  املقترحات  غالبية   .Kanzer, supra note 22, at 5. :انظر/ي   24
تسجيلها من قبل أعضاء ومنتمني ملركز حوار األديان حول مسؤولية الشركات (ICCR)؛ وقد لوحوا بتقدمي اقتراح من قبل أحد 

املساهمني “كتهديد” وكوسيلة ضغط لبدء محادثات مع اإلدارة. أنظر/ي املرجع نفسه، ص 8.

25 نفس املرجع السابق.

26 أنظر/ي بوجه عام املرجع السابق، ص 9-11. )قائمة باالجنازات في مجاالت شروط العمل، عدم التمييز في مكان العمل، اإلفصاح 
عن أداء الشركات في مجال حقوق اإلنسان، أثر عمليات التعدين على اجملتمعات احمللية واحملاسبة السياسية للشركات(.

27 أنظر/ي املرجع السابق، ص 7.

28 أنظر/ي املرجع السابق، ص 8.

29 انظر/ي:
Kent Greenfield, The Impact of “Going Private” on Corporate Stakeholders, Boston College 
Law School Faculty Papers 2 (2008), available at: http://lsr.nellco.org/cgi/viewcontent.
cgi?article=1236&context=bc_lsfp.

30 أنظر/ي املرجع السابق، ص 4 – 7 )أمثلة مستشهد بها(.
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3. متطلبات اإلفصاح مبوجب القانون الفدرالي لألوراق املالية

باإلضافة إلى واجبات املدير االئتمانية، وضرورة النظر في مقترحات املساهمني، فإن القوانني الفدرالية لألوراق 
املالية تتطلب من املدراء إعداد التقارير حول املخاطر املادية على الشركات. ومع أن هذه األنظمة ال تشير صراحة 
الشركات  عدد  في  األخيرين  العقدين  خالل  برز  سريعا  تزايدا  هناك  أن  يالحظ  ولكن  اإلنسان،  حقوق  إلى 
“املسؤولية االجتماعية  العاملية التي تناقش قضايا اجتماعية في اجتماعاتها وتقاريرها السنوية.31 وتقوم حركة 
للشركات”  )CSR( بالترويج بفعالية لضرورة اإلفصاح عن املعلومات ذات الصلة بالسياسة االجتماعية والبيئية 
فرض  أجل  من  نشاطهم  في  املعلومات  تلك  باستخدام  النهاية  في  املساهمني  قيام  توقع  أساس  على  للشركات 

التغييرات االجتماعية املرغوبة.

4. املسؤولية اجلنائية مبوجب القوانني الفدرالية

1/4 اجلرائم الدولية في محاكم الواليات املتحدة األمريكية

تعتبر الشركة “شخصا اعتباريا” مبوجب القانون الوطني للواليات املتحدة ]قانون االحتاد الفدرالي األمريكي[، 
ومن هنا، يكون من املمكن نظريا مقاضاة الشركة على انتهاكها للقوانني اجلنائية الدولية التي مت دمجها في قوانني 
)االعتباريني/ القانونيني  واألشخاص  الطبيعيني  األشخاص  بني  قانوني  متييز  يوجد  ال  ألنه  املتحدة،  الواليات 
ضمن  إدراجها  مت  التي  الدولية  اجلرائم  بعض  هي  والتعذيب  احلرب،  وجرائم  اجلماعية،  اإلبادة  املعنويني(. 
الدولية.32  املعاهدات  مبوجب  التزاماتها  من  كجزء  وذلك  األمريكية  املتحدة  للواليات  الوطنية  التشريعات 
وبالتالي، فإن املساعدة في، والتحريض على ارتكاب مثل هذه اجلرائم هي أيضا جرائم مبوجب قوانني الواليات 

املتحدة، كما في معظم األنظمة القانونية.33

باملبادرة مبثل هذه الدعاوى، إال أن ذلك ال يزال ممكنا، ليس في  نيابة  وفي حني لم يقم أي مدع عام أو وكيل 
الواليات املتحدة فقط، وإمنا في واليات قضائية أخرى أيضا.34 وبالنسبة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، 
فإن املقاضاة اجلنائية ليست أفضلية أو مواتية بنفس قدر املقاضاة املدنية؛ ألنه في العديد من الواليات القضائية 
طلب  أو  اجلنائية  املقاضاة  عملية  في  الشروع  االنتهاكات  ضحايا  يستطيع  ال  املتحدة(،  الواليات  ضمنها  )ومن 
املتهم(، هي  الشك يفسر ملصلحة  اليقينية، )أي  فإن معايير اإلثبات بحسب مبدأ  التعويضات. إضافة لذلك، 

أعلى بكثير في الدعاوى اجلنائية منها في الدعاوى املدنية التي تأخذ مببدأ رجحان الدليل.

إحدى املسائل التي يتم االحتجاج بها عندما تكون اجلرائم قيد البحث قد وقعت خارج الواليات املتحدة هي مسألة 
وقوعها خارج نطاق الوالية القضائية إلقليم الدولة — بعبارة أخرى، يكون لزاما على احملكمة الوطنية أن متارس 

31 انظر/ي:
Williams and Conley, An Emerging Third Way? The Erosion of the Anglo-American Shareholder 
Value Construct, 38 Cornell Int’l L.J. 493, 496 (2005), available at: https://cdn.law.ucla.edu/
SiteCollectionDocuments/uclasloan%20foundation%20conference/williams.pdf.

32 هذه املعاهدات هي: املعاهدة بِشأن اإلبادة اجلماعية، معاهدات جنيف، واالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
املعاملة الال-إنسانية أو املهينة أو العقوبة القاسية. 

Commerce, Crime and Conflict at 17 :33 أنظر/ي

34 أنظر/ي، املرجع السابق عموما، ص 13 – 22.
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والية قضائية على أطراف وأنشطة خارج الوطن. وغالبا ما تتردد احملاكم في القيام بذلك؛ خوفا من التدخل في 
شؤون دولة أخرى، أو جتنبا للتدخل في السياسة اخلارجية للواليات املتحدة. ومع ذلك، وألن العديد من هذه 
اجلرائم حتدث خارج الواليات املتحدة، فإن االنتهاكات التي تقوم بها الشركات خارج الوطن، والتي تدار أو 
يخطط لها من مقر يقع في الواليات املتحدة، فمن املرجح أن تكون خاضعة للوالية القضائية حملاكم الواليات 
املتحدة )الفدرالية(. وعالوة على ذلك، ققد ثبت مبوجب القوانني النظامية األمريكية أن القضاء األمريكي ميلك 
الوالية على جرائم احلرب واالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي املرتكبة من قبل وضد مواطنني أمريكيني خارج 
أرض الوطن.35 كما أن قوانني الواليات املتحدة متد نطاق الوالية القضائية إلى خارج اإلقليم في حاالت خرق 
“قانون الفساد في املمارسات األجنبية”،  )FCPA، Foreign Corrupt Practices Act(، والذي يفرض 
األجانب  املسؤولني  رشوة  أعمال  عن  باسمها،  يعملون  الذين  أولئك  وعلى  الشركات،  على  جنائية  مسؤولية 

ألغراض احلصول على صفقات جتارية.36

5. التقاضي املدني )الدعاوى املدنية(

إن قانون الدعاوى األجنبية الناشئة عن املسؤولية التقصيرية )ATCA: Alien Tort Claims Act( هو 
أهم آلية قانونية متاحة مبوجب قانون الواليات املتحدة ملساءلة الشركات ومحاسبتها على تورطها في انتهاكات 
حقوق اإلنسان لضحايا أجانب، وملطالبتها بالتعويض عن األضرار التي حلقت بالضحايا. وهذا القانون فريد 
دعاوى  حول  عاملية  قضائية  لوالية  يؤسس  أنه  حيث  من  الوطني(  )القضاء  الوطنية  التشريعات  بني  نوعه  في 
األضرار الناشئة عن انتهاكات للقانون الدولي.37 ويلي هذا القانون في أهمية قانون حماية ضحايا التعذيب 
)Torture Victim Protection Act( )والذي تعتبره معظم احملاكم ال ينطبق على الشركات(، ثم قانون 
 ،)Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act( نفوذ االبتزاز واملنظمات الفاسدة
القوانني  لهذه  املستندة  للدعاوى  تلخيص  يلي  وفيما  املدنية.  األضرار  دعاوى  بشأن  الوالية/الدولة  وقانون 

ومسوغات انطباقها، والدفوع ذات الصلة.

)ATCA( 1/5 قانون الدعاوى األجنبية الناشئة عن املسؤولية التقصيرية

التقصيرية )فيما بعد قانون دعاوى األضرار األجنبية(،  الناشئة عن املسؤولية  يسمح قانون الدعاوى األجنبية 
الذي مت سنه في عام 1789، لألجانب أصحاب الدعاوى الذين ليسوا من مواطني الواليات املتحدة، باللجوء 
أو  األمم”،  “قانون  انتهاك  عن  ناجتة  أضرار  بشان  دعاوى  لرفع  املتحدة  الواليات  في  الفدرالية  احملاكم  إلى 
معاهدة دولية مصادق عليها من قبل الواليات املتحدة.38 وال يشترط القانون أن تكون أفعال املدعى عليه قد 
وقعت على أراضي الواليات املتحدة، أو أن املدعى عليه هو مواطن أمريكي، ولكن يجب أن تتوفر للمحكمة 

18 U.S.C. § 118  :35 انظر/ي في القانون األمريكي

15 USC §§ 78dd-1–78dd-3 :36 انظر/ي في القانون األمريكي

يوجد آلية متاحة في إطار القضاء  37 أنظر/ي املصدر في حاشية رقم 33 أعاله، ص 24. في التقاضي املدني )الدعاوى املدنية(، 
املدني؛ حيث يتوجب على الضحايا تقدمي التماس للمدعي العام للبدء في دعوى ضد الشركة؛ فالضحايا ال يستطيعون رفع 

.ATCA دعاوى مباشرة ضد الشركات بحسب قانون الدعاوى األجنبية عن املسؤولية التقصيرية

38 انظر/ي في القانون األمريكي: )U.S.C. § 1350 28(، وينص القانون على أنه: “يكون حملاكم املقاطعات اختصاص 
قضائي أصيل للنظر في أي دعوى مدنية مقدمة من أي أجنبي سببها ضرر ناشئ  عن املسؤولية التقصيرية، إذا كان 

هذا الضرر قد وقع حصرا نتيجة النتهاك قانون األمم أو ملعاهدة دولية تكون الواليات املتحدة أحد أطرافها”.
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الشخصية، )كما سيتم بحثه  الوالية  املدعى عليه وفق مبدأ  القضائية على  بعض األسس لكي تفرض واليتها 
في القسم 5/5(.

بينا-ايراال  فيالرتيغا ضد  التي رفعت عام 1980، وهي قضية  الدعوى  املجال هي  املعالم في هذا  أولى  وكانت 
)Filartiga v. Pena-Irala(،39 وهي أول استخدام ناجح لقانون دعاوى األضرار األجنبية في متكني ضحايا 
االنتهاكات العاملية حلقوق اإلنسان من رفع دعاوى أمام محاكم الواليات املتحدة. وفي عام 2004، قامت احملكمة 
الفدرالية العليا بالتأكيد على استخدام قانون دعاوى األضرار األجنبية لهذا الغرض في قضية “سوسا ضد الفارز- 
ماكني” )Sosa v. Alvarez-Machain(40 حيث أكدت بأن للمحاكم الفدرالية األمريكية والية قضائية على 
دعاوى قانون األضرار األجنبية الناشئة عن املسؤولية التقصيرية؛ حيث للمحاكم ان تستند في أحكامها إلى قواعد 
القانون الدولي احملددة بوضوح، واملقبولة على نطاق واسع، واإللزامية.41 وبينما يوجد بعض اخلالف حول أي 
القواعد التي يجب تضمينها، إال انه من املتفق عليه أن القانون ينطبق على القضايا املتعلقة بوجود تعذيب، قتل خارج 
القانون، جرائم احلرب وجرائم اإلبادة. وهناك بعض احملاكم التي تسمح أيضا بقبول دعاوى أساسها جرائم ضد 
اإلنسانية، وضروب املعاملة القاسية واحلاّطة بالكرامة اإلنسانية، واالعتقال، واحلجز التعسفي.42 ويلزم االلتفات 
إلى أن معظم املطالبات/الدعاوى تتطلب أن يكون فعل الشركة قد مت بتنسيق مع إحدى جهات الدولة أو مبساعدة 

الدولة؛ باستثناء جرائم اإلبادة اجلماعية، جرائم احلرب، والعبودية؛ حيث ال تتطلب وجود دور للدولة فيها.

)Chevron( هي الشركة األولى التي جرى مقاضاتها مبوجب قانون دعاوى  وقد كانت شركة “شيفرون” 
األضرار األجنبية حول نشاطاتها في إنتاج النفط في نيجيريا.43 وعلى الرغم من أن احملكمة العليا لم توضح 
في قضية “سوسا” )Sosa(44 بأنه ميكن رفع الدعاوى ضد الشركات مبوجب قانون دعاوى األضرار األجنبية، 
إال انه منذ ذلك الوقت مت تسجيل عشرات الدعاوى ضد شركات في احملاكم الفدرالية األمريكية.45 ورغم 
إلى  مستندا  يكن  لم  الدعوى  أساس  املوضوع  إسقاطها؛ سواء ألن  القضايا مت  العظمى من هذه  الغالبية  أن 
االختصاص  جهة  مالءمة  عدم  أرضية  على  أو  الدولي،  القانون  في  بوضوح  محددة  عاملية  قانونية  قواعد 
)Chevron( وقضية أخرى ضد  “شيفرون”  أدناه(. قضية  )forum non conveniens( )ستتم مناقشته 

39 انظر/ي: F.2d 876 (2d Cir. 1980)c 630، وقد مت تطبيق قانون الدعاوى األجنبية الناشئة عن املسؤولية التقصيرية في 
الدعوى املرفوعة من قبل عائلة من باراغواي ضد ضابط في الشرطة الباراغوية قام بتعذيب أحد أبنائها حتى املوت.

  542 U.S. 692 (2004). :40  انظر/ي

41 أنظر/ي املرجع السابق، ص 731.

42 أنظر/ي:
Ingrid Wuerth, Wiwa v. Shell: The $15.5 Million Settlement, ASIL Insights, Vol. 13, Sec. 14 (Sep. 9, 
2009) (citing cases).

Bowoto v. Chevron Corp., No. C 99-02506 SI (N.D. Cal. 2008). :43 انظر/ي

44 في هذه القضية ذكرت احملكمة األمريكية العليا في إحدى احلواشي بأن “االعتبارات ذات العالقة هي تقتضي البحث فيما إذا 
كان القانون الدولي يوسع نطاق املساءلة عن انتهاك قاعدة ما لتشمل رفع دعوى ضد مرتكب االنتهاك إذا كان املدعى عليه فاعل 

في القطاع اخلاص مثل شركة/مؤسسة أو فرد”. ولم تقدم احملكمة املزيد من التعليق. انظر/ي: 
Sosa, 542 U.S. at 732 n.20.

45 وتشتمل على دعاوى مرفوعة ضد شركات:
Pfizer, Unocal, Wal-Mart, ExxonMobil, Shell, Coca-Cola, Southern Peru Copper, Ford, Del Monte, 
Chiquita, Firestone, Union Carbide, Gap, Nike, Citigroup, IBM, Drummond, General Motors، 
وغيرها، وأيضا ضد شركات ليست أمريكية مثل: Rio Tinto, Talisman Energy, and Barclays Bank، حيث مت رفع 

دعوى ضدها في احملاكم األمريكية لنفس األسباب.
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شركة “دروموند” )Drummond( اثنتان من ثالث قضايا استندت فيها هيئة احمللفني إلى سبب عدم املالءمة 
على  وعالوة  القضاء.46  أمام  للمحاكمة  الدعوى  صالحية  بعدم  متثل  عليهم  املدعى  لصالح  حكم  عنها  ونتج 
ومرتكبي  الشركات  لدى  مشتركة  نية/قصد  وجود  توجب  احملاكم  بعض  هناك  أدناه؛  سيبحث  وكما  ذلك، 
اإلنسان؛  حلقوق  انتهاكات  ارتكاب  في  الشركات  تواطؤ  أو  تورط  بدعوى  لألخذ  كشرط  وذلك  االنتهاكات، 

األمر الذي يشكل متطلبا صارما يصعب على املدعي/ين اإليفاء به أو إثباته. 

دفعت هذه النكسات والعقبات التي تعترض املدعني البعض إلى التساؤل عن مدى قوة قانون دعاوى األضرار 
األجنبية في ردع الشركات عن سوء التصرف، وفي مدى توفيره آلية جلبر أضرار الضحايا وحتقيق العدالة.47 غير 
أن القضايا ضد شركة “يونوكال” )Unocal( وشركة “شل”- امللكية الهولندية )Royal Dutch Shell( والتي 
أسفرت عن تسويات بني األطراف مباليني عديدة، تشكالن انتصارات مهمة ضمن هذا السياق.48 وباإلضافة 
لذلك، فإن رفع الدعاوى اجلدية بشأن انتهاكات حقوق إنسان تهدد سمعة الشركة، األمر الذي يشكل حافزا قويا 
لدى اإلدارة من أجل احترام حقوق اإلنسان، حتى وان كان من املرجح سقوطها قبل الوصل إلى احملكمة، أو 

الحتمال صدور قرار هيئة احمللفني في غير مصلحة املدعي/ن.

املسؤولية  عن  الناشئة  األجنبية  األضرار  دعاوى  قانون  مبوجب  املباشرة(  )غير  الثانوية  املسؤولية  أ( 
 )ATCA( التقصيرية

قبل  من  الدولي  القانون  ملعايير  مباشرة  انتهاكات  بوجود  ادعاءات  على  الدعاوى  هذه  بعض  اشتملت  بينما 
الشركات،49 والتي ال تقتصر على متطلب وجود فعل مت من قبل الدولة، فان معظمها احتوت ادعاءات بتواطؤ 
الشركات في انتهاكات حلقوق اإلنسان ارتكبت من قبل آخرين – في العادة، من قبل احلكومات األجنبية التي 
تعمل هذه الشركات لديها أو مدعومة من قبلها.50 وبهذا قد تصبح الشركات متعددة اجلنسية متواطئة من خالل 
الواقع، واقعة  أو بحكم األمر  القانون  ثالثة هي في حقيقتها، سواء بحكم  قبل أطراف  أو من  املوظفني  أعمال 

46 انظر/ي:
Chevron Corp. (N.D. Cal., jury verdict on Dec. 1, 2008); Romero et al v. Drummond et al (N.D. Ala., 
jury verdict on June 26, 2007), aff’d 552 F.3d 1303 (11th Cir. 2008).

Wuerth, supra, note 42. :47 انظر/ي

48 مت إصدار أول حكم لهيئة محلفني لصالح مدعني في قضية ضد شركة على أساس قانون دعاوى األضرار األجنبية في شهر آب 
 Chowdhury v. Worldtel Bangladesh Holding, Ltd., 588 F. Supp.2d 375 (E.D.N.Y. 2008)( 2009 في دعوى

.(jury verdict on Aug. 2009). في هذه الدعوى، كان املدعي مواطنا بنغالديشيا، كان قد تعرض للتعذيب نتيجة خلالف 
جتاري، وقد عرض املتهمون على املدعي أن يوقفوا التعذيب إذا ما وافق املدعي على مغادرة بنغالديش والتخلي عن سيطرته على 
شركة الهواتف التي يديرها. وقررت هيئة احمللفني 1.5 مليون دوالر ضد املدعى عليهم )أمجد خان و”ورلد تل” بشركة بنغالديش 
وذلك بسبب ممارسة التعذيب في انتهاك لقانون األضرار األجنبية ATCA، ولقانون حماية ضحايا  القابضة محدودة الضمان(، 

التعذيب TVPA. وهو احلكم القضائي الوحيد الذي مت مبوجبه احلكم بجبر ضرر املدعي. ويوجد خطة الستئناف هذا احلكم.

49 أنظر/ي، على سبيل املثال: 
Sarei v. Rio Tinto PLC, 550 F. 3d 822 (9th Cir. 2008) and Khulumani v. Barclay Nat’l Bank, 504 F.3d 
254 (2d Cir. 2007). 

50 لقد شملت تلك دعاوى زعم فيها أن املدعى عليهم كانوا متواطئني في أفعال ارتكبها آخرون، واشتملت على: شركة شيفرون 
املتصلة  املطالبات  من  وغيرها  رقيق  عمالة  )عن  تنتو  ريو  النيجر(،  دلتا  منطقة  في  باالحتجاجات  املتعلقة  تصرفاتها  )عن 
فرع لشركة بويينغ  يونوكال )عن تصرفاتها أثناء إقامة خط انابيب “يودانا” في بورما(،  مبناجم النحاس بابوا غينيا اجلديدة(، 
)عن مطالبات تتعلق بأداء/تنفيذ غير عادي يتجاوز الطبيعي(، وشركة فايزر )على إجراء جتارب طبية بدون موافقة قانونية في 
نيجيريا(، بنوك رئيسة، شركات سيارات وكمبيوتر )على مطالبات متعلقة بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا(، إضافة 

إلى مجموعة متنوعة من الشركات على فظائع ارتكبت خالل احلرب العاملية الثانية، وغيرها.
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حتت سيطرة الشركة األم/ القابضة(.* وألن احلكومة احمللية عادة ما تكون غير قادرة و/أو غير راغبة في القيام 
بالتحقيق واملالحقة القضائية لالنتهاكات املزعومة، فان الدعاوى عادة ما تركز على مالحقة الشركة األم ضمن 

الوالية القضائية حيث تأسست الشركة، أو ضمن نطاق الوالية األكثر استجابة ملصالح وحقوق املدعي/ن. 

نظرية املساعدة والتحريض

التي  املسؤولية  للتطبيق في مجال  قابلة  والتحريض  املساعدة  نظرية  أن  املتحدة  الواليات  وجدت معظم محاكم 
يحددها قانون دعاوى األضرار األجنبية. فقد استقر الرأي على أن مجرد قيام الشركة بأعمال في دولة يوجد بها 
انتهاكات حلقوق اإلنسان، أو استفادتها من مثل تلك االنتهاكات ال تشكل حججا كافية إلثبات املسؤولية.51 
وأبعد من ذلك، يوجد خالف حول املعيار الدقيق لتحديد أي نوع من أفعال الشركات يشكل مساعدة وحتريضا. 
والثالث  الدولي،  اجلنائي  القانون  من  منهما مشتقني  اثنني  معايير:  ثالثة  املتحدة  الواليات  في  القضاء  أقر  وقد 

مشتق من القانون الوطني اخلاص باألضرار املدنية.

في قضية شركة “يونوكال”، طبقت احملكمة الفدرالية - الدائرة القضائية التاسعة “معيار العلم بالشيء/اإلدراك 
واملعرفة(” املشتق من محاكم اجلنايات الدولية اخلاصة، حيث يتوجب على املدعي أن يظهر أن الشركة قد قدمت 
“مساعدة عملية أو تشجيعا ما وهي على علم أن لهما تأثيرا جديا في ارتكاب اجلرمية”.52 )احلالة العقلية للشركة 

)اإلدراك( هي ما يتم التعبير عنها من قبل موظفيها، مديريها، وإدارتها(.

وفي قرار اتخذ مؤخرا من قبل احملكمة الفدرالية- الدائرة القضائية  الثانية في قضية الكنيسة املشيخية في السودان 
ضد شركة “تاليزمان انيرجي”)The Presbyterian Church of Sudan v. Talisman Energy(، طبقت 
الدولية،  اجلنايات  حملكمة  األساسي  روما  نظام  من  املشتق  الغرض”  “معيار  وهو  صرامة  أكثر  معيارا  احملكمة 
والذي يتطلب بأن تشارك الشركة مرتكب االنتهاكات في الهدف أو القصد.53  كما وطبقت هذه احملكمة معيار 

الغرض هذا على دعاوى املدعني التي تتضمن ادعاء بالتآمر أيضا.

مالحظة توضيحية )الناشر(: لتوضيح االصطالحات املستخدمة في هذه الدراسة، وبسبب تداخل اصطالح الشركة األم مع ما    *
يعرف بالشركة القابضة، يلزم االلتفات إلى الفرق ما بني الشركة الفرع والشركة التابعة. فالشركة القابضة وقد تسمى أحيانا 
الشركة األم، هي شركة موضوعها االستثمار في شركات أخرى تصبح فعليا خاضعة لها، أو مسيطر عليها إداريا بحكم حجم 
مساهمة الشركة القابضة في حافظة أو محفظة الشركة/ات التابعة. والشركة التابعة: هي الشركة اخلاضعة لشركة قابضة، 
حيث تهيمن عليها األخيرة أو تؤثر جوهريا في إدارتها بحكم حجم مساهمتها فيها. ويكون لكل من الشركة التابعة والشركة 
القابضة شخصيتها القانونية املستقلة عن األخرى. ويترتب على هذا األمر نتائج قانونية غاية في األهمية حيال مسؤولية كل منهما 

كما هو مبني أدناه.  أما الشركة الفرع فهي فرع عن شركة أم، وليس لها شخصية قانونية مستقلة عن الشركة األم /الرئيسة. 

Green and Stephens, supra note 2, at 3. :51 أنظر/ي

52 انظر/ي:
Doe I v. Unocal Corp., 395 F.3d 932, 937 (9th Cir. 2002), vacated & reh’g granted, 395 F.3d 978 (9th 
Cir. 2003), and dismissed, 403 F.3d 708 (9th Cir. 2005) (en banc).  

وقد متت إعادة تالوة هذا القرار وإسقاط الدعوى في جلسة بحضور جميع القضاة، وذلك بعد أن متت تسوية القضية بني األطراف 
في كانون أول 2004.

53 في هذه القضية، زعم املدعون بأن شركة “تاليسمان إنيرجي” قد ساعدت وحرضت وتآمرت مع احلكومة السودانية الرتكاب 
وادعوا بأن شركة الزيت الكندية قد ساعدت احلكومة السودانية  جرمية اإلبادة اجلماعية، جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية. 
في عمليات التهجير القسري للمدنيني، وإنشاء مناطق عازلة حول املنشآت النفطية من خالل إقامة الطرق وتأهيل مطارات مت 
استخدامها في شن هجمات ضد املدنيني. وقد أكدت احملكمة على رفض الدعوى على أساس انه بينما عرفت الشركة بأن البنية 
التحتية قد تستخدم في هجمات ضد املدنيني، إال أنه كانت هناك غايات حميدة لألعمال اإلنشائية، كما لم يتم إبراز أي دليل 

No. 07-0016 (2nd Cir. Oct. 2, 2009) :يظهر بأن الشركة تصرفت من أجل أغراض غير نزيهة. انظر/ي
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كما اعتمد القضاة معيارا آخر وهو “معيار املعرفة باخلرق”،54 وهو مبدأ مشتق من مبادئ القانون الوطني اخلاص 
باألضرار املدنية، والذي مبوجبه يتحمل الشخص مسؤولية عن فعل شخص ثان احلق الضرر بشخص ثالث، إذا 
شجع األول الثاني، أو قدم  له مساعدة جوهرية الرتكاب فعله، وهو؛ أي األول، يعلم أن فعل الشخص الثاني 

يشكل خرقا لواجب ما.55 

املناسبة  املعايير  بتوضيح  تنظرها  قضية  في  املتحدة  الواليات  في  العليا  الفدرالية  احملكمة  تقوم  أن  املتوقع  ومن 
إلثبات وجود املساعدة والتحريض في الدعاوى املتصلة بقانون دعاوى األضرار األجنبية. ويقال أنه في سياق 
إثبات  يتم  حاملا  ألنه  العملي،  التطبيق  في  كثيرا  مختلفني  يكونا  لن  املعيارين  كال  بأن  اجلنائي؛  الدولي  القانون 
قرينة على وجود غرض  فإنه ذلك يشكل  بفعل،  القيام  الشركة كان على معرفة وعلم، وفشل في  أن مسؤول 
ربحي.56 ومع ذلك، لم تكن هذه هي النتيجة في قضية الكنيسة املشيخية ضد شركة “تاليزان إنيرجي”، حيت 
خسر املدعون دعواهم بالرغم من إثباتهم بأن الشركة قد عرفت بأنها تقدم مساعدة جوهرية تسهم في انتهاكات 
حقوق اإلنسان، وذلك ألن املدعني فشلوا في إثبات اقتران معرفة الشركة بهدف أو قصد املساعدة في انتهاكات 

حقوق اإلنسان.57

نظرية التواطؤ

بحسب دعاوى املدعني يشكل تواطؤ الشركات مع احلكومات شكال آخر يندرج ضمن نطاق املسؤولية الثانوية 
)املسؤولية غير املباشرة(. والتواطؤ بني طرفني يظهر في حالتني: )أ( اتفاق األطراف، سواء كان االتفاق صريحا 
أو ضمنيا، يتبعه القيام بأفعال متواطئ عليها، وال عبرة هنا باكتمال اجلرمية من عدمه؛ و )ب( املساعدة بدون 
متت  قد  اجلرمية  تكون  أن  شريطة  ارتكابها؛  بعد  أو  اجلرمية  وقوع  قبل  باملساعدة  ذلك  ويكون  املباشر،  التدخل 
تآمرت/ الشركة  بأن  الدعوى  أصحاب  ادعى  املثال،  سبيل  على   )Shell( “شل”  شركة  قضية  ففي  بالفعل. 
تواطأت مع احلكومة النيجيرية لكي تقمع بعنف املظاهرات واالحتجاجات الشعبية على تدمير البيئة الذي تسببت 
استندوا في شكواهم  قد  املدعني  بأن  الثانية  الدائرة  الفدرالية-  النفطية. وقد رأت احملكمة  الشركة  به نشاطات 
واثبتوا  بالفعل،  وقعت  قد  جرمية  على  تشتمل  والتي  أعاله(،  ب  في  )املذكورة  التواطؤ  من  الثانية  احلالة  على 
وجود التواطؤ. في حني أن نفس  احملكمة الفدرالية- الدائرة الثانية، كما أشير إليه أعاله، كانت قد طبقت معيار 

 .)Talisman Energy( ”الغرض املشترك على دعوى املدعني في قضية “تاليزان إنيرجي

54 أنظر/ي مثال:
Khulumani, 504 F.3d at 287-89; Doe I v. Unocal Corp., 395 F.3d at 967 (Reinhardt, J., concurring).

Restatement (2nd) of Torts 876(b) (1979). .)1979( )55 انظر/ي: التقنني األكادميي الثاني من قانون األضرار 867 )ب

56 أنظر احلاشية رقم 136ادناه والنص املرفق بها.

57 قال املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان عن املعايير والنتائج في قضية تاليسمان 
بأنها “سخيفة” وأنه “طاملا أن شركة آي جي فاربني )التي صنعت غاز زايكلون بي الذي أستخدمه النازيون لقتل اليهود( كانت 
تقصد كسب األموال فقط، وليس إبادة اليهود، ]معيار الغرض[ من شأنه أن يجعل من هذا القبيل أن تستمر الشركة بتزويد 
حكومة معينة بكميات هائلة من الغاز السام سايكلون بي وهي تعرف على وجه الدقة في ماذا يستخدم”. املالحظات التي 
أدلى بها البروفيسور جون روجي، املمثل اخلاص لألمني العام، أمام ورشة عمل جلنة اخلبراء القانونيني الدولية وسبل العدالة، في 
 ،)Commerce, Crime and Conflict at 19( :جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا في 29- 30 تشرين أول 2009، وأنظر/ي أيضا
باألفعال  القيام  أن  إثبات  يتطلب  ألنه  الشركة”  لـ“تواطؤ  تطرح سقفا عاليا جدا  املشتركة”  “النية  أن معيار  املرجح  “ومن 
بينما في احلقيقة يبدو أن تواطؤ الشركات في األفعال اإلجرامية التي  “حالة عقلية مشتركة”  قد مت انطالقا من  ]اجلرمية[ 

يرتكبها آخرون نابعة من وجود مصالح مشتركة أو متبادلة في أغلب األحيان”.
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نظرية املشروع املشترك

لقد اقر القضاة بأن املسؤولية املترتبة على الشراكة في مشروع، أو مؤسسة تعمل بالوكالة، أو قلة االحتراز لدى 
األجنبية.58 ومبوجب  قانون دعاوى األضرار  التواطؤ مبوجب  نظريات مالئمة الدعاءات  تكون  قد  الشركاء، 
نظرية االشتراك/الشراكة هذه، يستند املدعي بأن الشركة مسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان إلى أنها دخلت 
املباشر لالنتهاكات. وهنا قد تكون الشركة مسؤولة  – مع املرتكب  – املشروع مشترك  في عالقة عمل تعاقدية 
أو خطأ من  إهمال  تعدي،  الضرر ودون حاجة إلثبات وجود  بوجود  تثبت  املسؤولية  أن  )أي  مسؤولية مطلقة 
مصلحة  أساس  على  قائمة  الشراكة  أن  مبا  املشروع،  في  الشريك  به  يتسبب  الذي  الضرر  عن  املسؤول(  جانب 
الناجم  الضرر  وكان  واخلسائر،  األرباح  ويتقاسمون  املشروع،  على  مشتركة  سيطرة  للشركاء  وكان  مشتركة، 

مرتبطا بأنشطة املشروع املشترك أو الشراكة.

العديد من القضايا املستندة إلى قانون دعاوى األضرار األجنبية، ومن ضمنها الدعاوى ضد شركات “يونوكال” 
)Talisman Energy(؛  إنيرجي”  و“تاليزان   ،)Chevron( “شيفرون”   ،)Shell( “شل”   ،)Unocal(
اشتملت على مزاعم بتواطؤ الشركات في انتهاكات ارتكبت على يد عناصر أمن، والذين غالبا ما يتم تعيينهم 
عندما تعمل الشركات في مناطق خطرة. وإذا ما مت إثبات وجود عالقة عمل بني الشركة واجلهات األمنية، فمن 
شأن ذلك، مبوجب مفهوم املسؤولية القانونية الصارمة، أن يجعل الشركة مسؤولة بالنيابة عن أي ضرر ينجم عن 
أفعال عناصر األمن، حتى في حالة عدم وجود اتفاق رسمي أو تبادل للمدفوعات بني الشركة وعناصر األمن 
)سواء كانت شركات خاصة، أو جيش أو أجهزة حكومية، أو حتى عناصر تابعة ملجموعات مسلحة(. وعليه، 
ومبوجب نظرية املشروع املشترك، فإن الشركة قد تكون مسؤولة قانونيا عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان 

التي تقع خالل متتعها بحماية فعلية )بدون عالقة تعاقدية( يوفرها لها عناصر األمن.59

نظرية الوكالة

مبوجب نظرية الوكالة، يكون صاحب العمل )املوكل/األصيل( مسؤوال عن األفعال غير املشروعة لوكالئه، مبن 
فيهم املوظفني، وذلك إذا ما تصرف الوكالء “ضمن نطاق السلطة املمنوحة لهم”، أي  عن تصرفاتهم التي تأتي 
في معرض أدائهم  لواجباتهم. فإذا استفاد املوكل أو األصيل من األفعال غير املشروعة، فمن املفترض أن الوكيل 
كان يتصرف ضمن نطاق سلطاته، وعلى األصيل عبء إثبات العكس لنفي مسؤوليته )األصيل(. وإذا ما كان 
الوكيل وحده قد استفاد من األعمال غير املشروعة، فإن هذه الفرضية ال تنطبق هنا، وسيتعني على املدعني حتمل 

عبء اإلثبات بأن الوكيل قد تصرف ضمن نطاق السلطة املمنوحة له من قبل األصيل/الشركة.

وإلثبات وجود عالقة وكالة، على املدعي أن يبني: )أ( عالمات ظاهرة على تدخل املسؤول )األصيل( تظهر بأنه 

Unocal Corp., 395 F.3d at 967, 971, 973 (Reinhardt, J., concurring). :58 أنظر/ي على سبيل املثال قضية

59 وتشتمل احلماية الفعلية على العوامل: “إذا ما سمح لقوات األمن بالوصول إلى موقع عمليات الشركة، وإذا ما كان أفرادها 
متواجدين في أو بالقرب من موقع الشركة على أساس منتظم، وإذا ما كانت الشركة قد قامت بتوريد أسلحة، مواد أو أي دعم 
لوجستي آخر. وهناك قضية هامة أخرى، وهي ما إذا كانت هناك بعض االستمرارية في توفير اخلدمات األمنية. واجلمع بني بعض 
أو كل هذه العناصر قد يعتبر أنه يشكل ترتيبات أمنية بحكم الواقع”، والتي قد ال يشترطها القانون في هذه احلالة، إذا كانت 
الشركة قد علمت أو كان يجب أن تكون على دراية باخلطر املاثل في أن انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يتم ارتكابها على يد 
قوات األمن، فال بد للشركة أن تكون قد اتخذت خطوات احترازية معينة. انظر/ي: تقرير جلنة اخلبراء القانونيني الدوليني، اجمللد 

الثالث، ص 41.
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أراد من الوكيل العمل نيابة عنه، )ب( أن الوكيل قد وافق على القيام مبا عهد به إليه، و )ج( بأنه كان مفهوما من 
جانب الطرفني بأن الرئيس/األصيل هو املسؤول عن التعهدات املوكلة للوكيل. والعالقة هنا، قد تكون صريحة 

أو ضمنية؛ مثل العالقة في حالة املشروع املشترك، فوجود عالقة تعاقدية رسمية هو أمر غير ضروري.60

بالنسبة للمدعي، فإن إثبات عنصر التبعية هو أكثر صعوبة - عندما يتعلق األمر بطرف ثالث مستقل- منه عندما 
يكون األمر متعلقا مبوظف. ومع ذلك، فحتى عندما يكون متعاقد باطني )املقاول من الباطن( مستقال؛ أي غير 
تابع أو غير خاضع مباشرة لألصيل، فإن الشركة قد تكون مسؤولة عن األضرار التي يتسبب بها املقاول الباطني؛ 

إذا كان قد جرى تكليفه لتنفيذ أعمال خطرة في حد ذاتها.

في قضية “بووتو” ضد شركة “شيفرون” )Bowoto v. Chevron(، سمحت احملكمة للمدعني باملضي في 
احملاكمة على أساس نظرية الوكالة.61 وفي تلك الدعوى، زعم املدعون بأن قوات األمن التابعة للحكومة 
ملعاملة  وتعريضهم  أقاربهم،  تعذيب  أو  بتعذيبهم  قيامها  خالل  من  الدولي  القانون  انتهكت  قد  النيجيرية 
قاسية، وغير إنسانية، ومهينة، كما زعموا بأن الشركة األم )والفروع التابعة لها( واستنادا إلى نظرية املشروع 
ايضا، وذلك يتضح من  املتبوع  بالنيابة وبحسب مسؤولية  القانونية  املسؤولية  الوكالة تتحمل  املشترك ونظرية 
خالل توفيرها للتجهيزات، والدفع لقوات األمن النيجيرية، والتحكم بها، واملشاركة املباشرة في الهجمات 
على املتظاهرين واحملتجني. وقد قالت احملكمة أنه يوجد دليل كاف بأن شركة “شيفرن” )Chevron( األم 
)وفروعها ذات الصلة( كان لها “حق السيطرة على/ التحكم في” عناصر قوات األمن الذين قامت بتعيينهم، 
وبذلك أيدت استناد املدعني في دعواهم إلى نظرية الوكالة. وفي تعليماتها لهيئة احمللفني، أوضحت احملكمة 
أيضا؛ بأن عدم طاعة الوكيل ال يعفي بالضرورة صاحب العمل )األصيل( من املسؤولية. وهكذا، فإن احلكومة 
النيجيرية قد تكون قد تصرفت ضمن نطاق سلطاتها، حتى لو كان تصرفها سلوكا “غير مصرح” به من قبل 
شركة “شيفرون” )Chevron(، طاملا أن ذلك التصرف كان على نحو معقول مرتبطا بنوع املهام التي كانت 
الشركة قد طلبت من احلكومة القيام بها، أو كان، بالنظر إلى التاريخ العام من االستخدام املفرط للقوة، من 

املنطقي توقع مثل ذلك السلوك. 

.)Yahoo(  ”و“ياهو ،)Shell( ”شل“ ،)Unocal( ”تسويات قضايا شركات “يونوكال )ب

في القضايا الثالثة، ضد شركات “يونوكال” )Unocal(، “شل” )Shell(، و“ياهو” )Yahoo(،  التي استندت 
إلى قانون دعاوى األضرار األجنبية، كان املدعون قادرين على احلصول على تعويضات عن األضرار التي حلقت 
بهم قضائيا، ولكنها جميعا انتهت بالتسوية.62  ففي شهر حزيران من عام 2009؛ وافقت شركة “شل” على 
ضد  رفعت  قضائية  دعوى  لتسوية  نيجيريا  في  األغوني  شعب  من  لعائالت  أمريكي  دوالر  مليون   15.5 دفع 

60 أنظر/ي: AM. JUR. 2 D AGENCY § 21 (1986) 3، حيث ورد: “إن الطريقة التي يصف بها األطراف عالقتهم وحتكمها 
في حاالت ارتكاب احد األطراف لفعل ضمن عمل مؤسسة/وكالة ما تكون بطبيعتها عمل بالوكالة )عمل وكيل( حتى لم تتم 

تسميتها كذلك”.

61 انظر/ي: F. Supp. 2d 1229, 1247 (N.D. Cal. 2004) 312، كما سمحت احملكمة للمدعني بدعاوى املساعدة والتحريض 
والتآمر بالذهاب لهيئة محلفني، التي وجدت في نهاية املطاف أن شركة “شيفرون” لم تكن مسؤولة.

وقد  دوالر؛  مليون  نبجيرية مببلغ 75  في محكمة  “كانو”  والية  رفعت ضدها من قبل  بتسوية قضية  “فايزر”  قامت شركة   62
استخدمت احلكومة مبلغ 35 مليون دوالر لتعويض الضحايا  بشأن التجارب غير القانونية على األدوية. وجاءت التسوية في 
أعقاب رفض سابق لدعاوى على أساس قانون األضرار األجنبية رفعت في الواليات املتحدة من قبل الضحايا أنفسهم. وكان قد مت 
التراجع عن رفض الدعوى من قبل محكمة االستئناف في وقت الحق؛ وأن إعادة حتريك الدعوى قد يؤدي إلى تسوية أخرى كبيرة. 
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محاكمة،  بدون  وإعدام  واختطاف،  تعذيب،  أعمال  ارتكاب  في  التواطؤ  بتهمة  املتحدة  الواليات  في  الشركة 
وجرائم ضد اإلنسانية، والقتل خطأ، واالعتداء والضرب، وإيقاع أضرار عاطفية، واإلهمال.63  

بالقتل،  البيئة  واملدافعني عن  “األوغونيني”  اتهمت زورا نشطاء حقوق اإلنسان  النيجيرية قد  وكانت احلكومية 
وقامت مبحاكمتهم أمام محكمة عسكرية خاصة، وبعد هذه احملاكمات التي متت إدانتها عامليا )وقد ثبتت صحة 
ورسوخ هذه اإلدانة فيما بعد(؛ مت إعدام هؤالء الناشطني. رفع املدعون دعواهم ضد الشركات “األم،القابضة” 
األساسية، وهي شركة البترول امللكية الهولندية “شل”، وشركة شل للنقل والتجارة، وفروعهما في نيجيريا، 
النيجيرية  احلكومة  مع  بتنسيق  عملتا  قد  الشركتني  هاتني  أن  املدعون  وزعم  الشركة.  في  رسمي  مسؤول  وضد 
وشاركتا بنشاط في بعض الهجمات ضد احملتجني. وعشية احملاكمة، وفي أعقاب قيام احملكمة الفدرالية- الدائرة 

الثانية بإصدار أمر بشأن صالحيتها لفرض الوالية القضائية على الدعوى، جلأ املدعى عليهم إلى التسوية.

مت تسوية الدعوى املرفوعة ضد شركة يونوكال مقابل مبلغ لم يكشف عنه )ذكرت بعض التقارير أنه في حدود 
الشركة كانت متواطئة في تشغيل قسري  بأن  ادعاءات  القضية على  أمريكي(، وقد اشتملت  30 مليون دوالر 
للعمال، واغتصاب، وصنوف أخرى من التعذيب مت ارتكابها من قبل اجليش البورمي خالل إنشاء خط أنابيب 
ارتكاب  في  اجليش  بتاريخ  فعلية  دراية  على  كانت  الشركة  أن  على  كاف  دليل  وجد  وقد  الطبيعي.  الغاز  لنقل 
انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان قبل البدء بتنفيذ املشروع، ومن ضمنها العمل القسري، وأن الشركة، وخالل 
تنفيذ إقامة البنية التحتية خلط األنابيب، كانت على إطالع بأن العمل القسري يتم فرضه من قبل اجليش، وأن 
الشركة استمرت في تزويد اجليش بالدعم املالي، والتقني واللوجستي وهي تعلم أن االنتهاكات جارية. وبعد أن 
حكمت احملكمة الفدرالية - الدائرة التاسعة بأن املدعني قد قدموا حقائق كافية متنحهم حق التوجه لهيئة محلفني 

على أساس قانون دعاوى األضرار األجنبية، وافقت شركة “يونوكال” على التسوية.

بعد مضي سبعة أشهر على الدعوى املرفوعة في تشرين ثاني من عام 2007، وافقت شركة “ياهو” على التسوية 
مببالغ لم يكشف النقاب عنها؛ وذلك إلنهاء الدعوى املرفوعة ضدها باالستناد إلى قانون األضرار األجنبية.64  
أقيمت الدعوى من قبل اثنني من املنشقني الصينيني، حيث قدمت الشركة سجالت املدعني ملسؤولني صينيني، مما 
أدى العتقالهما وسجنهما ملدة عشر سنوات بتهمة التحريض على تقويض سلطة الدولة، وبتزويد جهات أجنبية 
بأسرار دولة بطريقة غير مشروعة. وقد بنيت الدعوى القضائية على أساس أن شركة “ياهو” قامت، وهي على 
علم وبشكل متعمد، باملساعدة والتحريض على التعذيب وضروب أخرى من انتهاكات حقوق اإلنسان، والتي 
سببت للمدعني األلم واملعاناة البدنية والعقلية القاسية. وفي نهاية شباط 2008، مت رفع دعوى قانونية أخرى 

ضد شركة “ياهو” من قبل منشقني صينيني آخرين، باالستناد إلى مزاعم مشابهة.

وحجم  حقيقة  تشير  ذلك؛  ومع  خاطئة،  أفعال  بارتكاب  و“ياهو”  “يونوكال”،  “شل”،  شركات  تعترف  لم 
املبالغ املدفوعة في تسوية الدعاوى من قبل شركتي “يونوكال” و“شل” إلى حرص الشركات على جتنب حتمل 

63 انظر/ي:
Wiwa v. Royal Dutch Petroleum Co., 226 F.3d 88, 100 (2d Cir. 2000), cert. denied, 532 U.S. 941 (2001)

معلومات إضافية ووثائق احملكمة متوفرة على الرابط:
http://ccrjustice.org/ourcases/current-cases/wiwa-v.-royal-dutch-petroleum. 

64 معلومات إضافية وروابط مبلفات ومذكرات قضائية متوفرة على الرابط: 
http://www.businesshumanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/
LawsuitsSelectedcases/YahoolawsuitreChina. 
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املسؤولية عن انتهاك حقوق اإلنسان ذات الصلة بعملها، وحترص على عدم إرساء سوابق قضائية ميكن االستناد 
إليها في حاالت مستقبلية.

)Corrie et al v. Caterpillar Inc( ”قضية ريتشل كوري وآخرين ضد شركة “كاتربيلر )ج

القضية الوحيدة التي تشتمل على أنشطة لشركة لها نشاط في األرض الفلسطينية احملتلة ومت رفعها مبوجب قانون 
في هذه القضية زعم املدعون بأن شركة “كاتربيلر”  األضرار األجنبية هي قضية كوري ضد شركة “كاتربيلر”. 
ساعدت وشجعت اجليش اإلسرائيلي على ارتكاب جرائم حرب، القتل بدون محاكمة، وغيرها من ضروب 
ضحايا  حماية  لـ”قانون  انتهاكات  بوجود  املدعون  ادعى  كما  القاسية،  العقوبة  أو  املهينة  أو  الالإنسانية  املعاملة 
التعذيب” وقانون نفوذ االبتزاز واملنظمات الفاسدة “RICO” )ستتم مناقشته أدناه(، واشتملت على مطالبات 

مبوجب قانون الوالية )ليس الفدرالي( تتعلق بالقتل غير املشروع، واإليذاء العام، واإلهمال.

وخلفية موضوع الدعوى هي أن ناشطة السالم األمريكية ريتشيل كوري، مت سحقها بشكل متعمد حتى املوت 
من قبل ضابط في اجليش اإلسرائيلي باستخدام جرافة مصنوعة في الواليات املتحدة من إنتاج شركة “كاتربيلر”، 

وقد جرى ذلك حينما كانت ريتشيل حتاول منع اجليش من هدم بيت يعود لفلسطيني في غزة.

قامت عائلة كوري وعدد من الفلسطينيني الذين يقطنون في الضفة الغربية وقطاع غزة برفع دعوى قضائية ضد 
نتجت عن  ممتلكات  وإتالف  إصابات،  القتل، وإحداث  ارتكاب  بتعويضات عن  مطالبني  “كاتربيلر”،  شركة 
أعمال هدم قام بها اجليش اإلسرائيلي باستخدام جرافات “كاتربيلر”. وادعى املدعون بأن الشركة باعت مباشرة 
جرافات إلسرائيل واجليش اإلسرائيلي وهي تعلم بأنها ستستخدم ألغراض غير قانونية )مثل إخالء مناطق من 
مسارات  وتنظيف  وفتح  اجلماعية،  العقوبات  وفرض  االلتفافية،  والطرق  املستعمرات  بناء  أجل  من  سكانها 
أمام الهجمات على السكان املجاورين(. وقد قامت الشركة بتكييف جرافاتها لالستخدام العسكري، وقدمت 
القضية تطرح  الدعوى على أساس أن  التقنية والتدريب. ولكن مت رفض جميع املطالب، وأسقطت  املساعدة 

مسألة سياسية. )سيتم مناقشة مفهوم املسألة السياسية/ املنحى السياسي للقضية أدناه(.

)Torture Victim Protection Act( 2/5 قانون حماية ضحايا التعذيب

أفراد تسببوا  املتحدة احلق في مقاضاة  الواليات  التعذيب كل من األجانب ومواطني  قانون حماية ضحايا  مينح 
في أضرار ناجمة عن أعمال التعذيب، واإلعدام بدون محاكمة “التي ترتكب من قبل أي شعب/ امة أجنبية، 
وسواء في ظل سلطة فعلية أو ظاهرية، أو بذريعة قانون ما، وبغض النظر عن مكان ارتكابها”.65 وقد طبقت 
احملاكم قانون حماية ضحايا التعذيب على املقترفني املباشرين لهذه األعمال أو الذين أمروا بها، أو حرضوا عليها 
أو ساعدوا في وقوع االنتهاكات، وعلى املسؤولني األعلى مرتبة )املتبوعني( الذين سمحوا بارتكابها، أو تغاضوا 

أو جتاهلوا االنتهاكات وهم يعلمون بها.66

وخالفًا لقانون األضرار األجنبية، فإن قانون حماية ضحايا التعذيب يتطلب من املدعني أن يستنفذوا كل وسيلة متاحة 

28 U.S.C. § 1350  :65 انظر/ي في القانون األمريكي

66 انظر/ي: 
Beth Stephens et al, International Human Rights Litigation in U.S. Courts (2008), Ch. 4, 86-87 
(citing S. Rep. No. 102-249, at 8-9 (1991)).
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الدعاوى على  املزعومة، ويقصر أساس  تقع االنتهاكات  الوطني لألمة حيث  القانون  )مالئمة( إلنصافهم مبوجب 
مجموعة محددة )اقل من أساس الدعاوى احملتملة مبوجب قانون دعاوى األضرار األجنبية(؛ حيث يجيز رفع القضايا 
املتعلقة بالتعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء فقط. ولهذا السبب، فإن الدعاوى املرفوعة مبوجب قانون حماية 

ضحايا التعذيب عادة ما تكون مرتبطة بدعاوى مستندة إلى قانون األضرار األجنبية األوسع نطاقا بكثير من األول.

وفي الوقت الراهن، لم يستقر الرأي بعد حول ما إذا كانت الشركات )الشخص املعنوي/االعتباري( ستحاكم مبوجب 
قانون حماية ضحايا التعذيب، أم فقط ستتم محاكمة املسؤولني وموظفي الشركات األفراد )الشخص الطبيعي(. 
تعذيب وقتل خارج  أعمال  يكون مسؤوال عن  قد  “فرد/شخص”  أي  فان  التعذيب  قانون ضحايا  لغة  وبحسب 
نطاق القانون، ولكنه ال يحدد فيما إذا كان القانون ينطبق على األشخاص الطبيعيني فقط، أم يشمل األشخاص 
االعتباريني أيضا. وعليه، ال زالت احملاكم منقسمة حول هذه النقطة.67 ولكن املستقر انه ميكن مقاضاة مسؤولني 

في الشركات )األفراد الطبيعيني( مبوجب قانون ضحايا التعذيب، طاملا أنهم يعملون مبوجب “قانون ما”.

3/5 قانون نفوذ االبتزاز واملنظمات الفاسدة
)Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act(

أيضا، ميكن للمدعني أن يرفعوا دعاوى تتعلق بتواطؤ الشركات في انتهاكات حلقوق اإلنسان مبوجب قانون نفوذ 
االبتزاز واملنظمات الفاسدة )من اآلن فصاعدا قانون نفوذ االبتزاز(، كما فعلوا في قضايا “كاتربيلر”، يونوكال، 
وشل، فإن قانون نفوذ االبتزاز،68  الذي مت سنه الستهداف اجلرمية املنظمة )كما تعرف باعتبارها “مشروع غير 
قانوني”( حيث يجرم القانون جمع/ استيفاء األموال / الديون بطريقة غير قانونية )باالبتزاز(، أو االنخراط  في 
“أعمال ابتزاز”، ومن ضمنها القتل، واالختطاف، واملقامرة، واحلرق املتعمد، والسطو، والرشوة، والتعامل 
بالفواحش، أو التعامل مبواد محظورة أو مواد كيماوية مشمولة في قائمة احلظر، وحيث تكون أفعال املدعى عليه 
تشكل مخالفة يعاقب عليها قانون الوالية )ليس الفدرالي وحسب(. واالنتهاكات لهذا القانون شبه - اجلنائي 

تكون عقوبتها بالسجن، وللضحايا احلق في املطالبة بجبر ما حلق بهم ومبمتلكاتهم من خسائر أو أضرار.

وقد طالبت الشركات املدعى عليها في هذه احلاالت بإسقاط الدعاوى املرفوعة مبوجب قانون نفوذ االبتزاز، ذلك 
ألن القانون ال ميتد ليشمل سلوك أو فعل مت ارتكابه خارج الواليات املتحدة، والن القانون نفسه ال يصرح بشيء عن 
صالحية انطباقه على األفعال املرتكبة خارج احلدود الدولية للواليات املتحدة. في قضية يونوكال، أسقطت احملكمة 
الدعوى مبوجب قانون نفوذ االبتزاز على أساس أن انتهاكات حقوق اإلنسان قد متت خارج الواليات املتحدة األمريكية، 
باإلضافة إلى أن: )أ( املدعني لم يبرزوا حقائق كافية تشير إلى أن االنتهاكات قد تسببت في خسائر أو إصابات داخل 
الواليات املتحدة )من خالل ميزات تنافسية غير عادلة كما جاء في الدعوى(، و)ب( تصرفات شركة يونوكال في 

داخل الواليات املتحدة )حتويل الدعم املالي والتقني( لم تتسبب مباشرة في اإلضرار باملدعني في بورما.69

67 أنظر/ي: Obstacles to Justice، حاشية رقم 3 أعاله، ص 314 )حاالت مستشهد بها(.

.18 U.S.C. § 1961 et seq :)68 انظر/ي )قانون أمريكي فدرالي

69 حديثا مت إسقاط دعوى اقيمت على أساس قانون نفوذ االبتزاز واملنظمات الفاسدة RICO ضد شركة “بالك ووتر” ]للخدمات 
األمنية[ بسبب قيام أفرادها بإطالق النار على مدنيني عراقيني، وقد استند قرار اإلسقاط على أساس أنها وقعت خارج احلدود 

اإلقليمية. انظر/ي أيضا:
In re: XE Services Alien Tort Litigation (Oct. 2009  E.D.Va). For further information and court 
documents, see http://ccrjustice.org/ourcases/current-cases/estate-ali-hussamaldeen-albazzaz-v.-
blackwater-worldwide%2C-et-al.
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“شل”،  شركة  قضية  في  االبتزاز  نفوذ  قانون  أساس  على  املرفوعة  املدعني  دعاوى  تسقط  لم  احملكمة  أن  بيد 
تأثير أساسي على االقتصاد األمريكي؛ ألن نسبة  لها  إثباتها، سيكون  إذا مت  املزعومة،  أن األفعال  ووجدت 
ما  إذا  الشركة،  تصرفات  وأن  األمريكية،  املتحد  للواليات  تصديرها  يتم  النفط  من  نيجيريا  إنتاج  من   %40
أثبتت، من شأنها تخفيض تكاليف اإلنتاج وبالتالي يعطي الشركة ميزات غير عادلة )ميزات أفضل مما هو متاح 

للشركات األخرى( في سوق النفط في الواليات املتحدة.

أما في قضية “كاتربيلر”، فقد أسقطت محكمة االستئناف الدعوى على أساس أنها تثير مسألة سياسية، بينما 
كانت احملكمة األدنى قد قبلت الدعوى مبوجب قانون نفوذ االبتزاز؛ فقد ادعى أصحاب الدعوى بأن شركة 
“منظمة” بحسب تعريف قانون نفوذ االبتزاز، وانخرطوا في منط من  واجليش اإلسرائيلي شكلوا  “كاتربيلر” 
أمناط الكسب غير املشروع عن طريق أعمال من ضمنها القتل، والسطو، واالبتزاز، والعنف اجلسدي بسبب 
يناسب حاجات اجليش اإلسرائيلي(، والتمويل، واملبيعات،  التصميم مبا  بالتصميم )تعديل  “كاتربيلر”  قيام 
الدعوى،  إطار جهودها إلسقاط  وفي  مبا يخص جرافاتها.  اإلسرائيلي  للجيش  والتدريب  اخلدمات  وتقدمي 
تشكل  لم  وأنها  بحتة،  جتارية  عالقة  كانت  اإلسرائيلي  باجليش  عالقتها  بأن  “كاتربيلر”  شركة  حاججت 
التدمير والقتل وقعت  التجاري كان قانونيا؛ وأن أعمال  بحسب قانون نفوذ االبتزاز، وأن نشاطها  “منظمة” 
خارج الواليات املتحدة، وان نطاق انطباق القانون ال ميتد خارج حدود الواليات املتحدة، كما أنه ال يغطي 
ومبيعاتها  “كاتربيلر”  يكن هناك عالقة سببية بني صناعات  لم  بأنه  الشركة  الشخصية. كما دفعت  اإلصابات 
ثانية؛ وذلك ألن اجليش اإلسرائيلي  باملدعني من جهة  الذي حلق  الضرر  للجيش اإلسرائيلي من جهة، وبني 
فقد  مستقلة،  مؤسسة  اإلسرائيلي  اجليش  أن  ومبا  آخرين؛  موردين  من  اجلرافات  على  احلصول  يستطيع  كان 
كانت أفعاله هي السبب املباشر في إحلاق األذى باملدعني، ولم يكن هناك تواطؤ بحسب قانون نفوذ االبتزاز؛ 

ألن القانون ال ينطبق على الدعوى. 

ورد املدعون بأن “منظمة” مشتركة كانت موجودة بحسب قانون نفوذ االبتزاز، وذلك ألن شركة “كاتربيلر” 
تعاون  في  يظهر  هذا  وأن  الدولي،  للقانون  انتهاكات  ارتكاب  في  ستستخدم  جرافاتها  أن  تعلم  كانت 
وقطع  اجلرافات  وشحن  اإلسرائيلي،  اجليش  مع  باجلرافات  املتعلقة  التكنولوجيا  ومشاركتها  “كاتربيلر” 
التمويل، ولتقدمي  لترتيب  للجيش اإلسرائيلي، والعمل مع اجليش  بها  املتعلقة  التكنولوجيا  الغيار، ونقل 
اجلرافات.  وصيانة  تشغيل  عمليات  على  اإلسرائيلي  اجليش  أفراد  وتدريب  البيع،  بعد  ما  التقني  الدعم 
كما جادل املدعون بأن األعمال غير القانونية لهذه الشراكة شملت هدم بيوت، واعتداءات على املدعني، 
املتعمد  والتسبب  إنسانية،  الال-  واملعاملة  التعذيب  وأعمال  العمد،  والقتل  وفاة،  حاالت  في  وتسببت 
للممتلكات واالستيالء  الواسع  الصحة، والتدمير  أو  البدنية  بالسالمة  املعاناة، واإلضرار اخلطير  بإحداث 
شركة  تنسيق  عن  جنمت  قد  جنيف  التفاقيات  االنتهاكات  جميع  وأن  عليها،  املشروع  وغير  التعسفي 
“كاتربيلر” مع اجليش اإلسرائيلي وكانت متوقعة من شركة “كاتربيلر”. كما أصر املدعون بأن قانون نفوذ 
املتحدة بشكل  الواليات  تصرفت في  “كاتربيلر”  املتحدة ألن شركة  الواليات  ينطبق خارج حدود  االبتزاز 
ملحوظ وملموس لتعزيز مخططها غير القانوني، وأن التواطؤ كان موجودا ألن “كاتربيلر” نفذت مبيعاتها 
بينما كانت تعلم بأنه يجري استخدامها من قبل اجليش اإلسرائيلي الرتكاب جرائم، ورغم ذلك استمرت 

في تزويده باجلرافات وفي تدريبه على استخدامها.

وافقت محكمة املقاطعة مع شركة “كاتربيلر” بأن املدعني فشلوا في تكييف دعواهم مبوجب قانون نفوذ االبتزاز 
واحلكومة  “كاتربيلر”  التجارية بني شركة  العالقة  بأن  بأن: االستنتاج  الفاسدة، وأعلنت احملكمة  واملنظمات 
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كما رأت احملكمة بأنه مبوجب قانون نفوذ  اإلسرائيلية قد أنشأت منظمة غير قانونية “كانت قفزة في الهواء”. 
االبتزاز، فإن النشاطات غير املشروعة يجب أن تقع في داخل الواليات املتحدة، وبأن األعمال “التحضيرية” 
لم  أنها  القضائية؛ حيث  باملتطلبات  لم تف  والتصدير،  التصنيع،  التصميم،  أجل  واشنطن من  في  التي متت 
ترق إلى مستوى األفعال التي تسببت باألذى الذي وقع على املدعني. وبذلك، قامت احملكمة بإسقاط ادعاء 
املدعني باكتساب اجليش اإلسرائيلي للملكية بطريقة غير مشروعة، ألنه عندما مت جتريد املدعني من أمالكهم، 
بل إن تدميرها كان من أجل إقامة مناطق عازلة. كما أخذت احملكمة  لم يقم اجليش اإلسرائيلي بـ”اكتسابها”، 
– حيث أن جنود اجليش اإلسرائيلي وحدهم هم الذين تسببوا  املتعلقة بالسببية  “كاتربيلر”  أيضا بحجة شركة 
في الضرر، وليس نشاط “كاتربيلر” التجاري. وقامت احملكمة بإسقاط اإلدعاء بالتواطؤ؛ ألنه لم يكن هناك 

انتهاك لقانون نفوذ االبتزاز.

4/5 قانون الوالية بشأن دعاوى األضرار الناشئة عن املسؤولية التقصيرية
State Law Tort Claims

األجنبية،  األضرار  دعاوى  قانون  إلى  دعاواهم  برفع  اإلنسان  حقوق  بِشأن  التقاضي  حاالت  املدعون  يستند 
ولكن عادة ما يتم االستناد أيضا إلى قانون الوالية اخلاص باألضرار الناشئة عن املسؤولية التقصيرية؛  مثلما 
وقانون الوالية بشأن األضرار الناشئة عن  “يونوكال” و“شل”.  فعلوا في الدعاوى ضد شركات “كاتربيلر”، 
املسؤولية التقصيرية يؤسس مسؤولية الفاعل؛ أي الشخص الذي يلحق ضررا بشخص آخر، على اإلهمال، 
حتى  الشخص  مسؤولية  تنشأ  األحيان  بعض  وفي  املقصود(،  )اإلضرار  العمدي  والتصرف  االحتراز،  وقلة 
للمتبوع عن أعمال  القانونية  الفاعل )املسؤولية املشددة/الصارمة(، مثل املسؤولية  بدون وجود خطأ من قبل 
يلحق  ضرر  أي  عن  الضحايا  جبر  يقرر  عموما  األضرار  قانون  وألن  ثالث.  لطرف  ضررا  حتدث  التي  التابع 
اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  وألنه  وامللكية،  والعقلية،  البدنية  السالمة  الكرامة،  احلرية،  باحلياة، 
من  به  حلق  ما  بجبر  املطالبة  للمضرور  يتيح  القانون  فان  األضرار،  هذه  من  أكثر  أو  واحد  على  تشتمل  دائما 

أضرار.

أ( اإلهمال والتقصير

بـ”واجب الرعاية”— مثل  ميكن أن تنشأ مسؤولية شركة ما عن إهمال يلحق ضررا بشخص تدين له الشركة 
املستخدمني/املوظفني، املستهلكني أو أولئك األشخاص القريبني من نطاق عملياتها. فعلى الشركة أن تتخذ 
إدراك األخطار  الشركة في  ما فشلت  املتوقع منطقيا حدوثه. وإذا  لتجنب وقوع األذى  الالزمة  االحتياطات 
ضرر  أي  عن  مسؤولة  ستكون  عامة،  كقاعدة  فإنها،  املالئمة،  اإلجراءات  اتخاذ  في  فشلت  أو  املستقبلة، 
فصمت  قد  آخر  فاعل  تصرفات  بأن  احملكمة  تالحظ  قد  املثال،  سبيل  فعلى  استثنائية.  حاالت  في  إال  يقع 
العالقة السببية بني فعل الشركة والضرر )أي انعدام العالقة السببية ما بني الفعل والنتيجة(، واملعروف باسم 
الطرف  مع  عالقة  الشركة  لدى  كان  إذا  جدا،  مستبعدا  االستثناء  هذا  سيكون  ذلك،  ومع  التدخل”.  “فعل 
تصرفه.  توقع  املنطقي  من  وكان  بالشركة(  مباشرة  يرتبط  وال  املضرور  غير  وهو  اخلارجي  )املتدخل  الثالث 
وفي حاالت تواطؤ الشركات، قد يزعم الضحايا بأن الشركة تعاملت بإهمال، وجتاهلت اخلطر الذي ميكن 
أن يرتكبه الفاعل املباشر لالنتهاكات، وذلك ألنه كان يفترض في الشركة أن تتوقع تلك االنتهاكات— على 
املفرط )كما في حالتي  العنف  باستعمال  تاريخ معروف  لها  أمن  الشركة قوات  املثال، عندما تستخدم  سبيل 

“يونوكال” و“شل”(. 
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ب( قلة االحتراز: التهّور واالستهتار

قلة االحتراز يتمثل في حالة إدراك شخص أو من املفترض إدراكه ملخاطر فعل ما، ومع ذلك يقوم به دون ان 
االحتراز  قلة  )أ(  االحتراز:  قلة  حول  نظريتان  وهناك  آخر.  بطرف  ضرر  إحلاق  إلى  يؤدي  مما  كفاية،  يحترس 
القيام  بارتكاب فعل ما كان عليه  بالفعل )أي  بالفعل االيجابي؛ أي عندما يقوم الشخص  املوضوعي، ويكون 
به(، أو بالفعل السلبي؛ أي في حالة االمتناع عن أداء ما هو واجب القيام به أو الفشل في أداء الواجب كما يلزم، 
وقلة االحتراز املوضوعي يكون في مواجهة خطر كبير ال مبرر لوقوعه أصال،  األمر الذي يترتب عليه إحداث 
ضرر ناشئ عن خطر معروف وواضح أو هكذا يفترض. )ب( قلة االحتراز الذاتي، ويعود أيضا إلى ما يعرف 
بـ” قلة االحتراز املتعمد”، ويكون عندما يعلم الشخص بوجود خطر فعلي كبير ولكنه ال يعيره العناية الالزمة. 
وعليه، عندما تقوم شركة ما عن علم ودراية  بتوظيف أو باالستمرار في تشغيل مزودي اخلدمات األمنية الذين 
يشتركون في، أو كانوا مشتركني في  ارتكاب انتهاكات واسعة حلقوق اإلنسان، يكون للمدعني احلق باالدعاء 

بأن الشركة قد تصرفت بقلة احتراز، وبالتالي، هي مسؤولة عن األضرار  التي حلقت بهم.

ج( األضرار املقصودة: اإليذاء اجلسدي، واالعتداء بالضرب، واإليذاء املعنوي 

الشركة  وتكون  املتعمدة.  األضرار  األجنبية  األضرار  قانون  أساس  على  املرفوعة  القضايا  في  املدعون  يدرج 
مسؤولة عن األضرار املتعمدة إذا قامت طوعيا بفعل ما وهي تعلم بأن هكذا أفعال سوف تسبب ضررا، أو كان 
التي تقوم  مبساعدة طرف ثالث، مثل حكومة  من املرجح بدرجة كبيرة بأن ضررا سوف ينتج عنها.  فالشركة 
أجنبية تنتهك حقوق اإلنسان، أو تقوم بتوظيف طرف ثالث يكون من املؤكد بدرجة كبيرة بأنه سيوقع ضرر على 
الضحايا، وتكون على علم بذلك؛ قد تعتبر مسؤولة عن األضرار املقصودة مثل االعتداء، الضرب، أو التسبب 

في األسى العاطفي )األضرار املعنوية(.

د( مسؤولية بيع منتجات تستخدم في ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان

ان قيام  شركة ما ببيع بضاعة تستخدم من قبل املشتري في ممارسات تنتهك حقوق اإلنسان، يثير الشك. وعليه، 
فان الشركة كقاعدة عامة مطالبة في هكذا حالة بإبداء مزيد من العناية واحلرص عند تزويد البضاعة أو اخلدمة 
فال  االستعمال،  متعددة  اخلدمات  أو  املنتجات  أما  االنتهاكات.  القانونية عن  املسؤولية  للمشتري وإال حتملت 
تثير مسألة املسؤولية بذات الدرجة، ولكن تزداد احتماالت قيام املسؤولية، إذا كانت البضائع أو اخلدمات خطرة 
في حد ذاتها، أو عندما تكون الشركة علمت فعليا، أو أمكنها أن تعلم بسهولة، بوجود خطر وقوع ضرر بسبب 

تورط املشتري في انتهاكات سابقة.

وهناك عامل هام في مثل هذه احلاالت وهو العالقة بني الشركة والضحية، أو مرتكب االنتهاكات؛ فاملوظفون، 
واملستهلكون، أو أولئك الذين يقطنون قريبا من األماكن التي تستخدم فيها البضاعة، هم على األغلب أكثر توفيقا 
املتوقع.  اعتبارات تعرضهم للخطر  تزداد  بنجاح من غيرهم من الضحايا؛ ألنه في حالهم  الشركة  في مقاضاة 
وبالتالي، يكون مطلوبا اتخاذ  املزيد من التدابير االحترازية الفعالة، بينما سينظر إلى الضرر الذي يحدث ضمن 

نطاق أوسع )بعيدا عن نطاق استخدام البضاعة(، بأنه اقل ارتباطا مببيعات الشركة.

في قضية كوري ضد شركة “كاتربيلر”، وفي املكان الذي باعت فيه الشركة جرافاتها، ومن ثم مت استخدامها من 
قبل املشتري القتراف انتهاكات حقوق اإلنسان، استند املدعون إلى  اإلهمال من قبل الشركة وذلك باالستناد 
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التقصيرية.70 ولكن احملكمة رفضت جميع  املسؤولية  الناشئة عن  األضرار  بشأن  الوالية  قوانني  من  إلى عدد 
ادعاءاتهم على أساس أن القضية تنطوي على مسألة سياسية ليس من املالئم أن تبت احملكمة فيها.

الفلسطينية احملتلة  املنتجة في املستعمرات اإلسرائيلية في األرض  البضائع  التوريد:  هـ( عالقة حلقات 
عام 1967

الشركة  تكون  قد  املتعمدة   األضرار  أو  واالستهتار،  االحتراز  وقلة  اإلهمال،  نظريات:  إلى  باالستناد 
سلسلة  في  املزودين  قبل  من  ترتكب  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  في  التواطؤ  عن  قانونيا  مسؤولة 
حينما  اإلدعاءات  هذه  مثل  الكمبيوتر  وشركات  املالبس  تصنيع  شركات  واجهت  فقد  اإلمداد/اإلنتاج. 
على  هنا  القانونية  املسؤولية  وتعتمد  مورديها.  قبل  من  القسرية  العمالة  استخدام  أو  األطفال  تشغيل  جرى 
االنتهاكات،  ملرتكبي  السابق  السلوك  بناء على  متوقعة بشكل معقول  االنتهاكات  ما كانت  إذا  )أ(  يلي:  ما 
سلسلة  في  االنتهاكات  مرتكب  قرب  ومدى  موقع  )ب(  بالتدقيق،  بسهولة  كشفها  املمكن  من  كان  أو 
وميكنها  الوحيد  )املورد(  املشتري  هي  الشركة  كانت  ما  إذا  و)ج(  مقاضاتها،  يتم  التي  الشركة  من  التوريد 

أن متلي شروط العمل.

وميكن إقامة احلجة على الشركة إذا كانت تشتري بضائع، قوة العمل، أو موارد منشؤها املستعمرات اليهودية 
انتهاكات حقوق اإلنسان،  الفلسطينية احملتلة، فهي بذلك تكون مشاركة في  الواقعة في األرض  اإلسرائيلية 
وألن  محتلة،  أراض  إلى  املدنيني  السكان  نقل  حتظر  التي  جنيف  اتفاقيات  ينتهك  املستعمرات  إقامة  ألن 
باالستناد  احملاججة  ميكن  كما  اإلنسانية.  ضد  جرمية  وهي  عنصري،  فصل  نظام  من  جزء  املستعمرات  تلك 
االحتراز  وقلة  واإلهمال،  املشترك،  واملشروع  والتواطؤ/التآمر،  والتحريض،  املساعدة  نظريات:  إلى 
معرفة  مدى  على  أخرى؛  أمور  بني  من  تشتمل،  قد  املسؤولية  تقرر  التي  الصلة  ذات  والعوامل  واالستهتار. 

املشتري )الشركة( مبصدر البضاعة، ومدى قرب الشركة من املورد في سلسلة املبيعات.

رغم  اإلسرائيلية  اليهودية  املستعمرات  في  منتجة  بضائع  باستيراد  للتجار  األمريكية  املتحدة  الواليات  وتسمح 
عدم شرعيتها، وهكذا، ميكن للمورد القول بأنه ال ينبغي للمحكمة أن تفصل في الدعوى مبوجب مفهوم عدم 
قرارات  يتعارض مع  أن  أدناه(، وألن ذلك من شأنه  نقاشها  )يتم  القضاء  قبل  نظر مسألة سياسية من  صالحية 

جهات حكومية أخرى تتولى شأن االستيراد.

5/5 الدفوع القانونية والعقبات أمام إنصاف الضحايا

كما سيجري نقاشه أدناه، تواجه املدعني عقبات رئيسة لدى مقاضاتهم الشركات متعددة اجلنسية/ متعدية احلدود 

70 اشتملت إدعاءات املدعني على )1( التسبب في املوت غير القانوني، مؤكدين أن على شركة “كاتربيلر” واجبات جتاه املتوفني 
ألنهم كانوا ضحايا منظورين لالستخدام غير املشروع من قبل اجليش اإلسرائيلي جلرافات الشركة التي كانت على علم به، )2( 
إحلاق األذى بالعموم، وقد حاجج املدعون بأن شركة “كاتربيلر” قد تدخلت في حقوق املدنيني الفلسطينيني في األراضي احملتلة 
في الصحة والسالمة العامة، السالم والراحة والرفاهية من خالل توريدها جلرافات مت استخدامها في هدم البيوت، )3( اإلهمال، 
حيث أكد املدعون بأن شركة “كاتربيلر” عليها واجب الرعاية جتاه املدعني واملتوفى ألنهم كانوا ضحايا متوقعني لالستخدام 
غير القانوني للجرافات من اجليش اإلسرائيلي، وبأن شركة “كاتربيلر” خرقت هذا الواجب من خالل توريد جرافات تستخدم في 
هدم البيوت، و)4( إهمال في آليات مراقبة املبيعات والتوزيع، حيث أكد املدعون بأن شركة “كاتربيلر” تتحمل واجب الرعاية جتاه 
األشخاص الذين أصيبوا ]تضرروا[ من جراء استخدام غير قانوني متوقع من قبل طرف ثالث ملنتجات الشركة، وأن استخدام 

اجليش اإلسرائيلي للجرافات كان متوقعا.
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في محاكم الواليات املتحدة األمريكية. وباإلضافة لهذه احلواجز، جتدر اإلشارة إلى أن حتيز القضاء في الواليات 
املتحدة يزيد من األعباء بالنسبة للمدعني الفلسطينيني بشكل خاص.71

أ( االختصاص الشخصي )الوالية القضائية على األشخاص(

تعدد  من  اإلنسان  حقوق  بخصوص  احلدود  متعدية  الشركات  مقاضاة  عملية  في  القانونية  العقبات  أعظم  تنشأ 
التابعة  الفروع  أنشأت هياكل معقدة مع مستويات متعددة من  الشركات  الكثير من هذه  الشركات.  جنسية هذه 
لها، معتمدة على الدرع املشترك بني الشركة األم أو القابضة والفروع أو الشركات التابعة؛ وذلك حلماية نفسها من 
املساءلة القانونية، وللحد من خطر “تواجدها” في ظل والية قضائية واحدة، وجتنبا للخضوع للوالية القضائية على 
 .)forum non convenien( ”األشخاص، وميكنها ايضا من التقدم بدفوع قانونية من نوع “عدم مالءمة الهيئة
وغالبا ما تقوم الشركات متعدية احلدود أو متعددة اجلنسية بتخفيض رأس مال الشركات التابعة الفرعية في اخلارج 
بحيث تصبح هذه غير قادرة على دفع قيمة حكم قضائي لصالح ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، في حني أنه 

سيكون من الصعب على املدعني إنفاذ حكم قضائي صدر لصاحلهم ضد شركة أجنبية.

1.التــــواجـــــــــــد

فيكون  احملكمة،  فيها  توجد  التي  الوالية  قانون  تتبع  الفدرالية  احملاكم  في  األشخاص  على  القضائية  الوالية 
األشخاص خاضعني للقضاء املختص في املنطقة التي يقيمون فيها، أو حيث وقعت األفعال موضوع الشكوى، 
أو في املكان الذي كانوا حاضرين فيه جسديا/فيزيائيا. وباعتبار الشركة شخص قانوني )معنوي(، ميكن مقاضاتها 
بحسب الوالية القضائية في األماكن التالية: )أ( في منطقة الوالية القضائية التي فيها املقر الرسمي للشركة، أي 
الذي  املكان  الذي وقعت فيه األفعال موضوع الشكوى، و)ج( في  املكان  مكان تأسيسها وتنظيمها، )ب( في 
يكون فيه للشركة “تواجد” )والذي يعني في العادة املكان الذي تقوم فيه الشركة بـ“أعمال منتظمة ومستمرة”. 
وبالتالي، تكون الشركة األجنبية خاضعة للوالية القضائية الشخصية حملكمة فيدرالية، إذا كان تواجدها مثبت 
من خالل “القيام بأعمال” في داخل الوالية التي تقع فيها احملكمة، وذلك على النحو الذي يحدده اختبار القيام 
بأعمال مستمرة ومنتظمة.72 وإذا ما وجدت احملكمة املدعى عليه متواجدا مبا فيه الكفاية، فإن احملكمة ستقرض 

واليتها على املدعى عليه إذا كان القيام بذلك “منصفا” و“مبرر سببيًا”.73

2. مسؤولية الشركة األم )القابضة(

املدعون  يحاول  املشروعة،  غير  األفعال  فيه  الذي وقعت  البلد  في  متعذرا  يكون  ما  عادة  الضحايا  إنصاف  ألن 
إلى  )جنبا  القابضة  أو  األم  الشركة  مقاضاة  إلى  باللجوء  األذى  في  تسببت  التي  محليا  العاملة  الشركات  جتاوز 

71 أنظر/ي بشكل عام: 
Susan M. Akram and Yasmine Gado, Legal Strategies Towards Accountability under International 
Law: Civil Tort Claims and Related Mechanisms in US Courts, Al Majdal (Aug. 2009) (describing 
barriers to recovery by Palestinian and Arab plaintiffs in ATCA cases for reasons that did not 
mandate dismissal of suits against Arab or Palestinian plaintiffs).

72 الدالئل التقليدية على وجود شركة ما هي وجود مكتب للشركة، قائمة هاتف، حسابات بنكية أو أمالك أخرى في الدولة، وقيام 
الشركة بإقامة عالقات عامة هناك، وإذا ما كان لديها أفراد مقيمون في الدولة بشكل دائم من أجل تعزيز مصاحلها.

يتحدد اإلنصاف من خالل مجموعة من العوامل، من بينها جنسية املدعى عليه، العبء والصعوبات التي تواجه املتهم في   73
التقاضي أمام محفل معني، واملوقع الذي وقعت فيه األحداث موضوع الدعوى، وغيرها.
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جنب مع الشركة التابعة/ املقبوضة(. وقانون الشركات يجعل من هذا األمر صعبا؛ حيث تعتبر الشركة التابعة 
صاحبة “شخصية منفصلة” )ليس كالفرع(، وبالتالي فإن أفعالها ال تعزى في العادة إلى الشركة األم/ القابضة، 
ومع ذلك، هناك استثناءات محدودة لهذه القاعدة، وهي عندما )أ( يكون كال الكيانني وجهني لشخصية/شركة 

واحدة، أو )ب( عندما تعتبر الشركة التابعة مبثابة وكيل للشركة األم/ القابضة.

مسؤولية الشركة املستترة: نزع ستار التخفي عن الشركة األم 

في العادة تلعب الشركة التابعة/ املقبوضة دور الدرع الواقي حلماية الشركة األم أو القابضة من املساءلة القانونية عن 
التصرفات غير املشروعة للشركة املقبوضة. فالشركة األم أو القابضة باعتبارها مساهم في الشركة التابعة، وتستثمر 
أموالها فيها، وبحكم موقعها في هيكلية الشركة التابعة تتحمل مسؤولية قانونية محدودة عن أفعال األخيرة. وفي 
حاالت نادرة، تتمكن احملكمة من “نزع ستار التخفي” هذا، وتعتبر الشركة األم أو القابضة مسؤولة مسوؤلية 
املتبوع عن أفعال الشركة التابعة/ املقبوضة، وذلك إذا خلصت إلى أن الشركة التابعة هي وجه آخر للشركة األم. 
ويجري اعتبار كال الكيانني )الشركتني( مبثابة ذات واحدة ولكن بوجهني؛ اي ذات شخصية قانونية واحدة، إذا: 
)أ( كانت الشركة األم تتحكم بالشركة التابعة إلى درجة جتعل األخيرة مجرد أداة للشركة األم — بعبارة أخرى، 
ثبوت وحدة في املصالح وامللكية بحيث أن الفصل بني الشخصيتني ال يستقيم، و)ب( إذا كان من شأن األخذ 
بهويتيهما املنفصلتني أن يؤدي إلى الغش أو الظلم، وذلك للتملص من دفع التعويضات التي يقررها القضاء بحجة 
عدم كفاءة الشركة التابعة ماليا. كما أن التدخل املباشر ملوظفي الشركة األم ومستخدميها في أعمال الشركة التابعة، 

واشتراك مدراء األم في التوجيه، واختالط التمويل، تعتبر عوامل إضافية تعزز وحدة الشخصيتني.74 

الوالية القضائية على الوكالة/الشركة الفرع

هذه  لدى  وجد  ما  إذا  أم”  “شركة  على  الشخصية  بالوالية  يتعلق  فيما  اختصاصها  متارس  أن  للمحكمة  يجوز 
الشركة األم مستخدم/ موظف أو فرع يعمل مبثابة وكيل في منطقة الوالية القضائية للمحكمة. وقد كانت هذه 
الثانية في سؤال وجود  القضائية  الدائرة  الفدرالية -  بتدقيق احملكمة  “شل”؛ حيث  احلالة في قضية شركة  هي 
عالقة وكالة ألغراض الوالية القضائية )وليس لتقرير مسؤولية الشركة(، رأت احملكمة أن عالقة الوكالة تثبت إذا 
كان أداء الوكيل للخدمات املقدمة للشركة األم على قدر كاف من األهمية، ويعادل األداء في حال كانت الشركة 
نفسها/بذاتها تؤديه.75 وليس شرطا أن توجد اتفاقية وكالة رسمية من أجل إثبات مبدأ وجود الوكالة ألغراض 
الوالية القضائية، وال حاجة للمدعى عليه بأن يكون قد مارس سيطرة مباشرة على الوكيل، ولكن الوكيل يجب 
أن يكون قد مت استخدامه في املقام األول من قبل املدعى عليه، وأن ال يكون مشاركا في تقدمي خدمات مشابهة 

لزبائن آخرين.

74 أنظر/ي:
Enterprise Liability: Reviewing and Revitalizing Liability for Corporate Groups, 97 Cal. L. Rev. 195, 
197 (2009) (“Enterprise Liability”).

 Unocal( :75 بينما في قضية يونوكال وصفت احملكمة الفدرالية - الدائرة التاسعة فحص اختصاص وكالتها بذات الطريقة، انظر
Corp., 248 F.3d at 928-31(، وفي قضية حديثة أضافت الدائرة القضائية متطلبا جديدا متثل في ممارسة الشركـــة األم 
سيطرة واسعة على الشركة التابعة )املقبوضة(. وقد نتج عن رفض الدعوى )إسقاطهـــا( عبئا أكبر، رغم أن كان جلياً ان الشركة 
 Bauman v. DaimlerChrysler AG (9th Cir. :املدعى عليها كسبت نصـف أرباحها السنوية في السوق األمريكية. انظر
((Aug. 2009(. فقد قدم احد القضاة رأيا مخالفا حيث اكد أن اختبار أكثر صرامة من شأنه “أن يشكل درعا للشركات األجنبية 
من اإلجراءات القضائية في احملاكم األمريكية, بالرغم من أن هذه الشركات قد نظمت أمورها من أجل كسب أعظم أرباح ممكنة من 

األسواق األمريكية — وبالتالي حرمان املدعني، ومن بينهم هؤالء الذين عانوا من انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، من العدالة”.
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التي  التابعة  النيجيرية  قام املدعون مبقاضاة الشركات األجنبية األم عن أعمال الشركة  “شل”،  في قضية شركة 
تسببت في إحلاق الضرر بهم، باإلضافة إلى مقاضاة التابعة نفسها. وكان على الشركات األم، التي تقع مقراتها 
الرئيسة في اجنلترا وهولندا، أن تكون “متواجدة” أيضا في نيويورك لكي تقوم احملكمة مبمارسة واليتها عليهما. 
وقد وجدت احملكمة أن الشركتني األم متتلكان تواجدا كافيا ليتم محاكمتهما في نيويورك؛ ألنهما احتفظتا مبكتب 
لعالقات االستثمار قام بتأدية خدمات بقدر كاف من األهمية للشركات األجنبية األم، وبذلك يكون هذا املكتب 

مبثابة ممثلهم بالوكالة في نيويورك.76

القضائية  الدائرة  الفدرالية -  قامت احملكمة  بالتسوية،  “شل”  تقوم شركة  أن  قبل  للمحكمة  في احلكم األخير 
“شل”.77   لشركة  التابعة  النيجيرية  الشركة  ضد  الدعاوى  أسقطت  التي  املقاطعة  محكمة  حكم  بإلغاء  الثانية 
وكانت محكمة املقاطعة قد أسقطت الدعوى ضد شركة شل- نيجيريا، على أساس أنه لم يكن لديها ما يكفي 
من األعمال في الواليات املتحدة لتجري محاكمتها في احملاكم األمريكية.78 وقد سمح قرار محكمة الدائرة 
التابعة  النيجيرية  والشركة  شل  عالقات  إلثبات  املعلومات؛  من  املزيد  عن  بالبحث  للمدعني  الثانية  القضائية 

بالواليات املتحدة. وبعد خمسة أيام من هذا احلكم وافقت شركة “شل” على تسوية.

هذه قرارات أساسية، على األقل بالنسبة للدائرة القضائية الثانية، ألنها أسست إلمكانية مقاضاة الشركات التي 
تقوم بأعمال هامة في الواليات املتحدة أمام احملاكم األمريكية بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان حتى ولو جنمت 

هذه عن أعمال فرع أو شركة تابعة وكانت قد وقعت بعيدا )خارج الواليات املتحدة(.

النظام االقتصادي املوحد

يحتوي قانون الشركات على عقبات رئيسية محتملة في احلاالت التي تستند إلى قانون دعاوى األضرار األجنبية 
املشروعة عادة  التصرفات غير  الشركات متعدية احلدود/ متعددة اجلنسية؛ وذلك لكون اإلدعاءات حول  ضد 
ما يتم القيام بها من قبل شركة فرعية أو تابعة تأسست وتقع خارج الواليات املتحدة، وأيضا احتمال أن تكون 

الشركة األم هي شركة أجنبية. وقد علق أحد محامي املدعني في قضية “يونوكال” قائال:

للوالية  كامل  بشكل  اخلاضعة  املواضيع  من  كواحد  بحثه  إبان  الشركات  انفصال  موضوع  إلى  النظرة  تطوير  مت 
القضائية الداخلية )الوطنية(؛ مثال تراجعت املخاوف من متلص شركة أم مسؤولة قانونيا في كاليفورنيا من خالل 
حقيقة أن شركة تابعة لها في نيويورك تتمتع بكفاءة مالية على نحو واف. ومع ذلك، عند التعامل مع الشركات 
إلى موقع/شخص  املسؤولية، وليس ملجرد حتولها  لتفادي تلك  إنشاؤها أصال   التي مت  املوجودة خارج احلدود 
آخر، فانه ال بد من تطبيق حتليل مختلف. فالشركات األم يجب أن تكون مسؤولة على أساس عوامل تظهر من 

Wiwa 226 F3d 88 (2nd Cir. 2000)  :76 أنظر/ي

No. 08-1803-cv (2nd Circ. Jun. 2009) :77  انظر/ي

78 انظر/ي:
Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., 02 Civ. 7618, 04 Civ. 2665, 2 3008 WL 591869 (S.D.N.Y. 
March 4, 2008).
حاجج املدعون بأن للمحكمة والية قضائية على شركة شل- نيجيريا ألن نصف إنتاجها من النفط يتم تصديره للواليات املتحدة 
األمريكية، ولديها وكيل استيراد في الواليات املتحدة، وتقوم بتسويق منتجاتها النفطية في الواليات املتحدة، كما تقوم بتجنيد 
موظفني وعقد حلقات تدريب في الواليات املتحدة من خالل كيان آخر لشركة شل في الواليات املتحدة، وتعاقدت لبناء بارجة في 

.USAID نيو أورليانز” من بني عقود خدمات أخرى، ولديها شراكة في مشاريع مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية“
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قبل  توفيره من  املال االبتدائي مت  الشركة األم، وان رأس  قبل  اتخاذها من  بأن قرارات االستثمار قد مت  خاللها 
قادرين على اإليهام  الشركة األم  إذا كان محامو  الشركة األم. وعليه،  الشركة األم، وبأن األرباح ستعود على 
املسؤولية  ينفي  أن  ينبغي  ال  ذلك  فان  ظاهريا،  ينكره   ما  بتقدمي  وذلك  قائم،  الشخصيتني(  )بني  االنفصال  بان 

القانونية.79

لقد اقترح بعض احملامني واألكادمييني فكرة “املسؤولية على أساس املشروع املشترك/املوحد”،80 وهي نظرية 
موحد،  اقتصادي  مخطط/نظام  هو  واحدا  كال  جميعها  تشكل  تابعة  شركات  مجموعة  مع  أم  شركة  بأن  تفيد 
انتهاكات حقوق اإلنسان ككيان واحد.  القانونية عن  املسؤولية  يتحمل  أن  برمته يجب  املشروع  فإن  وبالتالي، 
ولكنهم لم  وقد قدم املدعون هذه احلجة خالل متابعتهم إجراءات محكمة الوالية في قضية شركة “يونوكال”، 
ينجحوا. ومن وجهة نظر احملكمة لم يكن هناك “وحدة مصالح” بني كيانات الشركات حتى يتم اعتبارها الكيان 
االقتصادي  النظام/املخطط  أو  املشروع  أساس  على  املسؤولية  فكرة  فإن  وبالتالي  الوظيفية،  الناحية  من  نفسه 

املوحد لم تلق قبوال حتى اآلن.81

)Forum Non Conveniens( عدم مالءمة الهيئة )ب

لقد كانت العديد من الشركات ناجحة في احلصول قرار إسقاط دعاوى مرفوعة ضدها على أساس قانون األضرار 
األجنبية )ATCA(؛ وذلك استنادا إلى عدم مالءمة الهيئة “القضاء” )FNC(.82 وهو مذهب يعطي للمحكمة 
سلطة تقديرية في حاالت نادرة إلسقاط دعوى تقع ضمن واليتها واختصاصها، وذلك عندما قد تشكل الدعوى 
إزعاجا كبيرا للمدعى عليه، أو للنظام القضائي، أو لكليهما معا.83 وإلعمال قاعدة عدم مالءمة الهيئة تقوم 
احملكمة بفحص من شّقني لتحديد ما إذا كان إسقاط الدعوى هو القرار الصحيح: أوال، التحقق من وجود “هيئة 

أخرى مالءمة، وثانيا: تقدير أو املوازنة بني املصالح اخلاصة والعامة.84 

وتعتبر الهيئة البديلة؛ أي احملكمة األخرى غير التي جلأ إليها املدعي، مالئمة  إذا كانت تتيح للمدعي جبر أضراره  
وإمكانية إنصافه.85  وتأخذ احملكمة عند تقريرها مدى توافر وصالحية وجود هيئة أخرى مالئمة فيما إذا كان 
هناك  قانون موضوعي يعيق دعوى املدعي بجدية،  ووجود حتيز، وعدم قدرة املدعي على الوصول للمحكمة 

79 انظر/ي:
Terry Collingsworth, The Key Human Rights Challenge: Developing Enforcement Mechanisms, 15 
Harv. Hum. Rts. J. 183 (Spring 2002).

80 أنظر/ي، على سبيل املثال: Enterprise Liability, supra note 74, at 197  )ويحتوى على مناقشة ملسؤولية املشروع 
املشترك/املوحد مبوجب القانون األمريكي في سياق التقاضي بشأن حقوق اإلنسان،  وايضا قضية شركة يونوكال(.

81 أنظر/ي، املرجع السابق، ص 200 )“وعلى الرغم من احلصول على قدر من دعم األوساط القانونية األكادميية، باالستناد إلى بدهية 
– حتقيق الربح يستوجب الدفع -  إال أن مسؤولية املشروع عن األضرار التي تسببها الشركة لم تكن مقبولة عموما – وجاهيا 

على األقل(.

82 أنظر/ي مثال:  
Turedi v. Coca Cola Co., 460 F. Supp. 2d 507 (S.D.N.Y. 2006); Aguinda v. Texaco, 142 F. Supp. 2d 
534 (S.D.N.Y. 2001), aff’d as modified, 303 F.3d 470 (2d Cir. 2002); Flores v. Southern Peru Copper 
Corp., 253 F. Supp. 2d 510 (S.D.N.Y. 2002).

Gulf Oil Corp. v. Gilbert, 330 U.S. 501, 507 (1947).  :83 أنظر/ي

Wiwa v. Royal Dutch Petroleum Co., 226 F.3d at 100. :84 أنظر/ي على سبيل املثال

Piper Aircraft, 454 U.S. 235, 254-55 (1981). :85 أنظر/ي
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تبعا للتكلفة، ووجود قيود على تأشيرات السفر وعقبات عملية أخرى قد حترم املدعي من حق إقامة دعواه، أو 
عدم وجود املدعى عليه ضمن نطاق الوالية القضائية للمحكمة املختصة.86 ويتحمل املدعى عليه عبء إثبات 

وجود هيئة أخرى بديلة مالئمة.  

املوازنة ما بني املصالح اخلاصة  بديلة مناسبة، يجب على احملكمة بعد ذلك أن جتري اختبار  وإذا وجدت هيئة 
لألطراف واملصالح العامة للهيئة البديلة:87

وتتضمن املصالح اخلاصة لألطراف ما يلي: )1( إمكانية الوصول لألدلة، )2( إمكانية إلزام الشهود غير الراغبني 
باحلضور، )3( تكاليف حضور الشهود املستعدين للشهادة، )4( اإلمكانية العملية للوصول إلى األدلة وعرضها، 
)5( إمكانية تنفيذ احلكم بعد صدوره، و)6( أية اعتبارات أخرى تؤثر في سهولة التقاضي، وعلى تكاليف وعدالة 
احملاكمة. فيما تشتمل املصالح العامة على: )1( وقوع احملكمة حتت ضغط كثرة الدعاوى؛ )2( إذا ما كان تشكيل 
هيئة احمللفني سيشكل عبئا على املجتمع؛ )3( إذا كانت احملكمة ستواجه صعوبات ناشئة عن تنازع القوانني أو 
تطبيق القانون األجنبي، و)4( وجود مصلحة محلية )وطنية( في البت في النزاع في الوطن. ]   [ إلسقاط دعوى 
على أساس عدم املالءمة فانه يلزم ضمان أن املوازنة بني املصالح العامة واخلاصة تتم بدقة وتراعي مصلحة املدعي، 

وذلك الن مصلحة املدعي في “اختيار جهة التقاضي ال يتوجب املساس بها إال نادرا”.88

باإلضافة إلى االختبار أعاله، قضت احملكمة الفدرالية األمريكية العليا بأن خيار املدعني الوطنيني يستحق قدرا 
“أقل  أقل ألنه  املدعني األجانب يستحق مراعاة  اختيار  بينما  الوطني،  القضاء  املراعاة عندما يختارون  أكبر من 
معقولية”؛ وذلك بافتراض أن املدعي األجنبي قد اختار القضاء األمريكي ألسباب تتعلق مبدى مالءمته له.89 
وفي رأي احملكمة؛ فمن احملتمل أن يكون املدعون األجانب قد اختاروا محاكم الواليات املتحدة ليس بسبب 
التصادم ما بني فكرة عدم مالءمة  القانون.90 وهكذا، يوجد هناك نوع من  مالءمتها، بل لالستفادة من مزايا 
للمدعني  هيئة  توفير  هو  القانون  من  الكامل  الغرض  وان  خصوصًا  األجنبية،  األضرار  دعاوى  وقانون  الهيئة 
األجانب بأن يسمعوا )بكسر امليم( قضاياهم حول انتهاكات القانون الدولي، حتى عندما يكون املدعى عليه ليس 

مواطنا أمريكيا.91

في قضية شركة “شل”، طرحت احملكمة الفدرالية - الدائرة القضائية الثانية هذا التوتر عند بحث موضوع مالءمة 
الهيئة، ورفضت إسقاط الدعوى على أرضية عدم مالءمة الهيئة؛ ألن املدعني كانوا مقيمني في الواليات املتحدة، 
وبسبب وجود “املصلحة العامة املتضمنة في أحكام قانون دعاوى األضرار األجنبية من خالل توفير هيئة للفصل 

86  انظر/ي:
Gary Born, International Civil Litigation in United States Courts: Commentary and Materials, 3d 
Ed., 1996, 351-53.

Gulf Oil Corp. at 508–09. :87 أنظر/ي

88 نفس املرجع السابق، ص ص 509-508.

Piper Aircraft Co. v. Reyno, 454 U.S. 235, 255 (1981).  :89 أنظر/ي

90 نفس املرجع السابق.

91 انظر/ي: 
Jeffrey E. Baldwin, International Human Rights Plaintiffs and the Doctrine of Forum Non 
Conveniens, 40 Cornell Int’l L.J.749 (2007), available at:  http://organizations.lawschool.cornell.
edu/ilj/issues/40.3/CIN305.pdf). 
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ولوجود مصلحة للواليات املتحدة مبوجب قانون حماية ضحايا  القضائي في دعاوى انتهاكات لقانون األمم”، 
التعذيب في توفير هيئة  للفصل القضائي في دعاوى التعذيب باعتبارها انتهاك ملعايير القانون الدولي.92 وعلى 
انتهاكات  ال يشكل ضمانة قطعية تكفل ألصحاب دعاوي  “شل”  الرغم من أن احلكم في الدعوى ضد شركة 
حقوق اإلنسان العاملية النظر في قضاياهم  أمام القضاء األمريكي، إال أنه يسهل على املدعني رفع دعاواهم في 

احملاكم الفدرالية - الدائرة القضائية الثانية.93

وعلى الرغم من أن هذا القسم مقتصر على القانون األمريكي، فمن اجلدير ذكره بأن محكمة كندية رفضت 
باالستناد إلى “عدم مالءمة الهيئة” دعوى تتهم شركتني كنديتني، وهما: “غرين بارك انترناشينال” و“غرين 
بأنهما   ،)Green Park International and Green Mount International( انترناشينال”  ماونت 
قرية  في  مستوطنات  بناء  خالل  من  احملتلة؛  الفلسطينية  األرض  استعمار  على  والتحريض  باملساعدة  قامتا 
بلعني في الضفة الغربية. ففي قضية بلعني ضد “غرين بارك”،94  قضت احملكمة الكندية بأن احملكمة العليا 
األطراف،  إقامة  مكان  أساس:  على  بالدعوى  القوية  لعالقتها  نظرا  املالءمة”،  “الهيئة  كانت  اإلسرائيلية 
والشهود، وموقع األدلة، وأن الوثائق ذات الصلة من املرجح أن تكون باللغة العبرية أو العربية، وأن موقع 
األضرار هو الضفة الغربية، حيث األفعال الضارة، وباعتبار موقع ممتلكات وحسابات املدعى عليهم بالنظر 
إلى احلاجة إلى تنفيذ احلكم في اخلارج )خارج كندا(، وباعتبار أن القانون الواجب التطبيق على احلالة ليس 
الناحية  من  التطبيق  صعوبات  إلى  باإلضافة  الغربية،  الضفة  في  به  املعمول  القانون  بل  الكندي،  القانون 
حكم  لتوفير  يكفي  مبا  محايدة  العليا  اإلسرائيلية  احملكمة  بأن  الكندية  احملكمة  وجدت  وقد  كما  العملية. 

عادل.

ج( العقبات العملية: التكلفة واجلوانب الفنية - التنفيذية )اللوجستية(

لقد الحظ محامو املدعني في قضية شركة “شل” بأن املدعني غالبا ما يواجهون »عقبات لوجستية، وعملية وحتى 
نفسية. ففي العادة يكون محل إقامتهم في بلد أجنبي، وعلى األغلب في مناطق ريفية يصعب الوصول إليها، 
للمسائل  لذلك، ميكن  أمنية أخرى. وكنتيجة  إلى مشكالت  إضافة  تكون في حالة حرب مستمرة،  ما  وغالبا 
املدعني  فإن  لذلك،  إضافة  الصعوبة.  غاية  في  تكون  أن  والترجمة  بالسفر، واالتصاالت،  املتعلقة  اللوجستية 
الناجني من انتهاكات حقوق اإلنسان، أو الذين فقدوا أقارب لهم غالبا ما يكونون مصدومني، ورمبا هم بحاجة 
إلى دعم نفسي مستمر، حيث يتوجب حتضيرهم لعملية التقاضي التي ميكن أن تستمر ملدة سنوات«.95  ففي 
في  تسويتها  تتم  أن  قبل  سنوات  عشر  من  أكثر  التقاضي  عملية  استغرقت  “شل”،  شركة  ضد  املرفوعة  القضية 

حزيران من عام 2009.

د( املنحى السياسي ملوضوع القضية 

مبوجب عقيدة املنحى السياسي ملوضوع القضية؛ ميكن رفض الدعاوى في احملاكم األمريكية إذا رأت أن القضية 

Wiwa, 226 F.3d at 101, 106. :92 انظر/ي

93 مقابل ذلك، أنظر/ي:  Jeffrey E. Baldwin، حاشية رقم 91، يقول بأن القرارات املتعاقبة حملكمة املقاطعة التي طبقت نفس 
التوجه في قضية شركة شل قد قيدت تفسيرات الدائرة القضائية الثانية.

 http://www.haguejusticeportal.net/eCache/DEF/9/488.html. :94 املزيد من املعلومات ووثائق احملكمة متوفرة على

Green and Stephens, Commentary, supra note 2, at 3. :95 انظر/ي
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تطرح مسألة سياسية “غير قابلة للتقاضي”. وقد قيل بشكل عام، بأن انطواء القضية على منحى سياسي يجعلها 
واحدة من القضايا غير املالئمة للنظر فيها قضائيا، وإمنا يجب أن يتم اتخاذ القرار بشأنها من قبل األجهزة السياسية 
للحكومة – سواء الهيئات التنفيذية أم التشريعية. وهناك ستة عوامل تزنها احملاكم من أجل اتخاذ قرار فما إذا 

كانت القضية املنظورة امامها ذات منحى سياسي:

إذا ما كان الدستور األمريكي يحدد أن هذه القضية تقع ضمن اختصاص إحدى الهيئات السياسية؛ )2( إذا كانت 
حتديدا  يتطلب  القضية  في  البت  كان  إذا    )3( القضية؛  هذه  في  للبت  قانونية  معايير  حتديد  على  قادرة  احملكمة 
لسياسة من الواضح أنها ليست من النوع الذي سبق أن قرر فيه القضاء؛ )4( إذا ما كان البت في القضية سيشكل 
عدم احترام لفروع أو هيئات حكومية أخرى؛ )5( إذا ما كان هناك حاجة غير عادية ال جدال بشأنها للتقيد بقرار 
سياسي كان قد صدر بالفعل؛ و )6( إذا ما كان من شأن قرار احملكمة التسبب في إحراج فروع /هيئات أخرى؛ 

جراء تضارب القرارات حول نفس القضية.96

وعلى الرغم من إن  ظهور قضية ما في سياق مشحون سياسيا، ال يعني بالضرورة أن القضية املطروحة هي مسالة 
سياسية “غير قابلة للتقاضي”، إال انه من الثابت أن هذه النظرية تشكل عقبة رئيسية أمام القضايا التي تشتمل على 
املمارسات اإلسرائيلية في فلسطني )ولبنان(؛ وذلك ألن قرارات احلكومة، وبالتأكيد قرارات هيئات الكونغرس 
هي دائما لصالح إسرائيل، وعند الدفع أمام القضاء باالستناد إلى هذه النظرية، فان القرار؛ من باب اإلذعان 
الفدرالية -  “كاتربيلر”؛ وجدت  الدولة األخرى، سيكون في صالح املدعى عليهم. في قضية شركة  ألجهزة 
الدائرة التاسعة حقائق واقعية بأن حكومة الواليات املتحدة تدفع عن كل جرافة يشتريها اجليش اإلسرائيلي من 
شركة “كاتربيلر”، ولكنها رفضت الدعوى الن اإلقرار باملسؤولية القانونية للشركة سيكون تدخال في قرارات 
السياسة اخلارجية للحكومة األمريكية التي تدفع ثمن اجلرافات. وألن احلكومة منخرطة بشدة في التوسط في 
الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني، وألن الكونغرس األمريكي يخصص مليارات الدوالرات ملبيعات األسلحة 
إلسرائيل، وألن إسرائيل تعتبر حليفا وثيقا للواليات املتحدة، فانه من املرجح أن املدعى عليهم سيكسبون دفعهم 
باالستناد إلى احلجة القائلة بأن هذه الدعاوى تنطوي على تدخل في قرارات السياسة اخلارجية التي سبق اتخاذها 

بالفعل من قبل الهيئات السياسية في حكومة الواليات املتحدة.

هـ( نظرية الفعل السيادي للدولة

تقوم احملاكم األمريكية برفض دعاوى تنطوي على بحث قانون سيادي لدولة أجنبية. فبينما نطاق تطبيق مذهب 
الفعل السيادي ينحصر في أفعال ترتكب من قبل دولة ذات سيادة، فإن الشركة قد تقدم دفاعها القانوني باالستناد 
إلى عدم مشروعية البحث في قضايا تقتضي البحث في مدى قانونية  أفعال حكومة أجنبية.97 ومتطلبات إعمال 
الدولة  سيادة  منطقة  ضمن  الفعل  وقوع  )ب(  أجنبية؛  دولة  قبل  من  رسمي  فعل  وقوع  )أ(  هي:  النظرية  هذه 
األجنبية؛ )ج( مدى مالءمة البت في القضية. ومثل عقيدة املنحى السياسي للقضية، فإن نظرية الفعل السيادي 
“تعكس حرص احملاكم الكبير، عند بحث مشروعية أفعال سيادية لدول األجنبية، على عدم التدخل في مسار 

السياسة اخلارجية للحكومة األمريكية والكونغرس”.98

Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962). :96 انظر/ي

Sarei v. Rio Tinto PLC, 550 F.3d 822 (9th Cir. 2008).  :97 أنظر/ي مثال

Siderman de Blake v. Republic of Argentina, 965 F 2d 699, 717 (9th Cir. 1992). 98
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والعوامل التي تنظر فيها احملاكم األمريكية إلسقاط الدعوى باالستناد إلى نظرية الفعل السيادي هي: )1( درجة 
موضوع  الفعل  ارتكبت  التي  احلكومة  بقاء  )ب(  الدولي؛  القانون  في  معينة  أحكام  حول  اإلجماع  أو  التناسق 
الدعوى في احلكم من عدمه،)ج( أهمية األبعاد العملية للدعوى على العالقات اخلارجية؛ و)د( إذا ما كانت 
القضية تنطوي على جوانب من القانون الدولي متس املشاعر الوطنية بشكل حاد.99 والعامالن األوالن يرجحان 
احلكم بصالحية البت في القضية، أما العامالن األخيران فيرجحان كفة احلكم بإسقاط الدعوى. وغالبا ما تقوم 

احملاكم األمريكية باستشارة وزارة اخلارجية األمريكية لتقرير فيما إذا كان ينبغي تطبيق هذا املذهب أم ال.

وجدت احملكمة االبتدائية )محكمة الدرجة األولى( أن نظرية الفعل السيادي للدولة  في قضية شركة “كاتربيلر”، 
تقتضي رفض الدعوى، رغم أن احملكمة الفدرالية - الدائرة التاسعة قيما بعد قد أكدت إسقاط الدعوى ألسباب 
أخرى. ولكن ميكن القول عموما أن الدفع على أساس الفعل السيادي ليس قويا بشكل خاص فيما يتعلق بدعاوى 
قانون األضرار األجنبية.100 وفيما يتعلق باألفعال اخلاصة في داخل، أو تتعلق باألرض الفلسطينية احملتلة، فمن غير 
املرجح تطبيق نظرية الفعل السيادي؛ ألن الواليات املتحدة األمريكية )مثل معظم الدول( تنظر لألرض الفلسطينية 
احملتلة على أنها خارج احلدود السيادية إلسرائيل، وألن اخلروج عن املبادئ األساسية للقانون الدولي غير مسموح 
به. وهناك عوامل أخرى تسند دعاوى املدعني الفلسطينيني مثل الدرجة العالية من اإلجماع بني األمم )الدول( على 
انتهاك إسرائيل للقواعد الدولية، وحقيقة أن حكومة الواليات املتحدة تدين أفعال إسرائيل في بعض األحيان؛ )مثل 
اغتيال صالح شحادة، وهو موضوع دعوى  على أساس قانون األضرار األجنبية في قضية “مطر وآخرون ضد دختر، 

)Matar et al v. Dichter((،101 وبالتالي، ال يوجد هنا خطر التدخل في إدارة احلكومة للسياسة اخلارجية.

و( انعدام اجلنسية الفلسطينية

لقد وجدت إحدى احملاكم بأن الوضع القانوني لالجئني الفلسطينيني يحول دون وصولهم للمحاكم الفدرالية 
في الواليات املتحدة األمريكية من أجل إنفاذ القانون األمريكي، حيثما يحاولون االعتماد على “االختصاص 

القضائي عند تعدد اجلنسية”- أي الوالية القضائية على القضايا التي تضم أطرافا متنوعي اجلنسية.

وألي محكمة فدرالية أمريكية والية قضائية للنظر في دعوى مدنية إذا كانت، من بني أشياء أخرى، بني مواطني 
شريطة أن تكون الدولة األجنبية معترفا بها-  إحدى الواليات األمريكية وبني “مواطني أو رعايا دولة أجنبية”، 

بحكم القانون أو بحكم الواقع- من قبل السلطة التنفيذية في احلكومة األمريكية وقت إيداع الدعوى. 

وفي قضية مت رفعها خالل االنتفاضة األولى في نهاية الثمانينيات من القرن املاضي، وهي قضية أبو زينة ضد 
 Abu-Zeineh v. Federal Laboratories، Inc. and( شركة التأمني الفدرالية، وشركة املختبرات العابرة
Transtechnology Corporation(،102 رفع فلسطينيون دعوى قضائية ضد الشركتني األمريكيتني مصنعتا 
غاز سي اس )CS(، وهو عنصر كيميائي، مدعني بأن الشركتني قامتا بتصنيع غاز يحتوي على خلل/عطب، ثم 
قامت عن طريق اإلهمال ببيع الغاز للحكومة اإلسرائيلية. وقد سعى املدعون إلى إنصافهم فيما يتعلق باألضرار 

Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino, 376 US 398, 428 (1964). :99 أنظر/ي

100 أنظر/ي:  Kadic v. Karadzic, 70 F.3d 232, 250 (2d Cir. 1995) )“قد تكون من احلاالت النادرة التي يعوق فيها 
مذهب/عقيدة الفعل السيادي للدولة محاكمة مبوجب ]قانون األضرار األجنبية[.”(.

563 F.3d 9 (2d Cir. 2009). :101 انظر/ي

975 F.Supp. 774 (W.D. Pa. 1994) :102 انظر/ي
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التي حلقت بهم جراء وفاة أقاربهم، الذين تعرضوا للغاز خالل اعتداءات اجليش اإلسرائيلي في األرض الفلسطينية 
احملتلة وفي محيط القدس. وكان ثالثة من املدعني مواطنني فلسطينيني، وادعى الستة الباقون أنهم كانوا مواطنني 
قانون األضرار األجنبية على  أبو زينة على مطالبات مبوجب  في كل من فلسطني واألردن. ولم تشتمل قضية 
الوالية  أحكام  االستفادة من  أو  االعتماد على،  املدعون  يستطع  لم  العاملية، ولذلك  اإلنسان  انتهاكات حلقوق 
القضائية لذلك القانون. وبدال من ذلك، وسعيا إلنفاذ القانون الوطني األمريكي، زعم املدعون بأن احملكمة 

الفدرالية تتمتع بالوالية على القضية  باالستناد إلى قاعدة االختصاص في حال تنوع جنسية األطراف.

وقد رفضت احملكمة الدعوى على أساس أن القضية ال تتضمن تنوعا في اجلنسية؛ ذلك ألن املدعني لم يكونوا 
مواطني أية دولة. وقد رفضت دعوى الفلسطينيني ألنه ال يوجد اعتراف قانوني بفلسطني كدولة، وبحسب وزارة 
اخلارجية األمريكية، لم يكن هناك اعتراف بفلسطني كدولة بحكم األمر الواقع أيضا. أما الدعاوى التي رفعها 
ستة فلسطينيني يقيمون في الضفة الغربية، قالوا بأنهم كانوا مواطنني أردنيني وفلسطينيني في نفس الوقت؛ مت 
رفضها على أساس شهادة شاهد خبير )ألن وزارة اخلارجية األمريكية لم تقدم رأيها بشأن هذه القضية( أفاد  بأن 
التصريحات الصادرة عن املسؤولني األردنيني الرسميني التي تلت  قيام األردن بفك ارتباطه مع الضفة الغربية؛ 

قد برهنت  أن املدعني من الضفة الغربية لم يكونوا مواطنني أردنيني.

ز( النفوذ السياسي

كان إليداع البيانات أو املذكرات حول اهتمامات وزارة اخلارجية األمريكية تأثير كبير على نتائج املقاضاة املتعلقة 
الشركات  املرفوعة ضد عدد من  القضايا  قانون دعاوى األضرار األجنبية. ففي إحدى  بحقوق اإلنسان مبوجب 
التي حققت أرباحا من أعمالها مع حكومة نظام التفرقة العنصرية في جنوبا أفريقيا،103 أودعت وزارة اخلارجية 
مع  املتحدة  الواليات  تتدخل في عالقات  الشركات  مقاضاة  بأن  فيها  ادعت  اهتماماتها،  األمريكية مذكرة حول 
ملعاجلة وجبر األضرار  أن احلكومة كانت منخرطة في عملية خاصة  أفريقيا؛ حيث  احلكومة اجلديدة في جنوب 
الناجمة عن نظام الفصل العنصري.104 وفي قضايا ضد شركة املناجم “ريو تنتو” )Rio Tinto( وشركة النفط 
“تاليسمان انيرجي” )Talisman Energy(؛ قامت وزارة اخلارجية بإيداع مذكرات تدعي بان الفصل القضائي 
في الدعوى ينطوي على مخاطر محتملة وقد يؤثر سلبيا على تسييرها للعالقات اخلارجية. وفي قضية “كاتربيلر”، 
أودعت وزارة اخلارجية األمريكية تقريرا لدى محكمة االستئناف مدعية أن الدعوى تتدخل في السياسة اخلارجية 
األمريكية اخلاصة مببيعات األسلحة إلسرائيل.* وقد مت إسقاط جميع هذه الدعاوى )بالرغم من ادعاء احملكمة في 
قضية شركة “تاليسمان” بأن رفض الدعوى لم يكن بسبب معارضة وزارة اخلارجية(. وبخالف ذلك، في قضية 
شركة “شل”، لم يتم إيداع أية مذكرة حول اهتمامات وزارة اخلارجية، أما في قضية شركة “يونوكال”، فقد قامت 
وزارة اخلارجية األمريكية بإيداع مذكرة تدعم الفصل القضائي في الدعوى، وقالت أن السير في الدعوى: “لن 

يجحف أو يعرقل سير عالقات الواليات املتحدة اخلارجية مع احلكومة احلالية في بورما”.105

* )الناشر( مالحظة توضيحية: هذا التقرير يقدم مبوجب مبدأ السماح لكل صاحب مصلحة في قضية ما، حتى وان لم يكن 
طرفا فيها، بتقدمي رأي/تقرير يعرض فيه رأيه؛ حيث للمحكمة أن تقبله أو وترفضه ابتداء، وفي كل األحوال يتعامل معه القضاء 

على سبيل االستئناس.

Khulumani v. Barclay Nat. Bank Ltd., 504 F.3d 254 (2d Cir. 2007). :103 انظر/ي

104 في شهر أيلول عام 2009، تراجعت حكومة جنوب أفريقيا عن موقفها، وهي اآلن تدعم احملاكمة.

105 انظر/ي:
Letter from Michael J. Matheson, Acting Legal Adviser, US State Department, Statement of Interest, 
National Coalition Gov’t of Burma v. Unocal, Inc. 176 F.R.D. 329, Exhibit A (C.D. Cal. 1999).
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ح( أنظمة التقادم

بناء على ما يحدده النظام القانوني؛ لن يتم النظر في دعوى قانونية بعد مرور فترة زمنية محددة على وقوع الضرر، 
أو معرفة املدعي بوقوعه. وقد يحول ذلك دون محاسبة املسؤولني عن انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، سواء 
كان التأخر في رفع الدعوى ناجتا عن تورط احلكومة املوجودة في السلطة في االنتهاكات، أو انخراط املجموعات 
املسلحة التي تهدد أولئك الذين يريدون فضح االنتهاكات، أو ألن النظام القانوني حيث القضية ال يعمل بشكل 
املدى  في  القضائية  املالحقة  في  الشروع  قادرين على  غير  الضحايا  يكون  أخرى. ورمبا  أسباب  أو ألية  فعال، 

القصير بسبب الصدمة واالضطراب النفسي.

بإيجاز، ميكن القول إن فعالية قانون دعاوى األضرار األجنبية في إنصاف للضحايا وردع الشركات عن انتهاك 
“يونوكال”  “شل”،  شركات  لقضايا  التسويات  جانبا   وضعنا  ما  وإذا  واضحة.  غير  زالت  ال  اإلنسان  حقوق 
فإن معظم الدعاوى ضد الشركات مت رفضها، وفقط هناك ثالث قضايا أقيمت على أساس قانون  و”ياهو”، 
)Chevron( وشركة  “شيفرون”  األضرار األجنبية جرت فيها محاكمات، وهما قضيتان رئيسيتان ضد شركة 
تل”  “وورلد-  شركة  ضد  فرعية  وقضية  الدعوى،  منهما  كل  كسبت  حيث   ،)Drummond( “دراموند” 
)World Tel( التي منحت فيها هيئة احمللفني 1.5 مليون دوالر فقط للمدعي تعويضا عن األضرار التي حلقت 
به. إن استمرار مصداقية النظام القانوني سوف تعتمد على عدد من األمور، من بني أشياء أخرى، وهي املعيار أو 
القاعدة التي تطبقها احملكمة األمريكية الفدرالية العليا في النهاية- هل هو معيار الغرض/القصد املشترك، )وهو 
معيار صارم يقلل من فعالية النظام القانوني( أم معيار املعرفة )مجرد العلم باالنتهاكات(. كما أن العقبات العديدة 
التي متت مناقشتها أعاله تعيق عملية إنصاف الضحايا ونيلهم للعدالة، وقد يخضع الكونغرس للضغط املتواصل 
من جماعات الضغط اخلاصة بالشركات، ومن ثم يقوم بتعديل النظام القانوني من أجل تخفيف خشية  الشركات 
آليات  هناك  ذلك،  ومع  األمريكية.  املتحدة  الواليات  محاكم  في  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  بشأن  املقاضاة  من 
الدولي اجلنائي، والقواعد  القانون  الشركات، هي:  لتعزيز مساءلة ومحاسبة  الظهور  قانونية إضافية آخذه في 

الدولية غير امللزمة، والتي سيتم تناولها أدناه.
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القوانين واألعراف الدولية   

يجري تنظيم الشركات على املستوى الدولي من خالل القانون الدولي اجلنائي امللزم واملنطبق على األفراد الذين 
قواعد  ذاتها(، ومن خالل  الشركة  كيان  منطبقا على  يكون  أن  )ويحتمل  باسمها  أو  الشركات  لصالح  يعملون 
دولية غير ملزمة تأسست عن طريق املنظمات احلكومية الدولية. وبينما ال يضع محامو الشركات حاليا وزنا كبيرا 
خلطر املساءلة اجلنائية الدولية لرجال األعمال التنفيذيني؛ نظرا لندرة السوابق في هذا املجال، ولكن بعض اخلبراء 
يعتقدون بأن القانون الدولي اجلنائي تزداد أهميته؛ ألن الشركات آخذة في توسيع نطاق عملياتها في سياقات 
جديدة، مثل العمل في وسط صراعات مسلحة، بل وفي بلدان معروفة بسمعتها السيئة من حيث االنتهاكات 
احلكومية حلقوق اإلنسان.106 وتتضح أيضا األهمية املتزايدة للقانون الدولي من خالل اجلهود املتواصلة لوضع 
قواعد دولية غير ملزمة للشركات متعددة اجلنسية/متعدية احلدود، والتي يقودها مجلس األمم املتحدة حلقوق 

اإلنسان. وفيما يلي حملة عامة عن هذه القوانني والقواعد الدولية الناشئة.

الدولية واحملاكم  الدولي اجلنائي حسب نظام احملكمة اجلنائية  القانون   .1
اخلاصة

قبل ستة عقود مضت، وخالل محاكمات نورميبيرغ التي أعقبت احلرب العاملية الثانية، جرت محاكمة عدد من 
النازية. وفي عام 2004، متت محاكمة رجل  في جرائم  لتورطهم  بعضهم  إدانة  األعمال؛ ومتت  قطاع  ممثلي 
صناعة  في  تستخدم  مواد  تصدير  في  دوره  على  الهولندية  الهاي  مقاطعة  محكمة  في  وإدانته  هولندي  أعمال 
العراق.107 وهكذا،  أكراد  قبل نظام صدام حسني في مهاجمة  للعراق، حيث مت استخدامه من  غاز اخلردل 
الثانوية  أو  املباشرة  القانونية الشخصية  التنفيذيني للشركات قد يتحملون املسؤولية  املديرين  مت االتفاق على أن 

مبوجب القانون اجلنائي الدولي.

106 تقرير جلنة اخلبراء القانونيني الدوليني، مرجع سابق، حاشية رقم 3، اجمللد 2، ص 5.

107 نفس املرجع السابق، ص 9. يقضي فرانز فان أنرآت )Frans van Anraat( حكما بالسجن ملدة 17 عاما.

ثانيًا
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ويوجز هذا القسم مبادئ القانون اجلنائي الدولي كما هي واردة في تقرير عام 2008 الصادر عن اجتماع جلنة 
اخلبراء القانونيني الدوليني،108 والذي يقدم حتليال معاصرا للظروف التي قد يواجه فيها رجال األعمال باملساءلة 
القانونية عن التواطؤ في جرائم انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة من قبل آخرين. ويستند التقرير على أحكام 
القانون  فقهاء  جلنة  نظر  وجهات  وإلى  بعد(،  فيما  روما  )نظام  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األساسي  روما  نظام 
الدولي، وعلى السوابق القضائية التي سجلتها احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة، وال سيما املستمدة من محاكمات 

نورميبيرغ، ويوغوسالفيا السابقة، ورواندا.

1/1حتديد اجلرائم الدولية

االنتهاكات  من  وغيرها  احلرب  وجرائم  اإلنسانية،  ضد  اجلرائم  هي  النقاش  بهذا  الصلة  ذات  الدولية  اجلرائم 
ضد  اجلرائم  جميع  إن  الدولي.109  القانون  مبوجب  جرائم  باملجمل  تشكل  والتي  اإلنسان،  حلقوق  اجلسيمة 
اإلنسانية يعاقب عليها القانون عندما يرتكبها أي شخص، ومن ضمنهم مسؤولي الشركات، وسواء كان ذلك 
في أوقات السلم، أو في إطار الصراعات املسلحة.110 وجرائم احلرب هي انتهاكات خطيرة لقوانني وأعراف 
أو  الدولية  الصراعات  سواء  املسلحة  الصراعات  خالل  تسري  التي  اإلنساني  الدولي  القانون  وقواعد  احلرب 
الداخلية،111 والتي قد ترتكب من قبل أطراف من القطاع اخلاص، ومن ضمنهم أفراد ميثلون شركات. وال 
يحتاج الفعل اجلرمي أن يكون جزءا من خطة أو سياسة عامة، أو واسع النطاق- أي أن فعال واحدا يكون كافيا 
اإلبادة  هي  دولية  جرائم  تشكل  التي  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة  واالنتهاكات  اجلرمية.112  عناصر  توافر  إلثبات 
دولية  معاهدات  ومبوجب  القسري.  واالختفاء  محاكمة،  بدون  واإلعدام  والتعذيب،  والعبودية،  اجلماعية، 

معينة على الدول أن تقوم مبنع هذه األفعال واملعاقبة عليها في إطار قانونها اجلنائي الوطني.113 

2/1 إنفاذ القانون اجلنائي الدولي

ال يوجد حاليا أي جسم دولي متاح حملاكمة كيان شركة ما على جرائم دولية، فبعد مفاوضات مكثفة حول نظام 
احملكمة اجلنائية الدولية بشأن هذه املسألة، قررت الدول األطراف عدم إعطاء احملكمة سلطة املالحقة القضائية 

للكيانات القانونية )األشخاص االعتباريني( مثل الشركات.114

108 أنظر/ي: تقرير جلنة اخلبراء القانونيني الدوليني، اجمللد 2.

109 تشمل اجلرائم ضد اإلنسانية القتل واسع النطاق أو املنهجي، اإلبادة، االسترقاق، الطرد أو الترحيل القسري، السجن، التعذيب، 
االغتصاب، االستعباد اجلنسي، الدعارة اإلجبارية لقاء مقابل )القوادة اإلجبارية(، احلمل القسري، التعقيم )من العقم( القسري 
أو اي شكل آخر من العنف اجلنسي، االختفاء القسري، االعتقال التعسفي، الفصل العنصري وأية أفعال غير إنسانية وممارسات 
االضطهاد التي ترتكب على أساس سياسي، عنصري، إثني، ثقافي، ديني أو ألسباب تتعلق بالنوع االجتماعي. أنظر/ي، املرجع 

السابق أعاله، ص ص 4-3.

110 أنظر/ي املرجع السابق، ص 4.

أو إصابات خطيرة،  تتضمن جرائم احلرب القتل املتعمد، التعذيب، املعاملة غير اإلنسانية، التسبب املتعمد مبعاناة شديدة   111
التدمير واسع النطاق للممتلكات أو مصادرتها على نحو ال تبرره الضرورة العسكرية، اإلبعاد غير املشروع أو نقل السكان املدنيني 
أو تهجيرهم، وتعمد توجيه الضربات للمدنيني )استهدافهم(. كما تشتمل أيضا على االعتداءات على امللكية مثل السلب 

والنهب والتدمير أو املصادرة غير القانونية للممتلكات. انظر/ي املرجع السابق.

112 أنظر/ي: املرجع السابق.

113 نفس املرجع السابق.

114 نفس املرجع السابق، ص 8.
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ملسئولي  القضائية  املالحقة  إمكانية  تثبيت  نورميبيرغ؛  محاكمات  منذ  جرى،  فقد  أعاله؛  ذكر  وكما  ذلك،  مع 
الشركات عن ارتكاب جرائم دولية أمام محاكم دولية خاصة. وتنطبق الوالية القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية 
مسؤولي  فيهم  مبن  الطبيعيني،  األفراد  على  احلرب  وجرائم  اإلنسانية،  ضد  واجلرائم  اجلماعية،  اإلبادة  حول 
الشركات، أي مرتكبي اجلرائم املباشرين أو املتورطني فيها.115 وال متتلك احملكمة اجلنائية الدولية والية قضائية 
عاملية؛ ولكنها تستطيع ممارسة سلطتها القضائية فقط في احلاالت التالية: )أ( إذا كان املتهم مواطنا أو من رعايا 
مجلس  قام  إذا  )ج(  أو  طرف؛  دولة  أراضي  على  وقعت  قد  اجلرمية  كانت  إذا  )ب(  املعاهدة؛  في  طرف  دولة 
األمن الدولي بإحالة القضية إلى املدعي العام، بصرف النظر عن جنسية املتهم أو مكان وقوع اجلرمية.116 إضافة 
الوالية مستعدة  الدولة صاحبة  كانت  إذا  لدعوى  القضائية  املالحقة  أو  بالتحقيق  تقوم  لن  فإن احملكمة  لذلك، 

وقادرة على القيام بذلك بدون حتيز.117

السلطة  ضمنها  ومن  الوطنية،  القضائية  السلطات  من  العديد  هناك  الدولية؛  اجلنائية  احملكمة  إلى  وباإلضافة 
القضائية في الواليات املتحدة األمريكية، التي قامت بإدراج اجلرائم احملظورة مبوجب القانون الدولي في قوانينها 
وفي  الشركات،  مسؤولي  حتاكم  أن  القضائية  السلطات  لهذه  الوطنية  احملاكم  تستطيع  وبهذا  الوطنية.  اجلنائية 
القضاء في فرض  الشركة نفسها ككيان اعتباري.118 وقد توجد معيقات تعترض  الدول ميكن محاسبة  بعض 
القضائية  الوالية  مبادئ  بتطبيق  اآلن  تقوم  التي  الدول  من  العديد  هناك  ولكن  احلاالت،119  بعض  في  واليته 
العاملية على جرائم دولية معينة مثل اجلرائم ضد اإلنسانية، كما أن هناك بعض املعاهدات الدولية التي تفرض 

على الدول القيام إما بتسليم املجرمني أو محاكمتهم.120

وبينما يهدف القانون اجلنائي تقليديا إلى إيقاع العقاب والردع، فإن سبل إنصاف وجبر الضحايا، سواء بالتعويض 
النقدي أو غير النقدي، متضمنة في القانون الدولي اجلنائي. فعلى سبيل املثال، يسمح النظام األساسي حملكمة 
اجلنايات الدولية للضحايا بعرض قضاياهم ومطالباتهم وطلب التعويض، وتستطيع احملكمة  أن تصدر أوامر 

تقضي بدفع وإيداع الغرامات أو العقوبات املالية األخرى في صندوق ائتماني لصالح الضحايا وأسرهم.121

3/1 مسؤولية التواطؤ مبوجب القانون الدولي

ضمن نظام احملكمة اجلنائية الدولية، وهو حاليا املصدر األكثر أهمية في مجال القانون الدولي اجلنائي، مت إدراج 

115 نفس املرجع السابق، ص 55.

116 نفس املرجع السابق

117 نفس املرجع السابق

118 نفس املرجع السابق، ص 52.

119 متارس الدول في العادة واليتها القضائية اجلنائية الوطنية على اجلرائم التي ترتكب داخل أراضيها، وبغض النظر عن جنسية 
املتهم أو الضحية )الوالية اإلقليمية(، ومبوجب القانون الدولي؛ تستطيع الدولة ممارسة واليتها على جرائم أرتكبها مواطنوها 
)الوالية االيجابية/املمتدة((.  )اختصاص قضائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة على أسس شخصية  خارج حدودها السيادية 
كما يوجد أدلة على وجود رغبة جديدة من جانب بعض الدول ملمارسة واليتها القضائية عندما ترتكب جرائم ضد مواطنيها 
)اختصاص قضائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة على أسس شخصية )الوالية السلبية/املمتدة(؛ أو على جرائم مت ارتكابها ضد 

أو تهدد مصاحلها الوطنية )والية قضائية على أسس احلماية(. نفس املرجع السابق، ص ص 53-52.

120 نفس املرجع السابق.

121 نفس املرجع السابق، ص 53 )نقال عن الفصول 4 )القسم 3( و 5 من أنظمة احملكمة اجلنائية الدولية واملادة 79 من النظام 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية(.
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مفهوم مسؤولية التواطؤ في اجلرمية، والذي يجرم أفعال: “ارتكاب، أو التخطيط، أو إصدار أوامر، أو التحريض 
على جرمية”،  أو “املساعدة والتشجيع” على ارتكابها.122 ويدخل أيضا ضمن أفعال التواطؤ التي قد تترتب عليها 
املسؤولية فاملساءلة مبوجب القانون الدولي اجلنائي تقدمي املساعدة بعد وقوع اجلرمية، أو عدم قيام املسؤول األعلى 
)الرئيس في العمل( في منع وقوع اجلرمية، أو عدم قيامه مبعاقبة مرؤوسيه مرتكبيها.123 وفيما يخص رجال األعمال 
التنفيذيني، وجدت محكمة نورينبيرغ بأن املدير التنفيذي ألحد البنوك مسؤول مسؤولية جنائية باعتباره شريكا بالتواطؤ 
ألنه قام بأخذ الودائع من جهاز األمن النازي )SS( املتحصلة عن مصادرة ممتلكات ضحايا معسكرات التركيز، وذلك 
ألنه إما كان على دراية باألمر، أو أنه أغمض عينيه عمدا عن احلقائق املتعلقة مبصدر تلك الودائع.124 ويتم تنظيم 

بعض هذه األشكال من التواطؤ من خالل قواعد قانونية خاصة بها، كما سيجري نقاشه أدناه. 

أ( املساعـــــدة والتحريــــــــــــــــض

شخص  مبساعدة  علم  عن  شخص  يقوم  عندما  الدولي  اجلنائي  القانون  مبوجب  والتحريض  املساعدة  فعل  يقع 
آخر على ارتكاب جرمية، وميكن االستدالل على معرفة الشخص بأن مساعدته، أو تشجيعه أو دعمه املعنوي 

ستساهم في هذه اجلرمية من خالل جميع الظروف ذات الصلة؛ سواء باألدلة املباشرة أو الظرفية.125

الفعل أو االمتناع عن الفعل 

تتكون جرمية املساعدة والتحريض من أفعال معينة تقع مترافقة مع حالة عقلية محددة؛ فاملساعدة يجب أن يكون 
لها “تأثير جوهري” على ارتكاب اجلرمية. وال يلزم لتحقق شرط األثر اجلوهري أن يشكل فعل املساعدة السبب 
في اجلرمية أو يجعلها أسوأ، ولكن يكفي أن يكون قد أّثر في ماهية ارتكاب اجلرمية ونتيجتها.126 وفعل املساعدة 
ميكن أن يقع قبل، أو خالل، أو بعد وقوع اجلرمية.127 و مثال فعل املساعدة: تقدمي أو توفير املعلومات، أو 
ترشيح/اقتراح أفراد للقيام بعمل ما يتصل باجلرمية، أو تقدمي املساعدة اللوجستية على ارتكاب اجلرائم، اإلمداد 
باالحتياجات أو توفير املوارد )مبا فيها قوة العمل( مع املعرفة بأن هذا يندرج ضمن سياق ارتكاب جرائم؛ وقد 

تكون املساعدة من خالل تقدمي تسهيالت مصرفية بحيث ميكن إيداع ما يتحصل عن اجلرمية.128

إذا  مبثابة مساعدة وحتريض على اجلرمية  ملنع وقوع اجلرمية،  بفعل  القيام   االمتناع عن  الّتْرك؛ أي  اعتبار  وميكن 
لم يقم  شخص لديه القدرة أو السلطة، بالعمل على منع اجلرمية أو تخفيفها، أو عندما يعتبر السكوت “إضفاء 
للشرعية بشكل ملحوظ، أو تشجيعا أو دعما معنويا ملرتكبي اجلرمية”.129 وقد حدد تقرير جلنة اخلبراء القانونني 

122 نفس املرجع السابق، ص 11 )نقال عن النظام األساسي حملكمة اجلنايات الدولية واحملاكم الدولية اخلاصة في يوغوسالفيا ورواندا(.

“القادة، املنظمني، احملرضني  أرسى ميثاق محكمة نورمبيرغ مسؤولية الشريك في اجلرمية لكل من  املرجع السابق، ص 18.   123
واملتواطئني الذين يشاركون في صياغة أو تنفيذ خطة عامة أو مؤامرة الرتكاب” جرائم مذكورة في امليثاق، والذين كانوا “مسؤولني 

عن جميع األفعال التي متت تأديتها من قبل أي شخص خالل تنفيذ مثل تلك اخلطة”. املرجع السابق، ص 13 مالحظة 31.

124 نفس املرجع السابق، ص 14.

125 املرجع السابق، ص 17.

126 نفس املرجع السابق.

127 نفس املرجع السابق.

128 املرجع السابق، ص 19.

129 املرجع السابق، ص 20.
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الدوليني، بأنه عندما ميتنع أحد مديري األعمال عن الفعل؛ فانه قد يتحمل املسؤولية القانونية باعتباره شريكا 
في اجلرمية، بالنظر ملا له من سلطة ونفوذ كمدير تنفيذي على املرؤوس الذي يرتكب اجلرمية، وفيما إذا ما كانت 

اجلرائم شائعة في البالد التي تدار فيها األعمال:

بالرغم من أن ذلك لم ينظره القضاء بعد، فإن اللجنة )جلنة اخلبراء القانونني الدوليني( تعتبر أنه ميكن أن يوجد هناك 
أوضاع، حيث يكون ملسؤول الشركة تأثير وسلطة ذات وزن على املرؤوسني مقترفي جرمية ما، ميكن أن يفهم منه 
املرؤوسني أن صمت املسؤول الظاهر على أنه نوع من املوافقة والدعم املعنوي الرتكاب اجلرمية. كذلك، إذا كان 
التخفيف من حدتها، ولم  أو  أو وقفها،  ملنع وقوع جرمية،  السلطة  بالفعل  لديهم  الشركة  املسؤولون في  هؤالء 
يفعلوا ذلك، فيمكن اعتبارهم قد ساعدوا وحرضوا عليها. وكلما كان النفوذ السياسي واالقتصادي الذي تتمتع 
به الشركة أكبر، أو كلما عظم النفوذ الفردي أو املهني الذي يتمتع به مسؤولو الشركة، كلما كان من املرجح أكثر أن 
يتعرض مديرو الشركة أنفسهم للمحاسبة على أساس املسؤولية القانونية للشريك. وسيكون الوضع كذلك - على 

وجه اخلصوص- إذا كانوا يديرون األعمال في بلدان معروفة بأن جرائم خطيرة ترتكب فيها.130 

اإلدراك )القصد اجلنائي(- املعرفة أو الغرض

باإلضافة إلى الفعل أو االمتناع عنه، وكما في معظم اجلرائم، يشترط وجود حالة عقلية معينة من أجل إثبات 
القانون  جلنة  نظام  بخالف  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األساسي  النظام  وينطلق  والتحريض.  املساعدة  وجود 
الدولي وسوابق احملاكم الدولية اخلاصة، من خالل اشتراط اقتران فعل املساعدة والتحريض “بغرض تسهيل” 
النية  يتجاوز  نحو  على  والتحريض  املساعدة  جلرمية  املعنوي  العنصر  “تقدم  العبارة  وهذه  اجلرمية؛131  ارتكاب 
فنظام  الدولية”.132  اجلنايات  نظام محكمة  اجلرائم األخرى مبوجب  العادي واملطلوبتني في  واملعرفة مبعناهما 
جلنة القانون الدولي، واحملاكم اجلنائية اخلاصة تستخدم معيار معرفة أقل صرامة في تعاملها مع جميع حاالت 
مسؤولية الشريك اجلنائية، ومن ضمنها املساعدة والتحريض- وبالتحديد، يكفي لتقرير التواطؤ أن تكون أفعال 

املساعدة قد متت عن دراية بأنها ستساعد على ارتكاب جرمية معينة من قبل الفاعل املباشر )األصلي(.133

في حني يعتبر املساعد أو احملرض مدركا لعناصر اجلرمية التي ارتكبت في نهاية املطاف، إذا كان على بينة من أن 
واحدة من عدد من اجلرائم من احملتمل ارتكابها، وقد يعتبر أنه كان يقصد أو تعمد تسهيل ارتكاب تلك اجلرمية 
إذا كانت واحدة من تلك اجلرائم قد وقعت بالفعل.134 وبحسب تقرير جلنة اخلبراء القانونني الدوليني، وفي 

سياق مسؤولية الشركات، فهذا يعني:

أن ممثل الشركة الذي يعرف أن املعدات التي تبيعها الشركة من املرجح أن تستخدم من قبل املشتري في واحدة من 
عدة جرائم، فإنه ال يعفى من املسؤولية القانونية النعدام توافر النية اإلجرامية بحجة عدم يقينه بشأن احتمال وقوع 
جرمية معينة بالضبط. ]  [ وإذا كانت لدى ]مسؤولي الشركة[ املعرفة الضرورية حول تأثير أعمالهم، فإن االدعاء 
بان نيتهم هي القيام باألعمال التجارية العادية فقط ليس ذا صلة )أي ال يعفيهم ذلك من املسؤولية(. فعلى سبيل 

130 نفس املرجع السابق.

131 املرجع السابق، ص 22.

132 نفس املرجع السابق.

133 املرجع السابق، ص 21.

134 نفس املرجع السابق.
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املثال، إن الباعة الذين يبيعون بضائع أو مواد، مثل الكيماويات، أو أجهزة الكمبيوتر، أو اجلرافات، أو معدات 
احلفر؛ ميكن أن يكونوا مسؤولني بالتواطؤ، إذا كانت لديهم املعرفة، على أساس التقدير املوضوعي، بأن املشتري 

قد يستخدم هذه البضاعة الرتكاب جرائم مبوجب القانون الدولي.135

ويتساءل معدو تقرير جلنة اخلبراء القانونني الدوليني عما إذا كان الفرق بني معيار املعرفة ومعيار الغرض من شأنه 
أن يكون له أي تأثير عملي، ألنه: 

استمر في هذا  ارتكاب جرمية، وبعد ذلك  بان فعال معينا سيسهل  املعرفة  لدية  أن مسؤول شركة كانت  ثبت  إذا 
الفعل، فإن ذلك يعني أن غرض التسهيل موجود. وحقيقة أن مسؤول الشركة قد سهل عن إدراك وقوع اجلرمية 
لغايات حتقيق الربح ال تقلل من شأن املساعدة في ارتكاب اجلرمية ذاتها؛ في احلقيقة قد يفسر ذلك على أنه قد وفر 

املزيد من التحفيز لتسهيل وقوع اجلرمية على أساس مقصود.136

إثبات اإلدراك )احلالة العقلية(

أساس  على  والتحريض  للمساعدة  الالزمة  العقلية  احلالة  في  وهو  تصرف  قد  ما  شخص  كان  إذا  ما  حتديد  يتم 
جميع الظروف ذات الصلة، ويتم إثباتها من األدلة املباشرة وغير املباشرة أو األدلة الظرفية.137 وهكذا، ميكن 
للمدعى عليه، وباختصار، ميكن االستدالل على  الذاتية  العقلية  احلالة  املوضوعية الستنتاج  استخدام احلقائق 

املعرفة من خالل الظروف.

اإلجرامية  النشاطات  من  ربحا  حتقق  أنها  حقيقة  أو  اجلرمية،  فيها  وقعت  منطقة  في  ما  شركة  وجود  مجرد  أما 
أو خدماتهم يجري  بأن بضائعهم  يعرفون  الشركة  أن مسؤولي  كافية إلظهار  ذاتها  أو في  ذاتها  فلن تكون بحد 
استخدامها في نشاط إجرامي.138 وميكن أن تتضمن أنواع األدلة املرتبطة باحلالة الذهنية ذات العالقة، ومثال 
ذلك املعلومات املتاحة لدى ممثل الشركة في الوقت الذي قامت فيه الشركة بتزويد املساعدة، مثل: )أ( سجل 
االجتماعات بني مرتكب اجلرمية وممثلي الشركة، والتي ميكن أن تكشف عن القصد اجلنائي للجاني، أو )ب( 
تقارير ملصادر حسنة السمعة )مثل منظمات دولية، رجال أعمال، حكومات أو منظمات غير حكومية موثوقة( 

تشير إلى أن منتجات الشركة أو خدماتها يتم استخدامها الرتكاب جرائم.139

ب( املسؤولية عن الغرض املشترك

في القانون اجلنائي الدولي، ميكن إخضاع شخص ما للمسؤولية اجلنائية إذا كان جزءا من مجموعة تتكون من 
عدة أشخاص “يشتركون في نفس الغرض، ومن ثم يشرعون في النشاط اإلجرامي )تنفيذه(، وكل من يساهم 
في ارتكاب اجلرائم سواء ارتكبت بواسطة املجموع أو من قبل بعض أعضاء املجموعة قد يكون مسؤوال”.140 

135 املرجع السابق، ص 22-21.

136 املرجع السابق، ص 22.

137 املرجع السابق، ص 22.

138 املرجع السابق، ص 23.

139 نفس املرجع السابق.

140 املرجع السابق، ص 27.
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إذا  األصلي،  الفاعل  باعتباره  مسؤوال  الشخص  يكون  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  األساسي  النظام  ومبوجب 
ارتكب جرمية باالشتراك مع آخر، أو عن طريق شخص آخر- وهو ما يعرف “بالشريك” ضمن مفهوم االشتراك 
اجلرمي.141 ويجب أن يكون الشخص قد قام عن “علم وقصد بتوفير مساهمة منسقة وأساسية في خطة مشتركة 
قصد  عن  “قام  إذا  مساعدا  باعتباره  مسؤوال  الشخص  ويكون  التجرمي”.142  عناصر  من  عنصر  على  تنطوي 
باملساهمة في ارتكاب جرمية من قبل مجموعة من األشخاص لديهم غرض مشترك، وبهدف إمتام اجلرمية لتحقيق 
غايتها، أو تصرف وهو يعرف أن املجموعة تنوي ارتكاب اجلرمية”؛143 ومعيار املعرفة هنا )في املساعدة( قصد 

به  أن يكون أقل صرامة من معيار االشتراك اجلرمي عند بحث حدود املسؤولية. 

 joint criminal enterprise لقد أرست احملاكم الدولية املتخصصة ثالثة أشكال للمشروع اإلجرامي املشترك
)JCE(: الشكل األول هو منوذج “أساسي” حيث يعمل جميع مرتكبي اجلرمية وفقا للغرض املشترك، ولديهم 
نفس القصد اإلجرامي؛ مثل مجموعة تخطط لعملية قتل يلعب كل شخص فيها دورا معينا. والشكل الثاني، 
هو شكل “نظامي/تكاملي” من أشكال املشروع اإلجرامي املشترك عندما يكون املدعى عليهم مطلعني، أو على 
دراية بان األفعال التي يؤديها كل واحد منهم على نحو منظم )تكاملي( تهدف إلى حتقيق الغاية اجلرمية. أما الفئة 
“املوسعة” من املشروع اإلجرامي املشترك؛ فإنها تفرض املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم التي ترتكب من مشاركني 
آخرين في املشروع، حتى لو كانت تلك اجلرائم تقع خارج نطاق الغرض املشترك للمشروع؛ وذلك إذا كان من 
املعقول أو املنطقي توقع بأن مثل هذه اجلرمية ميكن أن ترتكب من قبل واحد أو أكثر من أعضاء املجموعة، وقام 
املتهم بإرادته بتلك املخاطرة )باالشتراك في مشروع قد يلزم لتحقيقه ارتكاب جرائم(.144 ومثال ذلك هو وجود 
غرض مشترك هو التطهير العرقي، فان املسؤولية متتد إلى القتل باعتباره جرمية متوقعة عند التنفيذ، وذلك على 

الرغم من أن القتل من الناحية العملية )التقنية( ليس هو الغرض اجلرمي املشترك. 

ج( مسؤولية املتبوع )املسؤول األعلى مرتبة( 

فيما يتعلق بالشركات، فإن مسؤولية املتبوع )الرئيس األعلى مرتبة( هي مسؤولية الشريك في اجلرمية، حيث أن 
مسؤول الشركة قد يكون مسؤوال عن جرمية دولية ارتكبت من قبل مرؤوس، إذا كان رئيس العمل: )أ( على 
علم، أو كان من املنطقي [ بحكم موقعه الوظيفي] أن يعلم  بأن جرمية على وشك الوقوع، أو أنها جتري، أو مت 

ارتكابها؛ و)ب( لم يقم باتخاذ التدابير الضرورية واملعقولة ملنع، أو وقف اجلرمية أو معاقبة مرتكبها.145

والعنصر احلاسم في عالقة املتبوع بالتابع )الرئيس باملرؤوس( هي قدرة املتبوع على ممارسة السلطة أو السيطرة 
على التابع، سواء بحكم القانون أم بحكم األمر الواقع.146 ويتم تعريف السيطرة على أنها “القدرة املادية ملنع أو 
املعاقبة على ارتكاب اجلرمية”.147 وقد يتضح أن رؤساء العمل املدنيني لديهم سيطرة فعالة على مرؤوسيهم إذا 

141 املرجع السابق، ص 29.

142 نفس املرجع السابق، )التأكيد وارد في النص األصلي(.

143 نفس املرجع السابق.

144 املرجع السابق، ص 28.

يرتكبها  يتهموا بجرائم  لن  الرؤساء  أن  يعني  الذي  األمر   – “غير مباشرة”  املسؤولية ليست  هذه  السابق، ص 33.  املرجع   145
أو  اجلرمية  وقوع  منع  في  رؤساء  باعتبارهم  بواجباتهم  القيام  في  فشلهم  على  قانونيا  مساءلتهم  ميكن  ولكن  مرؤوسيهم، 

املعاقبة على السلوك اإلجرامي ملرؤوسيهم أو األشخاص اخلاضعني لسيطرمت.

146 نفس املرجع السابق.

147 نفس املرجع السابق
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ظهر، من خالل مواقعهم في التسلسل الهرمي )اإلداري(، بأن من واجبهم إعداد التقارير كلما أو حيثما ترتكب 
تدابير  اتخاذ  تستدعي  أو  إلى حتقيقات  تؤدي  التقارير سوف  أن  املرجح  وأنه في ضوء مواقعهم، فمن  جرائم، 

انضباطية ]إداريا[ أو إجراءات قضائية ]جنائيا[.148

وبشأن إثبات احلالة العقلية للمتبوع )املسؤول األعلى(، يلزم أن يكون إما على معرفة فعلية، ويتم إثبات هذا 
من خالل األدلة املباشرة أو الظرفية بأن املرؤوسني كانوا على وشك ارتكاب أو ارتكبوا جرمية بالفعل، أو كان 
لديه معرفة استداللية أو منسوبة ألحد ما، ونابعة من معلومات في حوزة الرئيس ومن شأنها- على األقل - أن 
تشير إلى خطر وجود جرمية قيد التنفيذ.149 “وهذه املعرفة قد تكون مفترضة إذا كان لدى الرئيس من الوسائل 
للحصول على املعلومات املتصلة بجرمية ما، وامتنع بشكل متعمد عن القيام بذلك، أو إذا كان الرئيس شديد 
اإلهمال في التعامل مع معلومات ذات صلة يستدل منها على سوء النية من خالل االمتناع عن القيام مبا يوجبه 
موقعه”.150 )تشير هذه اللغة أساسا إلى حالة غض النظر املتعمدة(. وأخيرا، يجب على الرئيس أن يكون قد 

أحجم عن القيام بالتدابير الضرورية واملعقولة ملنع جرائم مرؤوسيه أو املعاقبة عليها.

قبل  من  ترتكب  التي  اجلرائم  تنفيذ  في  الفيزيائي/املباشر  تدخله  على  الرئيس  أو  املتبوع  مسؤولية  تقتصر  ال 
مرؤوسيه شخصيا، ولكنها قد تشتمل على أي شكل من أشكال املسؤولية اجلنائية الفردية، ومن ضمنها املساعدة 
والتحريض. وبالتالي، إذا عينت شركة ما وكيال للعمل في بلد حيث ترتكب حكومتها جرائم دولية، وكان هذا 
الوكيل متورطا في تلك اجلرائم، فإن مديري الشركة قد يتعرضون للمساءلة القانونية بحكم موقعهم الوظيفي 
إذا ما مت استيفاء عناصر السيطرة، املعرفة، واالمتناع عن الفعل. وقد حذر تقرير جلنة اخلبراء القانونني الدوليني 
الشركات التي تعمل “في بلدان تشهد صراعات، أو تقع فيها انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، أو ترتكب على 
ينبغي عليها )أي الشركات( أن متارس واجب احلرص بعناية فائقة، وأن تتخذ  نطاق واسع أو منهجي، حيث 
املعاقبة على  أو  ملنع  الضرورية واملعقولة  التدابير  باتخاذ  الرؤساء  قيام  إدارية لضمان  إجراءات وسياسات رقابية 

أفعال املرؤوسني التي قد ترقى إلى مستوى جرائم”.151

البضائـع  توريـد   :)1967( احملـتـلـة  الفلسطـيـنـيـة  األراضـي  في  العاملـة  الشـركـات   4/1
ونهــب املصادر

ما  الفلسطينية احملتلة غالبا  أو في األراضي  أعمال مع إسرائيل  لديها  التي  الشركات  فإن  نقاشه سابقا،  كما مت 
تكون موردة بضائع. ومن غير املرجح أن يكون مسؤولو الشركات هم املسؤولني من ناحية جنائية عن بيع “بضائع 
أن  ميكن  ذلك،  ومع  جرمية.152  ارتكاب  في  السلع  هذه  باستخدام  بعد  فيما  تقوم  حلكومة  وعادية”  مشروعة 
منتجاتها  تكييف  مثل  املباشرة،  املساعدة  املزيد من  بتقدمي  الشركة  قامت  إذا  قانونية جنائية  هناك مسؤولية  تنشأ 
ملساعدة مرتكبي اجلرمية.153 وهذا له أهمية على مسؤولية مديري وموظفي الشركات التي تورد معدات للجيش 
اإلسرائيلي؛ إذا ما استعملت هذه املعدات في ارتكاب جرائم دولية، فقد يتعرض املديرون التنفيذيون للمساءلة 

148 املرجع السابق، ص 34.

149 املرجع السابق، ص 33.

150 املرجع السابق.

151 املرجع السابق، ص 35.

152 املرجع السابق، 37.

153 نفس املرجع السابق.
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اجلنائية باعتبار أنهم مساعدون ومحرضون.154 وبعيدا عن توريد السلع، فإن مسؤولي الشركة معرضون خلطر 
اتهامهم جنائيا بالنهب أو السرقة، إذا كانت أعمالهم جتري بالتعاون مع حكومات أو مجموعات أخرى، تقوم 
بناء  التي تسهل  بالشركات  أراضيهم.155 ولهذا عالقة  السكان قسرا من  أو ترحيل  بنقل  بطريقة غير مشروعة 

اجلدار، وبناء املستوطنات والبنية التحتية املتصلة بها في الضفة الغربية.

وباعتبار أن مسألة انطباق القانون الدولي اجلنائي على فاعلي الشركات لم تختبر بعمق بعد، )بعيدا عن نورميبيرغ 
وحالة وحيدة في الهاي(، تبقى هناك حاجة إلظهار فعالية القانون اجلنائي الدولي كآلية لتعزيز مساءلة ومحاسبة 
الشركات. أما بالنسبة لألعراف الدولية غير امللزمة واملتعلقة بحقوق اإلنسان وقطاع األعمال؛ فقد مت تطبيقها 
في  تكون  قد  املواثيق  هذه  فإن  ذلك،  ومع  عقود،  مدى  على  احلدود  اجلنسية/متعدية  متعددة  الشركات  على 
في سوق العمل وفي املجال  “تطبيقها”  النهاية أكثر فعالية في رفع مستوى املعايير لسلوك الشركات، إذا ما مت 

السياسي.

2. املعايير واملبادئ الدولية التوجيهية غير امللزمة

1/2 تاريخ التشريع الدولي

بدأ النظام الدولي للشركات متعدية احلدود في سبعينيات القرن املاضي من خالل املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية OECD غير امللزمة للمشاريع متعددة اجلنسية، وبإعالن املبادئ الثالثي ملنظمة العمل الدولية 
املتعددة اجلنسية والسياسة االجتماعية، وبالئحة اجلمعيات االقتصادية األوروبية حول سلوك  الشركات  بشأن 

الشركات العاملة في جنوب أفريقيا.156 وتنطوي النظم الثالثة على االلتزام الطوعي من جانب الشركات.

بهدف  اجلنسية  احلدود/متعددة  متعدية  للشركات  ومركز  جلنة  إنشاء   1974 عام  في  مت  املتحدة،  األمم  وفي 
تطوير الئحة لسلوك الشركات، وملراقبة أثر نشاطها االجتماعي والبيئي، والقتراح صيغة عمل معيارية لتنظيم 
عملها.157 وخالل الثمانينيات، اندمجت هاتان الهيئتان )اللجنة واملركز( في مؤمتر األمم املتحدة حول التجارة 
والتنمية، كما مت التخلي عن النموذج املقترح لالئحة السلوك. وخالل تلك الفترة أيضا؛ تزايدت بشكل متسارع 
النظرة املتفحصة لشركات كبرى من خالل التغطية اإلعالمية العاملية، كما أن املجتمع املدني ركز نشاطه بصورة 
واسعة على معايير العمل وعلى القضايا البيئية. وأدى الكشف عن الكثير من انتهاكات العمل وتخريب البيئة 
إلى جتديد اهتمام الرأي العام بضرورة وجود قواعد قانونية لتنظيم عمل الشركات متعدية احلدود. واستجابت 

154 يتم النظر للموضوع بالقياس على قضية فانز فان أنرآت Frans van Anraat. فقد تبني أثناء احملاكمة بأن أنرآت كان يعلم 
أنه يصّدر إلى العراق مادة ميكن أن تستخدم في إنتاج غازات سامة، كما كان يدرك بأن هناك فرصة معقولة بأن هذا الغاز قد 
يستخدم في هجمات كيماوية كما فعلت العراق سابقا خالل احلرب العراقية – اإليرانية. ووجدت احملكمة بأن أنرآت “قد تصرف 
بوعي منفردا سعيا وراء املكاسب، وبأنه قد قدم مساهمة ضرورية لبرنامج العراق لألسلحة الكيماوية ... مما مّكن، أو على األقل 

سّهل ارتكاب عدد واسع من الهجمات بغاز اخلردل ضد مدنيني عّزل”. املرجع السابق، ص 9.

155 املرجع السابق، ص 42-41.

156 يبدو أن الئحة قواعد السلوك املتعلقة بجنوب أفريقيا هي الوثيقة الدولية احلكومية األولى التي تطرح مسؤولية الشركات 
حيال حقوق اإلنسان. انظر/ي:

Scott Jerbi, Business and Human Rights at the UN: What Might Happen Next?, 31 Hum. Rts. Q, 
299, 301-02 (2009), available at  http://www.realizingrights.org/pdf/Jerbi_Scott_Human_Rights_
Quarterly_May09.pdf. 

157 املرجع السابق، ص 302. 
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للبيئة ولظروف عمل  الترويج ملنتجات صديقة  الشركات من خالل وضع قواعد طوعية للسلوك، ومن خالل 
أفضل. وفي نفس الوقت، بدأت صناديق االستثمار التي تراعي املسؤولية االجتماعية بـ”االزدهار”.158 وفي 
عام 2000، مت إرساء امليثاق العاملي بني األمم املتحدة وقطاع الشركات، وحاليا تشارك فيه أكثر من 4.000 
شركة، وقد ألزمت الشركات نفسها باملساعدة في حتقيق أهداف األمم املتحدة، ودعم عشرة مبادئ عاملية تغطي 
حقوق اإلنسان، وشروط العمل، والبيئة، ومكافحة الفساد.159 كما يطرح االحتاد األوروبي قضية مسؤولية 
الشركات جتاه حقوق اإلنسان كجزء من سياسته حيال املسؤولية االجتماعية للشركات )CSR( هذه السياسة التي 
األنظمة  باألنظمة على  االلتزام  منهج طوعية  يفضل  بقي  األوربي  االحتاد  األخير، ولكن  العقد  تطورت خالل 

امللزمة.160 

تقدم  التي  الهيئة  اإلنسان، وهي  لتعزيز وحماية حقوق  الفرعية  املتحدة  اعتمدت جلنة األمم  وفي آب 2003، 
تقاريرها ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان )مت استبدالها عام 2006 مبجلس حقوق اإلنسان؛ - اعتمدت 
“قواعد مسؤولية الشركات متعدية احلدود ومشاريع األعمال بشأن حقوق اإلنسان”، والتي تغطي قضايا العمل 
وتأثيرها على الشعوب األصلية خالل أنشطة وعمليات الشركات متعدية احلدود، إال أنه لم يتم تبني هذه القواعد 
من جانب املفوضية، ويعود ذلك جزئيا إلى املعارضة القوية من جانب قطاع األعمال.161 وفي عام 2005، 
وبناء على طلب املفوضية، عني األمني العام لألمم املتحدة ممثال خاصا حول “قضية حقوق اإلنسان والشركات 
متعددة اجلنسية ومشاريع قطاع األعمال األخرى”، وهو البروفيسور جون روجيه )املمثل اخلاص لألمني العام(. 
مسؤولية  حول  توجيهية  مبادئ  مجموعة  وضع  اخلاص  املمثل  من  اإلنسان  حقوق  مجلس  مفوضية  وطلبت 
الشركات ووسائل املساءلة، ومن شبه املؤكد أن هذه املبادئ لن تكون ملزمة.162  وفيما يلي تلخيصا للمبادئ 

واملقترحات التي فّصلها املمثل اخلاص لألمني العام في تقاريره الدورية ملجلس حقوق اإلنسان حتى يومنا هذا.
 

2/2 اجلهود احلالية ملجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

حقوق  انتهاكات  جتاه  الشركات  مسؤولية  لتنظيم  سياسات  إطار  وضع   العام  لألمني  اخلاص  املمثل  اقترح  لقد 
اإلنسان واملعروفة بـ “حماية، احترام، وإنصاف الضحايا”:163

يستند إطار العمل على ثالث ركائز: واجب الدولة في احلماية من انتهاكات حقوق اإلنسان من أطراف ثالثة، 

158 املرجع السابق، ص 304.

 http://www.unglobalcompact.org :159 امليثاق العاملي لألمم املتحدة، متاح على الرابط

160 أنظر/ي، بشكل عام:
Jan Wouters & Leen Chanet, Corporate Human Rights Responsibility: A European Perspective, 
6 N.W. U. J. of Int’l Hum. Rts., 262 (Spring 2008), available at http://www.law.northwestern.edu/
journals/jihr/v6/n2/3/Wouters.pdf.

Jerbi, supra note 155, at 306 :161 انظر/ي

162 املرجع السابق، ص 316.

163 انظر/ي:
Business and human rights: Towards operationalizing the “protect, respect and remedy” framework, 
Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights 
and  transnational corporations and other business enterprises. A/HRC/11/13, 22 April 2009, ¶ 2 
(“Special Representative Report”), available at:  http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
docs/11session/A.HRC.11.13.pdf.
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تبني سياسات مناسبة، وأنظمة، وقوانني، ونظام قضائي؛ ومن  ومن ضمنها قطاع األعمال، وذلك من خالل 
خالل تقرير مسؤولية الشركة حيال احترام حقوق اإلنسان، والتي تعني في جوهرها، بأن تؤدي الشركات أعمالها 
باالستناد إلى واجبها لتجنب املساس بحقوق اآلخرين؛ ومن خالل توفير أفضل فرصة ممكنة وفعالة جلبر أضرار 

الضحايا، سواء بالطرق القضائية أو غير القضائية. والركائز الثالث تكمل وتدعم بعضها بعضا.

وبناء على طلب مجلس حقوق اإلنسان؛ يقوم املمثل اخلاص حاليا بالعمل ضمن هذا اإلطار.164 ولكن ال زال 
في التقارير املزيد ملا هو بحاجة إلى االستنتاج واملراجعة، األمر الذي يشير إلى أن املمثل اخلاص ال زال في املراحل 

املبكرة من عملية تطوير املبادئ التوجيهية.

الدولة وواجب احلماية

للشركات،  االجتماعية  املسؤولية  سياسات  تبنت  التي  الدول  عدد  ازدياد  إلى  تقاريره  في  اخلاص  املمثل  أشار 
اإلنسان  حقوق  واحترام  فهم  تعزيز  ذلك  في  مبا  األعمال،  لقطاع  مسؤولة  ممارسات  على  “يشجع  الذي  األمر 
الشركات على  الدول حلصول  تفرضها  القيود  بعض  أخرى وجود  وبنّي من جهة  األعمال”،  قطاع  من جانب 
تسهيالت مثل اعتمادات التصدير، أو تأمني االستثمارات، وتربط ذلك بالشركات التي “تتبنى سياسة املسؤولية 
االجتماعية، وتشارك في امليثاق العاملي لألمم املتحدة )حول مسؤولية الشركات االجتماعية، وحيال العمل، 
والبيئة، وحقوق اإلنسان(، أو تلك  التي تؤكد على وعيها بتوجيهات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية”.165 
مبدأ  الشركات  بشأن  الداخلية  الدول في تضمني تشريعاتها  تقاريره ظهور ميل جديد لدى بعض  أورد في  كما 
قانون دعاوى األضرار  أوروبا، وفي  مقتبسة ذلك من تشريعات وأنظمة موجودة في  العامة،  املصلحة  مراعاة 

األجنبية في الواليات املتحدة.166

جدل،  مثار  كانت  طاملا  التي  التجارية  واالتفاقات  الدولية  لالستثمارات  مسحية  بدراسة  اخلاص  املمثل  وقام 
ألنها حتد من التزام الدول بواجباتها جتاه حقوق اإلنسان بحكم قاعدة استثناء املستثمرين األجانب من القوانني 
بالقوانني واألنظمة اجلديدة.167  التزامهم  واألنظمة اجلديدة، أو تفرض عليها تعويض املستمرين عن تكلفة 
التعاون  منظمة  في  أعضاء  دول  قبل  من  املعقودة  االتفاقيات  بني  تفاوت  وجود  اخلاص  املمثل  الحظ  وقد 
يتعلق  فيما  وذلك  املنظمة؛  هذه  في  أعضاء  ليست  حكومات  تعقدها  اتفاقيات  وبني  والتنمية،  االقتصادي 
بالبنود التي تضمن قدرة الدولة على حماية املصالح العامة.168 وأوصى بأن تكون إجراءات التحكيم بشأن  

164 طلب منه مجلس حقوق اإلنسان أن يقدم آراء وتوصيات بشأن تعزيز واجب الدولة في احلماية ضد انتهاكات الشركات حلقوق 
اإلنسان، ومن ضمنها آليات التعاون الدولي بهذا الصدد، وبأن يقدم املزيد من التفاصيل حول نطاق ومضمون مسؤولية الشركات 
في احترام حقوق اإلنسان، وأن يقدم دليل إرشاد عملي  لقطاع األعمال وأصحاب املصالح اآلخرين، وبأن يقوم باستكشاف اخليارات 
الوطنية، واإلقليمية والدولية لتعزيز فرص احلصول على فرص إنصاف فعالة ألولئك الذين تتأثر حقوقهم من أنشطة الشركات. 

وردا على ذلك قام املمثل اخلاص لألمني العام بتقدمي تقريره األخير في نيسان، 2009، “تقرير املمثل اخلاص”.

165 املرجع السابق، فقرة 21، ص 8.

166 املرجع السابق، فقرات 24-27، ص ص 10-9.

167 املرجع السابق، فقرة 30، ص 10.

وقد  اجلديدة،  القوانني  من  األجانب  للمستثمرين  إعفاءات   OECD والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  بلدان  تقدم  لم   168
تضمنت هذه القوانني أحكاما ترمي إلى احلفاظ على االعتبارات املتعلقة باملصلحة العامة، بينما البلدان غير املنتسبة ملنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية فإن معظم اتفاقياتها قد اعفت املستثمرين من االمتثال للقوانني البيئية واالجتماعية، أو تضمنت 

تعويضهم عن امتثالهم. املرجع السابق، فقرة 32، ص 11. 
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يخص  فيما  احلكومات  التزامات  حول  دليل  وتطوير  وضع  يخدم  ما  ومتضمنة  علنية،  االتفاقيات  هذه  تنفيذ 
حقوق اإلنسان.169 

وقد ذكر املمثل اخلاص في تقاريره بأنه يوجد القليل من التعاون الدولي حاليا، واقترح تشكيل مجموعة عمل 
أكثر  تقع  وحيث  الصراعات،  ظروف  في  الشركات  بسلوك  املرتبطة  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  على  للتركيز 

االنتهاكات بشاعة، وحيث تكون هناك “حاجة شديدة” للتعاون الدولي.170

الشركات ومسؤولية احترام حقوق اإلنسان

اقترح املمثل اخلاص أن على الشركات أن تتعامل دائما مع مسألة حقوق اإلنسان كواجب، وذلك عبر االلتزام 
حقوق  حتترم  سياسة  تبني  )أ(  الشركة:  على  ينبغي  وعليه،  عامليا،  بها  املعترف  اإلنسان  حقوق  مواثيق  بجميع 
اإلنسان، )ب( تقييم وتقدير أثر نشاطاتها على حقوق اإلنسان، )ج( دمج قيم حقوق اإلنسان ونتائج التقييمات 
في ثقافة الشركة وأنظمتها اإلدارية، و)د( االحتفاظ بتقارير متسلسلة ودورية عن األداء ومتابعتها.171 ومن بني 
العوامل املتنوعة، ينبغي على الشركات أن تفحص فيما ما إذا كانت نشاطاتها، أو كيف ميكن لنشاطاتها أن تساهم 
في انتهاكات حقوق اإلنسان؛ وذلك من خالل فحص مجمل العالقات املرتبطة بنشاطاتها، مثل عالقاتها مع 
شركاء العمل، وكيانات أو أطراف ضمن سلسلة التوريد واإلنتاج اخلاص بها، وفاعلني آخرين غير حكوميني، 
ملفهوم واجب احلرص جتاه  تفصيلية  “مبادئ  بالعمل على وضع  املمثل اخلاص  تعهد  الدول.172 وقد  ووكالء 
جزم  بالصراع”؛  املتأثرة  “املناطق  لـ  بالنسبة  أما  األعمال”173  قطاعات  جميع  على  املنطبق  اإلنسان  حقوق 
املمثل اخلاص لألمني العام بأن على الشركات أن تأخذ باحلسبان القانون الدولي اإلنساني، والسياسات ذات 
الصلة، خصوصا املتصلة باملشاريع التي تؤثر على الشعوب األصلية، حيث على الشركات أن تضع مجموعة 
السامي  املفوض  مكتب  عن  الصادرة  النشرة  اعتماد  اقترح  كما  املجتمعات.174  بتلك  اخلاصة  املعايير  من 
حلقوق اإلنسان )OHCHR(، “حقوق اإلنسان في التطبيق” )Human Rights Translated(،175 كدليل 
املمثل  ويقوم  األعمال.176  قطاع  سياق  في  إنسان  حقوق  معاهدات  لغة  تعنيه  ما  حول  للشركات  إرشادي 
اخلاص أيضا بالعمل على تطوير دليل عمل للشركات خاص باألوضاع التي يتعارض فيها القانون الوطني مع 

العاملية.177  املعايير 

169 املرجع السابق، الفقرات 34، 36، ص ص 12-11.

170 املرجع السابق، فقرة 43، ص 13.

171 املرجع السابق، الفقرة 49، ص 14.

172 املرجع السابق، الفقرة 50، ص 14.

173 املرجع السابق، الفقرة 76، ص 19.

174 املرجع السابق، الفقرة 54، ص 15. 

175 انظر/ي:
Human Rights Translated, A Business Reference Guide, Monash University Castan Centre for 
Human Rights Law, International Business Leaders Forum, OHCHR, and Global Compact Office, 
available at http://human-rights.unglobalcompact.org/doc/human_rights_translated.pdf.

176 تقرير املمثل اخلاص، حاشية رقم 163، فقرة 57، ص 15.

177 املرجع السابق، فقرة 69، ص 18.
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احلق في اإلنصاف

اجلنائية واملدنية  الداخلية  الدول  قوانني  كبيرة موجودة في  العام وجود عقبات  املمثل اخلاص لألمني  وقد الحظ 
الفعال من خالل القضاء. ففي الدعاوى املدنية، قد يحرم املدعي من جبر  تعترض حق الضحايا في اإلنصاف 
الدعاوى  تولي  على  احملاكم  قدرة  عدم  أو  التكلفة،  بسبب  أو  للدعوى،  قانوني  سبب  غياب  بسبب  أضراره 
املعقدة، أو بسبب أن الشركات املدعى عليها ال متتلك األصول أو املوارد الكافية لدفع ما يترتب على احلكم لصالح 
املدعي.178 وحيث تكون الشركة تابعة لشركة أم موجودة في اخلارج، أو فرعا للشركة األم وتكون األخيرة قوية 
إلى حد ممارسة نفوذها على املسؤولني احلكوميني، تكون محاكمة الشركة األم في دولتها الوطنية على أفعال أو 
تقصير الشركة التابعة أو الفرع صعبة؛ حيث قد تثير هكذا محاكمة قضايا تتعلق بالوالية القضائية ومدى مالءمة 
الهيئة القضائية للنظر في الدعوى. إضافة إلى ذلك، فإن املعايير اخلاصة بالشركات القابضة/ األم فيما يتعلق بأفعال 
الشركات التابعة “قد تكون غير جلية أو غير مختبرة في القانون الوطني، كما أن مثل هذه الدعاوى العابرة للحدود 
لها صعوباتها اخلاصة من حيث طريقة تقدمي األدلة، التمثيل، والصعوبات املالية”.179 وفي القضايا اجلنائية، قد 
تكون الدول غير راغبة في تكريس املوارد الالزمة للتحقيق ومتابعة املزاعم بارتكاب الشركات ملخالفات، كما أن 
املجموعات أو الفئات الضعيفة مثل النساء، واألطفال، والشعوب األصلية؛ قد تواجه معيقات إضافية تعترض 

حصولها على اإلنصاف القضائي. ويقوم املمثل اخلاص بدراسة عدد من اخليارات ملعاجلة هذه املعيقات.180 

على  الشركة  في  موجودة  تكون  أن  يجب  القضائية،  غير  التظلم  آليات  بأن  العام  لألمني  اخلاص  املمثل  ويشير 
املستويني: الوطني والعاملي، ويجب أن تتوفر فيها املشروعية، وسهولة الوصول، ومتتع القضاء بسلطة التقدير 
من  متزايدا  عددا  ولكن  حاليا،  قليلة  اآلليات  وهذه  الشفافية.181  ومبدأ  احلقوق،  مع  ومتوافقة  واإلنصاف، 
الشركات وجمعيات رجال األعمال واملنظمات الفاعلة في مجال قطاع األعمال تقوم بتطوير هذه اآلليات.182 
وعلى الصعيد الدولي، يقترح املمثل اخلاص أن تتولى إحدى هيئات حقوق إنسان مسألة الوساطة كآلية تظلم غير 

قضائية ممكن اللجوء إليها، و/أو إيجاد نظام حتكيم يتم إنشاؤه من قبل الشركات ويقوم مبعاجلة النزاعات.183

3. املواثيق اإلقليمية: اإلحتاد األوروبي

باإلضافة إلى القانون اجلنائي الدولي واألعراف الدولية، ميكن إنفاذ االلتزامات التي حتددها الصكوك القانونية 
الوطنية  احملاكم  في  اإلنسان  األوروبية حول حقوق  واالتفاقية  األوروبي  االحتاد  لوائح/أنظمة  مثل  اإلقليمية؛ 

178 املرجع السابق، فقرة 94، ص 23.

179 املرجع السابق، فقرة 95، ص 23.

180 املرجع السابق، الفقرات 96-98، ص 23.

181 نفس املرجع السابق، فقرة 99، ص 23. تعتبر هيئة التفتيش اخلاصة بالبنك الدولي مثال آخر على آلية تظلم غير قضائية 
على املستوى الدولي؛ حيث توفر الهيئة املكونة من ثالثة أعضاء وسيلة للمساءلة حول االنتهاكات لسياسة البنك االجتماعية 
والبيئية من خاللها توفيرها منبرا لتلقي/رفع املظالم من قبل الناس الذين يعتقدون أنهم تعرضوا، أو من احملتمل أنهم تأثروا 
/ سوف يتأثرون سلبا من أحد مشاريع البنك الدولي. وقد مت إتباع آليات مشابهة لهذه اآللية من قبل مصارف أخرى للتنمية 

املتعددة. املزيد من املعلومات متوفرة على الرابط:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTINSPECTIONPANEL/0,,contentMDK:2017326
7~menuPK:64129479~pagePK:64129751~piPK:64128378~theSitePK:380794,00.html. 

182  املرجع السابق، الفقرة 101، ص 24.

183 نفس املرجع السابق، الفقرتان 112-113، ص 26.
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املبادئ  أن  من  وبالرغم  التوالي.184  على  اإلنسان  حلقوق  األوروبية  احملكمة  وفي  األوروبي  االحتاد  دول  في 
املتعددة اجلنسية/متعدية احلدود هي مبادئ غير ملزمة  التعاون االقتصادي والتنمية للشركات  التوجيهية ملنظمة 
قانونيا، إال أنها أيضا توفر أرضية أو محافل وطنية لرفع التظلمات. وميكن القول هنا، أن أحكام حقوق اإلنسان 
املدرجة في اتفاقية الشراكة بني االحتاد األوروبي وإسرائيل، التي تنظم العالقات التجارية، تقضي تعليق أو إلغاء 

تلك االتفاقية في ضوء انتهاكات إسرائيل حلقوق اإلنسان.

1/3 اللوائح التوجيهية لالحتاد األوروبي

إن اللوائح التنفيذية لالحتاد األوروبي هي عمل تشريعي يتم من خالله توجيه أعضاء االحتاد لتحقيق نتيجة معينة، 
إقليمها. ويقوم محامون من أجل  في  لتطبيقها  املناسبة  الوسائل  اختيار  تترك لكل دولة عضو في االحتاد  وهي 
لوائح االحتاد األوروبي  لتطبيق إحدى  املتحدة، مبحاولة  اململكة  الفلسطيني،185 ومقرهم في  اإلنسان  حقوق 
التنفيذية بشأن تورط الشركتني الفرنسيتني: “ألستوم “ و”فيوليا” في مشروع سكة وقطار القدس. 186 وحتدد هذه 
الالئحة اإلجراءات املطلوبة إلحالة العطاءات العامة، وهو مدرجة في القانون البريطاني اخلاص بنظام املشتريات 

احلكومية، والتي تتطلب، من بني أشياء أخرى، استبعاد ]املقاول[ بسبب “سوء السلوك املهني اجلسيم”.

وقد طالب احملامون من مجلس لندن احمللي استبعاد شركة “فيوليا” من عقود العطاءات العامة في بريطانيا، على 
أساس قيام هذه الشركة مبساعدة إسرائيل في إنشاء وتشغيل خط قطار القدس الذي يخدم املستوطنات، األمر 
الذي يشكل سوء سلوك مهني جسيم. وقد حاججوا بأن مشاركة “فيوليا” في املشروع تنتهك ما يلي: )أ( العديد 
من قرارات األمم املتحدة، )ب( الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية القاضي بأن اجلدار في الضفة الغربية 
غير قانوني، و)ج( احلظر املوجود في اتفاقيات جنيف الذي مينع سلطة االحتالل من نقل سكان مدنيني من دولة 

االحتالل إلى داخل اإلقليم احملتل.

ورد مجلس لندن بأن قانون اململكة املتحدة لعام 1988 مينعه من اتخاذ قرار باستثناء الشركة، وذلك بسبب املكان 
الذي تعمل فيه. وقد جادل احملامون بأن “ذلك ليس محاولة لفرض مقاطعة القطاع العام جلميع الشركات التي 
تقوم باملتاجرة مع إسرائيل، بل هو مقتصر على استبعاد الشركات التي يثبت أنها تخرق القانون الدولي، أو يثبت 
أنها تساعد دولة إسرائيل في القيام بذلك من عطاءات عقود القطاع العام”.187 ويدرس احملامون اآلن إمكانية 
محاكمة الشركتني في احملاكم البريطانية ملعرفة مدى قانونية االستبعاد من عقود القطاع العام عموما، أو قانونية 

استبعاد شركة فيوليا حتديدا.

والشعوب،  اإلنسان  حلقوق  األفريقية  احملكمة  أنشأت  التي  تلك  )مثل  اإلنسان  حلقوق  اإلقليمية  للمواثيق  شاملة  مناقشة   184
ومحكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان( تقع خارج نطاق هذه الورقة.

185 محامون من أجل حقوق اإلنسان الفلسطيني هي منظمة مقرها في اململكة املتحدة، وتتشكل من محامني وطلبة قانون 
وتعمل على القضايا القانونية التي تركز على حماية وتعزيز حقوق اإلنسان الفلسطيني من خالل التقاضي، العمل الدعوي، 

.http://www.lphr.org.uk  :التثقيف والتوعية، ونشر املعلومات وممارسة الضغط. املزيد من املعلومات متوفرة على الرابط

186 أيضا مت رفع دعوى ضد شركتي “فيوليا” و”آلستوم” في محكمة فرنسية )محلية( من قبل منظمة التحرير الفلسطينية 
ومبساعدة جمعية التضامن فرنسا – فلسطني )AFPS(. وتسعى م.ت.ف إلى فسخ عقود الشركتني في بناء وتشغيل مشروع 
“مترو” القدس، وذلك مبوجب أحكام قانون مدني فرنسي يسمح بإبطال أية اتفاقية متس النظام العام أو األخالق احلميدة. املزيد 

. http://www.france-palestine.org/ :من املعلومات عن جمعية التضامن فرنسا – فلسطني متوفرة على الرابط

187 انظر/ي:
Adri Nieuwhof and Daniel Machover, Time to Hold Veolia to Account, The Electronic Intifada (Feb. 
10, 2009).
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2/3 احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

يجوز لفرد ما أن يرفع دعوى بشكل مباشر للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان حول إدعاءات بوجود انتهاكات 
حلقوق اإلنسان. وقرارات هذه احملكمة ليست ملزمة بشكل تلقائي، ولكن لديها السلطة احلكم مبنح تعويضات 
عن األضرار.188 وتفرض اتفاقية إنشاء احملكمة إلى حد ما على الدول املتعاقدة واجب منع انتهاكات حقوق 
اإلنسان املرتكبة من قبل أطراف من القطاع اخلاص. ومع ذلك، ليس من الواضح فيما إذا ما كان للمحكمة والية 

قضائية على الشركات الناشطة في اخلارج، واملسجلة في ذات الوقت في إحدى الدول األعضاء.189

3/3 املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية اخلاصة بالشركات متعددة 
اجلنسية

املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD هي مبثابة توصيات غير ملزمة مطروحة من قبل 
ممثلي حكومات هذه املنظمة على الشركات متعدية احلدود، وهذه املبادئ تنص، من بني أشياء أخرى، على أن 
الشركات يجب أن “حتترم حقوق اإلنسان ألولئك الذين يتأثرون بأنشطتها ومبا يتماشى مع الواجبات وااللتزامات 
الدولية للحكومات املضيفة”190 جتاه حقوق اإلنسان.191 ويوجد لدى كل بلد من البلدان املنضوية في املنظمة 
“هيئة اتصال وطنية” )NCP(، وهو اجلهة التي من خاللها تستطيع أطراف من القطاع اخلاص أن تثير مخاوفها 
حول أنشطة الشركات.192 ومطلوب من هذه الهيئة أن حتاول معاجلة القضايا التي تردها، وإذا لم تتمكن من 

ذلك، يجب عليها أن تدلي ببيان علني يتضمن توصياتها بشأن تطبيق املبادئ التوجيهية.

ومبوجب املبادئ التوجيهية، ليس على الشركة أن ال تتجاوز معايير احلكومة املضيفة،193 حتى لو كانت هذه 
بأعمال مع احلكومة اإلسرائيلية  تقوم  التوجيهية. وبالتالي، فإن شركة  املبادئ  الواردة في  اقل من تلك  املعايير 

تعتبر موفية بالتزاماتها وفقا للمبادئ التوجيهية إذا ما أوفت باملعايير اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان.

الوطنية- االتصال  “هيئة  أمام  قضية  لرفع  فلسطني  ايرلندا-  التضامن  حملة  في  الناشطة  املجموعة  وتخطط 
االيرلندية” حول ضلوع شركة إنشاءات ايرلندية، سي آر اتش )CRH(*، في بناء اجلدار ومستوطنات يهودية 

مالحظة توضيحية )الناشر(: وهي شركة مقرها ايرلندا يتركز نشاطها على تزويد/ توريد مختلف املواد اإلنشائية.   *
188 املواد 34، 41 و45)2( من املعاهدة اخلاصة بحماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية كما مت تعديلها في البروتوكول رقم 11، 

روما، XI.1950.4. مبوجب املادة 45)2( يتم إحالة احلكم “إلى جلنة من الوزراء، التي سوف تتولى اإلشراف على تنفيذه”

189 أنظر/ي:
Olivier de Schutter, The Accountability of Multinationals for Human Rights Violations in European 
Law, Center for Human Rights and Global Justice Working Paper Num. 1, 17-21  (2004) 

وخلصت الورقة على أن احملكمة ليس لديها مثل هذا االختصاص(، متوفرة على الرابط:
http://www.chrgj.org/publications/docs/wp/s04deschutter.pdf. 

190 يشير اصطالح احلكومة املضيفة إلى حكومة البلد التي تبيع فيها الشركة منتجاتها أو تدير فيها عملياتها/أنشطتها، وذلك 
لتمييزه عن “بلد املوطن” الذي تأسست فيه الشركة.

 OECD( 14 ،12 املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية اخلاصة باملؤسسات والشركات متعددة اجلنسية  191
.)2008

192 “هيئة االتصال الوطنية” قد تتكون من مسؤول حكومي واحد أو هيئة مشتركة مشكلة من ممثلني عن أجهزة حكومية، 
ومنظمات األعمال واملوظفني وأطراف معنية أخرى. املرجع السابق، ص 33.

193 نفس املرجع السابق، ص 41.
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في الضفة الغربية.194 وعلى الرغم من عدم وجود سلطة للتنفيذ لدى هذه الهيئة، إال أن هذه اآللية تكشف عن 
أنشطة الشركات في األراضي الفلسطينية احملتلة، وجتبر “هيئة االتصال الوطنية” في كل بلد عضو على التعبير 
من خالل تصريحات علنية حول الكيفية التي توضح توافق أنشطة الشركات مع أحكام حقوق اإلنسان املدرجة 

في املبادئ التوجيهية.

4/3 اتفاقية الشراكة بني االحتاد األوروبي وإسرائيل

تؤسس اتفاقية الشراكة بني االحتاد األوروبي وإسرائيل لشراكة جتارية بني دولة إسرائيل ودول االحتاد األوروبي، 
وتنص االتفاقية على أن احترام حقوق اإلنسان يشكل “عنصرا جوهريا” من االتفاقية،195 وأنه على األطراف 
اتخاذ تدابير للوفاء بالتزاماتهم مبوجب االتفاقية، وأن يروا أن أهدافهم املشتركة يجري حتقيقها.196 في أيلول 
عام 2009، وباالستناد إلى تلك األحكام، قام محامون ميثلون اثنني من أعضاء البرملان البريطاني بالكتابة إلى 
انتهاكات إسرائيل  مجلس االحتاد األوروبي، حيث طالبوا االحتاد األوروبي بتعليق أو إنهاء االتفاقية في ضوء 
حلقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية احملتلة 197.1967 وقد أكدت الرسالة بأنه قد يكون من املناسب القيام 

بإجراءات قانونية إذا رفض املجلس اتخاذ أي إجراء بهذا الصدد.

كما قام نشطاء بإثارة موضوع أحكام حقوق اإلنسان في اتفاقية الشراكة مع شركات منفردة، من أجل توضيح ان 
االجتار ببضائع منشؤها املستوطنات اإلسرائيلية يشكل مشاركة في أعمال جتارية تنتهك املعايير اإلقليمية )وكذلك 

العاملية(. كما طالبوا دول االحتاد األوروبي إصدار لوائح بهذا الشأن، وشجعوها على ذلك.

194 كما تقوم جلنة التضامن االيرلندية – الفلسطينية )IPSC( بالنظر في مواجهة أنشطة شركة )CRH) في دعاوى مدنية 
أمام احملاكم الوطنية االيرلندية، وكذلك أمام اجمللس االيرلندي حلقوق اإلنسان. كما يخططون للضغط على احلكومة االيرلندية 
من أجل استبعاد شركة )CRH) من صندوق االدخار الوطني للمعاشات التقاعدية ألسباب أخالقية. وللمزيد من املعلومات، 
تصفح/ي موقع حملة املقاطعة على االنترنت: http://bdsmovement.net/?q=node/595 ، وموقع جلنة التضامن 

. http://www.ipsc.ie/ :االيرلندية- الفلسطينية

195 تنص املادة 2 من االتفاقية على أن العالقات بني األطراف وبني جميع أحكام االتفاقية “ينبغي أن تتأسس على احترام حقوق 
اإلنسان ومبادئ الدميقراطية، وهي التي تقود سياساتهم الداخلية والدولية وتشكل عنصرا أساسيا من عناصر هذه االتفاقية”. 
اتفاقية الشراكة األوروبية- اإلسرائيلية، مت توقيعها في بروكسل، 20 تشرين ثاني، 1995، ودخلت حيز النفاذ في 1 حزيران 2000. 
http://www.delisr.ec.europa.eu/english/content/eu_and_country/asso_agree_en.pdf  :متوفرة على الرابط

196 املرجع السابق، املادة 79)1(.

197 رسالة إلى خافيير سوالنا، السكرتير العام جمللس االحتاد األوروبي، 1 أيلول، 2009. متاحة على الرابط:
http://www.savegaza.eu/images/stories/letter_to_council_of_ministers.pdf
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قوى السوق   

ضغوط المستثمرين والمستهلكين والرأي العام

القانونية الدولية، ونظرا للعقبات التي حتول دون وصول الضحايا  في ضوء الطبيعة غير امللزمة لبعض املواثيق 
القانونية  إذا ما كانت اآلليات  الواضح  الوطني؛ فمن غير  القانون  إلى سبل اإلنصاف وجبر أضرارهم مبوجب 
هي األكثر حيوية ملساءلة ومحاسبة الشركات )على الرغم من كونها ضرورية جلبر أضرار الضحايا(. وبقدر ما 

لإلجراءات الرادعة من آثار على إدارات الشركات، فقد تكون الضغوط النابعة من قوى السوق لها تأثير أكبر.

السبعينيات من  إلى سنوات  املتحدة   الواليات  للشركات )CSR( في  املسؤولية االجتماعية  تعود جذور حركة 
العام على الشركات من أجل سحب استثماراتها من  القرن املاضي، حيث تزايدت ضغوط املساهمني والرأي 
نظام أبارتهايد جنوب أفريقيا. وحتى اليوم تستمر منظمات خاصة، وأفراد في لعب دور محوري لتعزيز مساءلة 
حماية  بتفضيل  تقوم  ما  غالبا  التي  الوطنية،  احلكومات  على  االلتفاف  على  قادرة  وأنها  خصوصا  الشركات، 
املصالح التجارية على حساب مصلحة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ذات العالقة بنشاط الشركات. ويتمتع 
نظرا  الشركات؛  إدارة  على  التأثير  في  كبيرة  بقوة  االجتماعية  املسؤولية  تراعي  التي  املؤسسات  في  املستثمرون 
المتالكهم كمية كبيرة من األسهم، التي إذا ما مت بيعها، ميكن أن تتسبب في هبوط حاد ألسعار األسهم. وميتلك 
املستهلكون نفوذهم من خالل املقاطعة، كما وللناشطني واملنظمات غير احلكومية تأثيرهم من خالل احلمالت 
اإلعالمية التي متس “العالمة التجارية” للشركات وتلطخ سمعتها في السوق. هذه اآلليات سيجري بحثها أدناه، 

.)BDS( تليها أمثلة من حملة املقاطعة، سحب االستثمارات فرض العقوبات على إسرائيل

وبينما ال تقوم هذه الورقة بنقاش التأثير احملتمل للعمال واالحتادات النقابية من أجل تعزيز مساءلة الشركات، 
وغياب هذا اجلانب من البحث ال يقصد منه التقليل من السالح الفريد والفعال الذي ميتلكه العمال من خالل 
قدرتهم على وقف املاكينة امللموسة للتجارة – مثل إنتاج البضائع وشحنها. فهناك تفاصيل حول تنظيم النقابات، 
ووضعية االحتادات، مدى استعدادهم للكفاح وتبني القضية الفلسطينية، تتجاوز نطاق هذه الورقة. ومع ذلك، 

من األهمية مبكان االعتراف بأن القوة احلاسمة حلركة مقاطعة إسرائيل )BDS( تكمن في فعل قوى العمل.

ثالثًا



56

1. ضغوط املستثمرين امللتزمني مبعايير املسؤولية االجتماعية

املستثمرون املسؤولون اجتماعيا، إما أن يكونوا أفرادا أو مؤسسات استثمارية، مثل صناديق املعاشات التقاعدية، 
وصناديق االستثمار املشتركة، وهم الذين يختارون استثمار أموالهم على أساس حتقيق كل من الربحية واألثر 
االيجابي على املجتمع. ويتركز النقاش هنا على االستثمارات املؤسسية لدورها املؤثر في السوق. في الواليات 
يأخذوا  بأن  االستثمارية  الصناديق  ملديري  قانونية  ناحية  كان مسموحا من  إذا  ما  هناك جدل جار حول  املتحدة 
القضايا االجتماعية باحلسبان عند اتخاذ قراراتهم االستثمارية. وجتيز القاعدة العامة لهم ذلك، في سياق رسم 
االستثمارية  للمحفظة  املالي  األداء  على  سلبا  تؤثر  ال  القرارات  تلك  أن  طاملا  سليمة،  استثمارية  إستراتيجية 

برمتها.198

وتتطلب االستثمارات املؤسسية التصويت على االقتراحات التي يتم طرحها في االجتماعات السنوية للشركات 
بشأن سنداتها وأسهمها واستثماراتها. وقد قيل أن الواجب االئتماني للمستثمرين املؤسسيني يتطلب التصويت 
على هذه االقتراحات بطريقة تخدم أفضل املصالح لزبائنهم أو املنتفعني، مما يستدعي منهم النظر في قضايا حقوق 
انتهاكات  ارتكاب  في  بالتواطؤ  واملرتبطة  املالية احملتملة  املخاطر  أمامهم، من أجل جتنب  تعرض  التي  اإلنسان 

حقوق اإلنسان.199  

ففي مجال حقوق اإلنسان، يختار املستثمرون امللتزمون باملسؤولية االجتماعية االستثمار في الشركات التي  تلتزم 
بحقوق اإلنسان، والتي تأخذ بعني االعتبار مخاطر املساس بحقوق اإلنسان في قراراتها، وتختار شركائها ممن 
يحترمون حقوق اإلنسان، وتقدم  تقارير واضحة حول قضايا حقوق اإلنسان املتصلة بعمل الشركات، وتعترف 
صراحة باملخاطر اخلاصة بحقوق اإلنسان، ويكون لديها آليات لإلنصاف والتظلمات وجبر االضرار، إضافة إلى 
معايير أخرى.200 كما يقوم املستمرون املسؤولن اجتماعيا بإجراء أبحاث وحتليالت استنادا إلى وثائق الشركة، 
واحلوار املباشر مع إدارة الشركة، والتقارير عن أو املقابالت مع املنظمات غير احلكومية واالحتادات واملسؤولني 
احلكوميني، واخلبراء األكادمييني، وما يرد عن  أصحاب األسهم،  وما هو وارد في اإلعالم، وما يتم جمعه من 
الزيارات امليدانية ملواقع املشاريع االستثمارية. ثم يقومون بعد ذلك بوضع مبادئ توجيهية داخلية باالستناد الى  نتائج 
هذا البحث لتصنيف األطر وتقدير وجهة االستثمار.201 ويرى املستثمرون املسؤولون اجتماعيا بأنهم مقيدون مبا 
تبدى لهم من نقص في درجة وضوح وإفصاح الشركات عن املخاطر احملتملة على حقوق اإلنسان،202 وما لديها 

198 انظر/ي:
Freshfields, Bruckhaus Deringer, A Legal Framework for the Integration of Environmental, Social 
and Governance Issues into Institutional Investment 109 (2005) (“Freshfields Paper”), available at: 
http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/freshfields_legal_resp_20051123.pdf. 

البورصة  لقواعد جلنة  كنتيجة   ...“( رقم 22، ص 3:  أيضا كانزر، حاشية مرجعية  أنظر/ي  السابق، ص 116؛  املرجع  نفس   199
بها  تقوم  التي  التداول  عمليات  جوانب  كل  في  النظر  اآلن  تتطلب  االئتمانية  الواجبات  فإن   ،SEC املالية  واألوراق/السندات 

الشركات، وليس فقط في احلسابات املالية؛ وذلك عندما يحني التصويت”(.

200 انظر/ي:
Elizabeth Umlas, Human Rights and SRI in North America: An Overview, paper to inform the 
mandate of the Special Representative of the United Nations Secretary-General on business and 
human rights, 6 (January 2009), available at: http://www.reports-and-materials.org/Umlas-Human-
Rights-and-SRI-Jan-2009.pdf. 

201 نفس املرجع السابق.

202 املرجع السابق، ص 15.
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من أنظمة للرقابة وضوابط األداء. وبهذا هم ميارسون الضغط على الشركة من أجل أن تفصح أكثر عن القضايا البيئية 
واالجتماعية ومقترحات املساهمني، ونتائج التصويت على مقترحات اإلدارة واملساهمني.203

ويستخدم املستثمرون املسؤولون اجتماعيا حقهم في التصويت بشكل جازم، ألنه من الصعب عليهم، إن لم 
يكن مستحيال، أن يبيعوا حصصهم الكبيرة في شركة إذا ما كانوا ال يتفقون مع سياساتها.204 إضافة لذلك، 
ومستشاري  املشتركة  الصناديق  من  تطلب  قواعد  بوضع   2003 عام  في  املالية  واألوراق  البورصة  جلنة  قامت 
االستثمار اإلفصاح عن السياسات واإلجراءات التي يستخدمونها لكي يقرروا كيف يصوتون على االقتراحات 
املقدمة من قبل إدارة ومساهمي الشركات حيث يستثمرون أموالهم، والكشف عن الكيفية التي صوتوا بها فعليا 
على هذه االقتراحات. والغرض من هذه املتطلبات اجلديدة هو إتاحة الفرصة للمساهمني لالطالع على سجل 
التصويت اخلاص بصناديقهم االستثمارية، وبالتالي وضع مزيد من الضغوط على مديري الصناديق لكي يأخذوا 
باحلسبان اآلثار االجتماعية لعمل الشركات حيث تستثمر أموالهم. إن ربط حق التصويت بحجم املساهمة يعني 

أن الصناديق املشتركة واملستثمرين املؤسسيني لديهم قدر كبير من السلطة على الشركات.

تنمو صناديق املستثمرين امللتزمني باملسؤولية االجتماعية بسرعة كبيرة.205 وأكثرها نفوذا في الواليات املتحدة 
 Employees California Public( هذه األيام هي صندوق تقاعد موظفي القطاع العام في والية كاليفورنيا
التصويت لصندوق تقاعد  نيويورك. ويتمشى نظام  Retirement System(، وصندوق تقاعد موظفي مدينة 
موظفي القطاع العام في كاليفورنيا حاليا مع مبادئ سوليفان العاملية اخلاصة باملسؤولية االجتماعية للشركات. 
باإلضافة إلى شركات املستثمرين املسؤولني اجتماعيا، فإن موفري األبحاث للمستثمرين املسؤولني اجتماعيا، 
اإلبادة  ضد  واملستثمرين  الشركات  مسؤولية  حول  املشترك  األديان  “مركز  مثل  بهم،  اخلاصة  التنسيق  وهيئات 
 ،Interfaith Center on Corporate Responsibility and Investors Against Genocide ”اجلماعية

هي أيضا جهات نشطة في هذا املجال.

2. ضغوط املستهلكني واخلشية من السمعة السيئة 

أظهرت األبحاث أن املستهلكني يطالبون مبعرفة سجل الشركات في مجال حقوق اإلنسان، وبأنهم مستعدون 
ما  إذا  الواضح  غير  األخالقية.206 ومن  باملعايير  االلتزام  إطار  في  املنتجة  السلع  ابتياع  مقابل  أعلى  ثمن  لدفع 
التنفيذ أم ال، حيث تشير بعض الدراسات بأن أقلية صغيرة من بني املستهلكني  وضعت هذه املطالبات موضع 
تنظر في اآلثار االجتماعية عندما يقررون خياراتهم في التسوق، ورمبا يعود ذلك إلى عدم كفاية املعلومات؛ ومع 

ذلك، فإن عدد املستهلكني الواعني اجتماعيا آخذ في االزدياد.207

ويبدو أن للدعاية السلبية او السمعة السيئة تأثير في سلوك الشركات؛ فعلى سبيل املثال، بينت دراسة حديثة بأن 

203 املرجع السابق، ص ص 16-15.

204 انظر/ي: Freshfields Paper ، مرجع سابق، ص 115.

املوجودات/ ارتفعت  بينما  ارتفعت موجودات االستثمارات املسؤولة اجتماعيا بنسبة %18  فقط،  205 “في سنوات 2007-2005 
األصول العاملية التي تدار بطريقة احترافية بنسبة 3%”. انظر/ي:

Social Investment Forum’s biennial 2007 Report on Socially Responsible Investing Trends in the 
United States ii, available at: http://www.socialinvest.org/pdf/SRI_Trends_ExecSummary_2007.pdf 

Wouters & Chanet, supra note 159, at 267-68 (Spring 2008) (citing examples). :206 أنظر/ي

207 نفس املرجع السابق، ص 268.
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بينها، لديها سياسات  الكبرى من  28% من جميع الشركات متعدية احلدود، وما يقارب من نصف الشركات 
حيال العمل وحقوق اإلنسان يتم تطبيقها على الشركات املنضوية في سالسل التوريد العاملية التابعة لها. وبأن 
الصناعات ذات املستوى األعلى في انتشار/ ترويج سياسات حقوق اإلنسان، هي تلك الشركات التي سبق أن 
التوريد  لها في إطار سالسل  التابعة  او  العاملة معها  الشركات  السيئة بسبب ممارسات  السمعة  اثر  جربت نسبيا 

اخلاصة بها.208

على الرغم من إعالنها رسميا عن التقّيد مبعايير حقوق اإلنسان. يوجد شكوك مبررة في السؤال عن مدى جدية 
تبني الشركات للوائح قواعد السلوك، وسياسات حقوق اإلنسان واملعايير الطوعية )غير اإللزامية( األخرى، في 
ظل استمرار املعارضة الشديدة من قبل إدارات الشركات ألي نوع من األنظمة الصارمة امللزمة قانونيا، واستمرار 
تورط هذه الشركات في انتهاكات حلقوق اإلنسان، فشركة “كاتربيلر” مثال، هي عضو في امليثاق العاملي لألمم 
لتشغيل  اآلن  زالت جاهزة ومستعدة حتى  امليثاق، وهي ال  في هذا  أيضا عضو  هي  “فيوليا”  املتحدة، وشركة 
املشروع،  في  استثماراتها  نصف  باعت  أنها  الرغم  على  )هذا  قادمة  سنوات  خمس  ملدة  القدس  مترو  خطوط 

وستقوم ببيع النصف املتبقي لنفس املشتري في غضون خمس سنوات(.

ومع ذلك، انسحبت شركات من استثمارات مت استهدافها من قبل ناشطني، ومستثمرين مسؤولني اجتماعيا، 
هذه  تصل  حاملا  االستثمار  من  باالنسحاب  تقوم  ما  غالبا  وهي  السلبية؛  والدعاية  املقاطعة  حمالت  وبسبب 
املساءلة  قيد  يصبح  سوف  أو  أصبح  قد  االستثمار  هذا  بأن  اإلدارة  إلقناع  الكافي  املستوى  إلى  الضغوط 
القانونية. وسيتم أدناه تناول أمثلة على شركات مت استهدافها فعليا لتورطها في االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق 

اإلنسان.

3. عواقب عمل الشركات في األرض الفلسطينية احملتلة عام 1967

احلكومة  مع  تتعامل  شركات  من  االستثمارات  وسحب  مقاطعة  قائمة  على  إلدراجها  األمثلة  من  الكثير  هناك 
الفلسطينية احملتلة 1967. وبعض  التي حتقق أرباحا من االحتالل اإلسرائيلي لألرض  اإلسرائيلية و/أو تلك 

األمثلة األكثر أهمية مدرجة أدناه.

وجتدر اإلشارة إلى أن حركة مقاطعة البضائع املنتجة في املستوطنات اليهودية قد أصبح أمامها آفاق في اململكة 
الذي صدر حديثا عن احلكومة البريطانية واملوجه  املتحدة، فقد تزايد حجم املقاطعة بعد التوجيه )“املرسوم”( 
حملالت السوبر ماركت احمللية حول كيفية التمييز بني األطعمة املنتجة في املستوطنات، وتلك املصنعة فلسطينيا 
من خالل امللصقات التعريفية. وحتى اآلن، يجري وضع ملصق التعريف على املنتجات الغذائية “إنتاج الضفة 
الغربية”. وقد صدر هذا الدليل التوجيهي الطوعي اجلديد )ليس متطلبا قانونيا( عن وزارة البيئة والتغذية والشؤون 
الريفية، وهو يوضح كيفية حتديد منشأ البضاعة على وجه التحديد؛ وذلك من خالل استخدام ملصقات تعريف 

208 انظر/ي:
Aaron Bernstein and Christopher Greenwald, Benchmarking Corporate Policies on Labor and 
Human Rights In Global Supply Chains published in Capital Matters Occasional Paper Series, 4 
(November 2009) 

متوفرة على الرابط:
http://www.law.harvard.edu/programs/lwp/pensions/publications/occpapers/occasionalpapers5.pdf. 
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على  األوروبي  االحتاد  قانون  يشترط  وفعليًا  فلسطيني”.209  “إنتاج  أو  اإلسرائيلية”  املستوطنات  “إنتاج  مثل 
التجار أن يقوموا بالتمييز بني السلع ذات املنشأ اإلسرائيلي وتلك املنتجة في األراضي الفلسطينية احملتلة، كما 
أوضحت وزارة البيئة والتغذية والشؤون الريفية البريطانية بأن وضع ملصقات تعريف ملنتجات منشؤها األراضي 

الفلسطينية احملتلة على أنها “صنع في إسرائيل” هو أمر غير قانوني.

 )Elbit( تصفية استثمار صندوق احلكومة النرويجية للمعاشات التقاعدية من شركة “ألبيت” اإلسرائيلية

في أيلول عام 2009، أعلن صندوق التقاعد العاملي للحكومة النرويجية عن سحب استثماراته من شركة “أنظمة 
ألبيت” )Elbit Systems( اإلسرائيلية، وذلك ألن هذه الشركة تورد معدات مراقبة جلدار الفصل العنصري في 
حظي  الذي  القرار  هذا  ويستند  اإلسرائيلي.  اجليش  يستخدمها  طيار  بدون  طائرات  تقدم  كما  الغربية،  الضفة 
بتغطية إعالمية واسعة إلى املبادئ التوجيهية الداخلية للصندوق، وصّرح وزير املالية السيد كريستني هالفورسن 

“نحن ال نرغب في متويل شركات تساهم بشكل مباشر في انتهاك القانون الدولي اإلنساني”.210

)Veolia( ”الهولندي سحب استثماراته من شركة “فيوليا )ASN( بنك ايه اس ان

في عام 2006، قام بنك ASN الهولندي بسحب استثماراته من شركة “فيوليا” بسبب مشاركتها في بناء سكة 
قطار القدس اخلفيف الذي يربط بني املستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية مع إسرائيل. كما قام هذا البنك 
فرنسية  شركة  وهي  “آلستوم”،  بينها  ومن  االحتالل،  من  أرباحا  حتقق  أخرى  شركات  من  استثماراته  بسحب 

وشريك لـ”فيوليا” في مشروع قطار القدس.211

)Alstom( ”تصفية استثمارات الصندوق الوطني السويدي للمعاشات التقاعدية من شركة “آلستوم

في آذار 2009، قام الصندوق الوطني السويدي للمعاشات التقاعدية AP7 باتخاذ قرار يستبعد شركة “آلستوم” 
باملعاشات  اخلاصة  املدخرات  من  دوالر  مليار   15 نحو  الصندوق  هذا  ويدير  االستثمارية.212  محفظته  من 
التقاعدية. وهذه األيام يسعى ناشطون من أجل إجبار شركة “آلستوم” على االنسحاب من مجموعة الشركات 

209 انظر/ي:
The Guardian, U.K. issues new guidance on labelling of food from illegal West Bank settlements 
(Dec. 10, 2009).

http://www. الرابط:  على  متاحة  املعلومات  من  املزيد   .2009 أيلول،   3 النرويجية،  املالية  وزارة  عن  صادر  صحفي  بيان   210
http://www. :وعلى صفحة حملة املقاطعة على االنترنت . regjeringen.no/pages/2236685/Elbit_engelsk.pdf

. bdsmovement.net/?q=node/533

211 أنظر/ي:
Adri Nieuwhof, Divestment Campaign Gains Momentum in Europe, The Electronic Intifada (Mar. 
24, 2009); Adri Nieuwhof, Principled Dutch ASN Bank Ends Relations with Veolia, The Electronic 
Intifada (Nov. 26, 2006)
وقد اشتملت اجملموعات التي نظمت حملة الضغوط من أجل سحب االستثمارات كل من منظمة احتاد الكنائس من أجل التعاون 
والتنمية “إيكو” )ICCO(، ومنظمة صوت يهوي مختلف )EAJG(، ومدنيون متحدون من أجل السالم. للمزيد من املعلومات حول 
http:// :أنظر/ي  ،)EAJG( ؛ وحول صوت يهودي مختلفhttp://www.icco.nl/delivery/icco/en/ :أنظر/ي منظمة “إيكو”، 
. http://www.unitedcivilians.nl/nl/ :؛ وملزيد من املعلومات حول “مدنيون متحدون من اجل السالم”، أنظر/ي www.eajg.nl/

212 انظر/ي: Divestment Campaign Gains Momentu، حاشية رقم 211 أعاله، املزيد من املعلومات متوفرة على االنترنت على 
  http://www.bdsmovement.net/?q=node/431:و http://bdsmovement.net/?q=node/461  :الروابط
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للقطار  احلرمني  مشروع  لتنفيذ  السعودية  العربية  اململكة  من  دوالر  مليار   1.8 بقيمة  عطاء  على  حصلت  التي 
السريع  بني مكة واملدينة املنورة.

شركة “فيوليا” تسحب استثمارها من مشروع مترو القدس

وبشكل غير متوقع، ببيع 49% من أسهمها في City Pass )معبر/عابر املدينة(، وهي  قامت شركة “فيوليا”، 
الشركة املشتركة الفرنسية – اإلسرائيلية التي تعاقدت مع حكومة إسرائيل إلنشاء مشروع قطار القدس، وقد باعت 
هذه النسبة من األسهم لشركة “دان” اإلسرائيلية للحافالت. وبعد خمس سنوات، ستقوم الشركة اإلسرائيلية 
بشراء األسهم املتبقية.213 وقد أرجع ناشطون ومسؤولون فلسطينيون قيام شركة “فيوليا” ببيع حصة 49% من 
أسهمها إلى اثر حملة املقاطعة واجلهود الضاغطة. وال تزال شركة “فيوليا” ملزمة وجاهزة لتشغيل خط القطار 
حاملا يتم االنتهاء من إنشاء خطوط السكة احلديدية. وكما ذكر سابقا، فإن شركة “فيوليا” عضو في امليثاق العاملي 

لألمم املتحدة، كما أنها حاولت تبرير مشاركتها في املشروع في املنتدى العاملي للميثاق.

)Lev Leviev( ”سحب استثمارات وحملة إعالمية تستهدف “ليف ليفاييف

غير  اليهودية  املستوطنات  في  الضخمة  ليفاييف  ليف  استثمارات  عن  كشفت  التي  اإلعالمية  احلملة  أدت 
املشروعة، إلى سحب العديد من االستثمارات من شركات “ليفاييف”، ومن بينها قرارات تصفية االستثمارات 
التقاعدية  للمعاشات  السويدي  الصندوق  اليونيسيف،  أوكسفام،  البريطانية،  احلكومة  من  كل  اتخذتها  التي 
AP1، وكان آخرها “بالك روك لالستثمار” )Black Rock Investment(، وهي واحدة من أكبر الشركات 
بتوجيه  ناشطة  منظمة  عشرة  إحدى  قامت   ،2009 العام  من  أيار  شهر  وفي  االستثمارات.214  إلدارة  العاملية 
دعوة لصندوق احلكومة الترويجية للمعاشات التقاعدية لكي يسحب استثماراته من إحدى شركات ليف ليفاييف 
املشاركة في إقامة املستوطنات، والتي يقال أن صندوق املعاشات التقاعدية النرويجية هو خامس أكبر املساهمني 

في تلك الشركة.

تصفية استثمارات بنك “ديكسيا” )Dexia Bank( من املستوطنات اإلسرائيلية 

التمويل  متدد  لن  بأنها   2009 حزيران  في  الفرنسية   – البلجيكية  املالية   )Dexia( “ديكسيا”  مجموعة  أعلنت 
إسرائيل،  ديكسيا  اإلسرائيلي،  فرعها  خالل  من  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  في  اإلسرائيلية  للمستوطنات 
وذكرت املجموعة أنها ستتوقف عن منح قروض لهذا النشاط ألنه يتعارض مع القواعد السلوكية للبنك. ومع 

ذلك، ال يزال هذا البنك يقوم بتمويل املستوطنات في القدس، ألنه يعتبر القدس مدينة “متنازع عليها”.215

213 انظر/ي:
Adri Nieuwhof, Veolia and Alstom Continue to Abet Israel’s Rights Violations, The Electronic Intifada 
(Nov. 24, 2009).

214 انظر/ي:
Open letter, Popular Committee Against the Wall and Settlements - Bilin Village, 14 September 
2009; Press release, Adalah-NY, 25 August 2009; Press release, Adalah-NY, 4 March 2009

. /http://adalahny.org :املزيد من املعلومات متوفرة على موقع عدالة-نيويورك على الرابط 

  Press release, Campaign “Israel Colonizes, Dexia Finances,” 15 June 2009.  :215 انظر/ي
 http://www.bdsmovement.net/?q=node/442 :وللمزيد من املعلومات متوفرة على الرابط



61

ملبورن،  لقطارات  كمشغل   )Veolia Subsidiary Connex( “فيوليا”  لشركة  “كونيكس”  فرع  إسقاط 
استكهولم وغالواي، ايرلندا

في  فيكتوريا  والية  حكومة  قامت  شهور،  ألربعة  دامت  رسائل  حملة  أعقاب  وفي   ،2009 عام  حزيران  في 
الشركة قد  نظام قطاراتها، وذلك لكون هذه  )Connex( من عقد تشغيل  “كونيكس”  بإسقاط شركة  استراليا 
وافقت على تشغيل نظام “قطار” القدس.216 وفي نيسان 2009، صوت مجلس مدينة غالواي )ريف ايرلندا( 
على عدم جتديد العقد مع شركة “فيوليا” لتشغيل شبكة قطارات األنفاق للمدينة.217 وفي كانون ثاني 2009، 
وبعد تشغيلها خلطوط األنفاق على مدار العشر سنوات  “فيوليا”،  أعلن “مجلس جتمع استكهولم” بأن شركة 
املاضية؛ قد فقدت العقد )وقيمته 4.5 مليار دوالر(، وقد جاء هذا القرار في أعقاب احتجاجات نظمت من 
من عقد تشغيل نظام قطارات  “فيوليا”  )Diakonia( طالبت املجلس بأن يقوم باستبعاد شركة  “دياكونيا”  قبل 
األنفاق. وخالل هذه االحتجاجات، مت جمع تواقيع اآلالف الذين طالبوا املجلس برفض جتديد العقد مع شركة 

“فيوليا”.218 

)Motorola( موتوروال

للجيش  أخرى  ومعدات  قنابل  صواعق  أنتجت  التي  وحدتها  ببيع  موتوروال  شركة  قامت   ،2009 نيسان  في 
اإلسرائيلي، مخلصة نفسها من بعض النشاطات التي جعلت منها هدفا للمقاطعة في جميع أنحاء العالم.219 
وال زالت شركة موتوروال تقوم بتزويد أنظمة مراقبة للمستوطنات اإلسرائيلية، كما تقدم خدمات هاتفية للجنود 

واملستوطنني اإلسرائيليني في الضفة الغربية، إضافة إلى توريد أنظمة اتصاالت للجيش اإلسرائيلي.

انضمام نقابات العمال البريطانية حلملة مقاطعة إسرائيل

قام حتالف مكون من ستني نقابة عمالية بريطانية )مؤمتر نقابات العمال( والذي ميثل الغالبية العظمى من العمال 
البريطانيني املنظمني بالتصويت لصالح االنضمام إلى حركة احتاد العمل في جنوب أفريقيا وايرلندا من أجل بناء 
حركة جماهيرية للمقاطعة، سحب االستثمارات وفرض عقوبات ضد إسرائيل إلجبارها على االمتثال للقانون 
الدولي. وميثل مؤمتر النقابات العمالية البريطانية حوالي 6.5 مليون عامل في جميع أنحاء اململكة املتحدة. وقد 
صوت املؤمتر بأغلبية ساحقة لصالح قرار االنضمام حلركة املقاطعة. وستركز املقاطعة بصفة خاصة على املنتجات 

الزراعية التي يتم إنتاجها في املستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية.220

Press release, Australians for Peace, 28 June 2009 :216 انظر/ي
 http://australiansforpalestine.com/ :املزيد من املعلومات متوفرة على الرابط 

  Press release, Ireland Palestine Solidarity Campaign, 21 April 2009. :217 انظر/ي
http://www.bdsmovement.net/?q=node/375 :وعلى http://www.ipsc.ie/ :املزيد من املعلومات متوفرة على الرابط

 Press release, Diakonia, 20 January 2009; Nieuwhof and Machover, supra note 186. :218 انظر/ي
 http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=2807 :املزيد من املعلومات متوفرة على الرابط

  Press release, The New York Campaign for the Boycott of Israel, 5 April 2009. :219انظر/ي
 http://boycottisraelnyc.org/ :املزيد من املعلومات متوفرة على الرابط

  Press release, Palestine Solidarity Campaign, 17 September 2009. :220 انظر/ي
 http://www.palestinecampaign.org/index2b.asp :املزيد من املعلومات متوفرة على الرابط
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 )University of Sussex( انضمام طالب جامعة “ساسكس” حلملة املقاطعة

جامعة  طالب  اتخذ  املقاطعة،  حلركة  االنضمام  قرار  على  العمالية  النقابات  مؤمتر  تصويت  من  شهرين  بعد 
“ساسكس” في بريطانيا قرارا مبقاطعة البضائع اإلسرائيلية، وذلك عبر استفتاء واسع في احلرم اجلامعي، فقد 
لن حتتوى مخازن  قرار عملي حيث  ينطوي على  والتصويت  املقاطعة.  قرار  لصالح  الطالب  من   %66 صوت 

ومتاجر اجلامعة، منذ صدور القرار فصاعدا، على بضائع إسرائيلية.221

)Ahava( ”مقاطعة منتجات البحر امليت لشركة “أهافاه

ينظم الناشطون حملة متواصلة ضد بيع منتجات شركة “أهافاه” اإلسرائيلية،  ضمن حملة “اجلمال املسروق”، 
حيث تقوم هذه الشركة بتصنيع منتجاتها في مستوطنة “ميتسبي شاليم” غير الشرعية في الضفة الغربية، وتستخدم 
طني البحر امليت الواقع في منطقة محتلة. ويتم تعريف املنتجات على أنها قادمة من “البحر امليت، إسرائيل”. 
وقد دفعت االحتجاجات في هولندا احلكومة إلى الشروع في حتقيق حول ما إذا كانت هذه املنتجات يتم تعريفها، 

أو وصف منشئها بشكل مخالف للقانون.222

 )Carmel – Agrexco( مقاطعة شركة “كرمل-أغريسكو” اإلسرائيلية

هي املصدر الوطني اإلسرائيلي للفواكه واخلضروات، وهي تقوم بتصدير كميات  – أغريسكو”  “كرمل  شركة 
ثاني  تشرين  شهر  وفي  املتحدة.  اململكة  إلى  املشروعة  غير  اليهودية  املستوطنات  في  املنتجة  البضائع  من  كبيرة 
2004، قام سبعة من نشطاء حملة املقاطعة مبحاصرة مستودعات الشركة مستخدمني سياجًا معدنيًا، وذلك ملدة 
تتجاوز إحدى عشرة ساعة. وقد مت إسقاط الدعاوى القضائية ضد من شاركوا في هذا احلصار، بعد أن قدموا 
حججا حول قيام شركة “أغريسكو” بانتهاك القانون الدولي اجلنائي. ومنذ ذلك الوقت، تواصلت عملية فرض 
كشف  إلى  االضطرار  لتجنب  وذلك  إجراء،  أي  باتخاذ  تقم  لم  جانبها  من  والشركة  منتظمة،  بصورة  احلصار 

ممارساتها التجارية أمام احملاكم.223

  Press release, University of Sussex Students› Union, 6 November 2009. :221 انظر/ي
 http://www.ussu.info/ :املزيد من املعلومات متوفرة على الرابط

222 انظر/ي:
Adri Nieuwhof, Boycott of Ahava Dead Sea Products Makes an Impact, The Electronic Intifada 
(Dec. 2, 2009).

. http://www.bdsmovement.net/?q=node/599 :املزيد من املعلومات متوافرة على الرابط

International Call for Action Against Carmel-Agrexco, StopTheWall (Apr. 1, 2009) :223 انظر/ي
. http://www.bdsmovement.net/?q=node/240 :املزيد من املعلومات متوفرة على الرابط
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الخالصة   

بينما واصلت حركة املسؤولية االجتماعية للشركات توطيد وجودها خالل العقد األخير، إال أنها ال زالت تواجه 
حتديات هائلة؛ حيث أن اآلليات القانونية الفدرالية في الواليات املتحدة، أي مدى قابلية التطبيق لقانون دعاوى 
األضرار األجنبية عن املسؤولية التقصيرية ال زالت غير واضحة. كما أن قطاع األعمال سوف يأتلف ليمارس 
أكثر على معايير  القانوني واالعتماد  النظام  تفسيرات  لتضييق نطاق  الكونغرس  إقناع  ضغوطا حقيقية من أجل 
املساعدة والتحريض مبعناها الضيق التي اعتمدتها احملكمة العليا فيما يخص القضايا املستندة إلى قانون دعاوى 
األضرار األجنبية. ورغم أن تبني محاكم الواليات املتحدة األمريكية املساءلة القانونية للشركات متعدية احلدود 
على أساس املسؤولية عن املشروع املشترك من شأنه أن يساعد على معاجلة التهرب من املسؤولية من خالل هياكل 
الشركات؛ إال أن هذا األمر يبدو غير وارد في الوقت الراهن. فمن غير املؤكد ما إذا كان سيتم مالحقة الشركات 
تتطلبها  التي  املسؤولية  معايير  صرامة  مدى  وما  )احمللية(،  الوطنية  احملاكم  في  القضاء  أمام  دولية  جرائم  على 
الواليات القضائية املتعددة، هذا إن نظرت هكذا قضايا أساسا. أما فيما يتعلق باآلليات القانونية الدولية، فإن 
نظام محكمة اجلنايات الدولية ال ينطبق على الشركات، كما أن اعتماده ملعيار الغرض )والذي يتطلب إثباتات بأن 
املدعى عليه قد قدم مساعدة “بغرض تسهيل” ارتكاب جرمية(، لتقرير املسؤولية القانونية للشريك، قد يجعل من 

الصعب معاقبة الشركات على تواطئها.

حتترم  ال  احلكومات  هذه  من  فالعديد  الشركات،  محاسبة  آليات  أمام  عقبة  تشكل  أن  الدول  حلكومات  وميكن 
حقوق اإلنسان ملواطنيها، أو أنها تخشى من فقدان استثمارات أجنبية من قبل الشركات متعدية احلدود، إذا ما 
حاولت اعتماد االعتبارات االجتماعية في تعاملها مع هذه الشركات. وأكثر من ذلك، فإن الشركات متعدية 
احلدود تؤثر بصورة ال ميكن جتنبها في سياسات الدول الغنية، ومن ضمنها الواليات املتحدة، حيث يقوم النظام 

السياسي نفسه على تفضيل املصالح اخلاصة. 

من ناحية أخرى، في حني أن املعايير الدولية غير امللزمة ال زالت محور اجلهود اجلارية في األمم املتحدة، تبدو 
القواعد امللزمة خارج جدول األعمال متاما - في املستقبل القريب على األقل- لكن “إنفاذ” هذه القواعد قد يكون 
ممكنا عبر قوى السوق. فسحب استثمارات من قبل مساهمني مؤسسيني كبار ميكن أن يؤدي إلى انهيار في أسعار 

رابعًا
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األسهم. وبينما االستثمارات املسؤولة اجتماعيا ال تزال في مراحلها األولى في بعض األسواق،اال أنها في حالة 
الشركات،  الدميقراطية في هذه  العمومية، فإن اآلليات  املساهمة  بالنسبة للشركات  أما  متنامية بشكل واضح. 
مثل اقتراحات املساهمني في االجتماعات الدورية؛ ميكن أن يكون لها تأثير هائل عندما يتم حتريك اجلمهور أو 
الرأي العام بواسطة قضية معينة، وذلك كما حصل في حقبة نظام األبارتهايد في جنوب أفريقيا. كما أن هناك 
تأثير للمستهلكني واملنظمات غير احلكومية من خالل أنشطة املقاطعة ومخاطر تعرض للسمعة السيئة. وكما ذكر 

آنفا، ميتلك العمال سلطة هائلة من خالل قدرتهم العملية على تعطيل آلة التجارة الفعلية.

في نهاية املطاف، قد يتوقف جناح حركة املسؤولية االجتماعية للشركات على الوحدة الكفاحية للمستهلكني، 
املستثمرين، العمال والناشطني، إلجبار الشركات متعدية احلدود على احترام حقوق اإلنسان، وإجبار حكومات 
اخلاصة  اإلنسان  حقوق  حلماية  الدولية  املعاهدات  مبوجب  ومسؤولياتها  بواجباتها  الوفاء  على  املختلفة  الدول 

مبواطنيها من أية تعديات أو انتهاكات قد يقوم بها قطاع األعمال أو الشركات.
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مبــادئ وآليـــات مساءلة الشركات 
عن انتهاكات حقوق اإلنسان

السبل الممكنة لمحاسبة الشركات المتورطة مع 
إسرائيل في قمع الشعب الفلسطيني

ورقة عمــل رقم 11
تشرين الثاني 2010

احملامية ياسمني جادو

اآلليات املتاحة ضمن اإلطار القانوني 
واالقتصادي القائمني، والتي ترمي الى 
الشركات  مساءلة  عملية  في  التقدم 
وعن  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  بشأن 
واقعة  اخرى  مجاالت  في  سلوكها 
تقع  االجتماعي؛  االهتمام  دائرة  في 
عموما ضمن ثالث فئات: )1( القانون 
الوطني )الداخلي/احمللي(؛ أي أنظمة 
النظام  مبوجب  التقاضي  وإجراءات 
دولة؛  بكل  اخلاص  الوطني  القانوني 
القانون  ويشمل  الدولي:  القانون   )2(
تواطؤ  يحكم  الذي  امللزم  الدولي 
وقواعد  دولية،  جرائم  في  الشركات 
بشأن  امللزمة  غير  الدولي  القانون 
قضايا تتعلق بقطاع األعمال وحقوق 
ويشمل  السوق:  قوى   )3( اإلنسان؛ 
لصناديق  االجتماعية  املسؤولية 
املساهمني،  ونشاط  االستثمار، 
...الخ. وتلخص  املستهلكني،  ومقاطعة 
هذه الورقة التطورات األخيرة في كل 

مجال من هذه املجاالت.
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بديـــل/ املركـــز الفلسطيني
ملصادر حقوق املواطنة والالجئني


