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 تمهيدًا لمعاهدة قوية تُنظم نشاط الشركات

 حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان و تهيئة بيئات مؤاتية ألنشطة حقوق اإلنسان 

 

توفر المعاهدة فرصة مهمة لتأكيد التزامات الدول القائمة باحترم حقوق اإلنسان وحمايتها وإعمالها للرجال والنساء من 

المدافعين عن هذه الحقوق، وتعزيز الحمايات القائمة لهؤالء المدافعين، وتسليط الضوء على الدور الشرعي واألساسي 

تحديد أي آثار ضارة تطال حقوق اإلنسان والناس والبيئة بسبب أنشطة الذي يؤديه المدافعون عن حقوق اإلنسان في 

 الشركات والمشروعات التنموية والتخفيف من هذه اآلثاء وكشفها وضمان المساءلة في هذا المجال. 

( 2017ر تشرين األول/أكتوب 27-23لذلك وقبيل انعقاد الدورة الثالثة لفريق األمم المتحدة العامل الحكومي الدولي )جنيف 

لمناقشة المعاهدة المقترحة، نحث ممثلي الحكومات ودعاة المجتمع المدني على مراعاة النقاط الواردة أدناه أثناء 

 المفاوضات، والنظر في ما إذا كان نص مسودة المعاهدة يعالج هذه الشواغل على نحو مناسب.

 

 نوصي الدول بما يلي:

 ا ومجتمعات حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان أفرادً   (1)

المدافعين عن حقوق اإلنسان وحمايتها وإعمالها، في ما يتعلق بأنشطة  جميعتلتزم الدول باحترام حقوق  •

حقوق اإلنسان، قرار األمم إعالن األمم المتحدة بشأن المدافعين عن الشركات بما يتفق بالحد األدنى و

، وغير ذلك ما الصكوك الدولية ذات الصلة. يتعين على المتحدو بشأن حماية المدافعات عن حقوق اإلنسان

الدول اتخاذ عدة تدابير من جملتها إنشاء آليات حماية رسمية توفر الدعم واألمن في حاالت الطوارئ 

 أو االعتداءات. للمدافعين عن حقوق اإلنسان وتمنه التهديدات 

يتعين على الدول أن تولي مسألة التصدي للتهديدات واالعتداءات التي يواجهها المدافعون عن حقوق  •

اإلنسان العاملين في مجال مساءلة الشركات، وال سيما المدافعات عن حقوق اإلنسان وأولئك المنتمون إلى 

ن آخرين( المجتمعات الفقية والشعوب األصلية الفئات المجتمع المهمشة أو العاملون معها، بمافي ذلك )ضم

واألقليات العرقية وغيرها، كما يتعين على الدول وضع التشريعات والسياسات واتخاذ التدابير الالزمة في 

 هذا اإلطار. 

يتعين على دول الموطن والدول المضيفة أن تكفل الحق في االنتصاف الفعّال في قضايا انتهاكات حقوق  •

تطال المدافعين عن حقوق اإلنسان العاملين في قضايا مساءلة الشركات، سواء ارتكبتها الدول  اإلنسان التي

أو الشركات او الجهات الفاعلة غير الحكومية األخرى. كما يتعين على الدول أن تكفل، من جملة أمور 

تعاون والمساعدة أخرى، أولوية حقوق اإلنسان في أي أنشطة تجارية واستثمارية دولية، واالنخراط في ال

  الدوليين لتيسير إمكانية الوصول إلى العدالة.

 

 التوقف عن تقييد األماكن التي تُمارس فيها أنشطة حقوق اإلنسان وحمايتها (2)

 
يتعين على الدول أن تمتنع عن تقييد األماكن التي يُمكن أن يقصدها الناس لالجتماع   األماكن المادية: •

مع اآلخرين، والمشاركة في االحتجاج السلمي، والمشاركة في  عمليات صناعة القرار، ووضع 
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د التشريعات واتخاذ التدابير المناسبة لتوفير الحماية من اآلثار المترتبة على نشاط الشركات الذي يقيّ 

( إيالء اهتمام خاص لحقوق 1هذه األماكن. ومن جملة الخطوات التي يتعين على الدول القيام بها: )

اإلنسان في حرية التعبير، وحرية التجّمع وتكوين الجمعيات، والحق في عدم التعّرض لمعاملة قاسية 

ام القوة والتهديدات ( منع أجهزة األمن الخاصة أو الحكومية من استخد2أو ال إنسانية أو مهينة، و)

 وغير ذلك من األساليب لقمع أنشطة حقوق اإلنسان خدمةً لمصالح الشركات.

يتعين على الدول أن تمتنع عن تجريم األنشطة الشرعية التي األطر القانونية والسياسية القعمية:  •

لمدافعين يمارسها المدافعون عن حقوق اإلنسان، وعن صياغة القوانين قمعية أو غامضة تثبط عمل ا

عن حقوق اإلنسان وتطبيقها، مثل القوانين المتعلقة باألمن القومي ومكافحة اإلرهاب والتشهير. يتعين 

على الدول أن تمنع أنشطة الشركات التي تُعد تدخاًل في الوصول إلى المعلومات واالتصال عبر 

حماية المدافعين من أنشطة  االنترنت، وفي حريتهم المالية، و/أو أي أنشطة نقابية، كما يتعين عليها

الشركات وما يترتب عليها. لذا للحؤول دون حدوث هذه األنواع من القمع والتشهير وغير ذلك من 

أشكال الوصم، يتعين على الدول إعادة النظر في التشريعات والسياسات المعمول بها وتعديلها بهدف 

يات لهم، واتخاذ تدابير استباقية عامة تعميم االعتراف بالمدافعين عن حقوق اإلنسان وضمان الحما

على الصعيدين المحلي والوطني لتأكيد األهمية البالغة للمدافعين عن حقوق اإلنسان وتيسير األنشطة 

 التي يمارسونها.

 

جعل المجتمعات المحلية في صدارة النقاشات المتعلقة بآثار أنشطة الشركات على حقوق  (3)

 اإلنسان
عن حقوق اإلنسان من اعتداءات ومضايقات وقيود وترهيب وأعمال  إن ما يتعرض له المدافعون •

االنتقامية، بما في ذلك االعتقال واالحتجاز التعسفيين، وحاالت االختفاء، والمضاياقات القضائية، والتعذيب 

وسوء المعاملة وحتى القتل ليس مجرد حوادث عشوائية غير متككرة، إذ تكشف عن قضايا العدالة 

لكامنة والمستمرة التي تديم دورات عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان، وربما أيًضا تسلط االجتماعية ا

الضوء أيًضا على الهياكل التاريخية للتمييز، العنصري والجنسي، وتديمها. لذا، يتعين على الدول أن تعلن 

صة على حساب بوضوح رفضها لألنشطة التي تقّدم مصالح الشركات والدافع لتحقيق مكاسب اقتصادية خا

 التمتع بحقوق اإلنسان والتنمية المستدامة.

يتعين على الدول أن تعترف بقيادة المجتمعات المتضررة من االنتهاكات التي ترتكبها الشركات، وأن تدعم  •

إسهامات هذه المجتمعات، بغية إيجاد نماذج اقتصادية وإنمائية مستدامة تراعي إطار حقوق اإلنسان وتقلل 

لبيئية. كما يتعين على الدول تهيئة بيئة مؤاتية تضمن جعل المجتمعات المتضررة في صدارة من اآلثار ا

 النقاشات وصناعة القرار بشأن تفاعل الشركات مع المجتمعات المحلية والعالم الطبيعي،  ويشمل ذلك:

عات وتطبيقها، إصدار الوالية ببذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق اإلنسان والبيئة في تقييم المشرو •

والرصد والتقييم، وضمان حقوق السكان المتضررين أو الذين يُحتمل أن يتضرروا من أنشطة الشركات 

 في المشاركة الفعّالة والحرة والمفيدة في هذه العمليات.

احترام مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للسكان األصليين والمجموعات األخرى التي تعتمد على  •

  رض أو لها عالقة متأصلة فيها وذلك في جميع أنشطة الشركات التي يُمكن أن تؤثر في حقوقها.األ

 

 االجراءات الواجب اتخاذها!

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

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

  لالطالع على المستجدات  عملية المعاهدةزيارة صفحة للفريق العامل المعني بمساءلة الشركات على االنترنت بشأن

 المفيدة والوثائق األساسية ودعم الدعوة.

  األمم المتحدو الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسانمقرر زيارة صفحة. 
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  :النضمام إلى المحادثات عبر االنترنت باستخدام الهاشتاغ 

 #StopCorporateAbuse  و#BindingTreaty  

  التعليق العام ، ولمتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالبيان الصادر عن لجنة األمم ااالطالع على

وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في بشأن التزامات الدول المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحق 24رقم 

 ، مع إشارة خاصة إلى قيادة الشعوب األصلية ودورها.سياق األعمال التجارية

 الذي وضعته النموذجي بشأن االعتراف بالمدافعين عن حقوق اإلنسان وحمايتهملقانون الوطني االطالع على ا ،

من أبرز  28مدافع من المنطقة، واتفقع عليه واعتمده نحو  500الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان بالتعاون مع ما يزيد على 

 خبراء حقوق اإلنسان والحقوقيين في العالم. 

 

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

net.org/corporateaccountability/hrbusinesstreaty للحصول على مواد إضافية وتصفح الروابط ،

 الواردة في هذه الوثيقة.

الشركات بتنسيق العمل الجماعي لمواجهة هيمنة الرشكات، والتصدي لالنتهاك  الفريق العامل المعني بمساءلةيقوم 
في الشبكة العالمية  نظام التضامنالمنتظم الذي ترتكبه الشركات، والدعوة إلى المساءلة ووضع هياكل عالج جديدة. يُسهم 

للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في إعالء الصوت الجماعي للشبكة، وذلك عن طريق االلتماسات المنشورة على 
اصل االجتماعي، بغية تعزيز االنترنت، والرسائل الجماعية، وتعزيز التوعية عبر وسائل االعالم الرئيسة ووسائط التو

حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان المعرضين للخطر، وتفادي وقوع أي انتهاكات وشيكة لحقوق اإلنسان، ومراقبة أنماط 
 القتصادية واالجتماعية والثقافيةالشبكة العالمية للحقوق اتربط انتهاكات حقوق اإلنسان ضد المدافعين عن هذه الحقوق. 

دولة لبناء  75حركة اجتماعية ومجموعات الشعوب األصلية، ومنظمات غير حكومية ودعاة في  280بين ما يزيد على 

 حركة عالمية لتحويل حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية حقيقة واقعة لدى الجميع.
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