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  جملس حقوق اإلنسان
   الثامنةالدورة
   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 
  ثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية وال
  مشروع قرار: ، نيجرييا، اهلند*، النرويج*، بنما*االحتاد الروسي، األرجنتني

   والية املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان - /... ٨
       والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 بشأن مـسؤوليات    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦٩ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       إذ يشري   
  الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة يف اعتباره وإذ يضع  

 بشأن مدونة سلوك    ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان و       ٥/١لس   إىل قراري اجمل   وإذ يشري   
، وإذ يشدد على    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخني   ،املكلفني بواليات مبوجب إجراءات خاصة من ِقبل اجمللس       

  ضرورة أن يؤدي املكلفون بوالية واجباهتم وفقاً لتلك القرارات ومرفقاهتا، 

ملسؤولية الرئيسية يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يقعان على  أن االلتزام وايؤكدوإذ   
  عاتق الدولة؛

                                                      

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان   *
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   على أن الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسـسات األعمـال مـسؤولة عـن احتـرام                  وإذ يؤكد   
  حقوق اإلنسان،

ات األعمـال وسـّن      بأن من شأن اإلدارة املسؤولة للشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسس           وإذ يسلِّم   
 قطـاع   الفوائد اليت حيققهـا   قوانني وطنية فعالة املسامهة يف تعزيز واحترام حقوق اإلنسان واملساعدة يف توجيه             

  األعمال حنو املسامهة يف التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

من التأثري السليب للعوملة أو  ألن التشريعات الوطنية الضعيفة ال ميكنها التخفيف بفعالية وإذ يساوره القلق  
هود اجل وألن بذل استخالص أقصى فوائد ممكنة من أنشطة الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال              

   على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل، بالتايلسد ثغرات اإلدارة ضروريل

املـشاورات والدراسـات     بتقارير املمثل اخلاص وخباصة حتديدها، عن طريق عمليـة           يرحب  - ١  
إلطار املستند إىل املبادئ األساسية الثالثة لواجب الدولة يف محاية مجيع حقـوق اإلنـسان مـن                 لوالتحليالت،  

 الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، ومسؤولية الشركات عن احترام مجيع            االنتهاكات من ِقبل  
  ئل انتصاف فعالة، مبا يف ذلك عن طريق آليات التظلُّم املالئمة؛حقوق اإلنسان، واحلاجة إىل احلصول على وسا

 باحلاجة إىل تفعيل هذا اإلطار بغية توفري محاية أكثر فعالية لألفـراد واجملتمعـات مـن                 يسلِّم  - ٢  
انتهاكات حقوق اإلنسان من ِقبل الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، واملسامهة يف توحيـد                

  القائمة ذات الصلة وأي مبادرات مقبلة؛املعايري 

 بالنطاق الواسع لألنشطة اليت قام هبا املمثل اخلاص يف أداء واليته، مبا يف ذلك بـصورة                 يرحب  - ٣  
  خاصة املشاورات الشاملة والشفافة واجلامعة اليت أجراها مع العناصر الفاعلة املختصة واملعنية يف مجيع املناطق؛

ملمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية     متديد والية ا   يقرر  - ٤  
  :وغريها من مؤسسات األعمال لفترة ثالثة أعوام، ويطلب إىل املمثل اخلاص ما يلي

تقدمي آراء وتوصيات بشأن سبل تدعيم وفاء الدولة بواجب محاية مجيع حقوق اإلنـسان مـن                  )أ(  
   الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل؛ من ِقبلنتهاكاتاال

 وتوفري نطاق ومضمون مسؤولية الشركات عن احترام مجيع حقوق اإلنسان           التوسع يف معاجلة    )ب(  
  قطاع األعمال وأصحاب املصلحة اآلخرين؛لتوجيه حمدد 

تعزيز فرص للى املستويات الوطين واإلقليمي والدويل، استكشاف اخليارات وتقدمي التوصيات، ع  )ج(  
   االنتصاف الفعالة املتاحة ألولئك الذين تتأثر حقوقهم اإلنسانية بأنشطة الشركات؛الوصول إىل سبل

إدخال منظور جنساين يف مجيع جماالت عمله وإيالء اهتمام خاص لألشخاص املنتمني إىل الفئات   )د(  
  الضعيفة، وخباصة األطفال؛
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 العاملي بغية حتديـد     للميثاق جهود الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان التابع         التعاون الوثيق مع    )ه(  
   مـسألة الـشركات عـرب الوطنيـة وغريهـا مـن           بشأنوتبادل وتعزيز أفضل املمارسات والدروس املستفادة       

  مؤسسات األعمال؛

 اهليئات واملكاتب واإلدارات والوكـاالت      العمل بالتنسيق الوثيق مع األمم املتحدة وغريها من         )و(  
  املتخصصة الدولية ذات الصلة، وخباصة مع اإلجراءات اخلاصة للمجلس؛

مواصلة التشاور بصورة مستمرة بشأن القضايا اليت تشملها الوالية مع مجيع أصحاب املصلحة،               )ز(  
ية واإلقليمية، والشركات عرب الوطنيـة  مبا يف ذلك الدول، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات الدول    

 األكادمييون، ومنظمات أصحاب العمـل، ومنظمـات        مبن فيه وغريها من مؤسسات األعمال، واجملتمع املدين،       
العمال، واجملتمعات األصلية وغريها من اجملتمعات املتأثرة، واملنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلـك عـن طريـق                  

  االجتماعات املشتركة؛

  قدمي تقرير سنوي إىل اجمللس واجلمعية العامة؛ت  )ح(  

 مجيع احلكومات، ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الـصلة، وهيئـات             يشجِّع  - ٥  
املعاهدات، والعناصر الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، وكذلك القطاع اخلـاص علـى                 

 واليته، جبملة وسائل منها تقدمي التعليقات واالقتراحـات بـشأن   أداءثل اخلاص يف التعاون بشكل كامل مع املم  
  القضايا املتصلة بواليته؛

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تنظِّم، يف إطار اجمللس، مـشاورة              يطلب إىل   - ٦  
ألعمال ومجيع أصحاب املصلحة ذوي     تستغرق يومني وتضم املمثل اخلاص لألمني العام، والدول، وممثلي قطاع ا          

 الشركات، بغيـة مناقـشة سـبل     من ِقبلنتهاكاتاالالصلة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية وممثلو ضحايا   
  ووسائل تفعيل اإلطار وتقدمي تقرير عن االجتماع إىل الدورة التالية للمجلس، وفقاً لربنامج عمله؛

 إىل التماس آراء املمثل اخلاص عند صياغة أو تطوير السياسات  املنظمات الدولية واإلقليميةيدعو  - ٧  
  واألدوات ذات الصلة؛

 األمني العام واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي مجيع املساعدات الالزمة إىل املمثل يطلب إىل  - ٨  
  اخلاص ألداء واليته بفعالية؛

  .العمل السنوي للمجلس أن يواصل النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج يقرر  - ٩  

 -  -  -  -  -  

  


