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  جملس حقوق اإلنسان
الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية         

  وغريها من مؤسسات األعمال
  الدورة الرابعة

  ٢٠١٣فرباير /شباط ١٥-١١جنيف، 

تائج الدورة الرابعة للفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان         ن    
  مالا من مؤسسات األعوالشركات عرب الوطنية وغريه
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  نتائج الدورة الرابعة للفريق العامل  -أوالً  
عقد الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من              -١

  . ، يف جنيف٢٠١٣فرباير /شباط ١٥ إىل ١١يف الفترة من عة الرابمؤسسات األعمال دورته 
، والزيـارات القطريـة     ٢٠١٣وناقش الفريق العامل برنامج عمله وأنشطته لعـام           -٢

املنتدى املعين باألعمـال التجاريـة      واملشاورات اإلقليمية القادمة، والتقارير املقبلة، ومتابعة       
.  وتعاونه مع الـشركاء    ،٢٠١٣نتدى عام   ، والتحضري مل  ٢٠١٢عام  وحقوق اإلنسان لعام    

وعقد الفريق اجتماعات مع منظمة العمل الدولية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة              
، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري، وجملس أوروبا، واملنظمة الدولية           )األونكتاد(

ملهتمة وأجرى مشاورات مفتوحة مـع      وعقد اجتماعاً مع الدول األعضاء ا     . لتوحيد املقاييس 
  . مجيع اجلهات املعنية بشأن تقريره املواضيعي املقبل إىل اجلمعية العامة

  التعاون مع الشركاء واملنظمات املعنية  -ثانياً  
واصل الفريق العامل حواره مع أمانة منظمة العمل الدولية وتعهد بتعميـق أوجـه                -٣

شتركة لكفالة اتساق اجلهود فيما يتصل باألعمال التجارية        والتعاون بشأن املبادرات امل    التآزر
ومشلت فرص التعاون احملددة الدراسة االستقصائية اليت أجراهـا الفريـق           . وحقوق اإلنسان 

تناولت تنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة واليت بشأن الدول ومؤسسات األعمال التجارية  العامل
والزيارات القطرية اليت اضطلع هبـا الفريـق العامـل          باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان؛     

املبادئ التوجيهية وما تقـوم    تطبيق  املواضيعية؛ وبناء قدرات اجلهات املعنية يف جمال         وتقاريره
عليه من معايري أساسية ملنظمة العمل الدولية؛ وإدماج املبادئ التوجيهية يف أنـشطة منظمـة       

  . العمل الدولية
مل حواره كذلك مع أمانة األونكتاد بـشأن تعميـق أواصـر            وواصل الفريق العا    -٤

 وبـشأن   -  مبا يف ذلك بالنسبة للزيارات القطرية اليت يضطلع هبا الفريق العامـل            - التعاون
إلدماج عمل  هلذا ااحملددة الفرصتتمثل  و. مواصلة إدماج املبادئ التوجيهية يف عمل األونكتاد      

 ةتثمار من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وبناء قـدر        األونكتاد املتعلق بتسخري سياسات االس    
 للتعـاون   ومشلت الفرص األخرى  . إطار األونكتاد يف اتفاقات االستثمار    على إدراج   البلدان  

 عمل األونكتاد يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات يف سالسل          ونشر املبادئ التوجيهية  
عن عمله مع القطاع اخلاص فيمـا يتـصل           قيم حمددة ويف مناطق جتهيز الصادرات، فضالً      

   .باملسؤولية االجتماعية للشركات
وتعاون الفريق العامل مع اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنـصري واسـتطلع               -٥

وتضمنت املسائل الـيت    .  يف جمال األعمال التجارية وحقوق اإلنسان      للتعاوناملمكنة  الفرص  
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ضاء اللجنة منع ومكافحة التمييز ضد الـشعوب األصـلية،       أُثريت خالل تبادل اآلراء مع أع     
والعمال املهاجرين والنساء املنتميات إىل جمموعات األقليات، وتعزيز وصول أفراد هذه الفئات 

  . إىل سبل انتصاف فعالة عندما تتأثر حقوقهم سلباً جراء أنشطة األعمال التجارية
 على التطورات يف جمـال       أُطلع ا حيث لعامل مع أمانة جملس أوروب    واجتمع الفريق ا    -٦

األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك القرار الذي اختذته جلنة الوزراء مؤخراً بشأن              
إصدار إعالن يتعلق بدعم املبادئ التوجيهية ووضع صك غري ملزم ملعاجلة ما يعتري تنفيذها              

والعمل مع جملس أوروبا يف هذه وعرض الفريق العامل التعاون . من ثغرات على صعيد أوروبا
العملية، وحثّه على دمج ونشر املبادئ التوجيهية يف كل أعماله املتصلة باملسؤولية االجتماعية             

  . للشركات، وعلى التعاون مع القطاع اخلاص
واجتمع الفريق العامل مع أمانة املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس ملناقـشة اجلهـود               -٧

كفالة دمج املبادئ التوجيهية واملراعاة الواجبة حلقوق اإلنـسان يف عمـل        املشتركة املمكنة ل  
. املتعلق باملسؤولية االجتماعية للشركات   ) ISO 26000 (٢٦٠٠٠ة بغية تعزيز املعيار     ـاملنظم

ووافق الفريق العامل على مواصلة العمل يف هذا اجملال، كما ناقش إمكانيات إثراء أنـشطة               
 والدروس املستفادة للشركات اليت نفّذت الباب املتعلق حبقوق اإلنسان الفريق العامل باخلربات

   .، بغية تعزيز تنفيذ املبادئ التوجيهية٢٦٠٠٠من املعيار 
وعقد الفريق العامل اجتماعاً مع فريق األصدقاء يف جمال األعمال التجارية وحقوق              -٨

اإلنسان الذي يتألف من األعضاء املهتمني والدول اليت لديها مركز املراقب يف جملس حقوق              
. ٢٠١٣عـام   يف  اإلنسان، وسلّط الضوء على اخلطوط العريضة لربنامج أنشطته املخطط هلا           

 مجيع الدول إىل إطالعه على املبادرات الوطنية واإلقليمية املتصلة بنـشر            ودعا الفريق العامل  
هذه املبـادرات  من وتنفيذ املبادئ التوجيهية، وإىل تقاسم اخلربات والدروس املستفادة املتأتية  

  . مع الفريق وسائر الدول واجلهات املعنية

إىل املقـدم   لعامـل   املشاورة املفتوحة بشأن التقرير املواضيعي للفريق ا        -ثالثاً  
  اجلمعية العامة

ناقش الفريق العامل هنجه املتعلق بإعداد التقرير املواضيعي املقدم إىل اجلمعية العامـة               -٩
بشأن تنفيذ املبادئ التوجيهية يف سياق أنشطة األعمال التجارية اليت تؤثر يف الشعوب األصلية، 

وقـد  . ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٤نية يف   ونظّم مشاورةً مفتوحةً يف هذا الصدد مع اجلهات املع        
 ممثالً عن اجلهات املعنية قدموا مقترحات إىل الفريق العامل بـشأن            ٨٠حضر تلك املشاورة    
وكرر الفريق العامل الدعوة إىل موافاته مبذكرات خطية بشأن التقرير          . نطاق وحمتوى التقرير  

  . مارس/ آذار١ حبلول
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ياغة التقرير سيكون مـن منظـور املبـادئ         وأكد الفريق العامل أن هنجه إزاء ص        -١٠
يف هذا الصدد أنه سيستند إىل األعمال اجلارية والسابقة اليت اضطلع هبا وأكد أيضاً . التوجيهية

كل من املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية، وآلية اخلرباء املعنية حبقوق الـشعوب              
صلية، فضالً عن استناده إىل األعمال الـيت         واحملفل الدائم املعين بقضايا الشعوب األ      ،األصلية

اضطلعت هبا سائر هيئات األمم املتحدة، والدول، ومؤسسات األعمال التجارية، ومنظمات           
وأشـار  . الشعوب األصلية، ومنظمات اجملتمع املدين وغريها من اجلهات املعنية ذات الـصلة  

. ناطق إلثراء عملية إعداد التقريرالفريق العامل إىل أنه سيجري مشاورات إضافية يف خمتلف امل        
وشدد الفريق العامل على أنه سيتناول مجيع جوانب املبادئ التوجيهية املتصلة هبـذا اجملـال               

صلية املواضيعي، مع التركيز بوجه خاص على إتاحة سبل االنتصاف بصورة فعلية للشعوب األ
  . األعمال التجاريةقوق اإلنسان نامجة عن أنشطةمتس حبلدى تعرضها لتأثريات سلبية 

  الزيارات القطرية املقبلة  -رابعاً  
عن زياراته القطرية املؤكـدة      )١(وضع الفريق العامل معلومات على موقعه الشبكي        -١١
 من االحتاد   البعثات اليت سيوفدها الفريق إىل كالً     أُكّدت  ،  ٢٠١٣فرباير  /حىت شباط و. املقبلة

رة إضافية أخرى ، ومثة احتمال لتأكيد زيا٢٠١٣ام الروسي والواليات املتحدة األمريكية يف ع
  .٢٠١٣خالل عام 

  املنتدى املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان  -خامساً  
ناقش الفريق العامل التحضريات األولية للمنتدى املعين باألعمال التجارية وحقـوق             -١٢

املنتدى األول واالستفادة   ويعتزم الفريق تكرار النجاح الذي تكلل به        . ٢٠١٣اإلنسان لعام   
    .ذات الصلةاملعنية من املشاركة الواسعة من جانب كل جمموعات اجلهات 

 اسـتناداً إىل الـدروس      ٢٠١٣ويعتزم الفريق العامل تكييف برنامج املنتدى لعـام           -١٣
، مع أنه يدرك إمكانية تباين ٢٠١٢املستفادة والتعليقات الواردة من املشاركني يف منتدى عام 

ويرمي الفريق إىل تعزيز التـوازن اجلغـرايف   . لتوقعات لدى خمتلف جمموعات اجلهات املعنية   ا
. ومشاركة اجلهات املعنية الرئيسية من مجيع املناطق، مبا يف ذلك مؤسسات األعمال التجارية            

ـ       املعنيةوسيواصل التعاون الوثيق مع اجلهات        شـبكة   رب عن طريق إجراء مشاورة مفتوحة ع
   .٢٠١٣أن مواضيع وأنساق منتدى عام اإلنترنت بش

__________ 

)١( www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGCountryVisits.aspx. 
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 على الصعيد اإلقليمـي     املعنيةالتعاون مع اجلهات    كذلك  وسيواصل الفريق العامل      -١٤
سعياً إىل الوقوف على رؤى ودروس مستفادة بـشأن املمارسـات واالجتاهـات القائمـة        

ـ           هـي  ة، و والتحديات املطروحة والفرص الساحنة فيما يتصل بنشر وتنفيذ املبادئ التوجيهي
  . ٢٠١٣سيستفاد منها يف منتدى عام معلومات 

  الرئيس ونائب الرئيس  -سادساً  
خبت تلدى اختتام الدورة الرابعة، انُتخب بافيل سولياندزيغا رئيساً للفريق العامل وان            -١٥

  .ألكساندرا غواكيتا نائبةً للرئيس

        


