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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

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

  ية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماع

معلومات مقدمة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيـز             
  ومحاية حقوق اإلنسان

  مذكرة من األمانة    
للجنـة التنـسيق الدوليـة      حتيل أمانة جملس حقوق اإلنسان طيه الرسالة املقدمـة            

) ب(٧ ، وهي مستنسخة أدناه وفقاً للمادة*نللمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسا
مشاركة املؤسسات  تقضي بأن تتم     اليت   ٥/١من النظام الداخلي الوارد يف مرفق قرار اجمللس         

وافقت عليها جلنـة حقـوق      اليت  مارسات  املترتيبات و الالوطنية حلقوق اإلنسان استناداً إىل      
  .٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٧٤اإلنسان، مبا يف ذلك القرار 

__________ 

  .مستنسخة يف املرفق كما وردت، باللغة اليت قدمت هبا فقط  *  
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 املرفق

  إعالن إدنربه   

املؤمتر الدويل العاشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسـسات الوطنيـة          لقد استكشف     -١
 يف حتديد )NHRIs(للنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   

 . أعمال حقوق اإلنسان

 /تـشرين األول   ١٠-٨دا يف الفتـرة مـن       دنربه يف اسكتلن  إنعقد املؤمتر يف    اولقد    -٢
بالتعاون مع مكتب   ) SHRC(واستضافته اللجنة االسكتلندية حلقوق اإلنسان       ٢٠١٠ أكتوبر

وجلنة التنسيق الدولية للمؤسـسات الوطنيـة       ) OHCHR(املفوض السامي حلقوق اإلنسان     
 .  اإلنسانوجمموعة عملها بشأن األعمال وحقوق) ICC(للنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها 

ومكتب املفـوض   ) SHRC(وشكر املشاركون اللجنة االسكتلندية حلقوق اإلنسان         -٣
والربملان االسكتلندي وحكومات اسكتلندا واململكـة      ) OHCHR(السامي حلقوق اإلنسان    

 مبشاركة احملامي العـام  وقد أثرى املؤمتر أيضاً   . املتحدة على دعمهم وتفانيهم يف تنظيم املؤمتر      
 .ا، وحكومة اململكة املتحدة ووزير العدل باحلكومة االسكتلنديةالسكتلند

ورحب املشاركون إىل البيانات الصادرة عن مفوض األمم املتحدة السامي حلقـوق          -٤
اإلنسان، نافانيثيم بيالي، املمثل اخلاص لألمني العام بشأن مسألة حقوق اإلنسان والشركات            

، والربوفيسور جون روجي، مفـوض      )SRSG(عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال       
. وليفييه موريل أاألمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان السابق، ماري روبنسون، والربوفسور          

وتلت ذلك مناقشات رئيسية تفاعلية وإنتاجية تعكس خربة، وتنوع ووجهات نظـر مجيـع              
النقابيـة وممثلـي    املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وكذلك من املنظمات غري احلكومية و         

 . قطاع األعمال

من مجيع أحناء العامل منتدى املنظمات غري       ) NGOs(نظمت املنظمات غري احلكومية       -٥
 للغاية للمؤمتر الذي أثرى النقاش، والـتفكري        بّناًء وقدم املنتدى بياناً  . احلكومية سابق للمؤمتر  

 . واملداوالت اجلماعية للمشاركني

 : لعاشر اإلعالن التايلواعتمد املؤمتر الدويل ا  

 حقوق الكرامة واملساواة غري القابلة للمفاوضة جلميع البـشر، واحلاجـة إىل             ُنحيي  -٦
 قدماًاالعتراف العاملي والفعال حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية والدفع بالرقي االجتماعي           

ملي حلقوق اإلنسان،   ورفع مستويات احلياة يف بيئة أكرب من احلرية كما عرب عنها اإلعالن العا            
كما ُنحيي العاملية الشاملة والوحدة والترابط والتشابك جلميع حقوق اإلنسان كما مت التعبري             

 . ينا وبرنامج العمل بشأن حقوق اإلنسانيعنه يف إعالن ف
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 باالرتباط الدائم جمللس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة مع جـدول أعمـال             نرحب  -٧
احلمايـة واالحتـرام،    "ىل دعمها عن طريق توافق آراء إلطـار         حقوق اإلنسان، واإلشارة إ   

ورحب املشاركني مبزيد من  ). SRSG(املقترح املقدم من املمثل اخلاص لألمني العام        " والعالج
التفاهم والوضوح وتوافق اآلراء بشأن األدوار واملسؤوليات املناسبة للدول واألعمال املتعلقة           

 . صول إىل عالج فيما يتعلق انتهاكات الشركاتحبقوق اإلنسان وحق الضحايا للو

) SRSG( إىل طلب جملس حقوق اإلنسان من املمثل اخلاص لألمني العـام             اإلشارة  -٨
تشغيل وتعزيز إطار العمل والترحيب بفرصة للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان والفاعلني           

 . هيةاآلخرين يف املشاركة يف عملية املشاورة ويف وضع املبادئ التوجي

وميكن أن تولد أنـشطة     .  بأن الشركات هلا تأثريات على حقوق اإلنسان       ونعترف  -٩
يف مناطق معينة يوجد مناذج غـري       . األعمال الوطنية وعرب الوطنية ضرر على حقوق اإلنسان       
 املـسؤول ومع ذلك، فإن التشغيل     . مالئمة للخصخصة حالت دون إعمال حقوق اإلنسان      

ام ومحايـة وإعمـال حقـوق     يف تعزيز احترأيضاًميكن أن يساهم لألعمال والتنظيم الفعال   
 .اإلنسان

 إىل أن أنظمة احلكم والتشريعات الوطنية وآليات التنفيذ الضعيفة، ال ميكن أن             نشري  -١٠
مينع، على حنو فعال، اآلثار السلبية للعوملة على اجملتمعات والثقافات واالقتصاديات والشعوب           

 . شعوب األصليةالضعيفة، مبا يف ذلك ال

ونؤكد من جديد أمهية وجود مؤسسات وطنية مستقلة وفعالة ذات موارد مناسـبة               -١١
لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ومؤهلة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وتتمتع بوالية واسـعة             

املبادئ املتعلقة بوضع املؤسسات الوطنيـة مبوجـب قـرار           مع   قدر اإلمكان، وذلك متشياً   
 ١٩٩٣ديـسمرب  /كـانون األول  ٢٠ بتـاريخ  ٤٨/١٣٤العامة لألمم املتحدة رقم      اجلمعية

  .)مبادئ باريس(

 على الدور اهلام الذي تلعبه املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف التـصدي     ونؤكد  -١٢
لتحديات الشركات ذات الصلة حبقوق اإلنسان، سواء على الصعيد الدويل من خالل جلنـة              

 علـى   ، وعلى الصعيد اإلقليمي من خالل اجملموعات اإلقليمية وفردياً        )ICC(التنسيق الدولية   
 .املستوى الوطين

 باملناقشات القيمة من جمموعات العمل اإلقليمية للمؤمتر يف معاجلة حقوق           الترحيب  -١٣
عمالة األطفال والعمـال الـشباب   : اإلنسان والعمل من خالل أربعة جماالت موضوعية هي  

، واخلصخصة  )آسيا واحمليط اهلادئ  (؛ االجتار بالبشر    )األمريكتني(نة وصحية   ؛ بيئة آم  )أفريقيا(
 ).أوروبا(واملشتريات العامة 

 باالستقالل واحلكم الذايت جلميع املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان،           االعتراف  -١٤
الـيت  وتنوع سياقاهتا اإلقليمية والوطنية واحلاجة إىل حتديد األهداف والربامج االسـتراتيجية            

 . أبلغتها الظروف واملوارد احمللية
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 إىل أن مبادئ باريس اليت تلزم الدول على ضمان التمويل الكايف وبنية حتتية              اإلشارة  -١٥
مالئمة للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان للوفاء بوالياهتا مبا يف ذلك حقـوق اإلنـسان              

 . ذه الغايةواألعمال وحث الدول واجملتمع الدويل إىل التعاون لتحقيق ه

  : وتوافق املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على  
أن تنظر بنشاط عن كيفية تطبيق واليتها مبوجب مبادئ باريس، أو عند الـضرورة                -١٦

 : باألعمال، من خاللمحاية حقوق اإلنسان من حيث صلتهاتعزيزها، من أجل تعزيز و

امتثـال األعمـال حبقـوق      مراقبة الفعالني من الدول ومن غري الدول مبا يف ذلك            •
 ؛اإلنسان

ميع اجلهات الفاعلة ذات الصلة بشأن كيفية منع وعالج مثل هذه           جلتقدمي املشورة    •
 ؛االنتهاكات

أو وسائل االنتصاف غري القضائية، علـى       /أو تيسري الوصول إىل القضاء و     /تقدمي و  •
ة الوسـاط بتعهـد   الأو  /سبيل املثال من خالل دعم الضحايا ومعاجلة الشكاوى و        

 ؛والتوفيق

 ؛وزيادة الوعيالتعليم، الترويج وأنشطة  بإجراء البحوث والقيام •

 عند التعامل مع اهليئات الدوليـة حلقـوق         ألعمالإدماج حقوق اإلنسان وقضايا ا     •
اإلنسان، مبا يف ذلك اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة، واإلجـراءات         

 عـن آليـات      الدوري العاملي، فضالً   االستعراضواخلاصة، وجملس حقوق اإلنسان     
 . حقوق اإلنسان اإلقليمية

النظر بشكل استباقي يف طرق جديدة ميكن استخدامها واليات املؤسسات الوطنية             -١٧
مع االعتـراف باحلاجـة إىل      " محاية واحترام وعالج  " يف إطار    حلقوق اإلنسان للمضي قدماً   

 . قوق اإلنسانزيادة تطويره واملواءمة مع املعايري الدولية حل

مببادئه التوجيهيـة التعـرف علـى       ) SRSG(الطلب من املمثل اخلاص لألمني العام         -١٨
مركزية املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف جمال األعمال وحقـوق اإلنـسان يف مجيـع       

 ". إلطار احلماية واالحترام، والعالج"الركائز الثالث 

زية موردة بشكل صحيح داخـل األمـم   حث الدول على حتديد وإنشاء نقطة مرك   -١٩
املتحدة لتقدمي التوجيه والدعم لبناء القدرات على النحو املوصى به من قبل املمثل اخلـاص               

 ). A/HRC/14/27وثيقة األمم املتحدة (لألمني العام 

 : توسيع أنشطة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان عن طريق وسائل مثل  -٢٠

عمال وحقوق اإلنسان داخل مؤسـساهتم وتطـوير        إنشاء مراكز تنسيق بشأن األ     •
 ؛منصات لعقد حوار بني األطراف الفاعلة ذات الصلة
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التعامل مع املنظمات وأصحاب املصلحة علـى املـستويات الوطنيـة واإلقليميـة             •
، )SMEs(والدولية، مثل األعمال، مبا يف ذلك املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم           

 ؛ملدين وامليثاق العاملي لألمم املتحدةونقابات العمال واجملتمع ا

دعم ضحايا انتهاكات الشركات، وتسهيل حصوهلم على سبل االنتصاف القضائية           •
 ؛وغري القضائية الفعالة

متكني املدافعني عن حقوق اإلنسان وضمان املشاركة الفعالة للمجتمـع املـدين يف              •
 .األعمال وحقوق اإلنسان، وخاصة الفئات املستضعفة

يد اجلهود الرامية إىل العمل بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع املـدين             جتد  -٢١
يف تنفيذ واليات املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق باألعمال وحقوق اإلنسان،            

 . من خالل تبادل املعارف واخلربات واملشاركات والتفاعالت املؤسسية

  : قوق اإلنسان املؤسسات الوطنية حلأيضاًوتوافق   
، بالتنـسيق مـع جمموعـة عمـل         ٢٠١١التعهد بالقيام باألنشطة، ابتداء من عام         -٢٢

املعنية باألعمال وحقوق اإلنسان وبدعم من      ) ICC(االجتماع السنوي للجنة التنسيق الدولية      
، ورش عمـل عـن      مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان، وتشمل إذا كان ذلك ممكنـاً          

) ICC(اإلنسان يف كل منطقة لالجتماع السنوي للجنة التنسيق الدوليـة           األعمال وحقوق   
 . ٢٠١١على أن تعقد خالل عام 

دمج األعمال وحقوق اإلنسان يف اخلطط االستراتيجية وخطط العمـل يف مجيـع               -٢٣
 ). ICC(املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنة التنسيق الدولية 

املعنية باألعمال وحقوق   ) ICC( جلنة التنسيق الدولية     التعامل مع ودعم جمموعة عمل      -٢٤
اإلنسان، ويف مجيع األنشطة وتشجيع املشاركة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة مبا يف ذلك              
احلكومة واهليئات التشريعية والنقابات واألعمال مبا يف ذلك الشركات الصغرية واملتوسـطة            

 . واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين

تقدمي التقارير، من خالل الرؤساء اإلقليميني وجمموعة عمل جلنة التنـسيق الدوليـة      -٢٥
)ICC(        إىل االجتماع العام للجنة التنسيق الدولية ،)ICC (  بشأن األنشطة اإلقليمية    ٢٠١١يف 

 . وشبه اإلقليمية املعنية باألعمال وحقوق اإلنسان

   ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ١٠مد يف عُتا
   دنربهإ

    
  


