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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  واالقتصادية والسياسية  املدنية،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

، *، غواتيمـاال، كنـدا    *، السويد *، الدامنرك *، تركيا *االحتاد الروسي، األرجنتني، بريو       
   منقّحمشروع قرار*: ، النمسا، نيجرييا، اهلند*النرويج

    ١٧.../  
  حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 وإىل  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٨/٧ جملس حقوق اإلنسان      إىل قرار  شريإذ ي   

مسألة حقوق   بشأن   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦٩ جلنة حقوق اإلنسان     قرار
  الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، اإلنسان و
 ١٨رخني   املـؤ  ،٥/٢ و ٥/١  حقـوق اإلنـسان    إىل قراري جملس   أيضاً وإذ يشري   
 وفقاً هلذين القرارين    واجباتهوالية  ال ب ف، وإذ يشدد على أن يؤدي املكل      ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

  ومرفقاهتما، 
اية حقوق اإلنـسان    ـ أن االلتزام واملسؤولية الرئيسية يف تعزيز ومح       يشدد على وإذ    

  واحلريات األساسية يقعان على عاتق الدولة؛
وغريها من مؤسسات األعمال مسؤولة عـن        أن الشركات عرب الوطنية      وإذ يؤكد   

  احترام حقوق اإلنسان،

__________ 

  . جملس حقوق اإلنساندولة غري عضو يف  *  
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 بأن التنظيم السليم، مبا يف ذلك عن طريق سن القوانني الوطنية، للشركات     وإذ يسلِّم   
 يسهم يف تعزيز  ميكن أن،مسؤولةعرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال وإدارهتا بصورة    

 يف توجيه الفوائد اليت حيققها قطاع       وأن يساعد  ها واحترام ا وإعماهل تهاومحايحقوق اإلنسان   
  األعمال حنو املسامهة يف التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

 ألن ضعف التشريعات الوطنية والتنفيذ ال ميكّن مـن التخفيـف            وإذ يساوره القلق    
لتامة من مزايا العوملة  أو االستفادة ا،بفعالية من التأثري السليب للعوملة على االقتصادات الضعيفة

مكنة من أنشطة الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسـسات          املزايا امل أو استخالص أقصى    
 اجلهود لسد ثغرات احلوكمة علـى املـستويات    املزيد من بذلوأن من الضروري  األعمال،  

  الوطين واإلقليمي والدويل،
سني إدارة التحديات القائمة     أمهية بناء قدرة مجيع اجلهات الفاعلة على حت        وإذ يدرك   

  يف جمال األعمال وحقوق اإلنسان،
بعمل ومسامهات املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنـسان      يرحب    -١  

املتعلقـة  توجيهيـة   البادئ  والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، ويؤيد امل        
احلمايـة واالحتـرام    "م املتحدة املعنون    تنفيذ إطار األم  : األعمال التجارية وحقوق اإلنسان   ب

  ؛)١(، على النحو املرفق بتقرير املمثل اخلاص"واالنتصاف
 بالنطاق الواسع لألنشطة اليت قام هبا املمثـل اخلـاص يف أداء            أيضاً يرحب  -٢  

واليته، مبا يف ذلك بصورة خاصة املشاورات الشاملة والشفافة واجلامعة اليت أجراهـا مـع               
 والدور احلافز الذي قام بـه لـدى مجيـع           ة املختصة واملعنية يف مجيع املناطق      الفاعل اجلهات

أصحاب املصلحة قصد توسيع مداركهم للتحديات القائمة يف جمـال األعمـال التجاريـة              
  ؛وحقوق اإلنسان

 على املمثل اخلاص لوضعه إطار األمم املتحدة املعنون احلماية واالحترام           يثين  -٣  
شأنه على أساس املبادئ الشاملة الثالثة اليت يقوم عليها واجب الدولة           واالنتصاف والتوعية ب  

الشركات عرب الوطنية وغريهـا مـن         حقوق اإلنسان اليت ترتكبها    من انتهاكات ماية  يف احل 
، واحلاجة  قوقاحلمسؤولية الشركات عن احترام مجيع      ، و مؤسسات األعمال، أو تتورط فيها    

الة، مبا يف ذلك عرب اآلليات القضائية وغريها من اآلليات          إىل الوصول إىل سبل االنتصاف الفع     
  ؛املالئمة

 دور املبادئ التوجيهية املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان يف          يدرك  -٤  
تقدمي توصيات شاملة لتنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون احلماية واالحترام واالنتصاف، وكذا            

املعايري واملمارسات فيما يتعلق باألعمال التجارية وحقـوق        التوجيه الذي سيساهم يف تعزيز      

__________ 

)١( A/HRC/17/31. 
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اإلنسان، وبالتايل املسامهة يف عوملة مستدامة اجتماعياً، دون منع أي تطوير آخر يف األجـل               
  الطويل، مبا يف ذلك مواصلة تعزيز املعايري؛

 أمهية احلوار والتحليل يف أوساط أصحاب املصلحة من أجل احلفاظ           يؤكد  -٥  
نتائج اليت حتققت حىت اآلن والبناء عليها وتوجيه املزيد من مداوالت جملس حقـوق              على ال 

  اإلنسان بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان؛
 إنشاء فريق عامل معين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية           يقرر  -٦  

اجلغرايف، ملـدة   وغريها من مؤسسات مؤلٍف من مخسة خرباء مستقلني، ومتوازٍن يف توزيعه            
ثالث سنوات، يعينه جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة عشرة، ويطلب إىل الفريق العامل          

  :ما يلي
تشجيع النشر والتنفيذ الفعالني والشاملني للمبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة             )أ(  

الحتـرام،  احلماية، وا "تنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون      : باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان   
  ؛"واالنتصاف

فيما خيـص تنفيـذ املبـادئ        حتديد املمارسات اجليدة والدروس املستفادة      )ب(  
التوجيهية وتبادل هذه املمارسات والدروس وتعزيزها وتقييمها وتقدمي توصيات بـشأهنا ويف      
هذا السياق، التماس وتلقي املعلومات من مجيع املصادر ذات الصلة، مبا فيها احلكومـات،              

شركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وال
  واجملتمع املدين، وذوو احلقوق؛

دعم اجلهود الرامية إىل تشجيع بناء القدرات واستخدام املبادئ التوجيهية،            )ج(  
ات باإلضافة إىل إسداء املشورة وتقدمي التوصيات، لدى طلبها، يف جمـال وضـع التـشريع              

   املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان؛والسياسات احمللية
  إجراء زيارات قطرية واإلسراع يف تلبية دعوات الدول؛  )د(  
 الـوطين   ىاستكشاف اخليارات وتقدمي التوصيات، على املـستو      مواصلة    )ه(  

لئك الـذين   واإلقليمي والدويل، لتعزيز فرص الوصول إىل سبل االنتصاف الفعالة املتاحة ألو          
   حقوقهم اإلنسانية بأنشطة الشركات؛تضررت
 وإيالء اهتمام خـاص      الوالية إدخال منظور جنساين يف مجيع جماالت عمل        )و(  

  ، وخباصة األطفال؛الذين يعيشون يف حاالت ضعفلألشخاص 
 ذات الصلة التابعة     مع اإلجراءات اخلاصة   نيالتنسيق الوثيق بالتعاون و العمل    )ز(  

جمللس حقوق اإلنسان، ومع هيئات األمم املتحدة وغريها من اهليئات ذات الصلة، وهيئـات              
  ؛املعاهدات واملنظمات اإلقليمية حلقوق اإلنسان
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إقامة حوار منتظم ومناقشة جماالت التعاون املمكنة مع احلكومات ومجيـع             )ح(  
الربامج ذات الصناديق وت والوكاالت املتخصصة، واجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا فيها اهليئا

وامليثاق مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،       ، وخباصة   الصلة التابعة لألمم املتحدة   
ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدويل، ومؤسسة التمويل الدوليـة التابعـة لـه،             العاملي،  

ن مؤسسات األعمال، واملؤسـسات الوطنيـة   وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وغري ذلك م   
حلقوق اإلنسان، وممثلو الشعوب األصلية، ومنظمات اجملتمع املدين وغريها من املنظمـات            

  اإلقليمية ودون اإلقليمية والدولية؛
  توجيه عمل املنتدى املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان؛  )ط(  
  ن واجلمعية العامة؛تقدمي تقرير سنوي إىل جملس حقوق اإلنسا  )ي(  
 مجيع احلكومات، والوكاالت والصناديق والربامج ذات الصلة التابعة       يشجع  -٧  

لألمم املتحدة، وهيئات املعاهدات، واجلهات الفاعلة داخل اجملتمع املـدين، مبـا يف ذلـك               
املنظمات غري احلكومية، وكذا القطاع اخلاص على التعاون كلياً مـع الفريـق العامـل يف                

  ع بواليته بوسائل منها الرد إجيابياً على طلبات الزيارة اليت يقدمها الفريق العامل؛االضطال
 املنظمات الدولية واإلقليمية إىل التماس آراء الفريق العامـل لـدى            يدعو  -٨  

  صياغة أو وضع السياسات والصكوك ذات الصلة؛
إلنسان تقدمي  إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق ا  يطلب  -٩  

  كل املساعدة الالزمة إىل الفريق العامل من أجل االضطالع بواليته بشكل فعال؛
 مبسامهات امليثاق العاملي يف جمال األعمـال التجاريـة وحقـوق            يرحب  -١٠  

  اإلنسان، ويدعو امليثاق إىل تشجيع نشر وتنفيذ املبادئ التوجيهية يف أوساط أعضائه؛
هم الذي تقوم به املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان         بالدور امل  أيضاًيرحب    -١١  

املنشأة وفقاً ملبادئ باريس فيما يتعلق باألعمال التجاريـة وحقـوق اإلنـسان، ويـشجع               
املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على مواصلة تطوير قدرهتا على القيـام بـذلك الـدور               

  ة مجيع اجلهات الفاعلة؛بفعالية، مبا يف ذلك بدعم من املفوضية السامية ويف خماطب
 إىل األمني العام أن يعد تقريراً عن الكيفية اليت ميكن هبا ملنظومة األمم  يطلب  -١٢  

املتحدة ككل، مبا فيها الربامج والصناديق والوكاالت املتخصصة، أن تـساهم يف النـهوض              
ما تنـاول   خبطة األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ونشر وتنفيذ املبادئ التوجيهية، وال سي          

كيفية املضي يف بناء قدرات مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة هلذا الغرض على أفضل وجـه                
داخل منظومة األمم املتحدة، على أن ُيقدَّم التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية   

  والعشرين؛
  إنشاء منتدى معين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان بتوجيه مـن          يقرر  -١٣  

الفريق العامل ملناقشة االجتاهات والتحديات القائمة يف جمال تنفيذ املبادئ التوجيهية وتشجيع            
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احلوار والتعاون بشأن القضايا املرتبطة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك              
، التحديات اليت تعترض بعض القطاعات، والبيئات التشغيلية أو املتعلقة حبقوق أو فئات معينة            

  وكذا حتديد املمارسات اجليدة؛
 مفتوحاً أمام مشاركة الدول وآليات األمـم        املنتدىأن يكون   يقرر أيضاً     - ١٤  

املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبراجمها، واملنظمات احلكوميـة الدوليـة،           
الوطنية حلقوق  واملنظمات واآلليات اإلقليمية العاملة يف ميدان حقوق اإلنسان، واملؤسسات          

 وغريها من اهليئات ذات الصلة، والشركات عرب الوطنية وغريها مـن مؤسـسات              اإلنسان،
األعمال، ورابطات األعمال، والنقابات العمالية، واملؤسسات األكادميية، واخلرباء العاملني يف          

كومية واملنظمات غري احلميدان األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، وممثلي الشعوب األصلية،   
 مفتوحـاً   املنتدىاليت تتمتع مبركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛ ويكون          

أيضاً أمام املنظمات غري احلكومية األخرى اليت تتفق أهدافها وأغراضها مع روح وأغـراض              
 اسـتناداً إىل     مبا يف ذلك اجلهات املتضررة أفراداً ومجاعـات،        ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،   

          / متـوز  ٢٥ املـؤرخ    ١٩٩٦/٣١يبات منها قرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي          ترت
اعتماد واضح  نة حقوق اإلنسان، عن طريق إجراء       ، واملمارسات اليت اتبعتها جل    ١٩٩٦يوليه  

  ؛وشفاف، وفقاً للنظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان
  ؛ل سنوياً ملدة يومي عماملنتدى أن جيتمع يقرر كذلك  - ١٥  
إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان أن يعني لكل دورة، على أسـاس            يطلب    - ١٦  

، يرشـحه األعـضاء     موعات اإلقليمية، رئيساً للمنتدى   التناوب اإلقليمي وبالتشاور مع اجمل    
واملراقبون يف اجمللس؛ ويكون الرئيس الذي يعمل بصفته الشخصية، مسؤوالً عن إعداد موجز             

  ع املشاركني فيه؛ يتاح جلمياملنتدىملناقشات 
 الفريق العامل إىل تضمني تقريره تأمالت بشأن مـداوالت املنتـدى            يدعو  -١٧  

  وتوصيات للمواضيع الرئيسية املقبلة لكي ينظر فيها جملس حقوق اإلنسان؛
 كـل   يقـدما املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن       األمني العام و    إىل يطلب  - ١٨  

 ومشاركة أصـحاب املـصلحة ذوي       املنتدىفة انعقاد    بطريقة شفا  يتيسر لكي   الالزمالدعم  
 اجلهـات    اهتماماً خاصاً لضمان مـشاركة     يوليا يف اجتماعاته، وأن     املناطقالصلة من كل    

  ؛املتضررة أفراداً ومجاعات
مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج العمل الـسنوي جمللـس            يقرر    - ١٩  

  .حقوق اإلنسان

        


