
 

	
	

	 	الفریق العامل المعني بمساءلة الشركات		 	
	

 
متماسكة ومتكاملة ُتلزم الشركات والحكومات بالتقّید التام بالمعاییر  أنظمةالدولیة لسلوك الشركات اتباع و یتعین على اإلدارة الوطنیة

الدولیة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك اآللیات القویة التي تسمح بالوقایة وفرض المحاسبة، ال سیما في ما یتعلق بالحقوق االقتصادیة 
ت إلى تحقیق رؤیتھ انطالًقا من الدعوة إلى اعتماد آلیات جدیدة واالجتماعیة والثقافیة. لذا یسعى الفریق العامل المعني بمساءلة الشركا

وتنھض جماعًیا بالحاالت التي تعود بالنفع على حركة   ،للعدالة تتصدى لنفوذ الشركات على العملیات الحكومیة، وُتبرز النضاالت المحلیة
ملیة بناء القدرات في ما بین األعضاء، ویفسح المجال مساءلة الشركات ككل. كذلك ُیسّھل الفریق العامل المعني بمساءلة الشركات ع

إلسھاماتھم في المناقشات الرئیسة التي تتناول وضع المعاییر وتنفیذھا.   
	

األھداف الحالیة 	
• إجراء البحوث الھامة واالنخراط في حمالت الدعوة من أجل الكشف عن الحاالت التي توضح مدى ارتباط ھیمنة الشركات  

ة (والسبل الفّعالة لمواجھتھا) باالنتھاكات التي تطال حقوق اإلنسان وعالقتھا المباشرة بذلك؛على مؤسسات الدول  
• االضطالع بدور ریادي في تعزیز أولویات المجتمع المدني، وذلك لصیاغة المعاییر الدولیة المرتقبة وتفعیلھا على نحو یعكس  

شركات ال سیما وجھات النظر الخاصة بالفئات المھمشة تاریخیا. اآلراء الجماعیة ألعضاء الفریق العامل المعني بمساءلة ال
وتشمل ھذه المعاییر معاھدة األمم المتحدة التي تعالج انتھاك الشركات لحقوق اإلنسان، والتعلیق العام الصادر عن اللجنة 

المعنیة بالحقوق االقتصادیة االجتماعیة والثقافیة  حول ھذه الحقوق والشركات الفاعلة؛   
• الجة الحاالت التي ُتجسد انتھاك الشركات لحقوق اإلنسان، والسعي إلى فرض المساءلة على الصعیدین المحلي والدولي، مع 

وذلك عن طریق دعم تبادل المھارات بین األعضاء في تصٍد جماعي لالنتھاكات الحاصلة.  
	

- 2013اإلنجازات المحرزة بین عامي  2016 	
• عدة أشھر من الجھود المنسقة في مجال الدعوة التي بذلھا أعضاء الشبكة العالمیة للحقوق ، وبعد 2014في شھر حزیران/یونیو  

عاصمة، أنشأ مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة  20االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وشركاؤھا في جنیف وفي أكثر من 
إعداد معاھدة دولیة ملزمة ُتعالج تأثیر الشركات على حقوق الفریق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضویة مسنًدا إلیھ مھمة 

اإلنسان.  
• أجبرت الدعوة المتواصلة التي حمل لواءھا أعضاء الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة شركة بوسكو،  

تحدید المبادئ التوجیھیة لحقوق وھي رابع الشركات المصنعة للفوالذ كبًرا في العالم، على وضع مدونة لقواعد السلوك و
اإلنسان. كذلك دفعت جھود الدعوة بالعدید من المستثمرین في شركة بوسكو إلى تقییم أداء الشركة بناًء على أدائھا في مجال 

وفي ھذا اإلطار، ساعد حقوق اإلنسان. كما أسفرت عن انسحاب اثنین من كبار المستثمرین من الشركة خالل العام الماضي. 
عم الذي قدمتھ الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ألعضائھا في عدة بلدان للمضي قدًما في تنظیم الد

حمالتھا، ومن بینھا الحملة التي نفذھا مركز حابي للحقوق البیئیة ضد شركات اإلسمنت.  
• ؛ كینیا 2014؛ كولومبیا 2013نسان واألعمال (تایالند أطلق الفریق العامل المعني بمساءلة الشركات منتدى الشعوب لحقوق اإل 

) لیكون حیًزا ُیتیح لألعضاء والحلفاء من الحركات االجتماعیة وغیرھا من منظمات المجتمع المدني في المناطق كافة 2015
مشترك.  فرصة تبادل الدروس المستخلصة من جھود الدعوة، وتحلیل التطورات الحاصلة، ووضع جدول أعمال استراتیجي  

• ولّد مشروع احتواء ھیمنة الشركات اھتماًما متزایًدا بشأن انعكاسات النفوذ غیر المبرر الذي تمارسھ الشركات على مؤسسات  
الدولة وعملیات صناعة القرار على حقوق اإلنسان، وذلك عن طریق األحداث والفعالیات التي ُنظمت على ھامش منتدى 

لمتحدة المعني باألعمال التجاریة وحقوق اإلنسان، فضال عن الترویج لھیمنة الشركات بوصفھا اإلعالم العالمي ومنتدى األمم ا
مصدر قلق رئیس للتحالف من أجل الوصول إلى المعاھدة.  

	
2016لعام  یةاألنشطة الُمحددة األولو 	

ُصمم المشروع بغرض تعبئة الجھود القویة والفّعالة والمستدامة التي یبذلھا المجتمع المدني :  الشركات ھیمنةمشروع احتواء  .1
في سبیل معالجة العالقة بین ھیمنة الشركات على عملیات صناعة القرارات في الحكومة واآلثار المترتبة على حقوق اإلنسان 

على المستویین الوطني ودون الوطني.   
یواصل الفریق العامل المعني بمساءلة الشركات دعم عملیة إنشاء الفریق العامل الحكومي  ھدة:مبادرة الوصول إلى المعا .2

الدولي المفتوح باب العضویة التابع لألمم المتحدة المكلف بصیاغة معاییر دولیة ُملزمة تھدف إلى منع انتھاكات حقوق اإلنسان 
اون الفریق العامل المعني بمساءلة الشركات مع فریق األمم التي ترتكبھا الشركات وتوفیر سبل االنتصاف. وعلیھ، سیتع



المتحدة العامل للتأكد من أن النتیجة النھائیة استقت معلوماتھا من المجتمعات المتضررة، ولضمان تعبئة التنسیق االقلیمي في 
ذه العملیة من أجل فرض المساءلة الدعوة إلى تحدید المعاییر وتیسیر التبادل االستراتیجي على نحو یكفل استعانة األعضاء بھ

على المستویات كافة.    
یتبادل أعضاء الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة تقدیم الدعم الجماعي في الدعم االستراتیجي للحاالت:  .3

وضع االستراتیجیات وتعزیز العمل ما بینھم لمعالجة الحاالت التي ُتجسد انتھاًكا لحقوق اإلنسان من قبل الشركات، وتیسیر 
الجماعي، وتتمركز ھذه الحاالت في الوقت الراھن في الھند وغواتیماال والفلبین.  

	
العضویة 	

حركة اجتماعیة. وتتألف اللجنة  15عضًوا منتشرین في كل المناطق، منھم  70یضم الفریق العامل المعني بمساءلة الشركات حالًیا 
إلى إعداد تحلیل  ،في خطوة استباقیة ،مثل النساء نصفھم. لقد سعى الفریق العامل المعني بمساءلة الشركاتعضًوا تُ  12التوجیھیة من 

متعدد الجوانب في إطار عملھ، السیما خالل انعقاد جلسات منتدى الشعوب التي ُتناقش جدول أعمال محدد لمعالجة األثر المتباین ألنشطة 
وعلى الرغم من  وات التي ُیمكن  للفریق العامل البدء باتخاذھا لمعالجة ھذه المسألة صراحة.الشركات على المرأة، والنظر في الخط

التقدم الذي أحرزع الفریق العامل المعني بمساءلة الشركات على متسوى االتصاالت الداخلیة، ال بّد من مواصلة اجراء التحسینات لتعزیز 
ع احتواء ھیمنة الشركات ومبادرة الوصول إلى المعاھدة، والذھاب أبعد من االتصاالت المشاركة الفعالة وتجشیع األنشطة الشبیھة بمشرو

.لدوریة الحالیة االقلیمیة الطابعا  
 

ق وحالًیا تتكّون اللجنة التوجیھیة من األعضاء : مؤسسة الحق (فلسطین)، وشبكة آسیان البدیلة بشأن بورما (تایالند/ بورما)، ورابطة حقو
–ل)، والمنظمة الدولیة لحقوق األرض (الوالیات المتحدة/ تایالند/ البیرو)، ورابطة المحامین عن البیئة في لیبیریا اإلنسان (البرازی  

الدعاة الخضر (لیبیریا)، ومركز حابي للحقوق البیئیة (مصر)، والعدالة العالمیة (البرازیل)، وحركة بقاء شعب أوغوني (نیجیریا)، 
-ا)، والمشروع الخاص بالتنظیم والتنمیة والتعلیم والبحوثومورییل میغنوت (أنغوال/ كوب بودیر (المكسیك)، ومركز الشعوب األصلیة  

-ألبحاث السیاسات والتعلیم مؤسسة تباتیبا (الفلبین).   
	


