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عقد الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من              -١
  . يف جنيف٢٠١٢مايو /أيار ١١ إىل ٨مؤسسات األعمال دورته الثانية يف الفترة من 

وشارك الفريق العامل قبل دورته يف مؤمتر خرباء االحتاد األورويب املعين مبؤسـسات               -٢
، ورحب فيهـا    ٢٠١٢مايو  /أيار ٧األعمال وحقوق اإلنسان، الذي ُعقد يف كوبنهاغن يف         

باقتراح االحتاد األورويب أن تقوم دولُه األعضاء بوضع خطط وطنية لتنفيذ املبادئ التوجيهية             
 التجارية وحقوق اإلنسان، وبتركيزه على وضع توجيهات لقطاعات حمـددة           بشأن األعمال 

وللمؤسسات التجارية الصغرية واملتوسطة احلجم بشأن تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية من خالل 
عملية تشاور مع خرباء، وحكومات، ومنظمات جمتمع مدين، وأطراف فاعلـة يف قطـاع              

وأعرب الفريق العامل عن تأييده هلذه املبـادرات        . املالشركات يف أوروبا ومن بقية أحناء الع      
داعياً االحتاد األورويب ودوله األعضاء إىل ضمان إشراك أصحاب املصلحة من املناطق األخرى 
  . يف العملية التشاورية، خصوصاً بالنظر إىل الطبيعة عرب الوطنية للعمليات التجارية وإىل تأثريها

خلطوات الالحقة فيما يتعلق بتنفيـذ اسـتراتيجيته، وهـي          واتفق الفريق العامل على ا      -٣
، وعلى املنتدى املعين باألعمال     )١(اخلطوات املبيَّنة يف تقريره األول املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان         

وعقد الفريق العامل اجتماعات مع دول أعضاء من مجيع         . ٢٠١٢التجارية وحقوق اإلنسان لعام     
 حقوق اإلنسان، أبلغته مبزيد من املعلومات عن اجلهود واملبـادرات           اجملموعات اإلقليمية يف جملس   

ودعـا  . اجلارية، وأسهمت يف حتديد فرص تنفيذ املبادئ التوجيهية ونشرها على الصعيد اإلقليمي           
واجتمع الفريق العامل أيضاً مع ممثلـي منظمـات         . الفريق العامل إىل توحيد هدف هذه اجلهود      

ات األعمال ومع ممثلني ملنظمة العمل الدولية ملناقشة التقدم احملـرز يف            اجملتمع املدين لقطاع مؤسس   
  .تنفيذ املبادئ التوجيهية ومواضيع تتعلق باملنتدى املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

وأجرى الفريق العامل مشاورات مفتوحة بشأن االجتماع السنوي املقبل للمنتـدى             -٤
وهو يتوجه بالشكر إىل املشاركني من ممثلي الدول . قوق اإلنساناملعين باألعمال التجارية وح

 مـشارك، علـى   ١٠٠األعضاء واجملتمع املدين ومؤسسات األعمال، الذين زاد عددهم عن       
بناءة خالل املشاورات سواء فيمـا يتـصل باحملـاور          عديدة و أسهموا به من مقترحات      ما

  .املوضوعية للمنتدى أو مبنهجيته
 العامل حالياً بوضع اإلطار املقترح وقائمة أولية باجملـاالت واملواضـيع،            ويقوم الفريق   -٥

وذلك باالستناد إىل ما تلقاه خالل املشاورات اليت عقدها مع أصحاب املصلحة من إسهامات              
وسيسعى املنتدى، يف مجلة أمور، إىل تعزيز التبادل اهلادف بني أصحاب املصلحة            . بشأن املنتدى 

اعي، مع التركيز على حتديد فرص نشر املبادئ التوجيهية وتنفيذها يف مجيـع       وتعزيز التعلم اجلم  
. املناطق، إضافة إىل تعزيز خربة خمتلف اجلهات الفاعلة يف تنفيذ املبادئ التوجيهيـة وتطبيقهـا              

وينبغي أن تسهم مناقشات املنتدى كذلك يف التغلب على الصعوبات القائمة يف هذا الـصدد،               
. ت املتعلقة بإجياد سبل انتصاف فعالة لألفـراد واجلماعـات املتـضررين           يف ذلك الصعوبا   مبا

__________ 
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وسيسعى الفريق العامل إىل ضمان مشاركة واسعة ومتوازنة ألصحاب املصلحة يف املنتـدى،             
 يف ذلك الدول، ومؤسسات األعمال، واجملتمع املدين، واألفراد واجلماعـات املتـضررين،            مبا

وسـوف  . وغريهم من أصحاب املصلحة الرئيسيني يف جمال األعمال التجارية وحقوق اإلنسان 
يعمل الفريق العامل بشكل وثيق مع اجلهات الفاعلة الرئيسية األخرى يف جمال األعمال التجارية              
وحقوق اإلنسان من أجل حتقيق أقصى قدر ممكن من التآزر لضمان أن تعزز نتـائج املنتـدى                 

لفعال للمبادئ التوجيهية وأن تسهم يف جدول األعمال املوسع املتعلق بتناول مـسألة             التنفيذ ا 
  .األعمال التجارية وحقوق اإلنسان على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين

 ،٢٠١٢أغسطس  / قبل حلول هناية آب    ،)٢(يف الصفحة الشبكية للفريق العامل    وسُتقدَّم    -٦
 وسُتنشر على .فاصيل عن كيفية التسجيل للمشاركة فيهمعلومات أخرى عن املنتدى تشمل ت  

جمموعة أولية من الوثائق املتعلقة باملنتدى تشمل مشروع جدول أعمـال،           املذكورة  الصفحة  
الصفحة الرجوع إىل   وأصحاب املصلحة مدعوون إىل     . ٢٠١٢سبتمرب  /أيلولوذلك قبل هناية    

  .ثاتالشبكية للمنتدى بشكل دوري لالطالع على آخر التحدي
ويسعى الفريق العامل، وفقاً الستراتيجيته، إىل توحيد اجلهود وضـمان تكاملـها              -٧

ولدعم هذه اجلهـود    . يتعلق بتفسري التوجيهات وتفصيلها على أساس املبادئ التوجيهية        فيما
يضع الفريق العامل معايري ينبغي جلميع أصحاب املـصلحة أخـذها يف            سوضمان توحيدها،   

. دوات التفسري أو التوجيهات الرامية إىل دعـم املبـادئ التوجيهيـة           االعتبار لدى وضع أ   
جوانب حمـددة مـن املبـادئ       بشأن  وباإلضافة إىل إصدار توضيحات وتوجيهات دورية       

من أصحاب املصلحة، ينشط أعضاء الفريق العامل أيـضاً يف          تثريها فئات متنوعة    التوجيهية  
ا بأنفسهم، تشمل وضع مقترحات لدعم  أو ينخرطون فيه  /وضع مشاريع يقومون بتوجيهها و    

إعداد خطط عمل وطنية تتعلق بتنفيذ املبادئ التوجيهية، وتعزيز نـشر املبـادئ التوجيهيـة       
وتنفيذها يف سياق أنشطة األعمال التجارية اليت تؤثر على الشعوب األصلية، وإدماج املبادئ             

تعيق الوصول إىل سبل االنتصاف، التوجيهية يف هياكل احلوكمة العاملية، وحتديد الثغرات اليت      
البحث يف املنافع اليت    تعميق  ووضع توجيهات توضح املتطلبات يف إطار املبادئ التوجيهية، و        

بـشأن  جينيها خمتلف أصحاب املصلحة من تنفيذ املبادئ التوجيهية، وتعزيز النقاش الـدائر             
مـال باالسـتناد إىل   التنفيذ النموذجي للمبادئ التوجيهية من جانب الدول ومؤسسات األع 

وحتتاج مقترحات املشاريع املذكورة أعاله إىل املزيد       . الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة   
  .من التفصيل قبل تنفيذها، وهي مرهونة بتوفر ما يكفي من موارد

مقرراً حىت هناية الدورة     - سيلفاناتان رئيساً . ن بوفان ج  ويف هناية الدورة الثانية، ُعيّ      -٨
، خيلفه بعدها بافل سـولياندزيغا يف منـصب         ٢٠١٣فرباير  /شباطعة للفريق العامل يف     الراب

  .٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاينالرئيس حىت هناية الدورة السادسة يف 
        

__________ 
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