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La Xarxa BCHR (Business, Conflict, and Human Rights) es 
complau a presentar el Newsletter de BCHR, que ofereix una 
gran quantitat d’informació sobre el treball de la xarxa i els 
seus membres. L’objectiu principal d’aquest butlletí és: a) 
compartir informació sobre el treball de la xarxa i els seus 
membres per a un públic més ampli i b) enfortir la cooperació 
i la coordinació entre els membres de la xarxa així com amb 
altres parts interessades.    

• Feu click  aquí  per obtenir més informació sobre la xarxa BCHR

•  Feu click  aquí  per obtenir una llista completa dels membres 

de la xarxa BCHR

La Xarxa BCHR 

http://www.networkbchr.org/
http://www.networkbchr.org/#!join-the-network/c24vq
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Altres comunicats
A. CONSULTES PÚBLIQUES I CONVOCATÒRIES DE TREBALLS
•  El Consell de Drets Humans adopta per consens la Resolució sobre 
Defensors dels Drets Humans Ambientals
Bones notícies sobre l’adopció per consens de la resolució sobre defensors de drets humans ambientals. Sense 
cap dubte, aquest és un missatge profund enviat pel Consell de Drets Humans per a la protecció dels defensors 
ambientals mentre dediquen les seves vides a la defensa del medi ambient.
El debat complet i l’adopció del projecte de resolució (L22.Rev1), inclosos els comentaris d’alguns Estats com 
l’Iraq, Egipte, el Pakistan o la Xina, poden trobar-los en la transmissió per Internet de l’ONU.

-Per veure el webcast faci servir aquest enllaç: http://tinyurl.com/y2kas3qo
-Pots trobar la resolució en aquest enllaç: http://tinyurl.com/y6n9ywes

•  Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans: 
sol·liciti aportacions per a la seva Projecte de Responsabilitat i Remei III
Projecte de Responsabilitat i Remei III: El Projecte de Responsabilitat i Remei (ARP) ha estat en curs des de 
2014 i se centra en millorar l’accés dels titulars de drets al recurs en casos d’abús dels drets humans relacionats 
amb les empreses. Això es fa a través del desenvolupament d’una guia pràctica per als Estats i els actors 
no estatals sobre com millorar l’efectivitat de les tres categories de mecanismes de reclamació a què es fa 
referència en els Principis Rectors de les Nacions Unides sobre Empreses i Drets Humans al Pilar Tres. L’última 
fase de ARP, ARP III, se centra en la tercera categoria de mecanismes: els mecanismes de reclamació no estatals.
-Més informació sobre ARP III es pot trobar en aquesta nota informativa de dues pàgines aquí
-El document sobre el projecte aquí
-I el nostre dedicat lloc web ARP III aquí
Sol·licitud d’aportacions: la força de les recomanacions de ARP es deriva del seu procés transparent, inclusiu i 
basat en l’evidència, que busca recopilar la major quantitat d’informació possible de totes les parts interessades, 
de la major quantitat de jurisdiccions i sectors possibles. Per tant, donem la benvinguda a qualsevol contribució.
-Una manera de contribuir és a través de la nostra sol·licitud actual de participació a través de qüestionaris, que 
estan disponibles en anglès, francès i espanyol en el nostre lloc web fins el 30 d’abril de 2019 aquí.
Qualsevol persona que tingui coneixement i / o experiència amb mecanismes de queixes no estatals pot 
respondre al nostre qüestionari de procés obert. Aquest qüestionari li permet compartir informació sobre casos 
o incidents, informació sobre mecanismes particulars o categories de mecanismes en general, i / o recursos 
rellevants per ARP III.
-El qüestionari està disponible aquí

http://tinyurl.com/y2kas3qo
http://tinyurl.com/y6n9ywes
http://tinyurl.com/y6g5l3vv
http://tinyurl.com/yy5b5btj
http://tinyurl.com/y4ctzvg3
http://tinyurl.com/y5andhnm
http://tinyurl.com/y67k5cfg
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Aquest qüestionari complementa alguns qüestionaris més específics dirigits a tipus particulars de parts 
interessades, inclòs un dirigit directament als usuaris dels mecanismes de reclamció privats i els seus 
representants (si tria respondre a un sol qüestionari, us encoratja a que respongui al qüestionari específic que 
correspongui ).
-El Segon qüestionari està disponible aquí
L’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans agrairia enormement qualsevol 
resposta als qüestionaris apropiats, així com qualsevol ajuda per compartir els qüestionaris el més àmpliament 
possible a les seves xarxes. Si voleu ajudar a aquells que han utilitzat mecanismes privats de reclamació a 
completar l’enquesta, no dubti en ajudar, sempre que sigui segur fer-ho. Preferim que els enquestats responguin 
qüestionaris utilitzant els formularis en línia; però, per a aquells que prefereixen enviar les seves respostes per 
correu electrònic, una versió en Word de cada qüestionari està disponible al lloc web d’ARP III en el següent 
enllaç: http://tinyurl.com/y5andhnm
Si té alguna pregunta o comentari relacionat amb ARP III i / o desitja contribuir al projecte d’alguna altra manera, 
no dubti en escriure directament a Ben Shea a bshea@ohchr.org.

•  Protecció del medi ambient en relació amb els conflictes armats - Més 
enllà de la ILC
La Comissió de Dret Internacional va incloure el tema “Protecció del medi ambient en relació amb els conflictes 
armats” el 2011 en el seu programa de treball. Ara es troba en l’etapa de finalització del projecte mitjançant la 
redacció de principis que aborden les fases prèvies al conflicte, durant el conflicte i posterior al conflicte a la 
llum de diferents camps del dret internacional, en particular en relació amb el dret internacional humanitari, el 
dret internacional dels drets humans i el dret ambiental internacional.
Aquest número especial, que inclou articles discutits durant un taller celebrat a Hamburg al març de 2019 (per 
al programa i els oradors, consulteu https://www.jura.uni-hamburg.de/die-fakultaet/aktuelle-meldungen/2019 
-01 -151.html), intenta consolidar la protecció legal del medi ambient durant les tres fases del conflicte 
armat mitjançant el dret internacional humanitari, el dret internacional dels drets humans i el dret ambiental 
internacional.
Les contribucions poden abordar una (o diverses) de les tres fases de conflicte pel que fa a la protecció ambiental. 
Les presentacions també poden allunyar-se de les tres fases i observar a diferents actors i grups afectats, per 
exemple, i com es veuen afectats pel medi ambient i els conflictes armats.
Data límit: 1 de juny de el 2019.

Més informació

http://tinyurl.com/yxcq3llu
 http://tinyurl.com/y5andhnm
mailto:bshea%40ohchr.org?subject=
http://www.gojil.eu/
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B. ESDEVENIMENTS, TALLERS I CURSOS
• Passar del conflicte a la pau: la necessitat d’una Coalició Empresarial per 
a la Pau a la Regió del Gran Mediterrani
Data: Març 2019
Lloc: Istanbul, Turquia.
Autor: Mark van Dorp, Knowledge Platform Security & Rule of Law

Un total de 20 participants d’empreses, 
societat civil, organitzacions 
internacionals i acadèmics van 
participar en la reunió organitzada 
per la Turkish Industry and Business 
Association (TÜSIAD), i ha estat possible 
amb el suport financer del Hollings 
Center for International Dialogue. 
Un equip d’experts en empreses i pau 
ha pres la iniciativa d’organitzar una 
reunió de taula rodona en la qual els líders empresarials i inversors actius a la regió del Gran Mediterrani 
(incloent Turquia, Orient Mitjà i Àfrica del Nord) van debatre la idea d’una “coalició d’empreses per la pau”. 
Aquesta coalició està prevista com una plataforma d’empreses que faciliti l’intercanvi de bones pràctiques i 
solucions innovadores als reptes operacionals, així com el desenvolupament d’oportunitats per estabilitzar i 
construir mercats en estats fràgils i afectats per conflictes. al final, la plataforma pot contribuir a construir 
una pau positiva i ajudar a millorar les polítiques i pràctiques comercials per evitar que les empreses 
contribueixin al conflicte i la fragilitat.
Durant la reunió, es van explorar les diferents opcions per participar en la consolidació de la pau a la regió 
del Gran Mediterrani per part de les empreses. La conclusió de la reunió va ser que hi ha la necessitat i 
l’interès de desenvolupar encara més una coalició d’empreses o un ‘club d’empreses per a la pau’ a la regió 
del Gran Mediterrani, atesos els grans desafiaments per establir una pau positiva basada en la resolució 
pacífica de conflictes a la regió i la creixent consciència per part de les empreses que tenen un paper que 
exercir per superar aquests desafiaments. Els participants en la reunió van acordar que el camí a seguir és 
identificar les parts interessades que estarien disposades a donar suport a aquesta plataforma.

Més informació

http://tinyurl.com/y6ntfje7
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C. NOUS RECURSOS BIBLIOGRÀFICS
• Papua LNG Human Rights Impact Assessment: Focus on Gender, Security 
and Conflict
Autor: PBI Mèxic i Washington Office on Latin America (WOLA)

Publicació: 1 abril 2019

Aquest informe de PBI Mèxic i WOLA se centra en com el nou govern 

pot crear un entorn més segur i propici perquè periodistes i persones 
defensores dels drets humans puguin realitzar la seva important feina. 
Els seus principals troballes són: Les mesures de protecció que ofereix 
el Mecanisme de Protecció per a Persones Defensores de Drets Humans i 
Periodistes amb freqüència són insuficients; el Mecanisme emmalalteix de 
serioses mancances pel que fa a nivells adequats de personal i pressupost; 
en el Mecanisme només hi ha 35 funcionaris que supervisen la protecció 
de 831 periodistes i persones defensores de drets humans; el Mecanisme 
ha aconseguit alguns avenços en el desenvolupament d’estratègies que 
transcendeixen la protecció immediata a periodistes i persones defensores de drets humans; les autoritats 
i forces de seguretat mexicanes són freqüentment identificades com a responsables dels atacs contra 
periodistes i persones defensores dels drets humans. La incapacitat del govern mexicà per investigar i sancionar 
adequadament els atacs contra periodistes i persones defensores de drets humans ha deixat a aquesta població 
vulnerable davant els atacs.

Més informació

http://tinyurl.com/y5quuyg5
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Notícies internacionals
BCHR Newsletter N 41 Març del 2019

• Amnistia Internacional: les bateries de liti estan tacades per 
violacions de drets humans
Publicat: 21 de març  / Autor: Amnistia Internacional 

Amnistia Internacional ha desafiat públicament als líders de la indústria dels vehicles elèctrics perquè 
facin la primera bateria completament ètica del món en cinc anys. A Nordic Electric Vehicle (EV) 
Summit in Oslo, l’organització va estar destacant com les bateries de ions de liti, que funcionen amb 
automòbils elèctrics i electrònics, estan relacionades amb abusos als drets humans, inclòs el treball 
infantil a la República Democràtica del Congo (RDC), i impactes en el medi ambient. 
Amnistia Internacional ha documentat greus violacions de drets humans relacionades amb l’extracció 
dels minerals utilitzats en les bateries de ions de liti, especialment a la República Democràtica del 
Congo. Una investigació realitzada en 2016 va trobar que menors i adults al sud de la República 
Democràtica del Congo treballen en mines de cobalt excavades a mà que presenten greus riscos per a 
la salut, sense protecció del govern ni respecte per les empreses que es beneficien del seu treball. La 
investigació d’Amnistia Internacional ha vinculat aquestes mines a les cadenes de subministrament de 
moltes de les principals marques de productes electrònics i companyies de vehicles elèctrics del món.

Més informació

• Assenyalen 826 conflictes ambientals
Data: Març 2019. / Autor: Zócalo

En els últims 12 anys, Mèxic va registrar 826 conflictes ambientals relacionats amb la mineria, 
hidrocarburs i instal·lacions hidroelèctriques i eòliques.
D’acord amb el mapatge fet de la revisió de 964 notes periodístiques, la mineria és l’activitat que causa 
el major nombre de conflictes en registrar 374 fets conflictius reportats en 134 projectes miners.  
Per reduir la presència de conflictes socioambientals, Gisela Zasemberg, professora investigadora de 
Flacso Mèxic i coordinadora del mapatge, va destacar la importància que hi hagi una Llei Nacional de 
Participació Ciutadana que articuli les assemblees comunals com una figura central que els permeti a 
les comunitats decidir sobre el seu territori. 

Més informació

http://tinyurl.com/y5lhwcwq
http://tinyurl.com/y4mrwk9v
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• Per què les qüestions relacionades amb la terra a Turkana s’han de tractar 
actualment? 
Publicat: 29 de Març el 2019 / Autor: Ikal Angelei (Friends of Lake Turkana), in Standard Digital (Kenya) 
La incòmoda relació entre el capital estranger i les terres indígenes a l’Àfrica només ha augmentat amb 
el sorgiment de noves fronteres amb recursos i grans visions nacionalistes sobre el desenvolupament 
d’infraestructures a l’Àfrica. A mesura que les corporacions multinacionals s’endinsen en els territoris 
vulnerables i indígenes de Kenya en la recerca d’oportunitats d’inversió, les narratives de desplaçament  es 
multipliquen. El 2012, el govern de Kibaki va llançar el corredor Lamu Port South Sudan Etiopian Transport 
(LAPSSET), un projecte d’infraestructura de Sh2.5 bilions que comprendria autopistes, oleoductes, ferrocarrils, 
ciutats turístiques, un port de 32 amarratges a Lamu, aeroports i cable òptic, connectant Kenya, Etiòpia i Sudan 
del Sud. Per descomptat, la infraestructura ha estat concebuda com el facilitador del desenvolupament d’una 
societat moderna.

Més informació

• L’European Parliament Working Group on Responsible Business Conduct (RBC 
Group) anuncia un Pla d’Acció de la UE a l’ombra per a promoure la conducta 
empresarial responsable
Publicat: 19 març el 2019 / Autor: Parlament Europeu 
El 19 de març de 2019, l’European Parliament Working Group on Responsible Business Conduct (RBC Group) va 
anunciar un Pla d’Acció de la UE sobre Conducta Empresarial Responsable. La iniciativa dels eurodiputats és 
una reacció al fracàs de la UE per desenvolupar un pla d’acció sobre conducta empresarial responsable, tot i 
el compromís de la Comissió Europea el 2011 per implementar els Principis Rectors de les Nacions Unides, i 
estableix els passos necessaris per a garantir un sector empresarial europeu responsable.
Podeu veure el document complet “Shadow EU Action Pla on the Implementation of the UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights within the EU” en el següent enllaç: http://tinyurl.com/y6khla6y

http://tinyurl.com/y5dzlpcj
 http://tinyurl.com/y6khla6y
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• Poden les aplicacions blockchain assegurar una cadena de subministrament 
de minerals responsable?
Publicación: 22 de març 2019 / Autor: Forbes 
Verificar els orígens dels metalls i minerals i assegurar que l’extracció d’aquests recursos no beneficiï 
els senyors de la guerra ha estat una preocupació cada vegada més gran de les companyies mineres en 
els últims anys.
El 2010, els EE. UU. van aprovar la Llei Dodd-Frank, que en la Secció 1502 incloïa el requisit que qualsevol 
companyia dels EE. UU. s’assegurés que els recursos minerals que adquirien, inclosos l’estany, el tàntal, 
l’or i el tungstè, s’obtenien de manera responsable i no afavorien l’enriquiment de qualsevol persona 
involucrada en el conflicte armat.
Encara que l’administració de Trump s’ha mogut per revocar aquesta mesura, encara roman en efecte.
La UE també ha adoptat noves regulacions d’importació de minerals de conflicte, implementades a partir 
de maig de 2017. Les noves mesures s’aplicaran a totes les empreses amb seu a la UE a partir de gener 
de 2021, i els exigiran que informin sobre els seus obligacions de diligència deguda en la cadena de 
subministrament en l’obtenció d’estany, tàntal, tungstè i or assegurant que els grups armats no puguin 
usar aquests minerals com una forma de finançar la guerra i els abusos contra els drets humans.

Més informació

• Israel / Palestina: l’explotació dels recursos palestins per part d’Israel és 
una violació dels drets humans, diu un expert de l’ONU
Publicació: 18 March 2019. / Autor: Oficina de l’Alt Comissionat per a Drets Humans de NU
L’explotació dels recursos naturals per part d’Israel al territori palestí ocupat per al seu propi ús està en 
violació directa de les seves responsabilitats legals com a potència ocupant, diu el relator especial de 
l’ONU Michael lynk.
“Per a gairebé cinc milions de palestins que viuen sota l’ocupació, la degradació del seu subministrament 
d’aigua, l’explotació dels seus recursos naturals i el deteriorament del seu entorn, són símptomes de la 
manca de qualsevol control significatiu sobre la seva vida quotidiana”, va dir lynk presentant Un informe al 
Consell de Drets Humans a Ginebra.
“La política d’Israel d’usurpar els recursos naturals palestins i fer cas omís del medi ambient ha robat als 
palestins actius vitals, i vol dir que simplement no poden gaudir del seu dret al desenvolupament.”

Més informació

http://tinyurl.com/y6r3h4qu
http://tinyurl.com/y6sk8dqc
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Blogs i opinions

Article de Alison Davidian, Australian Strategic Policy Institute  / Publicat: 20 de març 2019
Gestionar els nostres recursos: dones, mineria i conflictes a Àsia-Pacífic.
Els rols i responsabilitats tradicionals de les dones signifiquen que depenen molt del medi ambient per 
a la seva supervivència i benestar i, per tant, són particularment afectades pels impactes ambientals de 
les indústries extractives. Per exemple, quan els miners canvien els fluxos d’aigua o contaminen la terra, 
les dones tenen més dificultats per trobar aigua i aliments. Les dones que perden els seus mitjans de vida 
tradicionals no poden satisfer les necessitats que la terra proporcionava, o compensar aquesta pèrdua 
fàcilment.

Més informació
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La Xarxa reuneix a investigadors, professionals i membres d’ONG de diversos camps amb l’objectiu 
d’investigar i analitzar el paper de les empreses en situacions de conflicte reduint les violacions dels 
drets humans i civils i qualsevol altre impacte social i ambiental negatiu, així com altres conseqüències 
adverses. També analitza el paper potencial de les empreses en relació amb la construcció de la pau.

La Xarxa reflexiona sobre les causes, dinàmiques i conseqüències de la participació empresarial en els 
conflictes armats i la repressió estatal sistemàtica, així com sobre les respostes existents o potencials a 
tals implicacions a la llum de les responsabilitats de tots els actors interessats i els esforços internacionals 
i locals en curs per a desenvolupar i aplicar iniciatives apropiades i pautes.
 

Visita: http://www.networkbchr.org/

Sobre la Xarxa BCHR
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Compartir i publicar materials

Agraïm els seus comentaris i suggeriments sobre com el butlletí de BCHR pot servir millor a les 
necessitats i interessos de la xarxa, així com als dels seus membres. El convidem cordialment a 
compartir aquest butlletí amb acadèmics, ONG i professionals que puguin estar interessats en el 
seu contingut.
Si està interessat en contribuir amb futures edicions del butlletí, no dubti a posar-se en contacte 
amb nosaltres a maria.prandi@networkbchr.org. 
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