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  موجز  -أوالً  
عقد الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من              -١

 يف  ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ىل   إ ٢٥مؤسسات األعمال دورته السادسة يف الفترة من        
  :  وناقش الفريق العامل، أثناء الدورة، البنود التالية .جنيف

األعمال التحضريية النهائية للمنتدى الثاين املعين باألعمال التجارية وحقوق           )أ(  
  ؛٢٠١٣ديسمرب /اإلنسان املزمع عقدها يف جنيف يف كانون األول

ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب، الـذي        املنتدى اإلقليمي األول      )ب(  
 الفريق العامل واملكتـب اإلقليمـي ألمريكـا       ٢٠١٣أغسطس  /شارك يف استضافته يف آب    

  ؛)١(الالتينية ومنطقة البحر الكارييب التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وحكومة كولومبيا

  قوق اإلنسان؛التطورات العاملية بشأن األعمال التجارية وح  )ج(  
  ؛ ٢٢/٢٩قرار اجمللس رقم   )د(  
  .أساليب العمل والتعاون مع الشركاء  )ه(  

وعقد الفريق العامل، أثناء دورته السادسة، اجتماعات مع ممثلي الـدول األعـضاء          -٢
واملنظمات، مبا يف ذلك معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية، ومبـادرة التمويـل            

تحدة للبيئة، ومنظمة أكسيس لفض الرتاعات، واملعهد الـدامنركي حلقـوق           لربنامج األمم امل  
  .اإلنسان، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وخبري استشاري مستقل

بصفة غري رمسية مع ممثلني عن مؤسسة فريدريك إيربت         اً  واجتمع الفريق العامل أيض     -٣
، وجلنة اخلرباء املعنية بتطبيق   تصادية واالجتماعية والثقافيةستيفتنغ، واللجنة املعنية باحلقوق االق    

  .االتفاقيات والتوصيات التابعة ملنظمة العمل الدولية، واملنظمة الدولية ألرباب العمل

    أصحاب املصلحةالتعاون مع الشركاء ومنظمات   -ثانياً  
ال التجارية وحقـوق    عقد الفريق العامل اجتماعاً مع فريق األصدقاء يف جمال األعم            -٤

اإلنسان، الذي يتألف من األعضاء املهتمني والدول اليت لديها مركز املراقب يف جملس حقوق              
واضـيعي إىل   امل، مبا يف ذلك تقدمي تقريره       ٢٠١٣وأبلغ عن برنامج أنشطته يف عام       . اإلنسان

إلنسان يف سياق   اجلمعية العامة عن تنفيذ املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق ا          
وركز رئيس الفريق العامـل علـى أنـه،         . األنشطة التجارية اليت تؤثر يف الشعوب األصلية      

__________ 

ــر       )١( ــات، انظ ــن املعلوم ــد م ــى مزي ــالع عل  /www.ohchr.org/en/Issues/Business لالط

Forum/Pages/2013LACRegionalForumBusinessandHumanRights.aspx.  
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باإلضافة إىل تقدمي تقرير الفريق العامل إىل اجلمعية العامة، شارك كمحاور يف احلدث اجلانيب              
 األمـم  الذي نظمته منظمة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، والبعثة الدائمة للنـرويج لـدى           

املدافعني عن حقوق اإلنسان ومحايتهم      املتحدة بشأن املشاريع اإلمنائية الواسعة النطاق ودور      
ومشاركتهم الفعالة، إىل جانب املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقـوق اإلنـسان،          

  . )٢(مارغريت سيكاغيا
وأنـشطة   ؛)٣( أصدرها معلومات عن رسائل االدعاء اليت    اً  وقدم الفريق العامل أيض     -٥

 الـيت عقـدوها     ٢٠١٣أعضاء الفريق العامل، وال سيما اجتماعات وحلقات العمل لعـام           
يف إطار جهودهم الرامية إىل نشر املبادئ التوجيهية وإدماجها يف اسـتراتيجية             وشاركوا فيها 
ئ وخمتلف مشاريعه الرامية إىل مواصلة تشجيع التنفيذ الـشامل للمبـاد           ؛)٤(حوكمة عاملية 

أغلبية االدعاءات املتعلقة بانتـهاكات حقـوق        بأناً  وأبلغ الفريق العامل أيض    .)٥(التوجيهية
اإلنسان املرتبطة باألنشطة التجارية اليت تلقاها تتصل بقضايا يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر             

ريـق  الكارييب وآسيا واحمليط اهلادئ؛ يف حني أن أكثر من نصف الدعوات اليت يتلقاهـا الف              
تأيت من منظمات قائمة يف بلدان جمموعـة دول          االجتماعات واملشاركة فيها   لترؤس العامل

اخلطط اليت وضعها لتقدمي املساعدة     اً  وأوجز الفريق العامل أيض   . أوروبا الغربية ودول أخرى   
والتوجيه فيما يتعلق بالدول اليت تضع خطط عمل وطنية بشأن تنفيذ املبـادئ التوجيهيـة،               

وأبـرز   .)٦(ىل ورقة املناقشة اليت أعدها لكي تنظر فيها دورة ما قبل املنتدى للـدول            وأشار إ 
 وأهـداف   ٢٠١٥أن دور قطاع األعمال يف خطة التنمية ملا بعد عـام            اً  الفريق العامل أيض  

  . )٧(التنمية املستدامة ينبغي أن ترتكز على املبادئ التوجيهية

__________ 

 _www.ishr.ch/sites/default/files/documents/the_role لالطالع على مزيـد مـن املعلومـات، انظـر          )٢(
protection_and_effective_participation_of_defenders_in_development_final.pdf.  

ولالطالع علـى آخـر     تتاح املعلومات يف تقارير بالغات املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة؛             )٣(
  .A/HRC/24/12املعلومات، انظر 

 www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGEvents :تتــاح املعلومــات علــى املوقــع التــايل )٤(

Statements.aspx.  
له مع املبادرات واملـشاريع     أصدر الفريق العامل وثيقة تتضمن حملة عامة عن األنشطة املنوطة به وكيفية تعام             )٥(

ــسان   /و ــوق اإلن ــة وحق ــال التجاري ــال األعم ــا يف جم ــر . أو دعمه  www.ohchr.orgانظ
/EN/Issues/Business/Pages/ActivitiesAndEngagement.aspx .  

ــايل  )٦( ــع الت ــى املوق ــات عل ــاح املعلوم  /www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages :تت

PreForumsessionforStates.aspx.  
 ,Equality or bust for post-2015 global development goals – UN rights experts”, press release“ انظر )٧(

21 May 2013 .     تتـاح املعلومـات علـى املوقـع التـايل: www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ 

DisplayNews.aspx?NewsID=13342&LangID=E.  
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ّدثة عن أعماله التحضريية للمنتدى الـسنوي       معلومات حم اً  وقّدم الفريق العامل أيض     -٦
، ومعلومات عـن املنتـدى اإلقليمـي األول         ٢٠١٣ديسمرب  /املزمع عقده يف كانون األول    

وكرر تأكيـد أن    . ٢٠١٣أغسطس  /ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب املعقود يف آب       
اب املصلحة املتعـددين    برنامج املنتدى السنوي ُوضع بعناية من أجل تعزيز احلوار بني أصح          
احلمايـة واالحتـرام    ("وكفالة التركيز على مجيع األركان الثالثـة للمبـادئ التوجيهيـة            

. وعلى خمتلف املمارسات واالجتاهات والتحديات والفرص اإلقليمية والقطاعية       ") واالنتصاف
جـز  وأوضح الفريق العامل مستوى مشاركته مع أصحاب املصلحة يف املنتدى اإلقليمي، وأو      

جناح املنتدى يف إتاحة حيز حمايد جلميع املشاركني ملناقشة املسائل اليت تؤثر يف أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكارييب، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب واآلثار املترتبـة علـى األعمـال                

 تنتـهجها   اليت التجارية يف األراضي والبيئة واملسائل املتعلقة باملمارسات والسياسات األمنية        
  .الشركات

ويف إطار التركيز على تنفيذ املبادئ التوجيهية على الصعيد اإلقليمي، عقد الفريـق               -٧
العامل اجتماعات مع الدول يف إطار جمموعاهتا اإلقليمية يف األمم املتحدة ملناقشة األنـشطة              

ديات املواجهـة   اإلقليمية املضطلع هبا من أجل تنفيذ ونشر املبادئ التوجيهية، ومناقشة التح          
  . على أرض الواقع

واجتمع الفريق العامل مع املمثل الدائم إلكوادور لدى األمـم املتحـدة، لـويس                -٨
غاييغوس تشرييبوغا، استجابة لدعوة إىل املشاركة يف حلقة عمل تدوم يومني ستنظمها البعثة             

 /ذار آ١٢ و١١الدائمة إلكوادور أثناء الـدورة اخلامـسة والعـشرين للمجلـس يـومي       
  . يف جنيف٢٠١٤ مارس

، )٨(وأجرى أعضاء الفريق العامل مناقشات أخرى تناولت الفريق يف أحداث حمددة            -٩
وعقـد الفريـق العامـل       .)٩(من القضايا واملشاريع ذات الصلة بالوالية املنوطة هبم       اً  وعدد

ري معهد األمم املتحدة لبحوث التنميـة االجتماعيـة وخـب         : اجلهات التالية  اجتماعات مع 
تأثري ضغط الشركات على حقوق اإلنسان؛ ومنظمة أكـسيس          استشاري مستقل للنظر يف   

بشأن نتائج آليات التظلم  لتيسري فض الرتاعات بشأن مشروع حبثها املشترك مع الفريق العامل  
غري القضائية؛ واملعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان فيما يتعلق جبهود الفريق العامـل لوضـع              

 القطرية ومسامهته يف مشروع خطة العمل الوطنية؛ ومنظمة التعاون والتنمية           منوذج للزيارات 
يف امليدان االقتصادي بشأن التعاون على تنفيذ املبادئ التوجيهية يف القطاع املايل ويف التقارب     

__________ 

 لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن األحــداث والبيانــات وأنــشطة النــشر، انظــر )٨(
www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGEventsStatements.aspx.  

ومات عن األنشطة املنوطة بالفريق العامل ومشاركته يف املبادرات املتخـذة يف            لالطالع على مزيد من املعل     )٩(
ــر  ــسان، انظ ــوق اإلن ــة وحق ــال التجاري ــال األعم  /www.ohchr.org/EN/Issues/Business جم

Pages/ActivitiesAndEngagement.aspx.  
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املالية لربنامج األمم املتحدة للبيئة عن عملـها         فيما بني آليات التظلم غري القضائية؛ واملبادرة      
والشؤون املالية؛ ومع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان     تعلق حبقوق اإلنسان  امل

بـشأن   الوصول إىل سبل انتصاف فعالـة      بشأن مبادرهتا الرامية إىل استكشاف كيفية تعزيز      
  .االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان

اقش األعضاء احلاجة إىل    تزايد وتنوع املطالب املقدمة إىل الفريق العامل، ن        ويف ضوء   -١٠
 تركيز استراتيجيته على معاجلة الشواغل املتعلقة باستمرار اإلفالت من العقاب وبطء التقـدم            

وأكـد  . الذي حترزه بعض البلدان ومؤسسات األعمال التجارية يف تنفيذ املبادئ التوجيهية          
احلاجـة إىل حـث     ب الفريق العامل من جديد قيمة املبادئ التوجيهية وشرعيتها، مع التسليم         

ونـاقش  . مؤسسات األعمال التجارية والدول على تعزيز التزاماهتا بتنفيذ املبادئ التوجيهية         
احلاجة إىل تفادي العودة إىل تسييس جمال األعمال التجاريـة وحقـوق            اً  الفريق العامل أيض  

  .اإلنسان
 مبوجـب   وواصل الفريق العامل إدماج منظور جنساين يف خمتلف أنشطته ومشاريعه           -١١

أبرز الفريق العامل، على وجه اخلـصوص، إدراج أوجـه           و .١٧/٤من القرار   ) و(٦الفقرة  
؛ )A/68/279(الضعف احملددة لدى املرأة يف تقريره عن الشعوب األصلية إىل اجلمعية العامـة              

  .وإدراج املنظور اجلنساين يف تنظيم احملافل السنوية واإلقليمية على حد سواء

السنوية الثانية للمنتدى املعين باألعمـال التجاريـة وحقـوق    الدورة    -ثالثاً  
  )، جنيف٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٤-٢(اإلنسان 

األعمال التحضريية النهائية للمنتدى الـسنوي       ناقش الفريق العامل مع األمانة العامة       -١٢
ظهار الدروس  إ إىل وسعى الفريق العامل   .)١٠(الثاين املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان     
، وهو يـدرك احتمـال أن يكـون         ٢٠١٢املستفادة وردود فعل املشاركني يف منتدى عام        

إتاحة املزيد مـن     وقرر الفريق العامل  . أصحاب املصلحة توقعات متباينة    ملختلف جمموعات 
وأوساط املهنيني، مع ختصيص الدورات اجلانبية ملا قبل         الفرص للتفاعل بني أصحاب املصلحة    

 وسعى الفريق العامل  . للتعلم من األقران والتنسيق داخل جمموعات أصحاب املصلحة       املنتدى  
ولكنه الحظ أن الوقت احملدود املتاح       إىل إدماج أكرب عدد ممكن من املقترحات اليت تلقاها،        

وأبرز الفريق العامل بعض املبادئ األساسية الـيت        . للمنتدى ال ميكنه من تلبية مجيع الطلبات      
  . ٢٠١٣أعماله التحضريية للمنتدى السنوي لعام  يفاسترشد هبا 

__________ 

ــر       )١٠( ــاين، انظ ــسنوي الث ــدى ال ــن املنت ــات ع ــن املعلوم ــد م ــى مزي ــالع عل  لالط
www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2013ForumOnBusinessandHumanRights.aspx.  
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، قرر الفريق العامل أن جدول أعمال املنتدى ينبغي أن يـشري إىل أن أسـاس                أوالً  -١٣
املالزمة جملال األعمال التجارية وحقوق اإلنسان هو التأكد من التركيـز            معاجلة التحديات 

، وتعزيـز   ")احلماية واالحترام واالنتـصاف   ("على مجيع األركان الثالثة للمبادئ التوجيهية       
 وأكد الفريق العامل التزامه بإجياد هنج متوازن كأفضل طريقـة    .اًواحداً  تنفيذها بوصفها هدف  

وشـدد الفريـق     .بني أصحاب املصلحة وجتنبه     وبالتصدي الحتمال التسييس   اً،للمضي قدم 
. تعددين وإسهامهم أثناء املنتدى   على أمهية كفالة احلوار بني أصحاب املصلحة امل       اً  العامل أيض 

  لكل ركيزة، تأكد الفريق العامل من      ُبعداًعن كفالة إدماج معظم األفرقة يف املنتدى          وفضالً
 التجاريـة واجملتمـع املـدين     األعمـال   أن كل فريق يضم متكلمني من الدول ومؤسسات         

  .اإلمكان قدر وأصحاب املصلحة املتضررين
إىل اعتماد وممارسة هنـج أصـحاب املـصلحة          عامل دعوته ، واصل الفريق ال   وثانياً  -١٤

اً مما مكن اجملتمع الدويل من املضي قدم       والرباغماتية القائمة على املبادئ ،     املتعددين يف احلوار  
 - هناك حاجة ماسة إليه بشأن اجلوانب الرئيسية لسلوك الـشركات          يف إنشاء معيار عاملي   

   .نتدى ليعكس هذا النهجوُصمم جدول أعمال امل. وأثره يف الناس
العمل مع أصحاب املصلحة على الصعيد اإلقليمي،       اً  ، قرر الفريق العامل أيض    وثالثاً  -١٥

وال سيما الدول، واملؤسسات املالية ومصارف التنمية اإلقليمية، وجلان حقـوق اإلنـسان،             
ضررة، واملبـادرات   ورابطات األعمال التجارية اإلقليمية، واجملتمع املدين واجلهات املعنية املت        

اإلقليمية ألصحاب املصلحة املتعددين، هبدف الوصول إىل مجاهري جديدة والتماس وجهات           
يف تنفيذ املبادئ التوجيهية  بشأن التحديات املواجهة والفرص املتاحة النظر والدروس املستفادة

ملواضـيع  وقرر الفريق العامل أن يصبح التركيز اإلقليمي أيـضاً أحـد ا           . على أرض الواقع  
  . ٢٠١٣املطروحة يف منتدى عام 

التشديد على أن الوقت قد حان لتكثيف اجلهود الراميـة           ، قرر الفريق العامل   ورابعاً  -١٦
إىل توسيع عدد مؤسسات األعمال التجارية والدول اليت تنفذ املبادئ التوجيهية من خـالل              

واثيق قطاع الصناعة، أم باجليل     مناذج املساءلة املنظمة، سواء أكان ذلك بوضع اللوائح، أم مب         
ومـن شـأن إنـشاء      . اجلديد من مبادرات أصحاب املصلحة املتعددين، أم بوسائل أخرى        

على أسـاس إتاحـة     اً  صندوق لبناء القدرات أن ميكن مجيع األطراف املعنية من املضي قدم          
  .معرفة تقنية متينة للجميع

ـ يت تقـضي    للواليته ا اً  ، قرر الفريق العامل، وفق    وخامساً  -١٧ إيالء اهتمـام خـاص     ب
تشديد املنتدى على اآلثار املترتبة علـى        لألشخاص الذين يعيشون يف أوضاع هشة، وجوب      

وأنـار تعمـيم    . تسيري األعمال التجارية يف الشعوب األصلية واألطفال والعمال املهاجرين        
  . اختاذ القرارات ذات الصلة باملنتدىاً مراعاة املنظور اجلنساين أيض

 مـشاركاً  ٤٣أبرز الفريق العامل أن أمانة املنتدى تلقت موارد مالية لدعم حضور      و  -١٨
  . وجمموعات أصحاب املصلحة يف املنتدى السنوياً من البلدان املمثلة متثيالً ناقص
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املنتدى اإلقليمـي ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب              -رابعاً  
  )٢٠١٣أغسطس /آب(

قد منتديات إقليمية للعمل بشكل مباشر مع اجلهات املعنيـة يف           قرر الفريق العامل ع     -١٩
مناطق العامل اخلاصة بكل منها من أجل معرفة املزيد عن ممارسات وحتديات التنفيذ احملليـة               

وناقش الفريق العامل املنتدى اإلقليمي األول      . وتعزيز املبادئ التوجيهية على الصعيد اإلقليمي     
 ٢٠١٣أغـسطس   /لبحر الكارييب، الذي ُعقد يف كولومبيا يف آب       ألمريكا الالتينية ومنطقة ا   

وشارك يف استضافته الفريق العامل واملكتب اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ألمريكا            
وأبرز الفريق العامل أن نتائج املنتـدى        .الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وحكومة كولومبيا     

 كانون ٤ إىل ٢دى السنوي يف جنيف املزمع عقده يف الفترة من اإلقليمي ستنري مناقشات املنت
  .٢٠١٣ديسمرب /األول
 ١٧ شخصاً مسجالً من     ٤١٥ يف املائة من حوايل      ٤١وأشار الفريق العامل إىل أن        -٢٠
 )عن مشاركني من خـارج املنطقـة        فضالً( الكارييب   رمن أمريكا الالتينية ومنطقة البح    اً  بلد

 يف املائة إىل أوساط األعمال التجاريـة،        ٢٨بينما ينتمي    تمع املدين، ينتمون إىل منظمات اجمل   
 يف املائة إىل مؤسسات األمم املتحـدة، وغريهـا مـن            ١٩ يف املائة إىل احلكومات و     ١٢و

املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، والنقابات،          
 بلداً ٢٧ورحب الفريق العامل مبشاركة أشخاص من  . ددينومبادرات أصحاب املصلحة املتع   

فهذه الدينامية املتمثلة يف بناء شبكات من أجل التغـيري   .غري املسبوق  يف هذا احلوار اإلقليمي   
  .شيء ضروري

مارسـني  موأشار الفريق العامل إىل أن املنتدى اإلقليمي أتاح فرص بناء القدرات لل             -٢١
تحديد املسائل املادية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنـسان يف          لاً  واجملتمع املدين، وحيز  

 الشركات وإتاحة   تأثرياملنطقة، وفرصة ملناقشة املمارسات االبتكارية الناشئة املصمَّمة إلدارة         
  .تنمية منصفة بفضل هنج قائم على حقوق اإلنسان

قائمة على   ا مناقشات عملية للمتابعة ُيؤمل أن تنشأ عنه     اً  وحدد الفريق العامل فرص     -٢٢
االحترام وبناءة بشأن كيفية ضمان محاية حقوق اإلنسان واحترامها يف سياق أنشطة األعمال           

ومشلـت أشـكال املتابعـة      . التجارية عن طريق تنفيذ املبادئ التوجيهية يف السياقات احمللية        
، ٢٠١٣ عـام    األخرى للفريق العامل زيارات قام هبا أعضاؤه إىل غواتيماال وكوستاريكا يف          

واجتماعات مع ممثلي منظمة الدول األمريكية، وجلنة البلدان األمريكية حلقـوق اإلنـسان،             
 ومواصلة التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على إدماج املبادئ التوجيهية يف عملـه،             

  .والتعامل املباشر مع عدد من املنظمات األخرى اليت شاركت يف املنتدى اإلقليمي
، ٢٠١٤ويأمل الفريق العامل يف تنظيم منتدى إقليمي مماثل يف أفريقيا خالل عـام                -٢٣

  . اللتماس التمويل والدعم هلذا املقترحيوسيواصل السع
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   ٢٠١٤بعض األنشطة املزمع القيام هبا أثناء عام   -خامساً  
رين ناقش الفريق العامل تقريره املقبل املزمع تقدميه إىل الـدورة الـسادسة والعـش               -٢٤

 إىل اجلمعية العامة على     ٢٠١٤، وقرر أن يركز تقريره السنوي لعام        ٢٠١٤للمجلس يف عام    
  . االعتبارات ذات الصلة بوضع خطط عمل وطنية لتنفيذ املبادئ التوجيهية

ونشر الفريق العامل معلومات عن زياراته القطرية على صفحته املخصصة من املوقع              -٢٥
 بعد التأكد من التواريخ     ٢٠١٤عامل عن برنامج زياراته لعام      وسيعلن الفريق ال   .)١١(الشبكي

  .مع الدول املعنية
 ٢١ إىل   ١٧وسيعقد الفريق العامل دورته الـسابعة يف جنيـف يف الفتـرة مـن                 -٢٦

  .٢٠١٤فرباير /شباط

   لرئيس ونائب الرئيس ا  -سادساً  
لفريـق العامـل    لدى اختتام الدورة السادسة، انُتخبت ألكسندرا غواكيتا رئيسة ل          -٢٧

   .للرئيسةاً وانُتخب ميكل أّدو نائب

        

__________ 
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