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 تمهيدًا لمعاهدة قوية تُنظم نشاط الشركات

 منع هيمنة الشركات  

 

توفر المعاهدة فرصة مهمة لمعالجة السبل التي تنتهجها الشركات في التأثير على صناعة القرار الحكومي والمؤسسات 

المتصلة بها. لذلك وقبيل انعقاد العامة لتعزيز مصالحها على حساب حقوق اإلنسان ومعايير االستدامة البيئية والحمايات 

( لمناقشة المعاهدة 2017تشرين األول/أكتوبر 27-23الدورة الثالثة لفريق األمم المتحدة العامل الحكومي الدولي )جنيف 

المقترحة، نحث ممثلي الحكومات ودعاة المجتمع المدني على مراعاة النقاط الواردة أدناه أثناء المفاوضات، والنظر في ما 

 كان نص مسودة المعاهدة يعالج  قضية همينة الشركات على نحو مناسب. إذا

 

 نوصي الدول بما يلي:

 االعتراف بأن هيمنة الشركات تتجلى في مظاهر عدة، منها:  (1)
تتجاهل الشركات عمليات صناعة القرار على مستوى المجتمع المحلي أو تنشط  استغالل المجتمع المحلي: •

في تقويضها تعزيًزا لمصالحها. وتعتمد استراتيجيات تقوم على استعمال الحوافز المالية أو غيرها، أو 

اللجوء إلى الترهيب والعنف للحصول على دعم زعماء المجتمعات المحلية في الظروف التي تقّوض 

 لمجتمع المحلي األوسع نطاقًا.مصالح ا

تُقدم البعثات الدبلوماسية الحكومية مصالح الشركات على حساب حقوق السكان  الدبلوماسية االقتصادية: •

 المحليين. 

تستخدم الشركات الحوافز والتهديدات والموارد غير المتناسبة للتأثير في  التدخل في عمل القضاء: •

يؤدي إلى تقويض االجراءات القانونية الواجبة،  والوصول الفعّال إلى االجراءات والنتائج القضائية، ما 

 سبل االنتصاف والمساءلة في قضايا انتهاك حقوق اإلنسان.

تمارس الشركات ضغوًطا تفتقر إلى الشفافية، بحيث توفر التبرعات التدخل في التشريعات والسياسات:  •

يد والضغط على المشرعين وصانعي السياسات للتأثير للحمالت االنتخابية وغير ذلك من المكافآت، والتهد

 في صناعة القرار العام. 

تقوم الشركات بدفع الرواتب والحوافر األخرى إلى الشرطة والقوات خصخصة أجهزة األمن العام:  •

المسلحة وأجهزة األمن العام لتعزيز مصالح الشركات على حساب المجتمعات المحلية. ومن جملة األساليب 

تستخدمها هذه الجهات الفاعلة نذكر مواجهة المتظاهرين السلميين، وجمع المعلومات االستخبارية عن التي 

المجتمعات المحلية، وترهيب المعارضين للمشروعات التي تنفذها الشركات، وفرض االعتقاالت 

 واالحتجازات التعسفية أو غير القانونية. 

قطاعين العام والخاص، وما يترتب عليها من تضارب في حركة  انتقال الموظفين بين ال الباب الدوار: •

المصالح. إن انتقال الموظفين بين الشركات والوظائف الحكومية قد يؤدي إلى تقويض حيادية أجهزة 

الدولة، وتسهيل وضع النظم والسياسات الصديقة للشركات، وتقويض تطبيق النظم، وتيسير الشراء من 

 جانب أجهزة الدولة. 
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 بأن ممارسات هيمنة الشركات تقوض ثقة الجمهور بالدولة االعتراف (2)

تتحمل الدولة مسؤولية دعم االلتزامات المتفق عليها باحترام حقوق اإلنسان وحمايتها وإعمالها. وفيما  •

يملك المواطنون القدرة على المشاركة، بدرجات متفاوتة، في العمليات الديقراطية التي تضمن أن 

السلطات الرسمية تتسق مع هذه االلتزامات، وتمثل المصلحة العامة األوسع،  االجراءات التي تتخذها

نجد أن الشركات دائًما ما تتاح لها فرص أكبر للوصول إلى الجهات الفاعلة في الدولة والتأثير عليها 

عن طريق ممارسات هيمنة الشركات. يتعذر على الدولة أن تعمل بوصفها مدافع محايد عن المبادئ 

راطية والمؤسسات، بما في ذلك سيادة القانون، إذا ما وقعت تحت تأثير غير مبرر يمارسه أي الديمق

قطاع في المجتمع. وينطبق هذا األمر على نحو خاص في قطاع األعمال التجارية، الذي غالبا ما 

 تتعارض دوافعه الرئيسة في تحقيق مكاسب اقتصادية خاصة مع المصالح العامة األوسع.

 

لتدابير الالزمة لمنع هيمنة الشركات وتفادي ما يترتب عليها من آثار على حقوق اتخاذ ا  (3)

 اإلنسان واالستدامة البيئية
يتعين على الدول وضع تشريعات وسياسات وآليات تنفيذ فعّالة للحد من نفوذ الشركات على العمليات  •

بير تشمل تبني تشريعات تكفل "الحكم . كما يتعين على الدول، اتخاذ جملة من التدا1العامة والجهات الفاعلة

الرشيد والتخفيف من تضارب المصالح" وتنص على: الشفافية والمساءلة في كافة التعامالت بين أجهزة 

الدولة والشركات؛ ومتطلبات امتثال الموظفين الدبلوماسيين اللتزامات الدولة في مجال حقوق اإلنسان، 

الدولة باحترام عمليات صناعة القرار على مستوى المجتمع والتزامات الشركات والجهات الفاعلة في 

المحلي، وضمانات تكفل استقاللية المشرعين وصانعي السياسات والسلطة القضائية؛ وآليات التحكم بسياسة 

"الباب الدوار" بين أجهزة الدولة والشركات؛ وحظر استخدام الشرطة وغيرها من أجهزة األمن العام من 

 قبل الشركات.

عين على الشركات اتخاذ ما يلزم من تدابير تضمن عدم هيمنة الشركات على المفاوضات المتعلقة يت •

 بالمعاهدة.

 

 االجراءات الواجب اتخاذها!

  لالطالع على آخر المستجدات االنترنت الُمخصصة لعملية المعاهدةصفحة األمم المتحدة الرسمية على زيارة ،

 والمعلومات المتعلقة بمشاركة المجتمع المدني، ومراجعة مسودة نص المعاهدة )تشرين األول/أكتوبر(

  مشروع هيمنة الشركات، وعملية المعاهدةزيارة صفحة للفريق العامل المعني بمساءلة الشركات على االنترنت بشأن ،

 لالطالع على المستجدات المفيدة والوثائق االساسية ودعم الدعوة.

  عبر االنترنت باستخدام الهاشتاغ: االنضمام إلى المحادثات 

 #StopCorporateAbuse و#BindingTreaty  

 

https://www.escr-يُرجى زيارة صفحة الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات بشأن المعاهدة على: 

net.org/corporateaccountability/hrbusinesstreatyبط ، للحصول على مواد إضافية وتصفح الروا

 الواردة في هذه الوثيقة.

                                                           

بشأن حماية سياسات الصحة العمومية فيما يتعلق بمكافحة التبغ من المصالح التجارية 3-5المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة  انظر على سبيل المثال 1

 ، التي تراقب ُمشاركة قطاع التبغ في صناعة الساسيات العامة. (2008) وأية مصالح راسخة أخرى

 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx
https://www.escr-net.org/ar/corporateaccountability/treatyinitiative
https://www.escr-net.org/ar/corporateaccountability/corporatecapture
https://twitter.com/search?q=%23stopcorporateabuse&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23BindingTreaty%20
https://www.escr-net.org/corporateaccountability/hrbusinesstreaty
https://www.escr-net.org/corporateaccountability/hrbusinesstreaty
http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_5_3/ar/
http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_5_3/ar/
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نة الرشكات، والتصدي لالنتهاك مالشركات بتنسيق العمل الجماعي لمواجهة هي الفريق العامل المعني بمساءلةيقوم 

الشبكة العالمية للحقوق . تربط هياكل عالج جديدةالمنتظم الذي ترتكبه الشركات، والدعوة إلى المساءلة ووضع 

حركة اجتماعية ومجموعات الشعوب األصلية، ومنظمات غير  280بين ما يزيد على  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 والعدالة االجتماعية حقيقة واقعة لدى الجميع.دولة لبناء حركة عالمية لتحويل حقوق اإلنسان  75حكومية ودعاة في 

 

 

https://www.escr-net.org/ar/corporateaccountability/
https://www.escr-net.org/ar
https://www.escr-net.org/ar

