
 

 

 

 

 6102 اإلنسانالتجارية وحقوق  األعمالحول منتدى آسيا االقليمي 
 91في  اإلنسانالتجارية وحقوق  األعمالأول منتدى إقليمي لألمم المتحدة حول  اإلنسانحقوق التجارية و األعمالل ائلفريق العامل المعني بمسيعقد ا

 .أبريل في الدوحة/نيسان 02و

  

 حول المنتدى

المبادئ التوجيهية بشأن  سراع والتوسع في التوعية وتطبيقفرصة سانحة لإل 6102منتدى آسيا شكل ، ي  6102مريكا الالتينية والكاريبي أمنتدى   و  6102منتدى افريقيا  على غرار 

المحلية، من جانب الدول على مدى يومين، سيتمكن المشاركون من مناقشة قضايا بارزة وتحديد أولويات التحرك المطلوبة على المستويات . في المنطقة اإلنسانالتجارية وحقوق  األعمال

 . التجارية أو معالجة هذه األضرار األعمالبسبب  اإلنسانضرار الالحقة بحقوق والمؤسسات التجارية بهدف الوقاية من األ

فإنه سيتم عقد جلسات  -الممتدة من المملكة العربية السعودية في غرب آسيا إلى أندونيسيا في جنوب غرب آسيا والصين في شرق آسيا   -والمحيط الهادئ وبسبب تنوع القضايا في منطقة آسيا 

 .واقتراح الحلول بطريقة ملموسةالقضايا المطروحة عمل على مستوى شبه إقليمي، مركزة على حقوق محددة أو قطاعات معينة بهدف النظر في 

   

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/AfricaRegionalForum.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2013LACRegionalForumBusinessandHumanRights.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf


 

 المشاركة

ن، ومكاتب ون، واألفراد المتضرروالتجارية والصناعة، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والسكان األصلي األعماليشارك في المنتدى ممثلون من الجهات الحكومية، وجمعيات 

 .نوعالمين واإلوكاديمي، واألاإلنسانلحقوق  قليمية والدولية، والجمعيات المحليةستثمارية، والكيانات اإلالمحاماة، والمجموعات اإل

 .المشاركة متاحة من دون أية رسوم، لكن على المشاركين بشكل عام أن يتحملوا نفقات سفرهم وإقامتهم في الدوحة

 مسودة البرنامج

(62/2/6102: نسخة مع أسماء المتحدثين)  

 

 6102أبريل /نيسان 61 – 01 :التاريخ

 (منتجع شيراتون الدوحة وفندق المؤتمرات) قطر –الدوحة  :المكان

 regionalforumbhr@ohchr.org:  لالستعالم

 

 :يرجى الضغط على الرابط
 

 بالمنتدىالصفحة الخاصة  -

 (أبريل/نيسان 8حتى )  للتسجيل -

 وطلب التأشيرة حول حجز الفندق المذكرة الهامةيرجى االطالع على  -

 

 :بأن يرجى العلم

 مواعيد الجلسات وعناوينها في مسودة البرنامج قابلة للتعديل -

 األعمالمبادرة و  العملالمنظمة الدولية ألرباب من تنظيم ) اإلنسانالتجارية وحقوق  األعمالورشة عمل تدريبية لبناء القدرات حول تسبق المنتدى : أبريل/نيسان 81 -

 . لمعرفة المزيد من المعلوملت، بما في ذلك كيفية التسجيل للمشاركة هنايرجى الضغط (. تجارة و الصناعةغرفة قطر للو اإلنسانالعالمية لحقوق 

 

 

-   

mailto:regionalforumbhr@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/2016AsiaRegionalForum.aspx
https://regionalforum-bhr.ohchr.org/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://regionalforum-bhr.ohchr.org/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/AsiaForum/LogisticsNote.pdf
http://www.ioe-emp.org/
http://www.global-business-initiative.org/
http://www.global-business-initiative.org/
http://qatarchamber.com/
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/AsiaForum/PreForum.pdf


أبريل/نيسان 81الثالثاء   

08:30 -
10:00 

 

  جلسة تدريبية
 (اإلنسانمفوضية األمم المتحدة لحقوق )

 
 األعمالالمبادئ التوجيهية بشأن التعريف بـ

 .وكيفية استخدامها اإلنسانالتجارية وحقوق 

 

  جلسة تدريبية
 (بالتعاون مع جهة خارجية مشاركة)
 

 

 اإلنسانكيف يمكن لكتابة التقارير حول حقوق 

 .مساعدة الشركات على إدارة المخاطر

 

  جلسة تدريبية
 (بالتعاون مع جهة خارجية مشاركة)

 
 

 
كوسيلة آليات التظلم في المؤسسات المالية الدولية 

وجبر  االنتصافإتاحة و للمشاركة المجتمعية
 .الضرر

 

  جلسة تدريبية
 (بالتعاون مع جهة خارجية مشاركة)

 

 
التصدي للعمل  حقوق العمال الوافدين وسبل

 .القسري واالتجار بالبشر

10:00 -
10:30 

 استراحة

10:30 - 
13:00 

 

 الجلسة االفتتاحية
 

التجارية وحقوق  األعمالسراع والتوسع في تطبيق المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة حول التجارية في آسيا وتحديد كيفية اإل األعمالالمرتبطة ب اإلنسانتحديات حقوق قضايا و تحديد

 اإلنسان

 المالحظات االفتتاحية -

 الكلمة الرئيسية -
 المستوى ةرفيعمجموعة نقاش  -

 

13:00 -
14:30 

 غداء

14:30 -
16:00 

 

العمال الوافدين في حماية واحترام حقوق 

 الجزء األول –دولهم األصلية 

طرق االستقدام االستقدام، مراقبة أساليب  -

 ودور الدول األصلية

 

في مجال  اإلنسانحماية واحترام حقوق 

 االستثمار في االراضي
 

 

قطاع في  اإلنسانواحترام حقوق  حماية

 الملبوسات والمنسوجات

 
 

 

 فعالية جانبية
السعي إلى المساءلة الجنائية : صحيح الخطأت

في  اإلنسانلالنتهاكات المؤسسية لحقوق 

 .من قبل األعمال التجارية آسيا

16:00 -
16:30 

 استراحة

16:30 -
18:00 

 

العمال الوافدين في حماية واحترام حقوق 

 الجزء الثاني –دول المقصد 
 رفاهية العمال وظروف معيشتهم -

المؤسسات والدول المستضيفة دور  -

 .  ومسؤوليتها

 

المدافعين نظرة على التحديات التي تواجه 

في إطار في منطقة آسيا  اإلنسانعن حقوق 
 .التجارية األعمالب الحقوق المرتبطة

 

وحق  اإلنسانالعناية الواجبة بحقوق 

 .في الخصوصية اإلنسان

  
 

 

 فعالية جانبية
 

وثيقة دولية ملزمة تمهيد السبيل إلى اعتماد 

التجارية وحقوق  األعمالحول ا قانوني  
.اإلنسان  

 

أبريل/ نيسان 02االربعاء   

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf


08:00 -
09:30 

 

 الجلسات الصباحية المبكرة
 

 (بالتعاون مع جهات خارجية مشاركة)قليمية اإلمستويات شبه الالتوجهات والتحديات على 

  
 
 

 أسيا الوسطى وشمال شرق أسيا
 

 مجلس التعاون الخليجي جنوب آسيا جنوب شرق آسيا

09:30 -
09:45 

 استراحة

09:45 -
11:15 

 

لنقص في خطط العمل الوطنية في معالجة ا
قلة عدد خطط العمل الوطنية  ما سبب: آسيا
في  اإلنسانالتجارية وحقوق  األعمالحول 

آسيا، وكيف يمكن وضع المزيد من هذه 
  الخطط؟

 

 

الضحايا حول سعيهم للحصول على  شهادات
في إطار في آسيا  وجبر الضرر االنتصاف

 األعمالالمرتبطة ب اإلنسانانتهاكات حقوق 

 .التجارية

  
 

 

المقاربات : اإلنسانة الواجبة بحقوق العناي

 .الشاملة للشركاء المتعددين والقطاعات كافة
 

 

الفعاليات الرياضية الكبرى في آسيا وتأثيرها 

 .الجزء األول – اإلنسانعلى حقوق 

  

11:15 -
11:45 

 استراحة

11:45 -
13:15 

 

: في السوق الحمايةتأمين الدولة في  واجب
نشطة خالل ممارسة األ اإلنسانحماية حقوق 

، الضوابط القانونية التجاريةالحكومية 

  .والعالقات

 

المؤسسات الوطنية لحقوق تعزيز دور 

في آسيا لضمان الحصول على  اإلنسان

 عبراالنتهاكات خصوصا في االنتصاف، 

 .لحدودا
 

 

في آسيا  السكان األصلييننظرة على أوضاع 

 األعمالفي إطار األنشطة المرتبطة ب

  .التجارية

 
 

الفعاليات الرياضية الكبرى في آسيا وتأثيرها 

 .الجزء الثاني – اإلنسانعلى حقوق 

 

13:15 -
14:45 

 غداء

14:45 -
16:15 

 

كتابة التقارير المؤسسية حول حقوق 

ما مدى أهمية كتابة تقارير حقوق : اإلنسان
وأي نوع من اإلفصاح يمكن أن  اإلنسان

 . ايحدث فرق  

 

دور : الحصول على االنتصاف القضائي

 ةبراعالفي القضايا المعنية ومسؤولية الدول 
 .للحدود

 

 فعالية جانبية
 

في  اإلنساندور المؤسسات الوطنية لحقوق 

 .وضع خطط العمل الوطنية

 

 فعالية جانبية
 

التجارية في اليابان يتصدى  األعمالقطاع 

 .للتحديات

 

16:15 -
16:45 

 استراحة



16:45 -
18:00 

 ختام المؤتمر
 

 التجارية في آسيا األعمالالمرتبطة ب اإلنسانالرئيسية لمعالجة أبرز مسائل حقوق  توصياتالملخص لما تم تداوله في الجلسات الموازية مع 

 مالحظات ختامية -

 


