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

. يف جنيف  ٢٠١٤ير  فربا/ شباط ٢١إىل   ١٧مؤسسات األعمال دورته السابعة يف الفترة من        
  :، مبا يف ذلك ما يلي٢٠١٤ برنامج عمله وأنشطته لعام ناقش الفريق العاملخالل الدورة، و

التركيز االستراتيجي للفريق العامل على خطط العمل الوطنية، وخريطـة            )أ(  
، وإطالق مستودعه الشبكي للمعلومات وعملية االسـتعراض        ٢٠١٤الطريق لعمله يف عام     

  السنوي؛
مشاورة مفتوحة بشأن العناصر االستراتيجية خلطط العمل الوطنية يف جمال            )ب(  

  ؛املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسانتنفيذ املبادئ التوجيهية 
العوائق القانونية والعملية لسبل االنتصاف الفعالـة يف امليـدان القـضائي              )ج(  

  والتحديات املتصلة بآليات التظلم غري القضائية؛
املنتدى السنوي الثالث املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، املقـرر            )د(  

، واملنتـدى اإلقليمـي     ٢٠١٤ديسمرب  / كانون األول  ٣ إىل   ١عقده يف جنيف يف الفترة من       
 ٢٠١٤الثاين املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، املقرر عقده يف أفريقيـا يف عـام               

  ؛)يؤكد املوعد الحقاً(
  ؛٢٠١٥ و٢٠١٤ لعاميزيارات الفريق العامل القطرية املقترحة   )ه(  
مشاريع الفريق العامل األخرى واملسائل البارزة، مبا يف ذلك تقرير الفريـق              )و(  

العامل املزمع تقدميه إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته السادسة والعشرين؛ والرسائل املتعلقة 
 بعثها الفريق العامل إىل دول ومؤسسات لألعمـال  باالدعاءات وطلبات اإلجراء العاجل اليت  

صندوق عاملي مرتبط باألمم املتحدة معين باألعمال التجاريـة وحقـوق           إنشاء  التجارية؛ و 
اإلنسان؛ واستعراض للمعلومات املتعلقة مبوارد الفريق العامل؛ وخطة الفريق العامل إلنـشاء            

 مرجعي معـين بتـسوية الرتاعـات؛        فريق مرجعي غري رمسي معين باملنتدى السنوي وفريق       
  .واستعراض البنك الدويل لسياساته املتعلقة بالضمانات؛ ومبادرة أطر اإلبالغ والضمان

  .ويلخص هذا التقرير بعض البنود الرئيسية اليت نوقشت  -٢

  التركيز االستراتيجي على خطط العمل الوطنية  -ثانياً  
التقدم احملرز يف جمال نشر     ) أ(ته لتعِكس   ناقش الفريق العامل كيفية تعديل استراتيجي       -٣

املبادئ التوجيهية املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنـسان علـى الـصعيد العـاملي،              
نفـاذ  ) ج(ضرورة تعزيز التنفيذ على صعيد الدول ومؤسسات األعمال التجاريـة و           )ب(
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وقـرر  . وخروقهـا الصرب إزاء استمرار اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان           
تعزيـز  ) ب(منح األولوية خلطط العمل الوطنية يف استراتيجيته؛ و       ) أ: (الفريق العامل ما يلي   

. عمله املتعلق باللبنات االستراتيجية الرئيسية للنظام العاملي لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان         
وتعزيـز أداء   لوصول إىل القـضاء     ليت تعيق ا  وستشمل تلك اجلهود معاجلة مشكل احلواجز ا      

 وتوفري اخلربات التقنية هليئات األمم املتحدة القائمة حلقوق اإلنـسان           ،اآلليات غري القضائية  
وسيواصـل  . واملشاركة يف آليات األمم املتحدة، من قبيل عملية االستعراض الدوري الشامل 

يمية لـضمان  الدولية واإلقلكامة الفريق العامل تشجيع إدماج املبادئ التوجيهية يف هياكل احل 
كما سريكز على   . قدر أكرب من منع انتهاكات حقوق اإلنسان وخروقها ومساءلة مرتكبيها         

اجلهود الرامية إىل تسريع وترية إجراءات الدول ومؤسسات األعمال ومنظمات اجملتمع املدين            
  .العتماد املبادئ التوجيهية

ارية وحقوق اإلنـسان إىل     ويف أول تقرير قدمه الفريق العامل املعين باألعمال التج          -٤
، حث الدول على النظر يف مـسألة        )A/HRC/20/29 (٢٠١٢جملس حقوق اإلنسان يف عام      

 تشرين ٢٩ إىل ٢٥يف دورته السادسة املعقودة يف الفترة من قرر و. اعتماد خطط عمل وطنية 
مـل   إىل اجلمعية العامة على خطط الع٢٠١٤، أن يركز يف تقريره لعام     ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين

وحظَي ذلك القرار بالدعم خالل املناقـشات       ). ٢٤، الفقرة   A/HRC/WG.12/6/1(الوطنية  
 عندما اجتمع الفريـق     ٢٠١٣ديسمرب  /املستمرة مع احلكومات، مبا يف ذلك يف كانون األول        

وقد أفـرزت   . العامل مع الدول يف إطار دورة قبل موعد املنتدى بشأن خطط العمل الوطنية            
من اإلجنازات املبكرة ومن    اً  من التعلم من األقران، وحدد املشاركون عدد      الدورة جولة أوىل    

.  ومـن التحـديات املواَجهـة      ،الفرص املتاحة ملواصلة صياغة السياسات وإصالح األنظمة      
وسيشمل تقرير الفريق العامل املزمع تقدميه إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورتـه الـسادسة               

  . العمل الوطنيةمعلومات بشأن خططاً والعشرين أيض
وقرر الفريق العامل اعتماد خريطة طريق لتعزيز ممارسة األخذ خبطط عمل وطنيـة               -٥

  :فعالة مشلت املراحل التالية
مشاورة مفتوحة بشأن العناصر االستراتيجية خلطط العمـل        : ٢٠١٤فرباير  /شباط •

 ؛حقوق اإلنسانالوطنية يف جمال تنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة باألعمال التجارية و

إطالق املستودع الشبكي للمعلومات بشأن خطـط العمـل         : ٢٠١٤فرباير  /شباط •
 ؛)١(الوطنية للدول وعملية االستعراض السنوي

مشاورة على شبكة اإلنترنت بشأن مشروع إطار    : ٢٠١٤مايو  /أيار - أبريل/نيسان •
 الـدول   مرجعي خلطط العمل الوطنية ودراسة استقصائية للتقدم احملرز على صعيد         

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspxانظر  )١(
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فيما يتعلق خبطط العمل الوطنية واجلهود الراميـة إىل تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة               
 ؛)٢(األخرى

عقد حلقة عمل للخرباء بشأن خطط العمل الوطنية أثناء الدورة          : ٢٠١٤مايو  /أيار •
 ؛)٣(الثامنة للفريق العامل

إىل اجلمعية  صياغة الفريق العامل ملشروع تقريره      : ٢٠١٤يونيه  /حزيران - مايو/أيار •
 ؛العامة بشأن خطط العمل الوطنية

مواصلة حبـوث الفريـق العامـل       : ٢٠١٤نوفمرب  /شرين الثاين  ت - يونيه/حزيران •
 ؛ومشاورته وصياغته لإلرشادات املتعلقة خبطط العمل الوطنية

تقدمي الفريق العامل لتقريره بشأن خطـط العمـل         : ٢٠١٤أكتوبر  /تشرين األول  •
ـ        الوطنية إىل اجلمعية ال    ـ اً  عامة يف نيويورك؛ وسيتـضمن التقريـر أساس اً مفاهيمي

 ؛لإلرشادات املتعلقة بوضع خطط العمل الوطنية وتنفيذها ومتابعتها

إطالق الفريق العامل ملشروع اإلرشادات املتعلقـة       : ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول  •
 ؛خبطط العمل الوطنية؛ وسيوجه الفريق العامل تنفيذ اإلرشادات مدة عامني

 ؛ استعراض اإلرشادات:٢٠١٥ •

النهائية املتعلقة خبطط    إرشاداته   إصدار الفريق العامل  : ٢٠١٦ديسمرب  /كانون األول  •
 .العمل الوطنية

غري عديدة،    يسلِّم الفريق العامل بأن تنفيذ املبادئ التوجيهية ميكن أن يتخذ أشكاالً            -٦
ار البّناء بني جهات معنية     فهي تشجع احلو  . يلتزم بتعزيز خطط العمل الوطنية لعدة أسباب      أنه  

متعددة بشأن املسائل املتصلة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان؛ وتكفل اعتمـاد املبـادئ       
التوجيهية على الصعيد احمللي؛ وتستوعب كل األركان الثالثة للمبادئ التوجيهية؛ وهي مرنة            

رية وحقوق اإلنسان اليت    عاجلة جمموعة املشاكل املتصلة مبجال األعمال التجا      بالقدر الكايف مل  
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . عن معاجلة تنوع البيئات التنظيمية     ميكن أن يواجهها البلد، فضالً    
 األعمـال التجاريـة     وسيلة رئيسية للمساعدة يف جعل جمـايل      تشكل خطط العمل الوطنية     

قط عـدد   املشاكل العاملية ال ميكن أن حيلها ف      و.  على نطاق العامل   نيوحقوق اإلنسان متساوي  
  .ضئيل من البلدان أو الشركات

__________ 

 سُتطلَق املشاورة على الصفحة الشبكية للفريق العامل  )٢(
)www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx (     ومركز مـوارد األعمـال

 ).www.business-humanrights.org/Home(التجارية وحقوق اإلنسان 
وميكن االطالع على مزيـد  . مايو/ أيار٩ إىل ٥سُتعقَد الدورة الثامنة للفريق العامل يف جنيف يف الفترة من            )٣(

 .www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGSessions.aspxمن املعلومات بشأن هذا احلدث يف 
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مشاورة مفتوحة بشأن العناصر االستراتيجية خلطط العمل الوطنيـة يف        -ثالثاً  
جمال تنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة باألعمـال التجاريـة وحقـوق           

  اإلنسان
العناصر االستراتيجية خلطـط العمـل      حضر مشاورة الفريق العامل املفتوحة بشأن         -٧

 ة يف جمال تنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة باألعمـال التجاريـة وحقـوق اإلنـسان              الوطني
)  منهم من البعثات الدائمـة املوجـودة يف جنيـف          ٦٠أكثر من   (للدول     ممثالً ١٧٥ زهاء

. وملؤسسات األعمال التجارية ومنظمات اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان         
املشاركون أدوار اجلهات املعنية املختلفة يف وضع خطط العمل         وخالل املشاورة، استكشف    

الوطنية؛ واملضمون املوضوعي الرئيسي لتلك اخلطط، من قبيل إرشادات السياسات املتعلقـة            
باإلبالغ والشراء وبناء القدرات وإصالح األنظمة؛ وتنفيذ خطط العمل الوطنيـة ووضـع             

وطنية يف عموم بلدان اجلنوب والتحديات      جدول دوري الستعراضها؛ وأمهية خطط العمل ال      
، اليت دامت ثـالث     املشاورةتضمنت  و. )٤(اليت تواجه عملية وضعها على نطاق تلك املنطقة       

أتيحت ملـن تعـذر علـيهم       " استماع"فرباير، خدمة   / شباط ٢٠ واليت ُعِقدت يف     ساعات
  .حضورها شخصياً

، ةنائب الرئيـس  أدىل  و.  غواكيتا ألكساندراوأدارت املشاورةَ رئيسةُ الفريق العامل،        -٨
كما ضم فريق املشاركني األشخاص     . باسم الفريق العامل  ، مبالحظات استهاللية    مايكل آدو 

  :التالية أمساؤهم
إفيت ستيفينس، السفرية املفوضة فوق العادة، واملمثلة الدائمـة للبعثـة الدائمـة              •

 ؛رى يف جنيفلسرياليون لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخ

يانيك فابر، مستشار كبري يف جمال السياسات يف شعبة حقوق اإلنسان والـشؤون              •
لدى السياسية والقانونية التابعة إلدارة املنظمات املتعددة األطراف وحقوق اإلنسان          

 ؛اهلولنديةاحلكومة 

 ؛"نسليه"كريستيان فروتيجر، نائب رئيس شعبة الشؤون العامة العاملية يف شركة  •

 ؛ ميثفني أوبراين، مستشار خاص للمعهد الدامنركي حلقوق اإلنسانكلري •

خبرية مساعدة للشؤون القانونية وشؤون السياسات لـدى هيئـة          سارا بالكويل،    •
 ؛املائدة املستديرة الدولية ملساءلة الشركات

__________ 

ــة يف       )٤( ــات املتاح ــة والبيان ــشاورة املفتوح ــاهيم امل ــذكرة مف ــى م ــالع عل ــن االط ميك
www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGSessions.aspx. 
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ـ   • اً جوان باور، خبرية استشارية يف مركز الدراسات القانونية التطبيقية، ومثلت حتالف
 .ركز وجامعة سنغافورة إلدارة األعمال وجامعة ويتس وشركاء آخرينضم امل

وأعلن السيد آدو عن إطالق املستودع الشبكي للمعلومات بشأن خطـط العمـل               -٩
 التابع للفريق العامل وخريطة الطريق اليت وضعها الفريق إلعداد اإلرشادات املتعلقة            )٥(الوطنية

وكرر موقف الفريق العامل املتمثـل يف أن        . بعتهابوضع خطط العمل الوطنية وتنفيذها ومتا     
املبادئ التوجيهية تنفيـذاً واسـع   خطط العمل الوطنية تشكل أداة حتفيز رئيسية لتعزيز تنفيذ    

ويف الوقت ذاتـه، لفـت      . اخلططلوضع هذه    وأوضح القيمة االستراتيجية     النطاق وشامالً، 
  : قبيلاالنتباه إىل ضرورة معاجلة مسائل أساسية وهامة، من

  كيفية الشروع يف خطة عمل وطنية؛  )أ(  
  ما هي العمليات اليت جتعل خطة عمل وطنية فعالة؟  )ب(  
  وطنية؟العمل الهل هناك حد أدىن ملضمون خطة   )ج(  
ما هي العملية الدولية اليت ميكن أن تشجع التزام الدول بوضـع وتنفيـذ                )د(  

  خطط عمل وطنية؟
  وطنية؟العمل الُيستعَرض مضمون خطة كم مرة ينبغي أن ُيراَجع و  )ه(  
  هل يوجد منوذج مثايل خلطط العمل الوطنية؟  )و(  
هل ينبغي للدول أن تضع خطط عمل وطنية مستقلة أم ميكنها أن ُتدِمجها               )ز(  

  بشكل مفيد يف االستراتيجيات واخلطط القائمة ذات الصلة؟
  كيف ميكن تفادي ازدواجية اجلهود القائمة؟  )ح(  
ميكن للدول أن تستفيد استفادة قصوى من املوارد احمللية وتـستعني           كيف    )ط(  

  باخلربات األجنبية؟
بعض العناصر األساسية املتصلة بالعملية واملوضوعية خلطـط        اً  وبيَّن السيد آدو أيض     -١٠

ومشلت هذه العناصر كفالة مشاركة جهات معنية متعددة واتساق السياسات          . العمل الوطنية 
د شرط مراعاة مؤسسات األعمال التجارية حلقوق اإلنسان؛ والتركيز على          احلكومية؛ وتوطي 

مبا يف ذلك أحكام    (الركن الثالث من املبادئ التوجيهية فيما يتعلق بتوافر سبل انتصاف فعالة            
تتيح خالل أجل قصري معاجلة مشكل اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنـسان              

؛ وتوضيح أسلوب تنفيذ الدول لسياسات تنظـيم        )التجاريةاليت هلا صلة مبؤسسات األعمال      
أو ختـضع   /على أراضيها و  مقارها  األنشطة اليت تقوم هبا يف اخلارج مؤسسات أعمال توجد          

  .لواليتها القضائية
__________ 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspxانظر  )٥(



A/HRC/WG.12/7/1 

7 GE.14-13319 

وعاجلت عروض املشاركني يف النقاش ومـداخالت احلـضور كافـة العناصـر               -١١
وأعرب عدد من الدول عن .  لتركيز املشاورةاالستراتيجية اليت حددها الفريق العامل كمحور

واقتـرح  . دعمها خلطط العمل الوطنية باعتبارها أداة رئيسية لتنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة            
مشاركون منتمون إىل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املـدين جعـل             

املشاركني على أنه ينبغـي     وحصل اتفاق عام بني     . اًعاملياً  اعتماد خطط العمل الوطنية شرط    
غري أنه ُسلِّم بأن    . إعداد خطط العمل الوطنية من خالل عمليات تشمل جهات معنية متعددة          

وعلى سبيل املثال، قررت احلكومـة      . الطريقة اليت جتري هبا عملياً هذه العمليات قد ختتلف        
لقطاع األعمـال   اهلولندية، فيما يتعلق بإعداد خطة عملها الوطنية، عقد مشاورات منفصلة           

واجملتمع املدين واهليئات األخرى ذات الصلة لضمان االستماع بسهولة لآلراء واألولويـات            
  .املتباينة
ودوِفع عن فكرة أن تستند خطط العمل الوطنية إىل تقييم مرجعي متني أو حتليـل                 -١٢

تتسم باالستمرارية وتشمل مواعيد لالستعراض الدوري؛ وتتضمن عنـصري         للثغرات؛ وأن   
وباإلضافة إىل ذلك، شددت املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان علـى أن           . الرصد والتقييم 

على حقوق اإلنسان؛ وعلى سـبيل      اً  قائماً  عملية إعداد خطة عمل وطنية ينبغي أن تتبع هنج        
ي على املساءلة وتتسم بعـدم التمييـز وبـالتمكني          املثال، ينبغي أن تكون تشاركية وتنطو     

  .ومراعاة القانون وتركز على ذوي احلقوق
وحصل اتفاق واسع النطاق على أن خطط العمل الوطنية ينبغي أن تشمل نطـاق                -١٣

كما ينبغي . الوصول إىل سبل االنتصاف: املبادئ التوجيهية بكامله، مبا يف ذلك الركن الثالث  
وأوصى بعض املشاركني   .  اتساق السياسات وأن تكون عملية املنحى      أن تكفل هذه اخلطط   

إيالء الـشركات العنايـة     بأن تقدم خطط العمل الوطنية إرشادات وتوضيحات بشأن مبدأ          
على املستوى  وبشأن آليات التظلم غري القضائية، مبا يف ذلك آليات          الواجبة حلقوق اإلنسان    

 آخرون أن تعزز هذه اخلطط الـشفافية وممارسـة          واقترح. فيها الشركات ُتشَرك  العمليايت  
وشدد عدد من . للدول يف تنفيذ املبادئ التوجيهية   اً  نشطاً  الشركات لدور اإلبالغ وحتدد دور    

احتمال تعرض املدافعني عـن     ط العمل الوطنية ينبغي أن تراعي متاماً        املشاركني على أن خط   
ـ و" األم "دولالرِزت الفوارق بني    كما أُب . حقوق اإلنسان واجملتمعات املتأثرة للخطر     دول ال

  ".املضيفة"
وشدد املشاركون من القطاع اخلاص على أمهية مواءمة املعايري واملمارسات علـى              -١٤

. الصعيد الدويل لضمان أرضية متساوية ملؤسسات األعمال التجارية من البلـدان املختلفـة            
رشيد والقدرة على اإلنفاذ على     ويشمل ذلك ضرورة حتسني النظم القضائية وتعزيز احلكم ال        

وشدد بعض املشاركني على أن جناح خطط العمل الوطنية سيقوم على معرفـة             . نطاق العامل 
كما شددوا على أمهية توضيح التوقعات      . مجيع اجلهات املعنية ملضموهنا واستشارهتا خبصوصه     

  .بالنسبة ملؤسسات األعمال التجارية الصغرية واملتوسطة احلجم
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ا خبصوص عموم بلدان اجلنوب، فقد ُشدِّد على التحدي الكبري الذي تـشكله             وأّم  -١٥
ومن بني االعتبارات احملددة األخـرى      . القطاعات غري الرمسية الكبرية يف بعض االقتصادات      

ضرورة أن تعاجل خطط العمل الوطنية يف عموم بلدان اجلنوب مـشاكل املنـاطق املتـأثرة                
وضع الفئات الضعيفة ومساءلة وكاالت األمن العامة واخلاصة        بالرتاعات واملسائل اجلنسانية و   

كما ُشـدد   . ومشكل احلصول على األراضي ومسألة احلقوق املتعلقة بالعمل والبيئة واِمللكية         
أو بني الشركات عرب الوطنية والدول      /على اختالالت السلطة بني الشركات واجملتمع املدين و       

لنامية مسألة األعمال التجارية وحقـوق اإلنـسان يف         وأوصي بأن تدمج الدول ا    . املستقبِلة
تنـسيق اجلهـود    وكاالُت التخطـيط احلكوميـة      تتوىل  خطط التنمية الوطنية القائمة، وأن      

غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مهمة الرصد الوثيق وتقـدمي           واملنظمات  
  .الدعم

  الوصول إىل سبل االنتصاف  -رابعاً  
يق العامل الركن الثالث من املبادئ التوجيهية املتعلق بالوصول إىل سـبل            الفرحبث    -١٦

االنتصاف؛ وعلى وجه اخلصوص، مسألة الثغرات القائمة يف جمـال الوصـول إىل سـبل                
.  وإجراءات آليات التظلم غري القضائية ونتائجها      ، ومعايري حتديد املسؤولية   ،االنتصاف الفعالة 

اليت أجازت إجراَءها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق         وناقش الفريق العامل الدراسة     
حنو نظـام   : مسؤولية الشركات عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان      "اإلنسان وعنواهنا   

، ومقترح بعض الـدول   )٦("أكثر عدالً وفعاليةً لسبل االنتصاف املتاحة مبوجب القانون احمللي        
لية بشأن معاهدة متعلقة حبقوق اإلنسان والشركات الداعي إىل الشروع يف عملية حكومية دو

  .عرب الوطنية

املنتدى السنوي الثالث املعين باألعمال التجارية وحقـوق اإلنـسان            -خامساً  
  واملنتدى اإلقليمي الثاين

، ١٧/٤قـراره   مبوجب  ناقش الفريق العامل، الذي أناط به جملس حقوق اإلنسان،            -١٧
سنوي املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنـسان، الـدروس         والية توجيه أعمال املنتدى ال    

، والتحـضريات   ٢٠١٣ديسمرب  /املستخلصة من املنتدى الثاين، الذي ُعِقد يف كانون األول        
 ٣  إىل١املنتدى الثالث يف جنيف، يف قصر األمم، يف الفترة من          يعقد  وقرر أن   . للمنتدى الثالث 
  .٢٠١٤ديسمرب /كانون األول

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/OHCHRstudyondomesticlawremedies.aspxاملعلومات متاحة يف  ) ٦(
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فريق األصدقاء غري الرمسي    مع  اً  ريق العامل، خالل دورته السابعة، اجتماع     وعقد الف   -١٨
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، الذي يتألف من األعضاء املهتمني والدول الـيت            املعين ب 

وخالل االجتماع، ذكَّـر الفريـق العامـل        . نلديها مركز املراقب يف جملس حقوق اإلنسا      
 ه،املواضيع اليت نوقشت في وبوفرة ٢٠١٣ى السنوي الثاين يف عام     يف املنتد  باملشاركة الواسعة 

  . من جناح ذلك املنتدى٢٠١٤والتمس آراء الدول خبصوص كيفية االستفادة يف عام 
طلب تسجيل، حيـث فـاق عـدد         ١ ٥٠٠واجتذب املنتدى السنوي الثاين حنو        -١٩

وشدد الفريق العامل على    . ألولاملسجلني األعداد املرتفعة من املسجلني يف املنتدى السنوي ا        
أمهية احلرص على أن يتيح املنتدى السنوي الفرصة إلجراء حوار بّناء بـني جهـات معنيـة      

شدد على أمهيـة    كما  . متعددة بشأن االجتاهات والتحديات يف جمال تنفيذ املبادئ التوجيهية        
 التجارية يف جمال    االستماع لوجهات نظر الضحايا وإبراز املمارسات اجليدة لقطاع األعمال        

 يف  الّإىل أن هذه األهداف مل يكن من السهل التوفيق بينها، إ          اً  تنفيذ املبادئ التوجيهية، مشري   
واقترح الفريق العامـل أن     . احلاالت اليت كان فيها املشاركون مستعدين للتحاور بشكل بّناء        

 تضم حمور تركيـز     يركز املنتدى السنوي الثالث على مسألة خطط العمل الوطنية باعتبارها         
لثالثة للمبادئ التوجيهية، مبا يف ذلك الوصـول إىل سـبل           استراتيجياً على مجيع األركان ا    

  .االنتصاف الفعالة
 أعربـت   يف جمال األعمال التجارية وحقوق اإلنسان،     ويف اجتماع فريق األصدقاء       -٢٠

تماد هنج بّناء قـائم     األمهية االستراتيجية ملواصلة اع   عن  الدول عن دعمها للمنتدى السنوي و     
على مشاركة جهات معنية متعددة بغرض تعزيز تنفيذ املبادئ التوجيهية، مبا يف ذلك العمـل       

تضييق حمـور   تضمنت أفكار أخرى    و. الرامي إىل تعزيز إمكانية الوصول إىل سبل االنتصاف       
صـول إىل   الو(تركيز املنتدى السنوي الثالث حبصره يف الركن الثالث من املبادئ التوجيهية            

وزيادة مشاركة قطاع األعمال التجارية وضحايا انتـهاكات الـشركات          ) سبل االنتصاف 
  .حلقوق اإلنسان

القتراحـات مـن    اً  وقرر الفريق العامل إجراء استقصاء عرب شبكة اإلنترنت التماس          -٢١
اجلهات املعنية خبصوص املواضيع واملتكلمني والشكل والتطورات اجلديـدة واملبـادرات يف            

كما قـرر   . دان األعمال التجارية وحقوق اإلنسان اليت ميكن إبرازها يف املنتدى السنوي          مي
الفريق العامل استكشاف إمكانية إنشاء فريق مرجعي غري رمسي للمنتدى السنوي يتألف من             
خرباء ميثلون مجيع اجلهات املعنية الرئيسية، من قبيل قطاع األعمال التجارية واجملتمع املدين،             

. ن املشورة بصفتهم الشخصية بشأن جدول أعمال املنتدى ومشاركة اجلهات املعنية          ويقدمو
وسُتقدَّم الترشيحات للفريق املرجعي من خالل االستقصاء الوشيك إجـراؤه عـرب شـبكة              

  .اإلنترنت
كما أمجل الفريق العامل خطته لعقد منتدى إقليمي معين باألعمال التجارية وحقوق              -٢٢

، عقب جناح املنتدى اإلقليمي املعين باألعمـال التجاريـة        ٢٠١٤ يف عام    اإلنسان يف أفريقيا  
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وحقوق اإلنسان اخلاص بأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب الذي ُعِقـد يف ميـديلني،              
اً  مناسـب اًوينتظر الفريق العامل تأكيد التمويل وموعـد . ٢٠١٣أغسطس /كولومبيا، يف آب 

  . تنظيم املنتدى اإلقليمي يف أفريقيااستراتيجيني للمساعدة يفوشركاء 

  ٢٠١٥ و٢٠١٤القطرية املقترحة للفترة الزيارات   -سادساً  
 من الفريق العامل إجراء زيارات قطرية       ١٧/٤طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -٢٣

وبعد أن أجرى الفريـق العامـل       . واالستجابة على الفور للدعوات املوجهة إليه من الدول       
ملتحدة األمريكية   وإىل الواليات ا   ٢٠١٢أكتوبر  /ة إىل منغوليا يف تشرين األول     زيارات قطري 

يف اً  ، يود أن يـزور بلـدان      ٢٠١٣يوليه  / وغانا يف متوز   ٢٠١٣مايو  /أيار -أبريل  /يف نيسان 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ويف شرق أوروبا والشرق األوسط ومشال أفريقيا يف             أمريكا
  .٢٠١٥ و٢٠١٤عامي 

  مشاريع الفريق العامل األخرى واملسائل البارزة  -سابعاً  
ناقش الفريق العامل التقرير الذي سيقدمه إىل جملس حقـوق اإلنـسان يف دورتـه        -٢٤

ويربز التقرير إجنازات الفريق العامل وأنـشطته  . ٢٠١٤يونيه /السادسة والعشرين يف حزيران 
تقرير بشأن دراسة استقـصائية     :  التالية ويضم التقرير اإلضافات  . ٢٠١٤واستراتيجيته لعام   

 اإلقليمي املعـين باألعمـال التجاريـة        ٢٠١٣لقطاع الشركات؛ وتقرير بشأن منتدى عام       
وحقوق اإلنسان اخلاص بأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ وتقرير بشأن البعثـة إىل              

قرير بشأن حلقة عمل للخـرباء      الواليات املتحدة األمريكية؛ وتقرير بشأن البعثة إىل غانا؛ وت        
  .بشأن سبل االنتصاف غري القضائية ُعِقدت يف تورونتو

كما ناقش الفريق العامل طلبات اإلجراء العاجل والرسائل املتعلقة باالدعاءات الـيت      -٢٥
أرسلها إىل دول ومؤسسات لألعمال التجارية باسم ضحايا النتهاكات وخروق مزعومـة            

 تقرير اإلجراءات اخلاصة    ملعلومات املتعلقة بتلك احلاالت الفردية يف     وتوَجز ا . حلقوق اإلنسان 
. لبالغات الذي ُيقدَّم إىل جملس حقوق اإلنسان يف كل دورة من دوراته العادية            العام املتعلق با  

وقرر الفريق العامل إصدار مذكرة إعالمية منفصلة بـشأن أنـشطته وبالغاتـه يف ذلـك                
  .املهم اجملال
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صندوق عاملي مرتبط باألمم املتحدة     إنشاء  ق العامل موقفه بشأن مسألة      وأكد الفري   -٢٦
       / شـباط ٢٧يف ذلـك الـصدد يف   اً ، وأصدر بيان  باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان    معين

  .)٧(٢٠١٤فرباير 
وقد وفرت األمـم    . واستعرض الفريق العامل حالة املوارد املتصلة مبختلف أنشطته         -٢٧

ميزانيتها العادية موارد، منها موظفو الدعم، ألعضاء الفريق العامل من أجل           املتحدة يف إطار    
االضطالع بالبعثات القطرية املسندة واملشاركة يف الدورات العادية للفريق العامل يف جنيف            
واملنتدى السنوي املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، وأتاحت إمكانية مشاركة عدد           

وقد حث الفريق العامل الدول والشركاء اآلخرين       .  يف املنتدى السنوي   حمدود من احملاضرين  
على توفري مزيد من الدعم له لضمان قدرته على تنفيذ خطة عمله، وخباصة املنتديات السنوية               

  .واإلقليمية
أحدمها ملساعدته يف توجيه    : وقرر الفريق العامل إنشاء فريقني مرجعيني غري رمسيني         -٢٨

املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، واآلخر ملساعدته يف نشر وتنفيذ          املنتدى السنوي   
وأعقب هذان الفريقان املرجعيـان غـري       . املبادئ التوجيهية بقدر أكرب يف أوضاع الرتاعات      

الرمسيني إنشاء فريق مرجعي خمصص معين بالشؤون اجلنسانية وفريق مرجعـي قـانوين يف              
  .ل يف االضطالع بعمله يف هذين اجملالني ملساعدة الفريق العام٢٠١٣ عام
وناقش الفريق العامل استعراض البنك الدويل لسياساته املتعلقة بالضمانات البيئيـة             -٢٩

وأشار، بصفة خاصة، إىل املرحلة الثانية املقبلة من عملية استعراض الضمانات،           . واالجتماعية
 إلطار متكامل مقتـرح لالسـتعراض       اليت ُيتوقَّع أن ينشر البنك الدويل خالهلا أول مشروع        

  .واملوافقة
بشأن خمتلف مشاريع الفريق العامل وأنشطته املندرجـة يف    اً  كما قدم األعضاء حتديث     -٣٠

نطاق واليته، مبا يف ذلك مناقشة بشأن أحدث التطورات يف مبادرة أطر اإلبالغ والضمان،              
. )٨(تند إىل املبادئ التوجيهيـة    وهي مبادرة استشارية إلعداد أطر عامة لإلبالغ والضمان تس        

   .مقترحات مشاريع جديدةاً وناقش الفريق العامل أيض

        

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/2014Activities.aspxاملعلومات متاحة يف  )٧(
ميكن االطالع على قائمة تشمل أنشطة الفريق العامل املندرجة يف نطاق واليته ومشاريعه مع املبـادرات يف     )٨(

ــدان األعمــال التجار ــسان يف مي ــوق اإلن ــة وحق  /www.ohchr.org/Documents/Issues/Businessي
WGActivitiesAndEngagement.pdf. 


