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 مقدمة

ناصر مسودة صك ُملزم قانونًا بشأن الشركات عبر ءلة الشركات الموقّعون أعاله بنشر "عیرّحب أعضاء الفریق العامل المعني بمسا
واصلة التي یبذلھا فریق األمم (عناصر المسودة)، والجھود المت "من مؤسسات األعمال في ما یتعلق بحقوق اإلنسان ھاالوطنیة وغیر

المتحدة الحكومي الدولي المفتوح العضویة المعني بالشركات عبر الوطنیة وغیرھا من مؤسسات األعمال في ما یتعلق بحقوق اإلنسان في 
ر اإلشارة إلى أن ات. مع ذلك، تجدانتھاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبھا الشرك بیرة التي تشوب عملیة المساءلة عنمعالجة الثغرات الك

اإلسھام في ھذا عدد كبیر من أعضائنا من إبداء الرأي و حاال دون تمّكن، عناصر المسودةحصول على نسخة من ضیق الوقت وعدم ال
 مشاركتھم الكاملة. التقریر الجماعي ومن ثّم عدم 

الشركات عبر الوطنیة وغیر من مؤسسات  بشأنلي في إعداد صك ملزم قانونًا ونجدد اإلعراب عن دعمنا للفریق العامل الحكومي الدو
. األعمال في ما یتعلق بحقوق اإلنسان یعكس األوضاع العالمیة السائدة والتجارب التي یختبرھا األفراد والمجتمعات في سائر أنحاء العالم

لقضایا المبیّنة في ھذا التقریر ومعالجتھا وتحقیقًا لھذه الغایة، نتوجھ بصوت موحد إلى الفریق العامل الحكومي الدولي وندعوه إلى دراسة ا
 في خالل استعراض المعاھدة وطوال مرحلة إعدادھا.

التي عقدھا الفریق العامل المعني بمساءلة  2016- 2015 المشاورات العالمیةالجماعي والتوصیات المنبثقة عن  یعكس التقریر التحلیل
منظمة من منظمات المجتمع المدني والتي شملت مشاورات شخصیة مباشرة مع أعضائنا وشركائنا في  150الشركات مع ما یزید على 

التقریر دني من جمیع المناطق؛ وبر االنترنت مع منظمات المجتمع المآسیا والمحیط الھادئ وأفریقیا وأمیركا الالتینیة، ومشاورات ع
اورات األخیرة مع الذي رفعھ الفریق العامل المعني بمساءلة الشركات إلى الفریق العامل الحكومي الدولي؛ والمش 2016لعام  الجماعي

 تحالف المعاھدةاألعضاء عقب استعراض العناصر. كما إّن الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة تُشارك بفعالیة في 
	العالمي، وتؤید البیانات الجماعیة للتحالف.

 یتضمن التقریر المضوعات الرئیسة التالیة: 
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 منع ھیمنة الشركات .1
 

 السیاق 1.1
 

تنتھجھا الشركات في التأثیر على صناعة القرار الحكومي والمؤسسات العامة لتعزیز توفر المعاھدة فرصة مھمة لمعالجة السبل التي 
	مصالحھا على حساب حقوق اإلنسان ومعاییر االستدامة البیئیة والحمایات.

	التوصیات الرئیسة 1.2

	نوصي الدول بما یلي:

	االعتراف بأن ھیمنة الشركات تتجلى في مظاھر عدة، منھا: )1(
	
تتجاھل الشركات عملیات صناعة القرار على مستوى المجتمع المحلي أو تنشط في تقویضھا  المحلي: استغالل المجتمع •

تعزیًزا لمصالحھا. وتشمل االستراتیجیات المعتمدة استعمال المال أو غیر ذلك من الحوافز، أو اللجوء إلى الترھیب 
	قّوض مصالح المجتمع المحلي األوسع نطاقًا.والعنف للحصول على دعم زعماء المجتمعات المحلیة في الظروف التي ت

	تُقدم البعثات الدبلوماسیة الحكومیة مصالح الشركات على حساب حقوق السكان المحلیین.  الدبلوماسیة االقتصادیة: •
تستخدم الشركات الحوافز والتھدیدات والموارد غیر المتناسبة للتأثیر في االجراءات والنتائج  التدخل في عمل القضاء: •

والمساءلة في قضایا  ،لقضائیة، ما یؤدي إلى تقویض االجراءات القانونیة الواجبة،  والوصول الفعّال إلى سبل االنتصافا
	انتھاك حقوق اإلنسان.

تمارس الشركات ضغوًطا تفتقر إلى الشفافیة، بحیث توفر التبرعات للحمالت التدخل في التشریعات والسیاسات:  •
	كافآت والتھدید والضغط على المشرعین وصانعي السیاسات للتأثیر في صناعة القرار العام. االنتخابیة وغیر ذلك من الم

تقوم الشركات بدفع الرواتب والحوافر األخرى إلى الشرطة والقوات المسلحة وأجھزة خصخصة أجھزة األمن العام:  •
سالیب التي تستخدمھا ھذه الجھات األمن العام لتعزیز مصالح الشركات على حساب المجتمعات المحلیة. ومن جملة األ

الفاعلة نذكر مواجھة المتظاھرین السلمیین، وجمع المعلومات االستخباریة عن المجتمعات المحلیة، وترھیب المعارضین 
 للمشروعات التي تنفذھا الشركات، وفرض االعتقاالت واالحتجازات التعسفیة أو غیر القانونیة. 

حركة  انتقال الموظفین بین القطاعین العام والخاص، وما یترتب علیھا من تضارب في المصالح. إن انتقال  الباب الدوار: •
الموظفین بین الشركات والوظائف الحكومیة قد یؤدي إلى تقویض حیادیة أجھزة الدولة، وتسھیل وضع النظم والسیاسات 

 جانب أجھزة الدولة. الصدیقة للشركات، وتقویض تطبیق النظم، وتیسیر الشراء من 
 

	االعتراف بأن ممارسات ھیمنة الشركات تقوض ثقة الجمھور بالدولة )2(

تتحمل الدولة مسؤولیة دعم االلتزامات المتفق علیھا باحترام حقوق اإلنسان وحمایتھا وإعمالھا. وفیما یملك المواطنون القدرة على 
تضمن أن االجراءات التي تتخذھا السلطات الرسمیة تتسق مع ھذه  قراطیة التيمالمشاركة، بدرجات متفاوتة، في العملیات الدی

 االلتزامات، وتمثل المصلحة العامة األوسع، نجد أنھ دائًما ما تتاح للشركات فرص أكبر للوصول إلى الجھات الفاعلة في الدولة والتأثیر
افع محاید عن المبادئ الدیمقراطیة والمؤسسات، بما علیھا عن طریق ممارسات ھیمنة الشركات. یتعذر على الدولة أن تعمل بوصفھا مد

قطاع  علىفي ذلك سیادة القانون، إذا ما وقعت تحت تأثیر غیر مبرر یمارسھ أي قطاع في المجتمع. وینطبق ھذا األمر على نحو خاص 
 الح العامة األوسع.األعمال التجاریة، الذي غالبا ما تتعارض دوافعھ الرئیسة في تحقیق مكاسب اقتصادیة خاصة مع المص
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	اتخاذ التدابیر الالزمة لمنع ھیمنة الشركات وتفادي ما یترتب علیھا من آثار على حقوق اإلنسان واالستدامة البیئیة )3(

. كما یتعین 1یتعین على الدول وضع تشریعات وسیاسات وآلیات تنفیذ فعّالة للحد من نفوذ الشركات على العملیات العامة والجھات الفاعلة
الدول، اتخاذ جملة من التدابیر تشمل تبني تشریعات تكفل "الحكم الرشید والتخفیف من تضارب المصالح" وتنص على: الشفافیة  على

والمساءلة في كافة التعامالت بین أجھزة الدولة والشركات؛ ومتطلبات امتثال الموظفین الدبلوماسیین اللتزامات الدولة في مجال حقوق 
الشركات والجھات الفاعلة في الدولة باحترام عملیات صناعة القرار على مستوى المجتمع المحلي، وضمانات تكفل اإلنسان، والتزامات 

استقاللیة المشرعین وصانعي السیاسات والسلطة القضائیة؛ وآلیات التحكم بسیاسة "الباب الدوار" بین أجھزة الدولة والشركات؛ وحظر 
من العام من قبل الشركات. كما یتعین على الشركات اتخاذ ما یلزم من تدابیر تضمن عدم ھیمنة استخدام الشرطة وغیرھا من أجھزة األ

	الشركات على المفاوضات المتعلقة بالمعاھدة.

	استعراض العناصر 1.3

بأولویة  ال تُشیر عناصر المسودة صراحةً إلى مسألة ھیمنة الشركات. لذا نوصي بإدراج بیان إرشادي في "المبادئ" التي تعترف
التزامات حقوق اإلنسان أساسا في اتخاذ القرارات في المؤسسات الحكومیة والعامة، وإدراج بند أو بنود محددة في "التزامات الدول" 

). عالوة على ذلك، نشجع الدول األطراف على مراجعة عناصر المسودة بمجملھا  لدراسة 3( 1.2تتماشى والتوصیات الواردة أعاله  
) 1لتي ینبغي تعزیزھا في االجراءات التي تتخذھا الدولة في ما یتعلق بالخصائص المختلفة لھیمنة الشركات المبینة أعاله ((ن االمواطِ 
1.2.( 

خفاق في معالجة ھذه المسألة صراحةً سیسھل االستمرار في إعطاء األولویة للمصالح المالیة للشركات على حساب معاییر حقوق إن اإل
البیئیة والحمایات. وأكثر من ذلك، ستؤدي ھیمنة الشركات المستمرة والممارسات المقترنة بھا إلى نشوء أزمات  اإلنسان والمعاییر

دیمقراطیة، فدور الدولة في صناعة القرار والحیز الخاص بھا مقیّدان بسبب ھیمنة الشركات، كما أن قدرة الدولة على االستجابة 
جتمعات المقرونة بھا على العمل من أجل تقریر المصیر أو تغییر مسار حیواتھم عبر الحكومة آخذ الحتیاجات الناخبین وقدرة األفراد والم

	أیًضا باالنكماش، مما یؤدي إلى العجز والحرمان واالضطراب.

	مساءلة الشركات تسترشد بقیادة المرأة وتجاربھا الحیة .2
	

 السیاق 2.1

 

توفر المعاھدة فرصة مھمة لفھم الطرئق التي تُدیم عبرھا األنشطة التي تمارسھا الشركات التمییز المتفشي ضد النساء في أماكن العمل، 
وتُسھم في خلق ظروف عمل ھشة وغیر مستقرة، وتؤدي إلى ارتكاب انتھاكات لحقوق االنسان على أساس النوع االجتماعي وانتھاكات 

خضاع الشركات لمساءلة فعّالة في سائر المناطق یستوجب االعتراف بالقیادة النسائیة والتجارب الحیة التي اختبرتھا بیئیة. إّن ضمان إ
	النساء باعتبارھا عنصر أساسي ومتساٍو لدى إنشاء مؤسسات وآلیات وتشریعات وسیاسات وممارسات تتصل بأنشطة الشركات.

	التوصیات الرئیسة 2.2

 نوصي الدول بما یلي:

 

																																																													

التبغ من المصالح التجاریة وأیة  بشأن حمایة سیاسات الصحة العمومیة فیما یتعلق بمكافحة3-5المبادئ التوجیھیة لتنفیذ المادة 	انظر على سبیل المثال1	
	، التي تراقب ُمشاركة قطاع التبغ في صناعة الساسیات العامة. )2008( مصالح راسخة أخرى
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االعتراف باتخاذ ما یلزم من تدابیر لمعالجة اآلثار الخاصة التي تطال النساء المھمشات، والنساء اللواتي تعرضن ألشكال  )1(
	متعددة أو متداخلة من التمییز، وذلك في كافة االجراءات المتعلقة بالمرأة ومساءلة الشركات.

	
	لالتصدي ألشكال التمییز المتفشیة ضد المرأة في أماكن العم )2(

 

تواجھ المرأة في شتى المناطق تمییًزا واسع النطاق في بیئات العمل، وھذا یُسھم بدوره في ترسیخ الالمساواة بین الجنسین  •
لناحیة الوصول إلى الموارد داخل األسر، والھیئات االجتماعیة واالقتصادیة األوسع داخل المجتمع، والقدرة على التمتع 

ل الحیاة بما فیھا الشیخوخة. یتعین على الدول أن تباشر فوًرا إلى القضاء على جمیع بمستوى معیشي الئق في جمیع مراح
أشكال التمییز ضد المرأة في أماكن العمل المباشر منھ وغیر المباشر، بما یتفق واإلطار الدولي لحقوق اإلنسان المبیّن في 

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو) والعھد 
واتفاقات منظمة العمل الدولیة ذات الصلة. وال بدّ أن یشمل ذلك، من جملة أمور أخرى، التدابیر المناسبة لتحقیق اإلعمال 

	الكامل والعادل لما یلي:
o مؤاتیة تُمّكن المرأة من المشاركة في العمالة الكاملة  الحق في العمل (ویشمل التعلیم والتدریب في ھذا المجال، وتھیئة بیئة

	والمنتجة وإحراز التقدّم في ھذه العمالة).
o  الحق في ظروف عمل منصفة ومرضیة (ویشمل األجر المتساوي عن العمل المتساوي، والمساواة في األجر عن األعمال

تجنب التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع المتساویة القیمة، والعمل في ظروف آمنة وصحیة مع التركیز على 
	االجتماعي).

للمرأة في أماكن العمل، باتخاذ ھذه الخطوات من جملة المساواة الحقیقیة یتعین على الدول اتخاذ ما یلزم من اجراءات لضمان  •
القات القوة التي تُحدد قدرات أمور أخرى: مكافحة الحرمان (القائم على الھیاكل التاریخیة والھیاكل االجتماعیة الحالیة وع

المرأة على التمتع بحقوقھا اإلنسانیة وتؤثر فیھا)؛ والتصدي للقوالب النمطیة والوصم والتحیّز والعنف (مع تغییر أساسي في  
ا ما طریقة النظرة إلى المرأة ونظرة المرأة لنفسھا ومعاملة اآلخرین لھا)؛ وتغییر الھیاكل والممارسات المؤسسیة (التي غالبً 

السیاسیة (في جمیع عملیات  تتوجھ نحو الرجل أو تتجاھل تجارب المرأة أو تنكرھا)، وتیسیر االنصھار االجتماعي والمشاركة
 2القرار الرسمیة وغیر الرسمیة).صناعة 

 

	ضمان االعتراف القانوني الكامل بكل أشكال العمل التي تزاولھا المرأة، وما یقترن بھا من مزایا وحمایات )3(

 

تُمثل النساء في شتى المناطق تمثیًال غیر متكافئ في أشكال العمل غیر المھیكل وغیر مدفوع األجر التي ترتبط بظروف  •
عمالة أقل أمانًا، أو أجور منخفضة أو غیر متكافئة أو معدومة، ووضع وظیفي قصیر األجل أو غیر رسمي، وساعات 

ت واالعتداء الجسدي والعنف الجنسي في مكان العمل و/أو عمل غیر منتظمة أو طویلة، وتعّرض متزاید للمضایقا
	االنتقال إلى العمل ومنھ، ال سیما في بیئات النزاع وما بعد النزاع.

یتعین على الدول ضمان االعتراف التام بكل أشكال العمل التي تزاولھا المرأة، وما یقترن بذلك من التمتع بحقوق اإلنسان  •
الة الكاملة والحمایات التي توفرھا، مع إیالء تركیز خاص للصناعات الزراعیة وصناعة المتعلقة بالعمل ومزایا العم

المالبس وسالسل اإلمداد المرتبطة بھا والصناعات التي تركز على استخراج الموارد الطبیعیة مثل الطاقة الضخمة 
	 والحراجة والتعدین.

	

																																																													
ھیئة  ، أعدتھا4)، ورقة مناقشة رقم 2015لمزید من المعلومات حول ھذا اإلطار، انظر ساندرا فریدمان و بیث غولدبالت المساواة بین الجنسین وحقوق اإلنسان ( 2	

 		,rights-human-and-equality-gender-library/publications/2015/7/dps-http://www.unwomen.org/en/digital.األمم المتحدة للمرأة:
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والفتیات المترتبة على انتھاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبھا التحقیق في اآلثار المختلفة وغیر المتناسبة على النساء  )4(
	الشركات ومعالجة ھذه اآلثار

	
والتي تؤدي إلى االستیالء على األراضي لشركات في حقوق اإلنسان والبیئة غالبًا ما تكون اآلثار المترتبة على أنشطة ا •

، ال سیما نساء الشعوب األصلیة وصغار على نحو غیر متناسب والتشرید وتدمیر البیئة، جنسانیة الطابع وتطال النساء والفتیات
في عدد كبیر من المجتمعات  يالمزارعین (وغالبیتھم من النساء). تُبیّن األدوار االجتماعیة الُمحددة على أساس النوع االجتماع
األساسیة األخرى، كما یتحملن المحلیة أّن النساء والفتیات مسؤوالت عن تأمین الحصول على المیاه وغیرھا من االحتیاجات 

مسؤولیة غیر متناسبة في رعایة األطفال وأفراد األسرة اآلخرین، وترتفع إمكانیة تعرضھن لخسارة كبرى في كسب الرزق 
والوضع االجتماعي في حال تعذّر علیھن الوصول إلى األرض والغابات وغیر ذلك من أشكال الموارد الطبیعیة. عالوة على 

ألنشطة التي تمارسھا الشركات و/أو استخدامھا لقوات األمن غالبا ما تقترن بازدیاد تعّرض المرأة للعنف، ذلك، نجد أن ا
والعمالة القسریة واإلتجار. تنزع الشركات التي تسعى لُمشاركة المجتمعات المحلیة في مشروعات التنمیة إلى االجتماع مع 

	لقبائل من الذكور أو أرباب األسر.الرجال عموًما أو الرجال حصًرا، مثل لقاء شیوخ ا
	

	یتعین على الدول اتخاذ ھذه التدابیر، ضمن سواھا: •
o  تھیئة بیئة مؤاتیة تكفل المشاركة الكاملة والفعّالة والمتساویة للمرأة وتسلیمھا القیادة، وذلك لدى سن التشریعات ووضع

	السیاسات والممارسات وصناعة القرار في ما یتعلق بمساءلة الشركات.
o ) وتقییمات األثر البیئي التي  2) لتقییم األثر الجندري، (1وضع تشریع وطني یفرض على الشركات إجراء عملیات إلزامیة (

) وبذل العنایة الواجبة التي تتضمن تحلیال جندریًا في مراعاة حقوق اإلنسان. وال بدّ أن تنطوي كل 3تتضمن تحلیال جندریًا، (
المتضررة على أن یحصل علیھا استشاري مستقل یختاره المجتمع أو یوافق علیھ، وذلك بغیة عملیة على موافقة المجتمعات 

	ضمان تحقیق الُمشاركة الكاملة والفعالة والمتساویة للمرأة في التشاور وصناعة القرار واجراءات االنتصاف. 
o اإلنسان التي ترتكبھا الشركات (سواء في  ساءات في مجال حقوقحق المرأة في االنتصاف الفعّال عن االنتھاكات أو اإل كفالة

مكان العمل أو بسبب عملیات الشركات). لذا یتعین على الدول أن تُحدد العقبات الجندریة الطابع التي تحول دول الوصول إلى 
من سبل آلیات االنتصاف ومعالجتھا، وأن تولي اھتماما خاًصا للنساء المعّرضات للعنف على أساس النوع االجتماعي وأن تض

	االنتصاف التي تعالج حاالت العنف المحددة والقضایا النظامیة أو الھیكیلیة األساسیة التي تقود إلى ھذه االنتھاكات.
o  إنشاء آلیات حمایة ُمعززة للمدافعات عن حقوق اإلنسان وتطبیقھا، بما فیھا تلك المتصلة بالعنف والمخاطر على أساس النوع

	االجتماعي.

 

 راستعراض العناص 2.3

تُشیر عناصر المسودة إلى النساء بوصفھن فئة تحتاج إلى "حمایة خاصة" (راجع "المبادئ")، وإلى مراعاة خاصة في الوصول إلى 
نرحب باإلشارات  ولئن كنّاالعدالة وسبل االنتصاف الفعّالة (راجع" الوصول إلى العدالة، واالنتصاف الفعّال وضمانات عدم التكرار"). 

أة، نوصي الدول األطراف باعتماد مقاربة أوسع نطاقًا تراعي الشؤون الجنسانیة إزاء مساءلة الشركات بغیة وضع الصریحة إلى المر
 معاھدة تستجیب لألوضاع العالمیة السائدة وتجارب النساء حول العالم.

جمة عن نشاط الشركات وحسب، بل كما نوصي أن ال تكون االعتبارات الجنسانیة مركزیة في االستجابة العالجیة لآلثار السلبیة النا
ینبغي أیًضا أن تكون مركزیة في عملیة وضع السیاسات والتشریعات ذات الصلة لتفادي ھذه اآلثار في المقام األول. وفي ھذا الصدد، 

على النحو ( العملیة یُمكن للدول األطراف أن تجد إرشادًا مفیدًا في اعتماد مقاربة موضوعیة للمساواة إزاء مساءلة الشركات في الممارسة
) أعاله)، وذلك عن طریق دراسة متأنیة لألبعاد التالیة من حیث صلتھا بتجارب المرأة المتصلة بأنشطة 2( 2.2المبیّن تحت البند 

یة الشركات وأشكال التمییز المتعددة والمتشابكة التي تواجھھا مجموعات مختلفة من النساء: تدارك الحرمان؛ والتصدي للقوالب النمط
  االجتماعي والمشاركة السیاسیة. مارسات المؤسسیة؛ وتسھیل االنصھاروالوصم والتحامل والعنف؛ وتحویل الھیاكل والم
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 حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان و تھیئة بیئات مؤاتیة ألنشطة حقوق اإلنسان .3
 لسیاقا 3.1

 

ه توفر المعاھدة فرصة مھمة لتأكید التزامات الدول القائمة باحترم حقوق اإلنسان وحمایتھا وإعمالھا للرجال والنساء من المدافعین عن ھذ
الحقوق، وتعزیز الحمایات القائمة لھؤالء المدافعین، وتسلیط الضوء على الدور الشرعي واألساسي الذي یؤدیھ المدافعون عن حقوق 

تحدید أي آثار ضارة تطال حقوق اإلنسان والناس والبیئة بسبب أنشطة الشركات والمشروعات التنمویة والتخفیف من ھذه اإلنسان في 
	اآلثاء وكشفھا وضمان المساءلة في ھذا المجال. 

	التوصیات الرئیسة  3.2

 نوصي الدول بما یلي:

 

 حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان أفرادًا ومجتمعات  )1(
المدافعین عن حقوق اإلنسان وحمایتھا وإعمالھا، في ما یتعلق بأنشطة الشركات بما یتفق  جمیعتلتزم الدول باحترام حقوق  •

بالحد األدنى وإعالن األمم المتحدة بشأن المدافعین عن حقوق اإلنسان، قرار األمم المتحدو بشأن حمایة المدافعات عن 
ولیة ذات الصلة. یتعین على الدول اتخاذ عدة تدابیر من جملتھا إنشاء آلیات حقوق اإلنسان، وغیر ذلك ما الصكوك الد

	حمایة رسمیة توفر الدعم واألمن في حاالت الطوارئ للمدافعین عن حقوق اإلنسان وتمنھ التھدیدات أو االعتداءات. 
ن عن حقوق اإلنسان العاملین في یتعین على الدول أن تولي مسألة التصدي للتھدیدات واالعتداءات التي یواجھھا المدافعو •

مجال مساءلة الشركات، وال سیما المدافعات عن حقوق اإلنسان وأولئك المنتمون إلى الفئات المجتمع المھمشة أو العاملون 
معھا، بمافي ذلك (ضمن آخرین) المجتمعات الفقیة والشعوب األصلیة واألقلیات العرقیة وغیرھا، كما یتعین على الدول 

	ریعات والسیاسات واتخاذ التدابیر الالزمة في ھذا اإلطار. وضع التش
یتعین على دول الموطن والدول المضیفة أن تكفل الحق في االنتصاف الفعّال في قضایا انتھاكات حقوق اإلنسان التي  •

و الجھات أ تطال المدافعین عن حقوق اإلنسان العاملین في قضایا مساءلة الشركات، سواء ارتكبتھا الدول أو الشركات
الفاعلة غیر الحكومیة األخرى. كما یتعین على الدول أن تكفل، من جملة أمور أخرى، أولویة حقوق اإلنسان في أي 

		أنشطة تجاریة واستثماریة دولیة، واالنخراط في التعاون والمساعدة الدولیین لتیسیر إمكانیة الوصول إلى العدالة.
	

	تُمارس فیھا أنشطة حقوق اإلنسان وحمایتھاالتوقف عن تقیید األماكن التي  )2(
	

یتعین على الدول أن تمتنع عن تقیید األماكن التي یُمكن أن یقصدھا الناس لالجتماع مع اآلخرین،   األماكن المادیة: •
والمشاركة في االحتجاج السلمي، والمشاركة في  عملیات صناعة القرار، ووضع التشریعات واتخاذ التدابیر 

وفیر الحمایة من اآلثار المترتبة على نشاط الشركات الذي یقیّد ھذه األماكن. ومن جملة الخطوات التي المناسبة لت
) إیالء اھتمام خاص لحقوق اإلنسان في حریة التعبیر، وحریة التجّمع وتكوین 1یتعین على الدول القیام بھا: (

) منع أجھزة األمن الخاصة أو 2و مھینة، و(الجمعیات، والحق في عدم التعّرض لمعاملة قاسیة أو ال إنسانیة أ
	الحكومیة من استخدام القوة والتھدیدات وغیر ذلك من األسالیب لقمع أنشطة حقوق اإلنسان خدمةً لمصالح الشركات.

یتعین على الدول أن تمتنع عن تجریم األنشطة الشرعیة التي یمارسھا األطر القانونیة والسیاسیة القعمیة:  •
قوق اإلنسان، وعن صیاغة القوانین قمعیة أو غامضة تثبط عمل المدافعین عن حقوق اإلنسان المدافعون عن ح

وتطبیقھا، مثل القوانین المتعلقة باألمن القومي ومكافحة اإلرھاب والتشھیر. یتعین على الدول أن تمنع أنشطة 
وفي حریتھم المالیة، و/أو أي أنشطة الشركات التي تُعد تدخًال في الوصول إلى المعلومات واالتصال عبر االنترنت، 

نقابیة، كما یتعین علیھا حمایة المدافعین من أنشطة الشركات وما یترتب علیھا. لذا للحؤول دون حدوث ھذه األنواع 
من القمع والتشھیر وغیر ذلك من أشكال الوصم، یتعین على الدول إعادة النظر في التشریعات والسیاسات المعمول 

ھدف تعمیم االعتراف بالمدافعین عن حقوق اإلنسان وضمان الحمایات لھم، واتخاذ تدابیر استباقیة بھا وتعدیلھا ب
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عامة على الصعیدین المحلي والوطني لتأكید األھمیة البالغة للمدافعین عن حقوق اإلنسان وتیسیر األنشطة التي 
	یمارسونھا.

	
	ر أنشطة الشركات على حقوق اإلنسانجعل المجتمعات المحلیة في صدارة النقاشات المتعلقة بآثا )3(

نتقامیة، بما في ذلك ومضایقات وقیود وترھیب وأعمال اإن ما یتعرض لھ المدافعون عن حقوق اإلنسان من اعتداءات  •
قات القضائیة، والتعذیب وسوء المعاملة وحتى القتل لیس سفیین، وحاالت االختفاء، والمضایاالعتقال واالحتجاز التع

رة، إذ تكشف عن قضایا العدالة االجتماعیة الكامنة والمستمرة التي تدیم دورات عمل رعشوائیة غیر متكمجرد حوادث 
المدافعین عن حقوق اإلنسان، وربما أیًضا تسلط الضوء أیًضا على الھیاكل التاریخیة للتمییز، العنصري والجنسي، 

التي تقّدم مصالح الشركات والدافع لتحقیق مكاسب وتدیمھا. لذا، یتعین على الدول أن تعلن بوضوح رفضھا لألنشطة 
	اقتصادیة خاصة على حساب التمتع بحقوق اإلنسان والتنمیة المستدامة.

یتعین على الدول أن تعترف بقیادة المجتمعات المتضررة من االنتھاكات التي ترتكبھا الشركات، وأن تدعم إسھامات ھذه  •
إنمائیة مستدامة تراعي إطار حقوق اإلنسان وتقلل من اآلثار البیئیة. كما یتعین المجتمعات، بغیة إیجاد نماذج اقتصادیة و

على الدول تھیئة بیئة مؤاتیة تضمن جعل المجتمعات المتضررة في صدارة النقاشات وصناعة القرار بشأن تفاعل 
	الشركات مع المجتمعات المحلیة والعالم الطبیعي،  ویشمل ذلك:

o یة الواجبة في مراعاة حقوق اإلنسان والبیئة في تقییم المشروعات وتطبیقھا، والرصد إصدار الوالیة ببذل العنا
والتقییم، وضمان حقوق السكان المتضررین أو الذین یُحتمل أن یتضرروا من أنشطة الشركات في المشاركة 

	الفعّالة والحرة والمفیدة في ھذه العملیات.
o نیرة للسكان األصلیین والمجموعات األخرى التي تعتمد على حترام مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستا

		األرض أو لھا عالقة متأصلة فیھا وذلك في جمیع أنشطة الشركات التي یُمكن أن تؤثر في حقوقھا.
	

 استعراض العناصر 3.2

العدالة، واالنتصاف رحب بحقیقة أن عناصر المسودة تتضمن إشارة صریحة إلى المدافعین عن حقوق اإلنسان (راجع "الوصول إلى ن
الفعّال، وضمانات عدم التكرار"). مع ذلك، یُعد عمل المدافعین عن حقوق اإلنسان ضروري لضمان الدفاع عن التمتع بحقوق اإلنسان 

الصادر عن لجنة األمم المتحدة المعنیة  24والنھوض بنضاالت أصحاب الحقوق. وعلى النحو المنصوص علیھ في التعلیق العام رقم 
قوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة حول االلتزامات الخارجیة للدول بموجب العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة بالح

 واالجتماعیة والثقافیة في سیاق األنشطة التجاریة، فإنھ "یتعین على الدول األطراف اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة لحمایة المدافعین عن
. ویتعین علیھا االمتناع عن اللجوء إلى المالحقة الجنائیة لعرقلة عملھم، أو االمتناع عن الوقوف عقبة في سبیل حقوق اإلنسان وعملھم
 3عملھم بطرق أخرى".

طرق عناصر المسودة صراحة إلى ضرورة اتخاذ تدابیر تنظیمیة وسیاساتیة تتصدى للتھدیدات واالعتداءات التي یواجھھا المدافعون تال ت
األساسي. كما تفتقر إلى  ھماإلنسان العاملون في مجال األنشطة التجاریة وحقوق اإلنسان، والتزام الدول بتھیئة بیئة مؤاتیة لعملعن حقوق 

األحكام الخاصة باألعمال االنتقامیة وبأھمیة امتناع الدولة عن فرض حدود أو قیود على األماكن التي یستخدمھا الناس للتجمع والتظاھر 
المشاركة في صناعة القرار بسبب أنشطة الشركات. یتعین على الدولة أن تكفل حریة التعبیر والتجّمع وتكوین الجمعیات، واالحتجاج و

مایة وأن تحافظ على التزامھا بحمایة األفراد من التعذیب والمعاملة القاسیة أو غیر اإلنسانیة أو الُمھینة. في ھذا اإلطار، نوصي الدول بح
اإلنسان من جمیع أشكال االعتداءات واالمتناع عن تجریم عملھم الشرعي عن طریق صیاغة قوانین تقییدیة أو  المدافعین عن حقوق

 غامضة أو تطبیقھا، مثل القوانین المتعلقة باألمن القومي، ومكافحة اإلرھاب والتشھیر لعرقلة عمل ھؤالء المدافعین. 

																																																													
الصادر عن لجنة األمم المتحدة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة حول االلتزامات الخارجیة للدول بموجب  24العام رقم  التعلیق 3	

 .48الفقرة E/C.12/GC/24	، . العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في سیاق األنشطة التجاریة



9	
	

فعین عن حقوق اإلنسان في ما یتعلق بأنشطة الشركات وحمایتھا وإعمالھا، وفي ما یخص التزامات الدول باحترام حقوق جمیع المدا
، وقرار األمم  4ُحكًما یجدد تأكید إعالن األمم المتحدة بشأن المدافعین عن حقوق اإلنسان سودةنوصي أن تتضمن دیباجة عناصر الم

	  دنى.یشیر إلیھما بالحد األ، أو 5المتحدة بشأن حمایة المدافعات عن حقوق اإلنسان

	قضایا أخرى .4

بأنھ وبھدف  2016فضًال عن نقاط الدعوة الموضحة أعاله، أوصى الفریق العامل المعني بمساءلة الشركات في تقریره الجماعي لعام 
ھدة إبراز العملیات الحالیة التي تجریھا الشركات عبر الوطنیة وغیرھا من مؤسسات األعمال وأثرھا على المستوى العالمي، ینبغي للمعا

 أن:

	تأكید أولویة التزامات حقوق اإلنسان تُجدد •
قابلة للتطبیق على جمیع المؤسسات عبر الوطنیة وغیرھا من مؤسسات األعمال، وأن تكون تشمل جمیع حقوق اإلنسان  •

	على أن تُعالج في المقام األول أنشطة الشركات عبر الوطنیة
لشركات عبر الوطنیة وغیرھا من مؤسسات األعمال باحترام حقوق لتفعیل المسؤولیات القانونیة لمتطلبات اإلطار  ددتح •

	الوصول إلى المعلومات والمشاركةلضمان ، واإلنسان
	لتزامات الدول خارج حدودھا اإلقلیمیةا تؤّكد •
	عن طریق متطلبات اإلطارالوصول إلى العدالة ة والعملیة التي تعرقل تعالج العقبات القانونی •
	الشعوب األصلیةاآلثار المترتبة على نشاط الشركات عبر الوطنیة وغیرھا من مؤسسات األعمال على  تعالج •
	حاالت الصراع وما بعد الصراع الرقابة الفعّالة على نشاط الشركات عبر الوطنیة وغیرھا من مؤسسات األعمال في زتعز •

 

ظر في مدى معالجة عناصر المشروع لھا، وتأكیدھا اللتزامنا المتواصل نوصي الدول األطراف باالطالع على توصیاتنا الواردة آنفًا للن
في دعم الفریق العامل الحكومي الدولي والدول األطراف في عملیة وضع معاھدة شاملة. وسنكون مستعدین أثناء انعقاد الدورة الثالثة 

كل واحد من ھذه الموضوعات اإلضافیة، لكن في الوقت حات مفّصلة حول اللفریق العامل الحكومي الدولي وبعدھا لتقدیم تفاصیل واقتر
 الراھن، نورد التوصیات األولیة التالیة:

نرحب بالتأكید الصریح الوارد في عناصر المسودة للمبدأ األساسي بأولویة االلتزام بحقوق اإلنسان في  أولویة حقوق اإلنسان: 4.1
تصلة بھذا المبدأ بما فیھا التحدید الصریح لواجب الدول بإعداد تقییمات اتفاقات التجارة واالستثمار، وبتحدید إلتزامات الدول الم

األثر على حقوق اإلنسان قبل إبرام اتفاقات التجارة واالستثمار واالمتناع عن الدخول في ھذا النوع من االتفاقات التي تتعارض 
	وحمایة حقوق اإلنسان. مع ذلك، نوصي أن توّضح عناصر المسودة ما یلي:

من االسترشاد بالتزامات حقوق اإلنسان في اجراءات تسویة النزاعات التجاریة واالستثماریة، وفي المفاوضات على  ال بدّ  )1
	ھذه االتفاقات ومحتواھا؛

تستوجب التزامات حقوق اإلنسان إجراء مراجعة دوریة لآلثار الفعلیة المترتبة على اتفاقات التجاریة واالستثماریة  )2
	لتفاوض على تلك التي ال تمتثل اللتزامات حقوق اإلنسان أو إبطالھا؛المعمول بھا، وإعادة ا

ال بدّ من االسترشاد بالتزامات حقوق اإلنسان لدى التفاوض على االتفاقات الدولیة ومراجعتھا والدخول فیھا، وتشمل  )3
	ون اإلنمائي واألمن.االتفاقات المتعلقة بالتجارة الدولیة واالستثمار والتمویل والضرائب وحمایة البیئة والتعا

 
نُكرر توصیتنا بأن تشمل المعاھدة حقوق اإلنسان كافة، وأن تكون قابلة للتطبیق على كل الشركات عبر نطاق االتفاقیة:  4.2

 ولئن كنّاالوطنیة وغیرھا من مؤسسات األعمال، لكن ال بدّ من معالجتھا ألنشطة الشركات عبر الوطنیة بالدرجة األولى. 
	ناصر المسودة تعالج بالتفصیل التحدیات التنظیمیة المعقدة التي تفرضھا الشركات عبر الوطنیة، نوصي:نرحب بحقیقة أن ع

أن تجدد عناصر المسودة تأكید التزامات الدول باحترام حقوق اإلنسان في ما یتعلق بأشطة الشركات عبر الوطنیة وغیرھا من  )1
	ھا الشركات والمؤسسات المسجلة و/أو العاملة في دولة واحدة؛مؤسسات األعمال، وحمایة ھذه الحقوق وإعمالھا، بما فی

																																																													
	4 A/RES/53/144 
	5 A/RES/68/181 
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الصادر  24، والتعلیق العام رقم صیاغة المبادئ التوجیھیة لألمم المتحدة یجب أن یستذكر القسم المخصص للمبادئ صراحةً  )2
عن لجنة حقوق الطفل، فیُشدد الصادر  16عن اللجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، والتعلیق العام رقم 

مسؤولة عن احترام حقوق اإلنسان، وبذلك یُمكن تجنب الثغرات القانونیة ووضع قوانین للشركات تفسح كل الشركات على أن 
	المجال أمام التھرب من المساءلة.

ك بعض العناصر التي تملمؤسسات التجاریة المحلیة توضیح عبارة "أنشطة الشركات ذات الطابع عبر الوطني" بحیث تشمل ال )3
عبر الوطنیة، وتفسیر ھذا التعریف على نحو یُعزز القدرة على تطّور ھیاكل المؤسسات التجاریة وطبیعتھا المتغیرة واألوضاع 

 العالمیة المختلفة والتكیّف فعھا بمرونة.
	

 إلى المعلومات الكافیة والجیدة ذاتنُجدد التأكید أن الوصول متطلبات اإلطار لضمان الوصول إلى المعلومات والمشاركة:  4.3
نرحب بحقیقة أن عناصر المسودة تبرز بحق  شركات ألي نشاط. ولئن كنّا قبل ممارسة ال الصلة والمشاركة الھادفة ضروریان

وصول واجب الدول بإعداد تقییمات األثر على حقوق اإلنسان قبل إبرام اتفاقات التجارة واالستثمار، نُجدد تأكیدنا أیًضا أن ال
إلى المعلومات والمشاركة مھمان في أثناء جمیع مراحل األنشطة التي تمارسھا الشركات، بما فیھا اجراءات تسویة النزاعات 
بین المستثمر والدولة. إذ تُسھم الشفافیة وفرص وصول الجمھور إلى المعلومات في ضمان تحقیق رقابة مناسبة على الشركات 

األعمال، وذلك عن طریق تمكین األفراد وھیئات المجتمع المدني من المشاركة في حال  عبر الوطنیة وغیرھا من مؤسسات
وقوع حاالت انتھاك محتملة لحقوق اإلنسان ورصدھا وتقییمھا واإلبالغ عنھا. ذلك أنھ لدى انتھاك حقوق اإلنسان، تُصبح 

	لذا نوصي بما یلي:المعلومات والمشاركة عنصرین أساسیین في التماس المساءلة وسبل االنتصاف، 
ا في من تؤكد أھمیتھوأ ال بدّ أن توّضح عناصر المسودة التزام الدولة بضمان الوصول إلى المعلومات ومشاركة الجمھور، )1

تمكین المجتمعات والفئات المتضررة في المشاركة في اتخاذ قرار بشأن أي نشاط للشركات قد یضر بحقوقھا أو یؤثر في 
	البیئة؛

المفیدة ومشاركة الجمھور في عملیات تقییم حقوق اإلنسان واألثر البیئي، ویشمل ذلك عملیات التشاور  كفالة المعلومات )2
	احتیاجات المجموعات المقیمة في أماكن مختلفة وأوضاعھا؛ والحرة والمجدیة التي تراعيالتشاركیة 

جیع الشفافیة، ال سیما ل ال بدَ عوًضا من ذلك تشامتناع عناصر المسودة عن تضمن أحكام تُجیز االستثناءات المتعلقة بالسریة. ب )3
جموعات والجمھور المتضررین من الوقوف على اآلثار التي تتركھا الشركات عبر الوطنیة وغیرھا من مؤسسات للسماح للم

	األعمال على حقوقھم وبیئاتھم.
 

أن تُحدد المعاھدة إطاًرا عاًما للدول یضمن  ینبغي ھنُجدد تأكید توصیتنا بأنتأكید التزامات الدول خارج حدودھا اإلقلیمیة:  4.4
امتثالھا اللتزاماتھا الخارجیة في سیاق أنشطة الشركات عبر الوطنیة (بما فیھا الشركات المملوكة من الدول). وعلى الرغم من 

على أن  التشدیدللشركات عبر الوطنیة تتمثل في " أن عناصر المسودة توضح أن الغایة األساسیة من إنشاء إطار ملزم
لتزامات الدول األطراف لناحیة حمایة حقوق اإلنسان ال تقف عند حدودھا اإلقلیمیة"، الحظنا غیاب األحكام المتعلقة ا

بااللتزامات الخارجیة للدول. إذ یُعد التنفیذ العملي الفعّال لاللتزام الخارجي بالحمایة بموجب قانون حقوق اإلنسان عامل حاسم 
	في الحمایة في ما یتعلق بمساءلة الشركات عن انتھاك حقوق اإلنسان. نوصي بما یلي:لسد الفجوات الحالیة 

ال بدّ أن تؤكد عناصر المسودة التزام الدول باحترام كل حقوق اإلنسان وتعزیزھا وحمایتھا في مواجھة االنتھاكات أو  )1
الثة، حیث تكون الدولة المعنیة في وضع یُجیز لھا التجاوزات، بما فیھا تلك التي تقع خارج حدودھا األقلیمیة وترتكبھا أطراف ث

وضع ضوابط تنظیمیة للشركات عبر الوطنیة وغیرھا من مؤسسات األعمال، أو ممارسة نفوذ علیھا، أو في الدولة التي تتخذھا 
	ھذه الشركات والمؤسسات مركًزا لنشاطھا أو تتخذھا مقًرا لھا أو تمارس فیھا أنشطة كبیرة؛ 

والقضائیة وغیرھا  ائیةن عناصر المسودة التزام الدول باعتماد كل التدابیر اإلداریة والتشریعیة واالستقصینبغي أن تتضم )2
وتنفیذھا، لضمان الحق في االنتصاف الفعّال في دول المنشأ لألشخاص المقیمین خارج الحدود اإلقلیمیة للدولة ممن أضرت 

	الدولة المعنیة في وضع یُجیز وضع ضوابط تنظیمیة لھذه الشركات؛حقوقھم اإلنسانیة حیث تكون بشركات عبر الوطنیة ال
تعلق ي أن تتضمن عناصر المسودة حكًما یینبغ صاف الفعال وضمانات عدم التكرار"،الوصول إلى العدالة، واالنتتحت بند " )3

لق بأنشطة الشركات عبر مبدأ عدم اختصاص المحكمة الذي یحول دون النظر في الدعاوى القضائیة التي تتع بإبطال استخدام
	 الوطنیة.

	
نرحب بتضمین عناصر المسودة مبدأ االعتراف بالحمایة الخاصة آثار أنشطة الشركات عبر الوطنیة على الشعوب األصلیة:  4.5

للشعوب األصلیة وتكفل الدول تمكین الشعوب األصلیة من الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف الفعالة. مع ذلك، وفي ضوء 
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لكبیر الناجم عن أنشطة الشركات على الشعوب األصلیة، واألھمیة األساسیة للموافقة الحرة والمسبقة والمستنیرة بصفتھا األثر ا
من عناصر حقوق الشعوب األصلیة (وألنھا مستمدة من الحق في تقریر المصیر الذي یُعد جزءا من القانون العرفي الدولي 

	ي أن تدعو عناصر المسودة الدول صراحةً إلى ما یلي:وعدد من الصكوك القانونیة الدولیة)، نوص
	اتخاذ تدابیر ملموسة وموّجھة لضمان الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنیرة؛ )1
اعتماد تدابیر تشریعیة وغیرھا ال تشترط على الشركات أن تحدد اآلثار الناجمة عن أنشطتھا على حقوق اإلنسان ومعالجتھا  )2

	تُعد تقییمات لألثر البیئي أیًضا، ذلك أن حقوق الشعوب األصلیة ترتبط ارتباًطا وثیقًا بصحة بیئتھم الطبیعیة؛وحسب، بل یجب أن 
تمكین الشعوب األصلیة من المشاركة الفعّالة في عملیات التشاور المحیطة بأنشطة الشركات عبر الوطنیة وغیرھا من مؤسسات  )3

ومنحھا دوًرا مركزیا فیھا  ،ر مباشرة، على أراضیھم ومواردھم وثقافتھم ونمط حیاتھماألعمال التي یُمكن أن تؤثر، مباشرة أو غی
ا ومع االعتراف باآلثار (ویشمل ذلك التحدید المتعلق بھیاكل عملیات التشاور الذي یضمن إجراء أي عملیة بطریقة مالئمة ثقافیً 

	المختلفة وغیر المتناسبة التي تطال نساء الشعوب االصلیة)؛
تھیئة بیئة تمكینیة لعملھم، ال سیما مع تزاید أعمال العنف والمدافعین عن حقوق اإلنسان والمدافعین عن حقوق األرض  حمایة )4

في سیاق دفاعھم السلمي في  استمرایتھاوالتھدیدات والمضایقات واالعتقال التعسفي وشتى االنتھاكات الجسیمة لحقوقھم االنسانیة  و
	شطة الشركات عبر الوطنیة وغیرھا من مؤسسات األعمال.مواجھة اآلثار الناجمة عن أن

	
نُالحظ الرقابة الفعّالة على أنشطة الشركات عبر الوطنیة وغیرھا من مؤسسات األعمال في حاالت الصراع وما بعد الصراع:  4.6

نوصي الدول  أن عناصر المسودة ال تتضمن أي إشارة إلى مساءلة الشركات في سیاق حاالت الصراع وما بعد الصراع، لذا
باتخاذ االجراءات للنظر في ھذه المسألة ومعالجتھا، ال سیما حینما تؤثر ھذه األوضاع في تقییم األثر على حقوق اإلنسان، 

		وبذل العنایة الواجبة في مراعاة حقوق اإلنسان ورصدھا، والوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف الفعّالة.

	

	الموقّعون:

Above Ground (Canada) 
Accountability Counsel (USA)  
Action Contre Impunitie Pour Les Droits Humains 
African Resources Watch (AfreWatch)(DRC) 
Al-Haq (Palestine) 
Alternative ASEAN Network on Burma 
Amnesty International 
Arab NGO Network for Development (Lebanon) 
Asian Forum for Human Rights and Development (Thailand) 
Asian Indigenous Peoples' Pact (Thailand) 
Asia Pacific Forum on Women, Law and  
Development (Thailand) 
Asociacion Pro Derechos Humanos (Peru) 
Association for Women's Rights in Development 
Association of Environmental Lawyers of Liberia -Green Advocates 
Center for Constitutional Rights (USA) 
Center for International EnvironmentalLaw (USA) 
Centre for Applied Legal Studies (South Africa)  
Centre for Human Rights and Development (Mongolia) 
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Mexico) 
Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina) 
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Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C (Mexico) 
Chiadzwa Community Development Trust (Zimbabwe) 
Citizen News Service (India) 
Citizens for Justice (Malawi) 
Comite Ambiental en Defensa de la Vida (Colombia) 
Conectas Direitos Humanos (Brazil) 
Confederación Campesina Del Peru 
Consejo de Pueblos Wuxhtaj (Guatemala) 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (Peru) 
Corporate Accountability International (USA) 
Defend Job Philippines 
Dejusticia -Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad 
The Democracy Center (Bolivia) 
Desarrollo, Educación Y Cultura Autogestionarios, Equipo Pueblo A.C. (Mexico) 
Due Process of Law Foundation (USA) 
Equitable Cambodia 
Fédération internationale des droits de l'Homme (France) 
Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos 
(Argentina) 
Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights  
Habi Center for Environmental Rights (Egypt) 
Human Rights Law Network (India) 
Human Rights Law Resource Centre (Australia) 
Inclusive Development International (USA) 
International Accountability Project (USA) 
International Commission of Jurists 
Justiça Global (Brazil) 
Kenya Human Rights Commission 
Legal Resource Centre (South Africa) 
MiningWatch Canada 
Movement for the Survival of the Ogoni People (Nigeria) 
Narasha Community Development Group (Kenya) 
National Center for Advocacy Studies (India) 
National Economic and Social Rights Initiative (USA) 
National Fisheries Solidarity Organization (India) 
Natural Resources Alliance of Kenya 
Network Movement for Justice and Development (Sierra Leone) 
Observatorio Ciudadano (Chile) 
Organización Fraternal Negra Hondureña (Honduras) 
Otros Mundos Chiapas (Mexico) 
Pakistan Fisherfolk Forum (PFF) 
Posco Pratirodh Sangram Samiti (India) 
Project on Organizing, Development, Education and Research (Mexico) 
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Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Mexico) 
Rights and Accountability in Development (RAID) 
Red Internacional de Derechos Humanos (Switzerland) 
Rights and Accountability in Development (UK) 
Sahmakum Teang Tnaut (Cambodia) 
Sierra Leone Network on the Right to Food (SiLNoRF) 
Tlachinollan -El Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Mexico) 
Tebtebba Foundation (Philippines) 
Terra de Direitos (Brazil) 
Video Volunteers (India) 
Zimbabwe Environmental Law Association 

	

نّسق إعداد ھذا التقریر الفریق العامل المعني بمساءلة الشركات في الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة 
نة الرشكات، والتصدي لالنتھاك مبتنسیق العمل الجماعي لمواجھة ھی واالجتماعیة والثقافیة الذي یقوم

الشبكة العالمیة . تربط ترتكبھ الشركات، والدعوة إلى المساءلة ووضع ھیاكل عالج جدیدةالمنتظم الذي 
حركة اجتماعیة ومجموعات الشعوب  280بین ما یزید على  للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

لعدالة دولة لبناء حركة عالمیة لتحویل حقوق اإلنسان وا 75األصلیة، ومنظمات غیر حكومیة ودعاة في 
 االجتماعیة حقیقة واقعة لدى الجمیع.

	


