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  نتائج الدورة الثالثة للفريق العامل    
ريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من           عقد الف   -١

 ٢٠١٢نـوفمرب   /تشرين الثـاين   ٣٠ إىل   ٢٦مؤسسات األعمال دورته الثالثة يف الفترة من        
املنتدى السنوي األول املعـين باألعمـال التجاريـة          انعقادونظمت الدورة قبل    . جنيف يف

الذي أنشئ مبوجب قـرار جملـس       ) ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٥-٤(وحقوق اإلنسان   
 . ويوجهه الفريق العامل١٧/٤حقوق اإلنسان 

 ٢٠١٢وأجرى الفريق العامل تقييماً أولياً جلهود النشر واملشاركة اليت بذهلا سـنة               -٢
 أكثـر   ٢٠١٢ديـسمرب   / وكـانون األول   يوليه/قى يف الفترة بني شهري متوز     والحظ أنه تل  

 املدين للمشاركة يف االجتماعات وحلقـات       واجملتمعوالشركات   طلباً من الدول     ١٢٠ من
وتدل هذه األرقام على ارتفاع مستوى االهتمـام العـاملي          . العمل واملشاورات واملؤمترات  

وقـد حـضر    . باملبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان      بالفريق العامل و  
 .من ذلك القبيل يف فترة الستة أشهر املذكورة اجتماعاً ٦٠أعضاء الفريق العامل ما يناهز 

لدول األعضاء يف األمم املتحدة هبـدف       استقصائية ل واستهل الفريق العامل دراسة       -٣
إثارة حوار منظم وفهم ألول التحديات املواجهة والفرص املتاحة والسياسات املبتكرة علـى             

. عمال التجارية وحقوق اإلنساناملبادئ التوجيهية بشأن األمستوى احلكومات يف إطار تنفيذ 
 تكمله مقـابالت    ٢٠١٢أكتوبر  /وأرسل استبيان إىل الدول األعضاء يف شهر تشرين األول        

وهذه الدراسة االستقصائية هي األوىل     . معمقة مع جمموعة حمدودة من الدول يف كل املناطق        
رية وحقوق اإلنسان املنتدى املعين باألعمال التجامن نوعها وقد قدمت نتائجها األولية خالل 

حقوق وستعرض نتائجها النهائية على جملس      . ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٤الذي عقد يف    
 ضمن التقرير السنوي املقدم من الفريق العامـل إىل          ٢٠١٣ يونيه/اإلنسان يف شهر حزيران   

ويستهدف التحليل استنتاج دروس ومالحظات عامة ولن يكشف عن مصادر ردود           . اجمللس
ويعرب الفريق العامل عن تقديره جلميع الدول اليت قدمت ردودها على االستبيان يف             . الدول

 / كانون الثـاين   ٣٠ لالستقصاء حىت    النهائيوقد مّدد املوعد    .  األصلي النهائيحدود املوعد   
 . بناء على طلب عدد من احلكومات٢٠١٣يناير 

 آراء ممثلي الشركات بشأن     وأعد الفريق العامل أيضاً دراسة استقصائية رائدة لتقييم         -٤
 النتائج األولية هلذه الدراسة     ُعرضتو. تنفيذ شركاهتم ملسؤوليتها عن احترام حقوق اإلنسان      

االستقصائية أيضاً خالل املنتدى املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنـسان الـذي عقـد              
يعـرب الفريـق    و.  فرداً منتمياً إىل مؤسسات األعمال     ١١٧ باالستناد إىل ردود     ٢٠١٢ عام

العامل عن تقديره جلميع كيانات األعمال اليت قدمت ردودها على االسـتبيان يف غـضون               
وستتجلى نتائج هذه الدراسة االستقصائية أيـضاً يف التقريـر الـذي            .  احملدد النهائياملوعد  

 .٢٠١٣ يونيه/حقوق اإلنسان يف شهر حزيرانسيقدمه الفريق العامل إىل جملس 

لدول والشركات أعمال الفريـق العامـل       االستقصائيتني ل الدراستني  وستوجه كلتا     -٥
 .املتواصلة الرامية إىل حتديد فهم أساسي وقائعي ملستوى الوعي باملبادئ التوجيهية وتنفيذها
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 نائباً للرئيس ألداء مجيع مهام الرئيس       بافل سولياندزيغا وقد قرر الفريق العامل تعيني        -٦
و عادة العضو يف الفريق العامل الذي يصبح رئيساً للفريق لدى           ونائب الرئيس ه  . عند غيابه 

 .)١(وقد عدلت أساليب العمل بناء على ذلك. انتهاء والية الرئيس احلايل

 قد يعزم علـى ممارسـة سـلطته    ،يف بعض الظروف  ،وقرر الفريق العامل أيضاً أنه      -٧
 أهنا تكتسي أمهية يرىات معينة التقديرية ليثري مع السلطات احلكومية والشركات املعنية ادعاء   

، رمزية خاصة ويطلب التوضيح أو احلصول على معلومات إضافية حسب مقتـضى احلـال             
 .)٢( تعديل أساليب عمله بناء على ذلكوقرر

آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية لبحـث  وعقد الفريق العامل اجتماعاً مع       -٨
تأثري مؤسسات األعمال يف حقوق الشعوب األصـلية،        جماالت التعاون احملتمل بشأن مسألة      

ية يف املـشاركة يف صـنع       يف ذلك أعمال آلية اخلرباء احلالية املتعلقة حبق الشعوب األصل          مبا
 .التركيز على الصناعات االستخراجيةالقرارات مع 

  تقريراً مواضـيعياً ٢٠١٣وقرر الفريق العامل أن يقدم إىل اجلمعية العامة خالل سنة        -٩
يركز على وضع الشعوب األصلية فيما يتصل باحليلولة دون اآلثار السلبية النامجة عن أنشطة              

 .الشركات على حقوق الشعوب األصلية والتصدي لتلك اآلثار عند ظهورها

لبحث ) األونكتاد(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية      العامل اجتماعاً مع    وعقد الفريق     -١٠
تمل بشأن مسألة سياسات االستثمار وتشجيع إدراج اإلشـارة إىل املبـادئ            جماالت التعاون احمل  

التوجيهية ومسؤوليات الدول ومؤسسات األعمال املتعلقة حبقوق اإلنسان يف اتفاقات االسـتثمار      
 .سيما من خالل إطار األونكتاد لسياسات االستثمار من أجل حتقيق التنمية املستدامة وال

ل تأكيد التزامه باملشاركة املنفتحة واجملدية مع مجيع اجلهات املعنية          وأعاد الفريق العام    -١١
مبا فيها الدول ومؤسسات األعمال ومنظمات اجملتمع املدين خـالل اضـطالعه بأنـشطته              

 . وشجع جمدداً كل اجلهات املعنية على أن حتذو حذوه،باعتماد هنج متوازنوذلك ومشاريعه 

 ذلك السياق التزامه باملشاركة مع مفوضـية األمـم          وأكد الفريق العامل جمدداً يف      -١٢
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظومة األمم املتحدة ككل وتقدمي دعمه إليهمـا هبـدف            
زيادة فرص التآزر إىل أقصى حد وضمان التوعية الواسعة النطاق وعقد الشراكات الفعالة مع     

لغرض من ذلك هـو     وا. ل واجملتمع املدين  مجيع اجلهات املعنية مبا فيها قطاع األعمال والدو       
التجارية وحقـوق   ومة األمم املتحدة ككل يف النهوض بربنامج األعمال         تعزيز مسامهة منظ  

املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان وتنفيذها متشياً مع           ونشر   اإلنسان
ة يف تقريره األخري املقدم إىل       وتوصيات األمني العام الوارد    ٢١/٥قرار جملس حقوق اإلنسان     

 ).A/HRC/21/21الوثيقة (جملس حقوق اإلنسان 

__________ 

 .انظر أساليب العمل املنقحة الواردة يف مرفق هذه الوثيقة )١(
 .املرجع نفسه )٢(



A/HRC/WG.12/3/1 

5 GE.13-10493 

وحبث الفريق العامل أيضاً هنجه املتصل بالشراكات وقرر التشديد على الترحيـب              -١٣
وأبدى انفتاحـه   . التجارية وحقوق اإلنسان  بالدعم ألداء واليته والنهوض بربنامج األعمال       

ية مع مجيع اجلهات املعنية مبا فيها الدول ومؤسسات األعمال لعقد شراكات استراتيجية وعمل   
ويرحـب  . ومنظمات اجملتمع املدين ومع املنظمات الدولية واإلقليمية حتقيقاً لذلك الغـرض          

بالتايل باالقتراحات الداعية إىل املشاركة يف مثل تلك الشراكات رهناً بتبّين أوجـه التـآزر               
ويبدي انفتاحه أيضاً لقبـول الـدعم مـن األفـراد           . عاملاملالئمة مع استراتيجية الفريق ال    

 .عمليات اإلعارة حسب االقتضاءواملؤسسات عرب 

وأنعم الفريق العامل النظر يف زيارته القطرية األوىل إىل منغوليا ومـشروع منـوذج                -١٤
  القطرية املصمم لوضع أسلوب متني ومنهجي يتبعه الفريق العامل يف بعثاته القطرية            اتزيارال

ويعتزم مواصلة حتسني منهجيته وأسلوبه املتصلني بالبعثات القطرية بالتـشاور مـع            . الرمسية
 .٢٠١٣اجلهات املعنية على نطاق أوسع خالل عام 

 واعتمد  ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام      مشاركته يف   وناقش الفريق العامل احتمال       -١٥
 .استراتيجية للمشاركة املستهدفة

املعـين باألعمـال    لعامل باألعمال التحضريية النهائية لدورة املنتدى       واضطلع الفريق ا    -١٦
 .٢٠١٣، وحبث استراتيجيته اخلاصة بدورة املنتدى لعام ٢٠١٢ عام التجارية وحقوق اإلنسان

وقرر الفريق العامل أيضاً توخي إمكانية عقد منتديات إقليميـة واملـشاركة فيهـا                -١٧
 ، لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان يف كـل منطقـة  للنهوض باملناقشة بشأن الوضع احلايل   

 ٢٠١٣ هبدف توجيه منتـدى عـام        ،يف ذلك االجتاهات واملمارسات اجليدة والتحديات      مبا
وستوىل العناية بالدرجة األوىل ملـنطقيت أفريقيـا        . باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان   املعين  

ويطلب الفريق العامل مـن     . ٢٠١٣وأمريكا الالتينية بالنسبة إىل املنتديات اإلقليمية يف عام         
 .املؤسسات املهتمة مبا فيها املنظمات اإلقليمية أن تشارك معه وتدعم تلك اجلهود

 / شـباط  ١٥ إىل   ١١عقد الدورة القادمة للفريق العامل يف الفترة مـن          ومن املقرر     -١٨
وسيعقد الفريق العامل اجتماع تشاور مفتوح مع اجلهات املعنية خالل تلـك  . ٢٠١٣فرباير  
وستتاح معلومات إضافية عن اجتماع التشاور املفتوح علـى املوقـع اإللكتـروين             . الدورة

  .يف الوقت املناسب )٣(اإلنسانفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق مل

__________ 

)٣( http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGSessions.aspx. 
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  املرفق

  )٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠املنقحة يف (أساليب العمل     

  أداء الفريق العامل    

  املقرر - الرئيس  -١  
 .قرر الفريق العامل أن يعني رئيساً مقرراً كل دورتني بتناوب أعضائه  -١

عضاء آخرين يف الفريـق      تفويض مهامه إىل أ     أن يعزم على    املقرر - لرئيسوجيوز ل   -٢
 .سائر األعضاءالعامل عقب التشاور مع 

 .عند غيابه مجيع مهام الرئيس    وقرر الفريق العامل أيضاً أن يعني نائباً للرئيس يؤدي            -٣
ويكون نائب الرئيس عادة العضو يف الفريق العامل الذي يصبح رئيساً للفريق لدى انتـهاء               

  .والية الرئيس احلايل

  طريةالبعثة الق  -٢  
املبـادئ  يعلق الفريق العامل أمهية كربى على التوعية وزيارة البلدان واملناطق لنشر              -٤

 .التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ودعم تنفيذها

ويعتزم الفريق العامل بالتايل إجراء بعثتني قطريتني رمسيتني يف السنة بناء على الدعوات   -٥
 .اءالدول األعضاملوجهة من 

وجترى الزيارات القطرية بروح تعزيز احلوار البناء مع الدول ومجيع اجلهات املعنيـة               -٦
 وهبدف حتديد املمارسات اجليدة والدروس املستخلصة املتعلقة بتنفيـذ          ،على الصعيد الوطين  

س وترفع التقارير عن البعثات القطرية الرمسية إىل جمل       . املبادئ التوجيهية وتبادهلا والنهوض هبا    
 .وتوىل العناية للتوازن اإلقليمي يف اختيار البعثات القطرية. حقوق اإلنسان

 املقـرر   - وخيتـار الـرئيس   .  الفريق العامل يف كل بعثة قطرية      ويشارك عضوان من    -٧
وختطـر  . بالتشاور مع مجيع األعضاء اآلخرين العضوين اللذين يشاركان يف أي بعثـة معينـة            

 .هائي للوفد الزائر خالل فترة حتضري الزيارة وفقاً للممارسة املعتادةاحلكومة املعنية بالتشكيل الن

 ة إىل البلدان شـريطة تـوفر      وجيري عضو أو أكثر يف الفريق العامل زيارات إضافي          -٨
تقـارير    على تقدمي   املوافقة أن يطلب لفريق العامل   ول. ء على الدعوات املوجهة   التمويل وبنا 

لزيارات القطرية اإلضافية حسب نطاق الزيارة وبعـد        عن تلك ا  إىل جملس حقوق اإلنسان     
  .البلد املعين التشاور مع
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  العمل امليداين  -٣  
يتطلع الفريق العامل إضافة إىل البعثات القطرية الرمسية وأي زيـارات أخـرى إىل                -٩

 ،الدول األعضاء إىل أداء واليته على حنو يشمل املزيد من العمل امليـداين املهـم والوجيـه                
 األفراد واجملتمعات احمللية ومؤسسات األعمال ورابطات األعمـال واجلهـات           اصل مع والتو

 ،الفاعلة احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وسائر اجلهات املعنية يف كل املنـاطق   
 من أجل توجيه عملـه      ، واملشاركة املباشرة معها مراراً وتكراراً     تلك األطراف والتشاور مع   

 . يف امليدان والتنفيذيأي نتائج وتوصيات ملقتضيات الواقع العمليوضمان استجابة 

ويشارك كل عضو من أعضاء الفريق العامل يف أنشطة التوعية املتـصلة باملبـادئ                -١٠
. التوجيهية على مستوى كل املناطق حسب االقتضاء لتنفيـذ خمتلـف مـسارات العمـل              

هم األصـلية   األنـشطة يف منـاطق    ب على االضطالع يقتصر عمل أعضاء الفريق العامل       وال
  .إقامتهممناطق  أو

  هنج شامل جامع لعدة جهات معنية وقائم على التشاور  -٤  
أمهية اعتماد هنج شامل جامع لعـدة       قيمة و  الفريق العامل، إذ يعترف اعترافاً تاماً ب       إن  -١١

الدول األعضاء   التمهيدية مع    للمناقشات وتبعاً   ،جهات معنية وقائم على التشاور إلجناز واليته      
 املشاركة يف احلوار والتعاون املنـتظمني مـع         يعتزم مواصلة واجلهات املعنية يف دورته األوىل،      

الدول وآليات حقوق اإلنسان واهليئات احلكومية الدولية وكيانات األمـم املتحـدة املعنيـة              
 املدين وممثلي   واملؤسسات اإلقليمية والوطنية حلقوق اإلنسان وممثلي الشركات ومنظمات اجملتمع        

 .ملتأثرةالشعوب األصلية وأي جهات معنية أخرى مبا فيها ممثلو اجملتمعات احمللية ا

كما يعتزم الفريق العامل أن يدعو إىل مسامهة مجيع اجلهات املعنية بانتظام يف املسائل            -١٢
زمع االضطالع ومن امل. أو املسائل املرتبطة مبسارات العمل واألنشطة   /املتعلقة بالوالية العامة و   

املمارسـات اجليـدة والتحـديات      التعرف على   بذلك هبدف التماس املعلومات والوثائق و     
ينظر الفريق العامل أيـضاً يف سـبل        سو. والدروس املستقاة املتعلقة بتنفيذ املبادئ التوجيهية     

من  اخلرباء و  بطرق منها املشاورات اإلقليمية أو مشاورات     أخرى للتشاور مع اجلهات املعنية      
 رهناً باملتطلبات احملددة اليت تفرضها مسارات العمل املختلفـة  ، وذلكالبعثات القطرية خالل  

املنتدى املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان   يتيح  سو. ومدى توفر موارد التمويل الكافية    
 .أيضاً منرباً إلشراك كل اجلهات املعنية والتشاور معها

عمال املضطلع هبا من جانب اهليئـات األخـرى املنـشأة           ويدرك الفريق العامل األ     -١٣
 ويعتزم أن يتعاون مـع      ،مبوجب املعاهدات واملكلفني بالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة       

 املعايري واملبادرات الراهنة اليت وضـعتها       يف عني االعتبار  هذه اآلليات حلقوق اإلنسان ويأخذ      
ان واملعارف واألدوات املتاحة الناشئة حىت اآلن عـن  اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنس  

والدول والشركات واجملتمع املدين    ) مبا يف ذلك مبادرة االتفاق العاملي     (هيئات األمم املتحدة    
  .وحقوق اإلنسانفيما يتصل باألعمال التجارية 
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  الواردةنظر الفريق العامل يف املعلومات   -٥  
 بالنـهوض   ١٧/٤رار جملس حقوق اإلنـسان      إن الفريق العامل مكلف مبوجب ق       -١٤

لفريق العامل يف ذلـك     ميكن ل و. باألنشطة الفعالة والشاملة لنشر املبادئ التوجيهية وتنفيذها      
السياق أن يسعى إىل احلصول على املعلومات من مجيع املصادر املعنيـة وأن يتلقـى هـذه                 

 .املعلومات منها

يستخدم املعلومات اليت يتلقاها سو. ة بواليتهويرحب الفريق العامل باملعلومات املتصل      -١٥
 إلرشاد عمله واستراتيجيته ولتحديد العقبات اليت تعرقل  ، حسب االقتضاء  ،من اجلهات املعنية  

تنفيذ املبادئ التوجيهية على حنو فعال والثغرات يف محاية حقوق اإلنسان يف سياق أنـشطة               
لشركات واجلهات الفاعلة األخرى بشأن      ولتوجيه التوصيات املقدمة إىل الدول وا      ،الشركات

 .تنفيذ املبادئ التوجيهية

ت وليس يف مقدور الفريق العامل عامة أن يتناول كل حالة على حدة مـن حـاال                 -١٦
املرتبطة باألعمال التجارية نظراً إىل نطاق واليته العام ونطاق         انتهاك حقوق اإلنسان املزعومة     

 .دها واملوارد احملدودةاملسألة املطروحة الواسع ودرجة تعقي

ليـثري مـع    سلطته التقديرية   ميارس  أن  لفريق العامل   جيوز ل وعلى الرغم من ذلك،       -١٧
أهنا تكتسي أمهية رمزية خاصـة      رى  السلطات احلكومية والشركات املعنية ادعاءات معينة ي      

  .ويطلب التوضيح أو احلصول على معلومات إضافية حسب مقتضى احلال يف بعض الظروف

  باألعمال التجارية وحقوق اإلنساناملنتدى املعين   -٦  
توجيه عمل املنتدى املعين باألعمال التجاريـة        الفريق العامل ب   ١٧/٤يكلف القرار     -١٨

مناقشة االجتاهات والتحديات القائمة يف جمال تنفيذ املبادئ        الذي يستهدف   وحقوق اإلنسان   
املرتبطة باألعمـال التجاريـة وحقـوق       التوجيهية وتشجيع احلوار والتعاون بشأن القضايا       

  .وجيتمع املنتدى سنوياً ملدة يومي عمل. اإلنسان

  تقدمي التقارير  -٧  
تقارير سنوية إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة عمـالً          يقدم الفريق العامل      -١٩

  .١٧/٤بقرار اجمللس 

  االستراتيجية  -٨  
 إىل جملس حقـوق     ر األول الذي قدمه الفريق    ي استراتيجية الفريق العامل يف التقر     ترد  -٢٠

  ).A/HRC/20/29الوثيقة (اإلنسان 

        


