
 سلسلة من القصص المصورة   توضح كیف تهیمن الشركات على الحكومات ، ولماذا نحتاج إلى
 إیقافها

 
 
 
الشبكة ستطلق ، 2021 فبرایر 22 في اإلنسان حقوق لمجلس واألربعین السادسة الدورة افتتاح مع                 بالتزامن
٪ ال99" "قوة اإلنترنت على المصورة القصص سلسلة والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة للحقوق              الدولیة
الشركات هیمنة لكیفیة االنتشار الواسعة العالمیة الظاهرة على الضوء لتسلیط ،" الشركات على الهیمنة                لوقف

 على المؤسسات الحكومیة وصنع القرار، بما في ذلك في الفضاءات الدولیة مثل األمم المتحدة.
 

بطرق العالم أنحاء عبر بلد كل في جمیًعا علینا الحكومي القرار صنع عملیة على الشركات هیمنة                  "تؤثر
السلسلة هذه تساعدنا األشخاص. على للربح األولویة تعطي عامة وسیاسة الخصخصة إلى تؤدي فهي                مماثلة.
المستمرة الهیمنة على فقط لیس اللوم، وتوجیه جماعي بشكل األسماء تحدید في المصورة القصص                من
تقول " اآلخر تلو بلد في أنظمتنا تزویر وراء تقف التي العالمیة الشركات بعض على أیًضا ولكن ،                    للشركات
األعضاء عشرات من وواحدة الشركات لمساءلة الدولیة المنظمة في األولى البرنامج مدیرة ، ناصیفي                شیدا

 الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة .
 

على الهیمنة على األولى حلقتها تركز الذي السلسلة، لتوضیح Zago Brothers مع العالمیة الشبكة                عملت
، والعربیة) والفرنسیة واإلسبانیة اإلنجلیزیة باللغات (المتوفرة المصورة القصص جانب إلى المتحدة.              األمم

 ستصدر الشبكة  وثیقة الخلفیة  تقدم أمثلة محددة عن كیفیة تأثیر الشركات على العملیات متعددة األطراف.
 

https://www.escr-net.org/ar/member/368450
https://www.instagram.com/zagowork/


ما إلى الدولي االنتباه لفت إلى اإلنسان حقوق لمجلس االفتتاحیة الجلسة خالل األولى الحلقة إصدار                 یهدف
القرار صنع مساحات إلى الوصول امتیاز على تحصل التي للشركات عالمي" "اتجاه بأنه الشبكة                تعرفه
اإلنسان حقوق من بدًال قرارات في الشركات لنخب األولویة الدول إعطاء إلى یؤدي مما ، األطراف                  متعددة

 التي تعني  100٪ من سكان العالم.
 

االقتصادیة للحقوق العالمیة الشبكة أعضاء طورها نطاقًا أوسع دعوة إستراتیجیة من جزء السلسلة               هذه
للحقوق العالمیة الشبكة لعبت لقد الماضیة. عامًا عشر الخمسة مدى على جماعیًا والثقافیة               واالجتماعیة
مساءلة لتعزیز دولیة لمعاهدة العالمیة الدعوة حشد في محورًیا دوًرا والثقافیة واالجتماعیة              االقتصادیة
، المعاهدة عملیة أن وتكراًرا مراًرا األعضاء شجب فقد ، ذلك ومع اإلنسان. حقوق انتهاكات عن                  الشركات
جماعات إشراك خالل من غالًبا ، الشركات" بهیمنة "مهددة ، المتحدة األمم في حالًیا علیها التفاوض یتم                   التي
، ((ICC التجارة غرفة (IOE) العمل ألصحاب الدولیة المنظمة مثل ، المؤسسیة والجمعیات               الضغط
من الرغم على المعاهدة حول مشاورات في ، (USCIB) الدولیة التجاریة لألعمال المتحدة الوالیات                ومجلس

 تضارب المصالح - مما یسمح لهما بالتأثیر على معاهدة ملزمة تهدف إلى مساءلتهم.
 

جمیع من المدني المجتمع ومنظمات المتضررة والمجتمعات االجتماعیة الحركات من المئات حشدت              "لقد
من الشركات إفالت إلنهاء حان قد الوقت أن مؤكدة المعاهدة عملیة في رئیسًیا دوًرا ولعبت العالم                  أنحاء
ومواجهة لوقف واضحة أحكاًما تضع أن یجب المعاهدة أن على نحث كنا ، بذلك القیام خالل من                   العقاب.
غیر التأثیر هذا من للحمایة وفعالة وقائیة تدابیر تتخذ الدول أن من والتأكد ، المختلفة بأشكالها الشركات                   هیمنة
مركز في الدولیة الدعوة مسؤولة ، اهللا عبد مها تقول البیئیة" والحقوق اإلنسان حقوق على وآثاره                  المبرر
واالجتماعیة االقتصادیة للحقوق العالمیة الشبكة إدارة مجلس في وعضوة اإلنسان حقوق لدراسات              القاهرة

 والثقافیة.
 

عن یبحثون والدولیة الوطنیة والمنظمات المدافعین من مئات أن لدرجة للبلدان جًدا ضارة الشركات                "هیمنة
الشركات"، هیمنة لوقف استراتیجیات عن أیًضا والبحث الوضع هذا بفهم لنا تسمح أن شأنها من مختلفة                  بدائل
ناشئة اجتماعیة حركة هي التي الحیاة عن للدفاع البیئة لجنة في عضوة وهي ، غریسالیس دیفیا مارثا                   تقول

  من كولومبیا وعضو في شبكة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة.
 
 
 
 

 
حقوق قضایا القادمة الحلقات      ستوضح
خالل من عالمًیا تتأثر التي األخرى        اإلنسان
أنظمتنا ذلك في بما الشركات،       هیمنة
بیئة في والحق ، لدینا الصحیة        للرعایة

https://www.escr-net.org/ar/member/559903
https://www.escr-net.org/ar/member/559903
https://www.escr-net.org/ar/member/368794


في الشركات وانتهاكات ، كوفید19 جائحة من العادل التعافي إلى والحاجة ، المتخلفة والدیون ،                 صحیة
 مناطق الصراعات.

 
استعادة ٪99 ال بكوننا فیمكننا ، مًعا عملنا إذا واضحة: المصورة القصص من السلسلة هذه في                  "رسالتنا
من بدًال الحیاة اقتصادات لدینا حیث ، العامة السلع خصخصة فیه یتم ال عالم في العامة للمصلحة                   الحوكمة

 اقتصادات الموت ، وحیث یكون الوضع الطبیعي الجدید ممكًنا" ، تؤكد شیدا ناصیفي.
 

 شاهد الفیدیو الترویجي

 
  

   مالحظة للمحررین
  

وحركات حكومیة غیر منظمة 280 من أكثر تربط والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق شبكة •              
حقیقة االجتماعیة والعدالة اإلنسان حقوق لجعل عالمیة حركة لبناء دولة 75 من أكثر في ودعاة                 اجتماعیة

 واقعة للجمیع.
یواجهون منطقة كل من األعضاء عشرات من ثالثة هم اهللا عبد ومها غریسال دیفیا مارثا ناسیفي، شیدا ●                  
العالمیة للشبكة التابع الشركات بمساءلة المعني العامل الفریق عبر العقاب من واإلفالت الشركات               هیمنة

 للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وخارجها.
اإلنسان حقوق لمجلس 46 الدو رة خالل اإلنترنت عبر العام حدثنا إلى انضم - 2021 (مارس) آذار 4 ●                  

Zago Brothers مع أعضاء شبكة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة و ((HRC 
 ● أمثلة على هیمنة الشركات في األمم المتحدة:  انظر وثیقة الخلفیة الخاصة بنا.

 ● خصائص هیمنة الشركات : 8 طرق تمارس بها الشركات نفوذها في أماكن صنع القرار حول العالم.
 

   للمقابالت والمعلومات اإلضافیة ، یرجى االتصال بـ Esther de la Rosa على
edelarosa@escr-net.org 

 

https://youtu.be/2gBoZDxahIs
https://youtu.be/2gBoZDxahIs
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3Dqr9JQ2TI-527cDx5lzNQ
https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/background_document_-_ar.pdf
https://www.escr-net.org/ar/corporateaccountability/corporatecapture/khsys-hymn-lshrkt

