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 ريندرز  ديديه  :ون العدلشئب املكلف    سيادة املفوض

بالجهود املبذولة حتى اآلن فيما يخص  ، املوقعة أدناه، من أفريقيا واألميركتين وآسيا وأوروبا 79الـ  الحقوقية ترحب املنظمات

ملف حقوق اإلنسان والبيئة. إننا على ثقة أن هذا التشريع سيعزز  ب ا  تشريع االتحاد األوروبي حول إيالء العناية الواجبة إلزامي  

املقبولة   واملعايير  ،لبيئة وحقوق اإلنسانعتبارات اويضمن احترام الشركات ال   ،من الحوكمة املستدامة والشاملة للشركات

 ا والقوانين في أوروبا وشتى أنحاء العالم. دولي  

،  التشريعهذا  إننا ننتهز هذه الفرصة لنطالبكم بضمان أن يكون  
 
ا الحترام الشركات لحقوق اإلنسان والقانون الدولي ضامن  ؛ أوال

ا، أن  اإلنساني في مناطق النزاعات وعملياتها   ،املؤسسات املالية  في ذلك بما    يسري على جميع الشركات في االتحاد األوروبي،، وثاني 

ا، أن يكون التشريع    iوعالقاتها بالخارج. 
 
،  و   . صيرلحماية الشعوب األصلية والحق في تقرير امل  اضامن  وثالث

 
تمد نهج عيأن  رابعا

ا، أن ي.  االجتماعيلنوع  لُمراٍع   مع املعايير الدولية القائمة والتطورات ذات الصلة املتعلقة بتحسين محاسبة   التشريع  تسق وأخير 

 الشركات، ال سيما التطورات على مستوى األمم املتحدة. 

   iiعلى حقوق اإلنسان والبيئة.  قوية  ، قد يكون ألنشطة وعالقات الشركات آثار سلبيةاملناطق املتأثرة بالنزاعاتفي  
 
ا مع واتساق

التزامات االتحاد األوروبي في ملف القانون الدولي اإلنساني وأدلة االتحاد األوروبي التوجيهية حول تعزيز االلتزام بالقانون الدولي 

الدول  من غير  الفاعلة  األطراف  ويشمل هذا  الشركات، فالتشريع    iiiاإلنساني،  في مثل  الشركات  يتصدى لتورط  أن  يجب 

 عن دورها في استمرار النزاعات. لفات الخطيرة للقانون الدولي،  انتهاكات حقوق اإلنسان واملخا
 
 فضال

 عن   ivمواد صريحة تشير إلى مطالبة الشركات باحترام القانون الدولي اإلنساني، التشريع    تضمنبد أن ي  ، فال عليهبناء  
 
فضال

 على   التشريع  نطوي النزاعات. كما يجب أن ياحترام معايير حقوق اإلنسان، في عملياتها وعالقاتها الخاصة باملناطق املتأثرة ب

بالنسبة للشركات الناشطة بالفعل أو التي تخطط حقوق اإلنسان والبيئة  باعتبارات  بتحسين إيالء العناية الواجبة  إلزام  

 . ولية الفعالة عن الضرر املتحققئاملسبما يشمل    ،لعمليات في مناطق نزاعات

التي و النظر في األمثلة العملية لتحسين العناية الواجبة بحقوق اإلنسان في هذه السياقات،  وفي هذا الصدد، نشجعكم على  

 vفريق األمم املتحدة العامل املعني باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان.   حددها

الصلة  كما   ذات  السوابق واملبادرات  التشريع  أن يعكس  ايجب  األعمال  اإلنسان ومسفيما يخص  ولية ئلتجارية وحقوق 

الجهود اإلقليمية مثل تلك املبذولة على مستوى االتحاد األوروبي، وهي مبادرات وسوابق واستكمال  ،  الشركات في األمم املتحدة

 مهمة لتنظيم عمل الشركات واحترامها لحقوق اإلنسان والبيئة والقانون الدولي. 

خطيرة، مثل لتصدي لتورط الشركات في االنتهاكات الساءلة واأعدت األمم املتحدة أدوات ملفقد  ناطق النزاعات،  ملوبالنسبة  

 viقاعدة بيانات األمم املتحدة حول األعمال التجارية املتورطة في املستوطنات غير القانونية في األرض الفلسطينية املحتلة،

وتقرير لجنة خبراء إلى مجلس األمن حول االستغالل غير القانوني للموارد الطبيعية وأشكال الثروة األخرى في جمهورية الكونغو 

وطالب   ؛التي كشفت عن روابط بين الجيش والشركاتو وتقرير بعثة تقص ي حقائق األمم املتحدة حول ميانمار    viiالديمقراطية، 

في سياق تدابير االتحاد األوروبي لحماية حقوق اإلنسان  ب   والتي استكملت   viii، التقرير بعقوبات محددة الهدف وإجراءات حصار

 ixسياستها التجارية مع ميانمار. 



إضافي  تمثل    
 
املتحدة محفال األمم  في  اإلنسان  التجارية وحقوق  األعمال  ُملزم بشأن  الجارية حول صك قانوني  ا املفاوضات 

  xللتصدي إلفالت الشركات من العقاب على االنتهاكات املرتكبة حول العالم، بما يشمل في مناطق النزاع. 

ف ذلك،  إلى  على  باإلضافة  التشريع  يؤكد  أن  الضروري  املوارد الحمن  على  الدائمة  والسيادة  املصير  تقرير  في  األساس ي  ق 

ويحترم بنود إعالن األمم املتحدة حول الشعوب  أن يحمي التشريع الشعوب األصلية  بموجب ميثاق األمم املتحدة. والطبيعية  

موافقتهم الحرة واملستنيرة قبل باألساس حق املشاورة والتعاون مع الشعوب األصلية "للحصول على  و (،  UNDRIPاألصلية )

قرار البرملان صراحة في يه تم التأكيد علاألمر الذي  xiاملوافقة على أي مشروع يؤثر على أراضيهم أو أقاليمهم واملوارد األخرى". 

بأن توجهه  و   2018األوروبي عام   األوروبي  االتحاد  التجارية الذي طالب  األعمال  ُهج 
ُ
ن في  الشعوب األصلية  إعالن  مبادئ 

  xiiالخاصة باالتحاد األوروبي، وضمان محاسبة الشركات فيما يتعلق بالتأثير على حقوق الشعوب األصلية. وحقوق اإلنسان  

ع األراض ي وفيما في جميمنطبقة على جميع املجتمعات املتأثرة  يجب أن تكون املوافقة املسبقة والحرة واملستنيرة  من ثم  و 

 يخص جميع االستثمارات واملشروعات املتعلقة باستغالل املوارد. 

نوع للمنظور ُمراٍع  التشريع  يتضمن  ن  يجب أ، فنفسه  بما أن مخاطر حقوق اإلنسان والبيئة ال تضر بالرجال والنساء بالقدرو 

، مع االجتماعينوع  اليجب أن يطالب التشريع الشركات بإيالء العناية الواجبة بشكل مستجيب العتبارات    كما،  االجتماعي

 االهتمام بأشكال التمييز املتعددة واملتفاقمة والتعرف على أية أوجه متداخلة ومتقاطعة للضرر في األوقات كافة. 

ثغرة املحاسبة القائمة فيما يخص انتهاكات الشركات إذا أخفق التشريع في التصدي للمذكور أعاله، نخش ى أنه قد يفاقم من  ف

يخاطر التشريع بتقويض قد  ، ال سيما في املناطق املتأثرة بالنزاعات واملناطق شديدة الخطورة. كما  لحقوق اإلنسان والبيئة

، وقدرة الوصول إلى والسيطرة على الثروات واملوارد ي تقرير املصير والسيادة الدائمةف  شعوبالحق الجماعي للمجتمعات وال

الطبيعية للشعوب واملجتمعات واألفراد، مع عرقلة االستقاللية الحقيقية للجماعات والتسبب في آثار ضارة تمس الحقوق 

 االجتماعية واالقتصادية والثقافية واملدنية والسياسية. 

 يجب أن
 
االستفادة بفعالية من على  انتهاكات الشركات خارج االتحاد األوروبي  من  املتضررين  يضمن التشريع قدرة    وأخيرا

 لضمان حصولهم على اإلنصاف والعدالة.آليات تقديم الشكاوى وطلب اإلنصاف  

 بالغ التقدير واالحترام، لكم  

 املنظمات املنضمة لهذه الرسالة: 

1. 11.11.11, Belgium.  

2. Academics for Palestine, the Netherlands.  

3. Accountability Counsel, the USA.  

4. ACT Alliance EU, Europe.  

5. ActionAid International, South Africa. 

6. ACV-CSC Belgique, Belgium.  

7. Africa Europe Faith & Justice Network, Belgium.  

8. Al Mezan Center for Human Rights, Palestine.  

9. Al-Haq, Palestine.  

10. ALTSEAN-Burma, Burma.  



11. AMDH (Association Marocaine des Droits Humains), Morocco.  

12. American Friends Service Committee (AFSC), the USA.  

13. Andalus Institute for Tolerance and Anti-violence Studies (AITAS), Estonia. 

14. ARCI, Italy.  

15. Asia Indigenous Peoples Pact, Thailand.  

16. Association CDCMIR: CITOYENNETE, DEVELOPPEMENT, CULTURES ET 

MIGRATION DES DEUX RIVES, Tunisia.  

17. Arab Watch Regional Coalition (AWC), MENA.  

18. Baku Human Rights Club, Azerbaijan.  

19. Bangladesh Indigenous Peoples (Adivasi) Forum, Bangladesh.  

20. Bank Track, the Netherlands.  

21. BIP, Germany.  

22. Brazilian Left Front, Ireland.  

23. Breed Platform Palestina, the Netherlands.  

24. Broederlijk Delen, Belgium.  

25. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), MENA.  

26. Centre for Global Education, Ireland.  

27. CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú, Peru.  

28. Christian Aid Ireland, Ireland. 

29. Christian Peacemaker Teams – Nederland, the Netherlands.  

30. CIDSE, International.  

31. CNCD-11.11.11, Belgium.  

32. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Mexico.  

33. Comité belge de soutien au peuple sahraoui, Belgium.  

34. Conflict and Environment Observatory (CEOB), the UK.  

35. Dawlaty, Lebanon.  

36. Decolonizer, Belgium.  

37. Diakonia, Sweden.  

38. European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), Belgium/EU.  

39. European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP), Europe.  

40. Egyptian Human Rights Forum, Belgium.  

41. ELA -– Basque Workers Solidarity - trade union, Basque Country.  

42. Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas – ECMIA, Americas.  

43. EuroMed Rights, Belgium/EU.  

44. European Legal Support Center (ELSC), the Netherlands.  

45. European Trade Union Network for Justice in Palestine, Europe.  

46. Finnish-Arab Friendship Society, Finland.  

47. FOCSIV, Italy.  

48. Human Rights International Corner ETS (HRIC). 

49. International Federation for Human Rights (FIDH), France.  



50. International Labour Network of Solidarity and Struggles.  

51. International Platform of Jurists for East Timor, the Netherlands.  

52. Jüdische Stimme für gerechten Frieden in NahOst, Germany.  

53. La Centrale Générale-FGTB, Belgium.  

54. Lawyers for Palestinian Human Rights (LPHR), the UK.  

55. Lobby for Cyprus, the UK.  

56. L'union syndicale Solidaires, France.  

57. MENA werkgroep FNV, the Netherlands.  

58. Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC), Belgium.  

59. Narasha Community Development Group, Kenya.  

60. NOVACT – International Institute for Nonviolent Action, Spain.  

61. Oxfam International, International.  

62. PAX, the Netherlands.  

63. People’s Watch, India.  

64. Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA), Philippines.  

65. Polish Institute for Human Rights and Business, Poland. 

66. Shannonwatch, Ireland.  

67. Solicitors International Human Rights Group, the UK.  

68. SolSoc, Belgium.  

69. Syrian Center for Legal Studies and Research, Syria.  

70. Syrian Legal Development Programme (SLDP) – Human Rights and Business Unit, the 

UK.  

71. TEBTEBBA (Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and 

Education), Philippines.  

72. The Indigenous Peoples Rights International and DOCIP, Philippines.  

73. The Kvinna till Kvinna Foundation, Sweden.  

74. The New Woman Foundation, Egypt.  

75. The Palestine Institute for Public Diplomacy (PIPD), Palestine.  

76. Transnational Institute, the Netherlands.  

77. Vrede vzw, Belgium.   

78. Women’s International League for Peace and Freedom, Switzerland.  

79. WSM, Belgium.  
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