
  
التنس يق ادلوليةجلنة   

نسان وحاميهتاللمؤسسات  الوطنية لتعزيز حقوق الإ  

 

ىجل  بيان   نة التنس يق ادلولية اإ

 املعين ابلرشاكت عرب الوطنية وغريها من املقاولت التجارية الفريق العامل احلكويم ادلويل املفتوح العضوية

 خبصوص حقوق الإنسان

 

 ، قرص الأمم، جنيف5602يوليوز/متوز  06-60ادلورة الأوى، 

  

الأمم  ابريس اليت اعمتدهتا أأة عىل املس توى الوطين وفق مبادئاملؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان يه هيئات عامة مس تقةل ومنش

 سؤولية تعزيز حقوق الإنسان وحاميهتا ب  وتضطلع املتحدة

  

املشاركة يف ادلورة  قوق الإنسان وحاميهتا ابلفرصة اليت أأتيحت لها من أأجلترحب جلنة التنس يق ادلولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ح

خبصوص حقوق  فريق العامل احلكويم ادلويل املفتوح العضوية املعين ابلرشاكت عرب الوطنية وغريها من املقاولت التجاريةالأوى لل

 الإنسان 

  

ذ تؤكد عىل مبادئ  ن جلنة التنس يق ادلولية للمؤسسات، اإ نسان، تعرب عن اإ الأمم املتحدة التوجهيية بشأأن الأعامل التجارية وحقوق الإ

قلقها من اس مترار انهتااكت حقوق الإنسان الناجتة عن الأنشطة التجارية يف العديد من الس ياقات يف مجيع أأحناء العامل، ول س امي يف 

جام قرار جملس حقوق الإنسان ابلإ  ؛5600ع تكل املبادئ عام س ياق الأزمة الاقتصادية، وذكل رمغ اإ

  

ذ ترحب   ابلوعي املزتايد وتعبئة مجيع أأحصاب املصلحة، با يف ذكل املؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان،جلنة التنس يق ادلولية واإ

هنا   غري اكفيةتبقى عن قلقها من أأن التدابري املتخذة من قبل ادلول بشأأن انهتااكت حقوق الإنسان املتصةل ابلأعامل التجارية  تعرب فاإ

  

ى تؤكد وفقا ذلكل،  مضاعفة جلنة التنس يق ادلولية عىل دعوهتا مجليع ادلول والرشاكت عرب الوطنية وغريها من املقاولت التجارية اإ

  مبادئ الأمم املتحدة التوجهيية بشأأن الأعامل التجارية وحقوق الإنسان وفق اسؤولياهتوب  بواجباهتا والاضطالع هاهجود

  

ذ تأأخذ  بشلك  للمسامهة هااس تعداد ناملؤسسات الوطنية ع تعرب، L.22/Rev.1/26 جملس حقوق الإنسان رمق قرار عامدعلام ابواإ

ن ولوضع صك دويل ملزم بشأأن الأعامل التجارية وحقوق الإنسان  الفريق العامل احلكويم ادلويل  مساربناء يف  يف هذا الس ياق، فاإ

 ترغب يف التشديد عىل ما ييل: جلنة التنس يق ادلولية

  

  قميةال  تبنياليت احلقائق الأدةل القامئة عىل عىل  بشأأن الأعامل التجارية وحقوق الإنسان ملزمصك املتعلقة بقحراات املأأن تستند 

  وتفعيلهااية حقوق الإنسان محل العملية

 نساناملصك أأن يرتكز ال الأمم املتحدة التوجهيية بشأأن الأعامل التجارية  مبادئ عىل لزم بشأأن الأعامل التجارية وحقوق الإ

قلميي وادلويل  املس توىللجهود احلالية عىل  كون ممكالأأن يو  وحقوق الإنسان وينبغي أأن تنفيذ املبادئ املذكورة  ل الوطين والإ

قوق الإنسان يف عدد من البادان حلالوطنية ؤسسات وتسامه املتنفيذ خطط العمل الوطنية  خاصة ديد اجلصك ال يعزز هذا

 خطة العمل الوطنية  مساراتيف 



  عدادأأن يكون ينبغي دماج ا معمزتامن مساراقانوان  ملزمدويل صك  اإ مبادئ الأمم املتحدة التوجهيية بشأأن الأعامل التجارية  اإ

  ذات الصةل يف النصوص والتفاقيات ادلولية وحقوق الإنسان

  الرشاكت  يفمن انهتااكت حقوق الإنسان املتصةل ابلأعامل التجارية  كبري جزء حيدثجتربة املؤسسات الوطنية، من خالل

ى توس يع النقاش ليشمل  ،عىل الصعيد احمليل  ذلكل االعامةل غالب ضافةندعو ادلول الأعضاء اإ العدد لرشاكت عرب الوطنية ل  اإ

 من املؤسسات التجارية العامةل عىل الصعيد احمليل  الكبري

  با يف ذكل  ،مجليع أأحصاب املصلحة وشامل وتشاريك شفاف ووضع مساراعامد عىل الفريق العامل احلكويم ادلويل نشجع

واجملمتع املدين، ، حلقوق الإنسان املؤسسات الوطنيةو التجارية،  واملقاولت، العمل ونقاابت العامل ومنظامت أأراببادلول 

اجملمتع املدين ارشا  ابإ ويص   وناملتأأثرة اجملمتعاتو الفئات املهمشة  تركزي خاص عىللأحصاب احلقوق مع  اواسع ن متثيالضميو 

خباره، ة معهوالاستشار  عداد مسارارشياك يف  ابعتباره واإ  صك دويل ملزم قانوان  اإ

  

نسان احملمت بناء التقدم  وقد التخيل ، ول جيب بعناية متت صياغته دويل توافقأأساس  عىلرز مؤخرا يف جمال الأعامل التجارية وحقوق الإ

ى عنه نسان يف س ياق الأنشطة التجارية،  مع ،التوافقهذا احلفاظ   ندعو مجيع ادلول الأعضاء اإ اختاذ اخلطوات الالزمة محلاية حقوق الإ

  العام وأأ اخلاص  القطاع اكنت يفسواء 

 


