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 اإلنسان لحقوق قوية معاهدة

الشركات نشاط تنظم  
  

 

 معلومات إضافية عن المعاهدة المقترحة والمرحلة الحالية من المفاوضات
في الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على االنترنت مصدر  الشركاتصفحة الفريق العامل المعني بمساءلة إّن 

المقترحة.  جيد للوثائق والمعلومات األساسية المتعلقة بالدعوة الجماعية السابقة والحالية التي يقودها المجتمع المدني تمهيدًا إلبرام المعاهدة

معلومات عن الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح  توفر صفحة األمم المتحدة الرسمية على شبكة االنترنت الُمخصصة للمعاهدةكما 

م مشاركة المجتمع المدني في العملية. هذا العضوية، إذ تتناول المرحلة الحالية من المفاوضات وتقدّم معلومات عن الفرصة المتاحة أما

حيث سيركز على مسودة نص المعاهدة  2017تشرين األول/أكتوبر  27إلى  23وسيعقد الفريق العامل الحكومي الدولي دورته المقبلة من 

 التي ستصدر في اإلكوارد قبل شهر واحد من تاريخ انعقاد الدورة.

 

 
 الدعوة لدى حكومة بالدكم

إقامة العالقات مع حلفاء الحكومة والمحافظة عليها بغية االطالع على موقف حكومة بالدكم من المعاهدة المقترحة والوقوف على أحدث 

المستجدات بهذا الشأن. حث حكومة بالدكم على المشاركة في العملية التي يقوم بها الفريق العامل الحكومي الدولي في جنيف، وذلك عن 

)قابلة للتعديل  الرسالة النموذجية الموحدة رسائل والرسائل االلكترونية والمكالمات الهاتفية واالجتماعات. يُرجى استخدام طريق توجيه ال

مة بالدكم، والطلب إليها طرح أولويات المجتمع المدني في خالل دورة الفريق العامل الحكومي حسب مشيئتكم( في التواصل مع حكو

، وات الضغط على الحكومةالكتيب حول أدالدولي. للحصول على إرشادات بشأن التعامل مع الحكومات، نعتقد أنه بوسعكم االستعانة بهذا 

 ويُمكن تكييفه للتركيز على المفاوضات المتعلقة بالمعاهدة.

 تعبئة المجتمع المدني وبناء التحالفات
تحالف وطني للمعاهدة في حال كان هناك عدد من المنظمات الملتزمة بالدعوة من أجل إبرام المعاهدة في بلدكم، يُمكنكم النظر في إنشاء 

لمزيد من المعلومات، ُيرجى تحالف إقليمي للمعاهدة. حصل في عدد قليل من الدول(، أو لربما يُمكنكم االنضمام إلى )على غرار ما 

amontgomery@escr-التواصل مع ألكسندرا مونتغمري، منسقة البرامج في الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات على 

net.org وبغية جذب االنتباه إلى الحاجة إلى المعاهدة المقترحة وبناء التضامن المحلي، تشمل بعض األفكار ترتيب إجراءات عامة .

ينظمها مرتبطة بحدث قائم، وتبادل المعلومات وممارسة الدعوة في المناسبات والفعاليات المجتمعية والنقابية وغيرها من األحداث التي 

 المجتمع المدني، أو استخدام الحفالت الموسيقية ومعارض الصور الفوتوغرافية أو مسرح الشارع إلثارة أهمية مساءلة الشركات. 
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 الدعوة لدى األمم المتحدة
أنشأ بموجبه الفريق العامل الحكومي الدولي، وكلفه بوالية  2014في حزيران/يونيو  قراًرا اعتمد مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة

ده الفريق العامل الحكومي الدولي في الذي عق االجتماع األولإعداد معاهدة جديدة حول األعمال التجارية وحقوق اإلنسان. وبعد 

تشرين  27إلى  23، سيُعقد االجتماع الثالث في جنيف من 2016في تشرين األول/اكتوبر  اجتماعه الثانيو 2015تموز/يوليو 

ب إلى منظمات المجتمع المدني تقديم تقارير خطية، وسيكون من المفيد ترتيب اجتماعات مع مندوبي . لذا سيُطل2016األول/أكتوبر 

األمم المتحدة من مختلف الدول األعضاء في المنظمة لحثهم على تعزيز مواقف المجتمع المدني في المفاوضات التي يجريها الفريق 

الفريق  موقععن العملية والمواعيد النهائية لرفع التقديمات، يُمكنكم زيارة العامل الحكومي الدولي. لالطالع على أحدث المعلومات 

 جتماعات. العامل الحكومي الدولي على االنترنت، والتواصل مع البعثة الدائمة لحكومتكم لدى األمم المتحدة لترتيب اال

الجماعي الذي رفعه أعضاء الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات إلى الفريق العامل الحكومي الدولي  التقريرويُمكن االستفادة من 

( بوصفه نقطة تنطلقون منها في إعداد التقارير والدعوة لدى حكوماتكم وممثليها في جنيف. تجدر اإلشارة إلى أن الشبكة العالمية 2016)

وهي ُمشارك نشيط فيه، لذا نحن نشجع وبقوة أعضاء  تحالف المعاهدةية شاركت في تأسيس للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف

الشبكة العالمية على توقيع البيانات الصادرة عن تحالف المعاهدة ونشرها واالنضمام إلى أنشطة التعبئة وغير ذلك من أنشطة الدعوة في 

 اء دورة الفريق العامل الحكومي الدولي. جنيف أثن

 ُمشاركة وسائل اإلعالم
 إقامة العالقات مع الجهات اإلعالمية والمحافظة عليها بغية التشجيع على نشر التقارير التي تتناول المفاوضات المتعلقة بالمعاهدة على

طة بقضايا حقوق اإلنسان والشركات في بلدكم وأولوياتكم في أوسع نطاق. وتُعد التغطية الصحفية للمفاوضات المتعلقة بالمعاهدة والمرتب

خالل دورة الفريق العامل الحكومي الدولي طريقة مثالية لتعزيز مستوى الوعي داخل حكومة بلدكم ولدى الجمهور العريض بشأن قضايا 

)قابل للتعديل حسب مشيئتكم( للتواصل حول تطورات المفاوضات  البيان الصحفي النموذجي الموحدمساءلة الشركات. يُرجى استخدام 

 المتعلقة بالمعاهدة. 

 استخدام مواقع التواصل االجتماعي لتعزيز الوعي وتنسيق جهود الدعوة
ر والبيانات اإلعالمية أو العلنية المتعلقة بمساءلة الشركات وحقوق اإلنسان، واالنضمام إلى نشر المعلومات المتعلقة باالجراءات والتقاري

،  BindingTreaty#و StopCorporateAbuse# النقاشات التي يجريها مجتمع مساءلة الشركات على االنترنت باستخدام الهاشتاغ: 

 ال سميا في اللحظات الرئيسة المهمة مثل دورة الفريق العامل الحكومي الدولي وغير ذلك من اإلجراءات الدولية. 

في الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتنسيق العمل الجماعي  الفريق العامل المعني بمساءلة الشركاتيقوم 

والدعوة إلى إنشاء هياكل جديدة للمساءلة وسبل لمواجهة هيمنة الشركات، والتصدي لالنتهاكات المنهجية التي ترتكبها الشركات، 

منظمة غير حكومية، وحركة اجتماعية  280بين ما يزيد على  والثقافية الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعيةتربط االنتصاف. 

ويتخذ أعضاؤها  .لتحويل حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية إلى حقيقة واقعة لدى الجميعدولة لبناء حركة عالمية  75ودعاة حقوقيين في 

االجراءات عن طريق الفرق العاملة )المعنية بمساءلة الشركات، والمرأة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتقاضي 

االستراتيجي، والسياسة االقتصادية، والرصد، والحركات االجتماعية(، فضاًل عن المبادرات التي تُطلق على مستوى الشبكة لمواجهة 

 ع العالمية الراهنة التي تقّوض حقوق اإلنسان، وتعزيز البدائل للنهوض بالعدالة االجتماعية. األوضا
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