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جملس حقوق اإلنسان
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البند  3من جدول األعمال
قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  22حزيران/يونيه 2017

 -7/٣٥األعماا التجاريااة وحقااوق اإلنساان :واليااة الفريا العاما املعااي مبسااةلة
حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعما
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يشي يير إىل قراراتي ييه  7/8امل ي ي ر  18حزيران/يونيي ييه  ،2008و 4/17امل ي ي ر  6متي ييو /
يوليي ييه  ،2011و 5/21امل ي ي ر  27أيلول/سي ييب م  ،2012و 22/26امل ي ي ر  27حزي ي يران/
يوني ي ي ي ي ييه  ،2014و 10/32امل ي ي ي ي ي ي ر  30حزيران/يونيي ي ي ي ي ييه  ،2016وإىل ق ي ي ي ي ي يرار ن ي ي ي ي ي ي حقي ي ي ي ي ييوق
اإلنسان  69/2005امل ر  20نيسان/أبريل  ،2005بشينن مسينل حقيوق اإلنسيان والشيراا
ع الوطني وغرها من م سسا األعمال،
وإذ يشيير عل ي وجييه اخلصييو إىل أن أتييييد جملييس حقييوق اإلنسييان يف ق يرار ،4/17
وب واف ي اآلراء ،للمبييا ال وجيهي ي امل علق ي ابألعمييال ال جاري ي وحقييوق اإلنسييان قييد أفض ي إىل
إنشيياء إطييار رمس ي ملن ي ومعا ي األثيير الضييار ألنش ي األعمييال ال جاري ي عل ي حقييوق اإلنسييان،
ابالس نا إىل الراائز الثالث إلطار األمم امل حدة املعنون "احلماي واالحرتام واالن صاف"(،)1
وإذ يشر إىل قراريه  1/5امل عل ببناء م سسا جمليس حقيوق اإلنسيان ،و 2/5امل علي
مبدوني قواعييد السييلو ألصييحا الييوال يف إطييار اإلجيراءا اخلاصي سلييس حقييوق اإلنسييان،
امل ي رن  18حزيران/يونيييه  ،2007وإذ يشييد عل ي ةييرورة أن ي ي ب امل ل ي ابلوالي ي واجباتييه
وفقاً هلذين القرارين ومرفقيهما،
واحلر
__________

()1

وإذ يشد عل أن االل زام واملس ولي الرئيسي فيميا ي علي ب عزييز ومحايي حقيوق اإلنسيان
األساسي يقعان عل عات الدول ،
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وإذ ي اييد أن الشييراا عي الوطنيي وغرهييا ميين م سسييا األعمييال مسي ول عيين احيرتام
حقوق اإلنسان،
وإذ يقير ابل قيدم اريير واب هيو امل واصيل الي تبيذهلا بعيم الييدول وم سسيا األعمييال
واملنظما الدولي وأعضاء اس م املدين من أجل تنفييذ املبيا ال وجيهيي  ،وابليدور اليذب ي ييه
االتفاق العامل لألمم امل حدة يف مجل جماال منها الرتويج هلذ املبا ،
وإذ يقير أيضياً ابليدور القييمم اليذب يضي ل بيه اس مي امليدين ،مبيا يف ذلي املنظميا غير
احل وميي ي  ،يف تعزي ييز املس يياءل ع يين ان هاا ييا حق ييوق اإلنس ييان امل ص ييل ابألعم ييال ال جاريي ي ويف
ال وعي آباثر وخماطر بعم مشاري وأنش األعمال عل حقوق اإلنسان،
وإذ يالحي ي ال ييدور ال ييذب يين أن ت ي ييه ن ييا العم ييل الوطني ي ي واألط يير األن يير امل علق ي ي
ابألعمال ال جاري وحقوق اإلنسان بوصفها أ وا ل عزيز ال نفيذ الشامل والفعال للمبا ال وجيهي ،
وإذ يساور قل إ اء احلواجز القانوني والعملي ال تعي إاتح سبل االن صاف لضحا
ان هااا حقوق اإلنسيان امل صيل ابألعميال ال جاريي  ،األمير اليذب قيد ييرم املظليوم مين فرصي
الوصييول إىل سييبل ان صيياف فعال ي  ،مبييا فيهييا السييبل القضييائي وغيير القضييائي  ،وإذ يقيير إبم اني ي
مواصييل النظيير يف ايفي ي تييوفر سييبل ان صيياف أاثيير فعالي ي لألف يرا امل ضييررين واس معييا ارلي ي
امل ضررة ،وذل من نالل األطر القانوني ذا الصل ،
وإذ يشيير إىل ور الفري ي العامييل املعيية مبسيينل حقييوق اإلنسييان والشييراا ع ي الوطني ي
وغرهييا ميين م سسييا األعمييال يف الييرتويج لل نفيييذ الفعييال للمبييا ال وجيهي ي ويف اس شيياف
نيارا ل عزيز إم اني الوصول إىل سبل ان صاف فعال ،
وإذ يقيير أبن املن ييد السيينوب املعيية ابألعمييال ال جاري ي وحقييوق اإلنسييان اب يش ي ل
فرصي قيمم ي ل عزيييز احليوار وال عيياون بشيينن القضييا املرتب ي ابلييدرو املس ي فا ة اخلاص ي ابألعمييال
ال جاري ي وحقييوق اإلنسييان ،مبييا يف ذل ي ال حييد ال ي تواجههييا ق اعييا أو بي ييا تش ي يلي
حمد ة أو ال حد امل علق حبقوق أو ف ا معين  ،واذل ل حديد املمارسا ا يدة،
وإذ يقر أيضاً أبمهي بناء قدرة احل وما وم سسيا األعميال واس مي امليدين وا هيا
املعني األنر عل تعزيز من ان هااا حقوق اإلنسان امل صل ابألعمال ال جاري  ،وتوفر سيبل
ان ص يياف فعالي ي وإ ارة ال ح ييد القائمي ي يف جم ييال األعم ييال ال جاريي ي وحق ييوق اإلنس ييان ،وأبن
ملنظوم األمم امل حدة وراً هاماً ت يه يف هذا الصد ،

وإذ يشيير إىل آراء وتوصيييا هي ييا معاهييدا األمييم امل حييدة حلقييوق اإلنسييان ،مبييا يف
ذل ي ال عليقييا العام ي ذا الصييل مبسيينل حقييوق اإلنسييان والشييراا ع ي الوطني ي وغرهييا ميين
م سسا األعمال ،مثل ال علي العام رقم  )2013(16للجن حقوق ال فل،
وإذ يرحب ابع ما ا معي العام  ،يف قرارها  1/70املي ر  25أيلول/سيب م  ،2015ن ي
ال نمي املس دام لعام  ،"2030ويرحب حتديداً ،يف هذا السياق ،ابلفقرة  67من القرار املذاور،

وإذ ي يييا علم ياً ابع م ييا جمل ييس إ ارة منظم ي العم ييل الدولي ي  ،يف آذار/م ييار ،2017
اإلعيالن الثالثي امليينقم للمبييا امل علقي ابمل سسييا امل عييد ة ا نسيييا والسياسي االج ماعيي ،
الذب أينذ يف االع بار مجل أمور منها املبا ال وجيهي ،

 -1يرحب مبا يض ل بيه الفريي العاميل املعية مبسينل حقيوق اإلنسيان والشيراا عي
وينو بيدور يف املن يد واملشياورا
الوطني وغرها من م سسا األعمال من عمل للوفاء بوالي ه ،م
2

GE.17-11833

A/HRC/RES/35/7

اإلقليمي ي ال ي تنيياق ال حييد والييدرو املس ي فا ة ميين تنفيييذ املبييا ال وجيهي ي بشيينن األعمييال
ال جاري وحقوق اإلنسان م الدول وغرها من ا ها صاحب املصلح يف السياق اإلقليم ؛
 -2يقر أبن ال نفيذ الفعال للمبا ال وجيهي ينب أن يشمل طائف واسع من جماال
السياسي العامي وأن يشييار فيييه أصييحا املصييلح املعنييون ،ويشييج مجيي الييدول علي اذيياذ ن يوا
ل نفيذ املبا ال وجيهي  ،بوسائل منها وة ن عمل وطني أو غر ذل من األطر املشاهب ؛
 -3يدعو مجي م سسا األعميال إىل الوفياء مبسي ولي ها عين احيرتام حقيوق اإلنسيان
وفقاً للمبا ال وجيهي ؛
 -4ييييا علم ياً ب قرييير الفري ي العامييل بشيينن ال حييد امل روح ي أمييام امل سسييا
الصي رة وامل وس ي احلجييم والفيير امل اح ي هلييا فيمييا ي عل ي ب نفيييذ املبييا ال وجيهي ي ( )2وبدراس ي ه
عن ال عاون العابر للحدو ب الدول يف جمال إنفاذ القوان فيما ي عل مبسنل األعميال ال جاريي
وحقوق اإلنسان( .)3وه الدراس ال أع مدها عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان 10/32؛
 -5يرحب اب هو ال يبذهلا الفري العاميل مي ونشير املعلوميا عين العملييا
ا اري ي ميين أجييل وة ي ن ييا العمييل الوطني ي وغرهييا ميين البيييا ذا الصييل ابل قييدم العييامل
ارر يف تنفيذ املبيا ال وجيهيي  ،وييدعو ،يف هيذا الصيد  ،اليدول ومجيي ا هيا املعنيي صياحب
املصييلح إىل تق يدمي معلومييا إىل الفري ي العامييل وإىل ال حيياور معييه بشيينن ن يا عملهييا الوطني ي
وغر ذل من املبا را ذا الصل وبشنن تنفيذ هذ االل زاما ؛

 -6ييا علماً مي ال قيدير ابإلرشيا ا الي أعيدها الفريي العاميل مين أجيل وةي
وتنفيييذ ن ييا عمييل وطنيي فعالي أو أطيير أنيير اثلي  ،مبييا يف ذلي مييا ي علي ابلوصييول إىل سييبل
االن صاف القضائي وغر القضائي ؛
 -7يشج الفري العامل عل اليرتويج للممارسيا ا ييدة وحتدييد ال حيد
تعي تنفيذ املبا ال وجيهي ؛

الي

 -8يرح ييب ب ييدور الفري ي العام ييل يف توجي ييه اج ماع ييا من ييد األعم ييال ال جاري ي
وحقوق اإلنسان ال تعقد سنو ً وملدة ثالث أ م؛

 -9يق ييرر أن يق ييوم الفريي ي العام ييل ب وجي ييه أعم ييال املن ييد وال حض يير الج ماعات ييه
السنوي  ،ويدعو الفري العاميل إىل تير املن يد وتقيدمي تقريير عين مداوالتيه وتوصيياته املواةييعي
إىل جملس حقوق اإلنسان ا ينظر فيه؛
 -10يرحب ابن يار "حتقي إم اني الوصيول إىل سيبل االن صياف" موةيوعاً رئيسيياً
ملن ييد األعمييال ال جاري ي وحقييوق اإلنسييان لعييام  2017ألنييه يين أن ي يييم تقييييم تنفيييذ الرايييزة
الثالث من املبا ال وجيهي وحتديد سبل أنر للمض قدماً يف تنفيذها؛
 -11يقييرر أن ييد ملييدة ثييالث سيينوا والي ي الفري ي العامييل املعيية مبسيينل حقييوق
اإلنسان والشراا ع الوطني وغرها من م سسا األعمال عل حنو ما حي مد جمليس حقيوق
اإلنسان يف قرار 4/17؛
__________

()2
()3
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 -12ي لب إىل الفريي العاميل ،وفقياً لوالي يه ،إييالء االع بيار الواجيب ل نفييذ املبيا
ال وجيهي يف سياق ن ال نمي املس دام لعام 2030؛
 -13يشييج مجي ي الييدول ووايياال األمييم امل حييدة وصيينا يقها وبراجمهييا ذا الصييل ،
وهي ييا املعاهييدا  ،وا هييا الفاعل ي يف اس م ي املييدين ،مبييا فيهييا املنظم يا غيير احل ومي ي  ،ذا
الصييل  ،واييذل م سسييا األعمييال العامي واخلاصي  ،علي ال عيياون تعيياو ًاييامالً مي الفريي العامييل
يف أ اء مهييام والي ييه ،بسييبل منهييا اليير عل ي البالغييا ارال ي إليهييا ،وفق ياً ليينل الفقييرة  ) (6ميين
القرار  4/17واذل  ،يف حال الدول ،الر ابإلجيا عل طلبا الز رة ال يقدمها الفري العامل؛
 -14يدعو املنظما الدولي واإلقليمي إىل ال ميا آراء الفريي العاميل ليد صيياغ
أو ت وير السياسا والص و ذا الصل  ،ويدعو الفري العامل إىل مواصل ال عاون الوثي مي
هي ا األمم امل حدة ذا الصل  ،مبا فيها هي ا املعاهدا واإلجراءا اخلاص ؛
 -15يشد عل أمهيي ال حياور مي أصيحا املصيلح وإجيراء ال حلييال مين أجيل
احلفاظ عل الن ائج ارقق حىت اآلن واالس نا إليها يف من ومواجه ان هااا حقوق اإلنسيان
امل صييل أبنش ي األعمييال ال جاري ي  ،ويف إث يراء املييداوال اإلةييافي ال ي س ييجريها جملييس حقييوق
اإلنسان بشنن أنش األعمال ال جاري وحقوق اإلنسان؛
 -16يرحييب اب هييو ال ي تبييذهلا امل سسييا الوطني ي حلقييوق اإلنسييان ل عزيييز قييدر ا
عل عم إعمال مس ولي الشراا  ،مبا يف ذلي مين نيالل تنفييذ املبيا ال وجيهيي مين جانيب
مجي أصحا املصلح ؛
 -17يشر إىل تقرير األمي العيام بشينن ال حيد واالسيرتاتيجيا وال يورا امل علقي
ب نفيذ القرار  5/21من جانب منظوم األمم امل حدة ،مبا يف ذل الي امج والصينا ي والواياال ،
وإىل ال وص يييا ال يوار ة في ييه ،م ا ييداً احلاج ي إىل إ م ييا ج ييدول األعم ييال امل عل ي ابألعم ييال ال جاري ي
وحقوق اإلنسان واملبا ال وجيهي يف صلب عمل منظوم األمم امل حدة برم ها؛
()4

 -18ي لييب إىل األم ي العييام وإىل مفييو األمييم امل حييدة السييام حلقييوق اإلنسييان
تييوفر مجي ي امل يوار واملسيياعدا الال م ي للفري ي العامييل أل اء مهييام والي يه بفعالي ي  ،مبييا يف ذل ي
االة الع بدور يف توجيه عمل املن د املعة ابألعمال ال جاري وحقوق اإلنسان؛
 -19ي لييب أيض ياً إىل األم ي العييام واملفييو السييام تزويييد املن ييد  ،ب ريق ي ت سييم
ابلشييفافي  ،عمي ي اخلييدما وال سييهيال الال م ي  ،م ي مراعيياة تزايييد املشييارا يف املن ييد وإيييالء
اه مام نا لل وا ن اإلقليم ولضمان مشارا األفرا امل ضررين واس معا ارلي امل ضررة؛
 -20يقرر مواصل نظر يف هذ املسنل وفقاً ل مج عمله السنوب.

[اع مد ون تصويت].

ا لس 34
 22حزيران/يونيه 2017

__________
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