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2020

 -15/44األعمال التجارية وحقوق اإلنساان الررياق العا امل املعاأ مبساقلة حقاوق اإلنساان
والشركات عرب الوطنية وغريها ن ؤسسات األعماال ،وسساا املساا لة وة حاة
سبمل االنتصاف
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يؤكد من جديد مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
وإذ يشي يير إىل معاهي ييداو حقي ييوق اإلنسي ييان الدوليي ي ذاو ال ي ييل  ،ي ييا يف ذلي ييع العلي ييد الي ييدو
اخلييااب قحلقييوق املدني ي والسيالييي والعلييد الييدو اخلييااب قحلقييوق اعيت ييادي واعجتماعي ي والثقا ي ي ،
وإع ييالن وم ييرلمف عم ييو يين ييا ،وإذ يش يير اي ياإل إىل اإلع ييالن املتعل يية ا يية ومس ييؤولي األ يراد وا ماع يياو
وهيئاو اجملتمع يف تعزيز ومحاي حقوق اإلنسان واحلرايو األلالي املعرتف هبا عاملياإل،
وإذ حييييع علمياإل مييع التقييدير قعتميياد جملييس إداكة ماتييل العمييو الييدو يف ذاك/ميياك
اإلعييالن الثال ييي امليينقا للمبييادة املتعلقي قملؤلسيياو املتعييددة ا نسييياو والسيالي اعجتماعيي  ،الي ي
أيخ يف اععتباك ،يف مجل اموك ،املبادة التوجيلي املتعلق قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسيان ،يالإل
عن ال اوك األخرى ذاو ال ل متعزيز مرلمف األعمال التجاكي وحقوق اإلنسان،
2017

وإذ يش يير إىل ي يراك ا معي ي العام ي  ،146/74امل ييؤك  18ك ييانون األول/ديس ييم  ،2019مش ي ن
ت نفي اإلعالن املتعلة اة ومسؤولي األ راد وا ماعاو وهيئاو اجملتمع يف تعزيز ومحاي حقوق اإلنسان
واحلرايو األلالي املعرتف هبا عاملياإل من خالل هتيئي ميئي مني ومواتيي للميدا عح عين حقيوق اإلنسيان
وضمان محايتلم،
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وإذ يشر اي اإل إىل يراكاو جملس حقوق اإلنسان  7/8املؤك  18حزيران/يونيه
امل ييؤك  16حزيران/يوني ييه  ،2011و 5/21امل ييؤك  27ايلول/ل ييبتم  ،2012و 22/26امل ييؤك  27حزيي يران/
يونيه  ،2014و 10/32املؤك  30حزيران/يونيه  ،2016و 7/35امليؤك  22حزيران/يونييه  ،2017و13/38
امل ييؤك  6متوز/يولي ييه  ،2018وإىل ي يراك ن ي حق ييوق اإلنس ييان  69/2005امل ييؤك  20نيس ييان/امريو ،2005
وإذ يالحظ يراك اجمللس  9/26املؤك  26حزيران/يونيه  ،2014وهي يراكاو تتعلة مجيعلا س ل حقوق
اإلنسان والشركاو ع الوطني وغرها من مؤلساو األعمال التجاكي ،
 ،2008و4/17

وإذ يشي ي يير كي ي ي لع إىل تقي ي يياكير األمي ي ييح العي ي ييال عي ي يين التحي ي ييدايو واعلي ي يرتاتيجياو والت ي ي ييوكاو
يم ييا يتعل يية متنفي ي الق يراك  5/21م يين جان ييل منظوم ي األم ييم املتح ييدة ،ييا يف ذل ييع مراجمل ييا وص ييناديقلا
ووكاعهتا ،وإىل التوصياو الواكدة يه ،وإذ يؤكد ضروكة إدماج مرلمف األعمال التجاكي وحقوق اإلنسان
واملبادة التوجيلي املتعلق قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان يف منظوم األمم املتحدة أبلرها،
وإذ يش يير إىل اعتم يياد ا معي ي العام ي يف يراكه ييا  ،1/70ال ييادك يف  25ايلول/ل ييبتم ،2015
خ التنمي املستدام لعال  ،2030وع ليما الفقرة  67من القراك امل كوك،
وإذ يشر اي اإل إىل خ عمو ادييس اقق ال يادكة عين امليؤمتر اليدو الثاليو لتموييو التنميي ،
ال ييت تت ييمن التزامي ياإل متعزي ييز وج ييود ي ييام اعم ييال واكيي ي دين ييامي ويعم ييو م ييوكة ل ييليم و قي ياإل للمع يياير
واعتفاي يياو الدولي ي ذاو ال ييل  ،ييا يف ذل ييع املب ييادة التوجيلي ي املتعلق ي قألعم ييال التجاكي ي وحق ييوق
اإلنسان،
وإذ يش يير عل ييج وج ييه اخل ييواب إىل ان حيي ييد جمل ييس حق ييوق اإلنس ييان يف ي يراك  4/17املب ييادة
التوجيلي املتعلق قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان يد ادى إىل إنشاء إطاك كمسيي ملنيع ومعا ي األ ير
الس ييلن ألنش ي األعم ييال التجاكي ي عل ييج حق ييوق اإلنس ييان ،قعل ييتناد إىل الرك ييائز ال ييثال إلط يياك األم ييم
املتحدة املعنون "احلماي واعحرتال واعنت اف"،
وإذ يؤكييد ان اعلت يزال واملسييؤولي الرئيس ييي يمييا يتعليية متعزيييز ومحاي ي وإعمييال حقييوق اإلنس ييان
واحلرايو األلالي يقعان علج عاتة الدول ،
وإذ يشدد علج ان الشركاو ع الوطني وغرها من مؤلساو األعمال التجاكي مسؤول عن
احرتال مجيع حقوق اإلنسان،
وإذ يقي يير قلتقي ييدل اوي ييرز وا لي ييود املتواصي ييل الي ييت تبي ي ما معي ي الي ييدول ومؤلسي يياو األعمي ييال
واملنظميياو الدوليي واجملتمييع املييد وا ليياو املعنيي األخييرى لتنفيي املبييادة التوجيليي املتعلقي قألعمييال
التجاكي ي وحق ييوق اإلنس ييان ،وم ي دوك اعتف يياق الع يياملي ل م ي م املتح ييدة يف مجل ي ام ييوك منل ييا تعزي ييز املب ييادة
التوجيلي ،
وإذ يالحي ييظ ان عي ييال  2021ي ي ييادف الي ي كرى السي يينوي العااي ييرة للمبي ييادة التوجيليي ي املتعلقي ي
قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان ،الت اللمت يف زايدة لم الدول ومؤلسياو األعميال علتزامياو
ومسؤولياو كو منلا يف منع ومعا انتلاكاو حقوق اإلنسان املت ل قألعمال التجاكي ،
وإذ يقيّم التقدل ال ي احرزته الدول واألعمال التجاكيي حيا ا ن يف تنفيي املبيادة التوجيليي
املتعلقي قألعميال التجاكيي وحقيوق اإلنسيان ،مييع اععيرتاف قلتحيدايو املتبقيي اليت تواجلليا يف الو يياء
قلتزاماهتا ومسؤولياهتا يف منع ومعا انتلاكاو حقوق اإلنسان املت ل قألعمال التجاكيي  ،وإذ يسيلم
قلتا م روكة مواصل ا لود من اجو تنفي املبادة التوجيلي ،
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وإذ يس ييلم أبمهي ي املب ييادة التوجيليي ي املتعلق ي قألعم ييال التجاكيي ي وحق ييوق اإلنس ييان يف ل ييياق
األزميياو العاملي ي  ،مثييو جائح ي ميير ييرو كييوكول وكو يييد ،)19-وضييروكة ان تافييو الييدول السييلوك
املسؤول من جانل األعمال التجاكي ا ناء األزم  ،ومرون التعايف،
وإذ يرح ييل ق ل ييود ال ييت تب ي ما ال ييدول لتنفي ي املب ييادة التوجيلي ي املتعلق ي قألعم ييال التجاكي ي
وحق ييوق اإلنس ييان ولتش ييجيع مجي ييع مؤلس يياو األعم ييال التجاكي ي عل ييج م ي ل العناي ي الواجب ي يف مراع يياة
حق ييوق اإلنس ييان ،ييا يش ييمو احلق ييوق املتعلق ي قلتمت ييع مبيئ ي من ي ونظيف ي وص ييحي ومس ييتدام  ،وإج يراء
مشاوكاو هاد واامل مع الفئاو الت حيتمو اهنا يد ح رو ومع ا لاو املعني األخرى،
وإذ يسلم م روكة زايدة تعزيز املساواة ميح امليراة والرجيو يف جميال األعميال التجاكيي  ،وع لييما
يمييا يتعليية قألايياال املتعييددة للتمييييز واحل يواجز الييت تعييرت لييبيو الوصييول إىل لييبو انت يياف عال ي
تعاجل ا اثك ال اكة الت تتعر ما املراة مسبل انش األعمال التجاكيي  ،وم ياعف ا ليود الراميي إىل
تعزيز تاا ؤ الفراب للمراة واض العلا أبدواك ييادي ،
وإذ يسلم اي اإل قلدوك القيم ال ي يؤديه اجملتمع املد  ،ا يف ذلع املنظمياو غير احلاوميي ،
واملؤلساو الوطني حلقوق اإلنسان يف تعزيز تنفي املبادة التوجيلي املتعلق قألعمال التجاكي وحقوق
اإلنسان واملساءل عن انتلاكياو حقيوق اإلنسيان املت يل أبنشي األعميال التجاكيي  ،ويف التوعيي اثاثك
وخماطر مؤلساو األعمال التجاكي وانش تلا علج حقوق اإلنسان،
وإذ يعرب عن يلقه إزاء ما وكد من تقياكير عين ترهييل ال يحااي والشيلود ومثلييلم القيانونيح
يف لياق ي ااي انتلاكاو حقوق اإلنسان املت ل قألعمال التجاكي  ،ويؤكد ضروكة ضمان لالمتلم،
وإذ يس ييلم أبن تنفي ي املب ييادة التوجيلي ي املتعلق ي قألعم ييال التجاكي ي وحق ييوق اإلنس ييان يش ييمو
تنفي إاتح الوصول إىل ككييزة اعنت ياف ،ويشيجع مجييع اليدول عليج اطياذ اخل يواو املناليب لتحسيح
وتشي ييجيع مسي يياءل الشي ييركاو وإاتحي ي لي ييبو اعنت ي يياف ل ي ييحااي انتلاكي يياو حقي ييوق اإلنسي ييان املت ي ييل
قألعمال التجاكي ،
وإذ يؤكد من جديد ان ا لياو الق ائي املستقل والفعال الالي ل يمان الوصيول إىل ليبو
اعنت يياف ،ويلي ييل قل ييدول ان ت ييو ر لي يياو تظل ييم ي ييائي وغ يير ي ييائي عال ي ومنال ييب  ،إىل جان ييل
ا لي يياو الق ييائي  ،كج ييزء م يين نظ ييال ا ييامو اتم ييع للدول ي ملعا ي ال ييرك الن يياتف ع يين انتلاك يياو حق ييوق
اإلنسان املت ل قألعمال التجاكي  ،وان ت لع مدوك مفيد يف إذكاء الوعي اثلياو التظلم غير التامعي
للدول او تيسر الوصول إليلا ،متشياإل مع املبادة التوجيلي املتعلق قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان،
كجزء من ا لود الشامل الرامي إىل إاتح اعنت اف من انتلاكاو حقوق اإلنسان املت ل قألعمال
التجاكي ،
وإذ يس ييلم أبن لي يياو ال ييتظلم غ يير التامع ي للدول ي ال ييت ت ييديرها مؤلس يياو األعم ييال التجاكي ي ،
فردها او مع جلاو معني  ،او الت تديرها كام او ال ناعاو ،او غرها من مبادكاو ا لاو املعنيي
املت ع ييددة ا يين ان تن ييوي عل ييج وائ ييد مث ييو ل ييرع الوص ييول وا ي واحل ييد م يين التا ييالي  ،خاص ي عن ييد
مواءمتلا مع املبادة التوجيلي املتعلق قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان،
وإذ يالحييظ ال ييدوك ال ي ي ا يين ان تؤديييه خ ييع العمييو الوطني ي وغرهييا م يين األطيير م يين ه ي ا
القبيو مش ن األعمال التجاكي وحقوق اإلنسان موصفلا ادواو لتعزيز التنفي الشيامو واملتسية والفعيال
للمبادة التوجيلي املتعلق قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان،
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وإذ يسييلم قمل ييلح املشييرتك ل عمييال التجاكيي والييدول واجملتمييع املييد يف وجييود ميئي متسييم
قلتعدديي ي وعي ييدل التمييي ييز وداعمي ي لسي يييادة القي ييانون ومعي ييززة للشي ييفا ي  ،وقلي ييتفادة مؤلسي يياو األعمي ييال
التجاكيي املسييؤول ميين عوامييو اليقييح القييانو والشييفا ي ويامليي التنبييؤ وا لييياو الق ييائي اوليي العادلي
والفعال وقعتمادها علج ه العوامو،
وإذ يشر إىل دوك الفرية العامو املعي سي ل حقيوق اإلنسيان والشيركاو عي الوطنيي وغرهيا
من مؤلساو األعمال يف تعزيز التنفيي الفعيال للمبيادة التوجيليي املتعلقي قألعميال التجاكيي وحقيوق
اإلنسان والتاشاف اخلياكاو املتاح لتعزيز الوصول إىل لبو انت اف عال ،
وإذ يرحل معقد الفريية العاميو مشياوكة عامليي مشي ن دوك املؤلسياو الوطنيي حلقيوق اإلنسيان
يف تيسي يير الوصي ييول إىل لي ييبو اعنت ي يياف مي يين انتلاكي يياو حقي ييوق اإلنسي ييان املت ي ييل أبنشي ي األعمي ييال
التجاكي  ،عمالإل مقراك جملس حقوق اإلنسان ،13/38
وإذ يسلم أبن املنتدى السنوي املع قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان يد اصبا واحداإل من
اهييم اللقيياءاو الييت ومييع مييح اصييحاب م ييلح متعييددين علييج ال ييعيد العيياملي ميين اجييو تعزيييز احليواك
والتع يياون مش ي ن األعم ييال التجاكي ي وحق ييوق اإلنس ييان ،ييا يف ذل ييع التح ييدايو ال ييت تع ييرت ي اع يياو
او ميئيياو عمييو معينلييا او املتعلق ي اقييوق او ئيياو معين ي  ،عي الوة علييج يديييد اعواهيياو والتحييدايو
واملماكلاو ا يدة والدكو املستفادة،
وإذ يسييلم اي ياإل أبمهيي منيياء يييدكاو احلاوميياو ومؤلسيياو األعمييال التجاكيي واجملتمييع املييد
وا ليياو املعنيي األخييرى ميين اجييو يسييح منييع انتلاكيياو حقييوق اإلنسييان املت ييل قألعمييال التجاكيي ،
وتي ييو ر لي ييبو انت ي يياف عالي ي  ،وإداكة التحي ييدايو يف جمي ييال األعمي ييال التجاكيي ي وحقي ييوق اإلنسي ييان ،وأبن
منظوم األمم املتحدة ت لع مدوك هال يف ه ا ال دد،
وإذ يشر إىل كاء وتوصياو هيئاو معاهيداو حقيوق اإلنسيان التامعي ل ميم املتحيدة ،يا يف
ذلييع التعليقيياو العامي املتعلق ي سي ل حقييوق اإلنسي ان والشييركاو عي الوطني ي وغرهييا ميين مؤلسيياو
األعم ي ييال ،مث ي ييو التعلي ي يية الع ي ييال كي ي ييم 16و )2013ال ي ييادك ع ي يين ن ي ي حق ي ييوق ال ف ي ييو ،والتعلي ي يية الع ي ييال
كيم 24و ) 2017ال ادك عن ن احلقوق اعيت ادي واعجتماعي والثقا ي ،
وإذ يش يير اي ياإل إىل يراكي ييه  1/5مش ي ن من يياء مؤلس يياو جمل ييس حق ييوق اإلنس ييان و 2/5مش ي ن
يؤكخح  18حزييران/
مدون يواعد السيلوك للمالفيح ميوعايو يف إطياك اإلجيراءاو اخلاصي للمجليس ،امل ْ
يونيه  ،2007وإذ يشدد علج ان ي لع مجيع املالفح موعايو مواجباهتم و قاإل م ين القراكين ومر قاهتما،
يرحييل معمييو الفرييية العامييو املع ي س ي ل حقييوق اإلنسييان والشييركاو ع ي الوطني ي
-1
وغرهييا ميين مؤلسيياو األعمييال يف لييياق الو يياء موعيتييه اوييددة يف ييراك جملييس حقييوق اإلنسييان ،4/17
ييا يف ذلييع مييا يتعليية منلييا متعزيييز نشيير وتنفي ي املبييادة التوجيلي ي املتعلق ي قألعمييال التجاكي ي وحقييوق
اإلنسان علج حنو عال واامو؛
يشييجع مجيييع الييدول علييج تعزيييز ا لييود الراميي إىل تنفيي املبييادة التوجيليي املتعلق ي
-2
قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان ،ا يف ذلع من خالل وضع اطر ليالياتي مناليب وليوائا ووضيع
خ ع عمو وطني مش ن األعمال التجاكي وحقوق اإلنسان؛
يش ييجع ال ييدول وي ييدعو مؤلس يياو األعم ييال التجاكي ي إىل تق ييدق تق يياكير طوعي ي ع يين
-3
التق ييدل او ييرز والتح ييدايو املواجل ي وال ييدكو املس ييتفادة يف تنفي ي املب ييادة التوجيلي ي املتعلق ي قألعم ييال
التجاكي وحقوق اإلنسان ا ناء املنتدى السنوي املع قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان؛
4
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يشييجع مجيييع مؤلسيياو األعمييال التجاكيي علييج الو يياء سييؤوليتلا عيين احيرتال مجيييع
-4
حقييوق اإلنسييان علييج النحييو املن ييواب عليييه يف املبييادة التوجيلي ي املتعلقي قألعمييال التجاكي ي وحقييوق
اإلنسان وغرها من املعاير املن بق  ،م رق منليا عليج ليبيو املثيال املسيامه منشياب يف املبيادكاو الراميي
إىل تعزيز قا احرتال ليادة القانون ،من اجو محاي حقوق اإلنسان ،عن طرية املشاكك اسن ني يف
العملياو الق ائي وغر الق ائي الوطني  ،وإنشاء لياو عال علج املستوى التنفي ي متان من تسوي
التظلماو يف مرحل مبارة؛
يرحييل معمييو الفرييية العامييو وحييييع علمياإل متقيياكير عيين اليرمع مييح األعمييال التجاكيي
-5
1
وحقييوق اإلنسييان وم يرامف ماا ح ي الفسييادو ) ،وعيين األمعيياد ا نسيياني للمبييادة التوجيلي ي املتعلق ي قألعمييال
التجاكي وحقوق اإلنسانو)2؛
يرحييل اي ياإل مييدوك الفرييية العامييو علييج مسييتوى املنتييدايو واملشيياوكاو اإليليمي ي يف
-6
منايش التحيدايو واليدكو املسيتفادة مين تنفيي املبيادة التوجيليي املتعلقي قألعميال التجاكيي وحقيوق
اإلنسان مع الدول وا لاو املعني األخرى يف لياق إيليمي ،وي لل يف ه ا ال دد إىل الفرية العامو
ان يواصو تاثي مشاككته النش يف املنتدايو اإليليمي ذاو ال ل يف حدود املواكد املتاح ؛
يقي ييرك  ،يف لي ييياق الي ي كرى السي يينوي العااي ييرة للمبي ييادة التوجيليي ي املتعلقي ي قألعمي ييال
-7
التجاكي ي وحق ييوق اإلنس ييان يف ع ييال  ، 2021ان يعق ييد حلق ي نق يياا ش يياكك الفري يية العام ييو ا ن يياء ال ييدوكة
السامع واألكمعح جمللس حقوق اإلنسان ،هبدف تقييم التقدل اورز خالل السنواو العشر األوىل عقل
إيراك املبادة التوجيلي  ،ومنايش اخل واو األخرى املمان لتحسح تنفي ها مستقبالإل من جانيل مجييع
ا لاو املعني ؛
يرحيّيل معمييو مفوضي األمييم املتحييدة السييامي حلقييوق اإلنسييان يمييا يتعليية متحسييح
-8
املساءل وإاتح لبو اعنت اف ل حااي انتلاكاو حقوق اإلنسان املت ل قألعميال التجاكيي  ،ويشير
م ييع ال تق ييدير إىل تقريره ييا مشي ي ن يس ييح املس يياءل وإاتح ي ل ييبو اعنت يياف ل ييحااي انتلاك يياو حق ييوق
اإلنسان املت ل قألعمال التجاكي عن طرية لياو التظلم غر التامع للدول و)3؛
يدعو الدول إىل النظر يف التخدال مجيع تقاكير املفوض السامي ذاو ال ل  ،ا يف
-9
ذلييع التوصييياو اليواكدة يلييا ،عنييد السييعي إىل تعزيييز يييدكة و عاليي لييياو الييتظلم التامعي للدولي وتيسيير
لياو التظلم غر التامع للدول ؛
 -10ييدعو مجييع مؤلسياو األعميال التجاكيي إىل النظير يف تقياكير املفوضي السيامي عنييد
إنش يياء لي يياو تظل ييم عال ي غ يير اتمع ي للدول ي ذاو ص ييل قح يرتال مؤلس يياو األعم ييال التجاكي ي حلق ييوق
اإلنسان ،او عند املشاكك يف ه ا لياو؛
 -11يشي ييجع مجيي ييع وكي يياعو األمي ييم املتحي ييدة ومراجملي ييا ذاو ال ي ييل  ،واملؤلسي يياو الوطنيي ي
حلقوق اإلنسيان ،واجملتميع امليد  ،يا يف ذليع املنظمياو غير احلاوميي  ،عليج ان تراعيي تقياكير املفوضي
الس ييامي والفري يية العام ييو يف انش ي تلا الرامي ي إىل دع ييم ا ل ييود ال ييت تب ي ما ال ييدول ومؤلس يياو األعم ييال
لتحسح املساءل والوصول إىل لبو اعنت اف؛
 -12ي لل إىل املفوض السامي ان تواصو عمللا يف جمال املساءل واعنت اف ،وان تعقد
جلست مشاوكاو يشاكك يلا مثلون عن الدول وا لاو املعني األخيرى ،ملنايشي التحيدايو واملماكلياو
__________

و)1
و)2
و)3
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ا يييدة والييدكو املسييتفادة يف تعزيييز إاتح ي لييبو اعنت يياف ل ييحااي انتلاكيياو حقييوق اإلنسييان املت ييل
قألعمال التجاكي  ،وان تقدل تقريراإل عن ذلع إىل جملس حقوق اإلنسان يف دوكته اخلمسح؛
 -13يرح ييل م ييدوك الفري يية العام ييو يف توجي ييه املنت ييدى الس يينوي املع ي قألعم ييال التجاكيي ي
وحقوق اإلنسان ال ي يعقد علج مداك ال اايل؛

 -14يقي ييرك ان يواصي ييو الفريي يية العامي ييو توجيي ييه اعمي ييال املنتي ييدى املعي ي قألعمي ييال التجاكيي ي
وحقوق اإلنسان والتح ر عجتماعاته السنوي  ،ويدعو الفريية العاميو إىل تيرا املنتيدى وتقيدق تقريير
عن املداوعو والتوصياو املواضيعي إىل جملس حقوق اإلنسان كي ينظر يلا؛
 -15يقي ي ييرك اي ي ي ياإل ان ي ي ييدد ملي ي ييدة ي ي ييال لي ي يينواو وعيي ي ي الفريي ي يية العامي ي ييو املعي ي ي سي ي ي ل
حق ي ييوق اإلنس ي ييان والش ي ييركاو ع ي ي الوطني ي ي وغره ي ييا م ي يين مؤلس ي يياو األعم ي ييال ،عل ي ييج النح ي ييو املب ي ييح يف
يراك اجمللس 4/17؛
 -16ي لييل إىل الفرييية العامييو ان يواصييو ،و ق ياإل لوعيتييه ،إيييالء اععتبيياك الواجييل لتنفي ي
املبي ييادة التوجيليي ي املتعلقي ي قألعمي ييال التجاكيي ي وحقي ييوق اإلنسي ييان يف لي ييياق خ ي ي التنميي ي املسي ييتدام
لعال 2030؛
 -17يشي ييجع مجيي ييع الي ييدول ووكي يياعو األمي ييم املتحي ييدة وصي ييناديقلا ومراجملي ييا ذاو ال ي ييل ،
وهيئ يياو األم ييم املتح ييدة و لياهت ييا املعني ي اق ييوق اإلنس ييان ،وا ل يياو الفاعل ي يف اجملتم ييع امل ييد  ،ييا يل ييا
املنظماو غر احلاومي  ،وك لع مؤلساو األعمال العام واخلاص  ،كو يف إطاك وعيته ،علج التعاون
الاامييو مييع الفرييية العامييو يف الو يياء موعيتييه ،وذلييع ملي امييوك منلييا اعلييتجام للرلي ائو اوالي  ،علييج
النحييو املن ييواب عليييه يف الفقييرة 6وب) ميين ي يراك جملييس حقييوق اإلنسييان  ،4/17وعلييج إيييالء اععتبيياك
الواجل ملس ل األعمال التجاكي وحقوق اإلنسان ،ويشجع الدول علج الرد مشاو إجيايب علج طلباو
الزايكاو الت يقدملا الفرية العامو؛
 -18يدعو املنظماو الدولي واإليليمي إىل التما كاء الفرية العامو والتعياون معيه عنيد
صياغ السيالاو وال اوك ذاو ال ل او إعدادها ،ويدعو الفرية العامو إىل مواصل التعاون الو يية
مع هيئاو األمم املتحدة ذاو ال ل  ،ا يلا هيئاو املعاهداو واإلجراءاو اخلاص ؛
 -19يشجع الفرية العامو علج ان يواصو ،يف إطاك وعيته ،عمله مش ن دوك املؤلسياو
الوطني حلقوق اإلنسان يف تعزيز األعمال التجاكي وحقيوق اإلنسيان ،يا يف ذليع عين طريية مسياعدهتا
مناءإل علج طلبلا؛
 -20ي لييل إىل األمييح العييال واملفوض ي السييامي ان يييو را مجيييع امل يواكد واملسيياعدة الالزم ي
للفرييية العامييو لاييي يفييي موعيتييه مفعاليي  ،ييا يف ذلييع اعضي الم مييدوك يف توجيييه عمييو املنتييدى املعي
قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان؛

 -21ي لل اي اإل إىل األمح العال واملفوض السامي ان يقيدما للمنتيدى ،م ريقي ايفا ،
مجيع اخلدماو والتسليالو الالزم  ،مع مراعاة تزايد املشاكك يف املنتدى وإيالء اهتمال خيااب لتحقيية
التوازن اإليليمي وضمان مشاكك األ راد واجملتمعاو اولي املت رة؛
-22

يقرك مواصل نظر يف ه املس ل و قاإل ل لمف عمله السنوي.

ا لس
 17متوز/يوليه 2020
28

[اعتُ ِمد دون ت ويت].
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