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  المرفق

  )2012تشرين الثاني/نوفمبر  30أساليب العمل (المنقحة في     

  أداء الفريق العامل    

  المقرر - الرئيس  -1  

 قرر الفريق العامل أن يعني رئيساً مقرراً كل دورتني بتناوب أعضائه.  -1

عضاء آخرين يف الفريـق العامـل تفويض مهامه إىل أ أن يعزم على املقرر - لرئيسوجيوز ل  -2
 .سائر األعضاءعقب التشاور مع 

 .عنــد غيابــهمجيــع مهــام الــرئيس وقــرر الفريــق العامــل أيضــاً أن يعــني نائبــاً للــرئيس يــؤدي   -3
ويكون نائب الرئيس عادة العضو يف الفريق العامل الـذي يصـبح رئيسـاً للفريـق لـدى انتهـاء واليـة 

  الرئيس احلايل.

  طريةالبعثة الق  -2  

املبـــادئ يعلـــق الفريـــق العامـــل أمهيـــة كـــربى علـــى التوعيـــة وزيـــارة البلـــدان واملنـــاطق لنشـــر   -4
 التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ودعم تنفيذها.

ويعتزم الفريق العامل بالتايل إجـراء بعثتـني قطـريتني رمسيتـني يف السـنة بنـاء علـى الـدعوات   -5
 اء.الدول األعضاملوجهة من 

وجتــرى الزيــارات القطريــة بــروح تعزيــز احلــوار البنــاء مــع الــدول ومجيــع اجلهــات املعنيــة علــى   -6
وــدف حتديــد املمارســات اجليــدة والــدروس املستخلصــة املتعلقــة بتنفيــذ املبــادئ  ،الصــعيد الــوطين

س حقــوق التوجيهيــة وتبادهلــا والنهــوض ــا. وترفــع التقــارير عــن البعثــات القطريــة الرمسيــة إىل جملــ
 اإلنسان. وتوىل العناية للتوازن اإلقليمي يف اختيار البعثات القطرية.

املقــرر بالتشــاور  -  الفريــق العامــل يف كــل بعثــة قطريــة. وخيتــار الــرئيس ويشــارك عضــوان مــن  - 7
مــع مجيــع األعضــاء اآلخــرين العضــوين اللــذين يشــاركان يف أي بعثــة معينــة. وختطــر احلكومــة املعنيــة 

 هائي للوفد الزائر خالل فرتة حتضري الزيارة وفقاً للممارسة املعتادة.بالتشكيل الن

التمويـل  ة إىل البلـدان شـريطة تـوفروجيري عضو أو أكثر يف الفريق العامل زيـارات إضـافي  -8
إىل جملــس تقــارير  علــى تقــدمي املوافقــة أن يطلــبلفريــق العامــل ء علــى الــدعوات املوجهــة. ولوبنــا

لزيــــارات القطريــــة اإلضــــافية حســــب نطــــاق الزيــــارة وبعــــد التشــــاور عــــن تلــــك احقــــوق اإلنســــان 
  البلد املعين. مع
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  العمل الميداني  -3  

يتطلــع الفريــق العامــل إضــافة إىل البعثــات القطريــة الرمسيــة وأي زيــارات أخــرى إىل الــدول   -9
 اصــل مــعوالتو  ،األعضــاء إىل أداء واليتــه علــى حنــو يشــمل املزيــد مــن العمــل امليــداين املهــم والوجيــه

األفـــراد واتمعـــات احملليـــة ومؤسســـات األعمـــال ورابطـــات األعمـــال واجلهـــات الفاعلـــة احلكوميـــة 
تلــك والتشــاور مــع  ،واملؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وســائر اجلهــات املعنيــة يف كــل املنــاطق

أي نتـائج من أجل توجيه عملـه وضـمان اسـتجابة  ،واملشاركة املباشرة معها مراراً وتكراراً  األطراف
 يف امليدان. والتنفيذي وتوصيات ملقتضيات الواقع العملي

ويشــــارك كــــل عضــــو مــــن أعضــــاء الفريــــق العامــــل يف أنشــــطة التوعيــــة املتصــــلة باملبــــادئ   -10
يقتصـر  التوجيهية على مستوى كل املناطق حسـب االقتضـاء لتنفيـذ خمتلـف مسـارات العمـل. وال

  إقامتهم.مناطق  هم األصلية أواألنشطة يف مناطقب على االضطالععمل أعضاء الفريق العامل 

  نهج شامل جامع لعدة جهات معنية وقائم على التشاور  -4  

أمهيـــة اعتمـــاد ـــج شـــامل جـــامع لعـــدة قيمـــة و الفريـــق العامـــل، إذ يعـــرتف اعرتافـــاً تامـــاً ب إن  - 11
الــدول األعضــاء التمهيديــة مــع  للمناقشــاتوتبعــاً  ،جهــات معنيــة وقــائم علــى التشــاور إلجنــاز واليتــه

املشـــاركة يف احلـــوار والتعـــاون املنتظمـــني مـــع الـــدول  يعتـــزم مواصـــلةواجلهـــات املعنيـــة يف دورتـــه األوىل، 
وآليـــات حقـــوق اإلنســـان واهليئـــات احلكوميـــة الدوليـــة وكيانـــات األمـــم املتحـــدة املعنيـــة واملؤسســـات 

املـــدين وممثلـــي الشـــعوب  اإلقليميـــة والوطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان وممثلـــي الشـــركات ومنظمـــات اتمـــع
 .ملتأثرةاألصلية وأي جهات معنية أخرى مبا فيها ممثلو اتمعات احمللية ا

كما يعتزم الفريق العامل أن يـدعو إىل مسـامهة مجيـع اجلهـات املعنيـة بانتظـام يف املسـائل   -12
زمــع االضــطالع املتعلقـة بالواليــة العامــة و/أو املســائل املرتبطــة مبســارات العمــل واألنشــطة. ومــن امل

املمارسـات اجليـدة والتحـديات والـدروس التعـرف علـى بذلك دف التماس املعلومـات والوثـائق و 
ينظر الفريــق العامــل أيضــاً يف ســبل أخــرى للتشــاور ســاملســتقاة املتعلقــة بتنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة. و 

البعثـــات مـــن خـــالل اخلـــرباء و  بطـــرق منهـــا املشـــاورات اإلقليميـــة أو مشـــاوراتمـــع اجلهـــات املعنيـــة 
رهناً باملتطلبات احملـددة الـيت تفرضـها مسـارات العمـل املختلفـة ومـدى تـوفر مـوارد  ، وذلكالقطرية

املنتـدى املعــين باألعمـال التجاريـة وحقــوق اإلنسـان أيضــاً منـرباً إلشــراك  يتيح ســالتمويـل الكافيـة. و 
 كل اجلهات املعنية والتشاور معها.

عمال املضطلع ـا مـن جانـب اهليئـات األخـرى املنشـأة مبوجـب ويدرك الفريق العامل األ  -13
ويعتـزم أن يتعـاون مـع هـذه اآلليـات  ،املعاهدات واملكلفني بالواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة

املعـايري واملبـادرات الراهنــة الـيت وضــعتها اآلليـات الدوليــة  يف عـني االعتبــارحلقـوق اإلنسـان ويأخــذ 
ان واملعــــارف واألدوات املتاحــــة الناشــــئة حــــىت اآلن عــــن هيئــــات األمــــم واإلقليميــــة حلقــــوق اإلنســــ

املتحـــدة (مبـــا يف ذلـــك مبـــادرة االتفـــاق العـــاملي) والـــدول والشـــركات واتمـــع املـــدين فيمـــا يتصـــل 
  وحقوق اإلنسان.باألعمال التجارية 
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  الواردةنظر الفريق العامل في المعلومات   -5  

بـــــالنهوض  17/4رار جملـــــس حقـــــوق اإلنســـــان إن الفريـــــق العامـــــل مكلـــــف مبوجـــــب قـــــ  -14
لفريـــق العامـــل يف ذلـــك ميكـــن لباألنشـــطة الفعالـــة والشـــاملة لنشـــر املبـــادئ التوجيهيـــة وتنفيـــذها. و 

الســــياق أن يســــعى إىل احلصــــول علــــى املعلومــــات مــــن مجيــــع املصــــادر املعنيــــة وأن يتلقــــى هــــذه 
 املعلومات منها.

يســتخدم املعلومــات الــيت يتلقاهــا سة بواليتــه. و ويرحــب الفريــق العامــل باملعلومــات املتصــل  -15
إلرشـاد عملـه واسـرتاتيجيته ولتحديـد العقبـات الـيت تعرقـل  ،حسـب االقتضـاء ،من اجلهات املعنيـة

تنفيـــذ املبـــادئ التوجيهيـــة علـــى حنـــو فعـــال والثغـــرات يف محايـــة حقـــوق اإلنســـان يف ســـياق أنشـــطة 
لشـــركات واجلهـــات الفاعلـــة األخـــرى بشـــأن ولتوجيـــه التوصـــيات املقدمـــة إىل الـــدول وا ،الشـــركات

 تنفيذ املبادئ التوجيهية.

ت انتهـاك وليس يف مقدور الفريق العامل عامة أن يتناول كل حالة على حدة مـن حـاال  -16
املرتبطــة باألعمــال التجاريــة نظــراً إىل نطــاق واليتــه العــام ونطــاق املســألة حقــوق اإلنســان املزعومــة 

 دها واملوارد احملدودة.املطروحة الواسع ودرجة تعقي

ــــك،   -17 ليثــــري مــــع ســــلطته التقديريــــة ميــــارس أن لفريــــق العامــــل جيــــوز لوعلــــى الــــرغم مــــن ذل
أـــا تكتســـي أمهيـــة رمزيـــة خاصـــة رى الســـلطات احلكوميـــة والشـــركات املعنيـــة ادعـــاءات معينـــة يـــ

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

  باألعمال التجارية وحقوق اإلنسانالمنتدى المعني   -6  

توجيـــه عمـــل املنتـــدى املعـــين باألعمـــال التجاريـــة الفريـــق العامـــل ب 17/4يكلـــف القـــرار   -18
مناقشـة االجتاهـات والتحـديات القائمـة يف جمـال تنفيـذ املبـادئ الذي يسـتهدف وحقوق اإلنسان 

املرتبطـة باألعمـال التجاريـة وحقـوق اإلنســان. التوجيهيـة وتشـجيع احلـوار والتعـاون بشـأن القضــايا 
  وجيتمع املنتدى سنوياً ملدة يومي عمل.

  تقديم التقارير  -7  

تقارير سنوية إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة عمـالً بقـرار يقدم الفريق العامل   -19
  .17/4الس 

  االستراتيجية  -8  

إىل جملـــس حقـــوق  ر األول الـــذي قدمـــه الفريـــقيـــاســـرتاتيجية الفريـــق العامـــل يف التقر  تـــرد  -20
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