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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون الخامسة الدورة

 2017 يونيه/حزيران 6-23

 األعمال جدول من 3 البند

 والسياسيةتعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية 
 التنمية في الحق ذلك في بما والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية

 ،سويسارا *،الادانمر  *،تركياا *،أوكرانياا ،أندورا* ،أستراليا* ،األرجنتين* ،*االتحاد الروسي  
الواليااااا   ،هولنااادا *،الناااروي  *،ليختنشااااتاين *،ليتوانياااا ،كنااادا*  *،قباااار  ،فنلنااادا* ،غاناااا

 المتحدة األمريكية: مشروع قرار

 المعنااااي العاماااا  الفريااااق واليااااة: اإلنسااااان وحقااااوق التجاريااااة األعمااااا  .../٣٥  
 مؤسساا  مان وغيرهاا الوطنياة عبار والشاركا  اإلنسان حقوق بمسألة
 األعما 

 اإلنسان، حقوق جملس إن 

متييييو /  6امليييي ر   17/4، و2008حزيران/يونيييييه  18امليييي ر   8/7إىل قراراتييييه  إذ يشيييير 
 حزييييران/ 27املييي ر   26/22، و2012أيلول/سيييب م   27املييي ر   21/5، و2011يولييييه 
، وإىل قيييييييييييرار  نييييييييييي  حقيييييييييييوق 2016حزيران/يونييييييييييييه  30املييييييييييي ر   32/10و ،2014يونييييييييييييه 
مسأل  حقيوق اإلنسيان والشير ا  ، بشأن 2005نيسان/أبريل  20امل ر   2005/69 اإلنسان

 ع  الوطني  وغرها من م سسا  األعمال،

 ،17/4 قيييرار  يف اإلنسيييان حقيييوق جمليييس تأيييييد أن إىل اخلصيييو  وجيييه علييي  يشييير وإذ 
 إىل أفضييي  قيييد اإلنسيييان وحقيييوق ال جاريييي  باألعميييال امل علقييي  ال وجيهيييي  للمبيييا   اآلراء، وب وافييي 
  األعمييال ال جارييي  عليي  حقييوق اإلنسييان، ألنشيي  الضييار األثيير ومعا يي  ملنيي  رمسيي  إطييار إنشيياء

 ،(1)باالس نا  إىل الر ائز الثالث إلطار األمم امل حدة املعنون "احلماي  واالحرتام واالن صاف"

__________ 

  ول  غر عضو يف جملس حقوق اإلنسان. *
(1) A/HRC/17/31. املرف ، 
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 امل علي  5/2و ،اإلنسيان حقوق جملس م سسا  ببناء امل عل  5/1 قراريه إىل يشر وإذ 
راءا  اخلاصيي  سلييس حقييوق اإلنسييان، اإلجيي إطييار يف الواليييا  ألصييحا  السييلو  قواعييد مبدونيي 

، وإذ يشييد  عليي  ةييرورة أن ييي  ب املاللييو بالوالييي  واجباتييه 2007حزيران/يونيييه  18امليي رن   
 وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

 اإلنسيان حقيوق ومحايي  ب عزييز ي علي  فيما الرئيسي  واملس ولي  االل زام أن عل  يشد  وإذ 
 عان عل  عات  الدول ،يق األساسي  حلريا وا

 احيرتام عين مسي ول  األعميال م سسيا  مين وغرهيا الوطنيي  عي  الشير ا  أن ي  د وإذ 
 اإلنسان، حقوق

بال قيدم ارير  وبيا هو  امل واصيل  اليهل تبيذهلا بعي  اليدول وم سسيا  األعميال  وإذ يقر 
 مييا يرقييرل بالييدور واملنظمييا  الدولييي  وأعضيياء اس ميي  املييدن ميين أجييل تنويييذ املبييا   ال وجيهييي ،  

 ،هلذ  املبا  الرتويج مجل  جماال  منها االتواق العامل  لألمم امل حدة يف الذب ي  يه 

بالدور القييمم اليذب يضي ل  بيه اس مي  امليدن، مبيا يف ذليت املنظميا  غير  ضاً وإذ يقر أي 
احلالوميييي ، يف تعزيييييز املسيييياءل  عيييين ان ها ييييا  حقيييوق اإلنسييييان امل صييييل  باألعمييييال ال جارييييي  ويف 

 وأنش   األعمال عل  حقوق اإلنسان،مشاري  ال وعي  بآثار وخماطر بع  

ن ييييع العمييييل الوطنييييي  واألطيييير األنيييير  امل علقيييي   ن ت  يييييهأالييييدور الييييذب  اليييين  وإذ يالحيييي  
 باألعمال ال جاري  وحقوق اإلنسان بوصوها أ وا  ل عزيز ال نويذ الشامل والوعال للمبا   ال وجيهي ،

إ اء ما يعي  إتاح  سبل االن صاف لضحايا ان ها ا  حقيوق اإلنسيان  وإذ يساور  قل  
الوصيول إىل وعمليي  قيد ميرم املظليوم  مين فرصي  امل صل  باألعميال ال جاريي  مين حيواجز قانونيي  

 يف النظير مواصيل  بإمالاني  يقر وإذسبل ان صاف فعال ، مبا فيها السبل القضائي  وغر القضائي ، 
مين  وذليت ،ارليي  امل ضيررة واس معيا امل ضيررين  ألفيرا توفر سربل ان صياف أ ثير فعاليي  ل  يوي 
 ،ذا  الصل  القانوني  األطرنالل 

إىل  ور الورييي  العامييل املعيية مبسييأل  حقييوق اإلنسييان والشيير ا  عيي  الوطنييي   وإذ يشيير 
وغرهييا ميين م سسييا  األعميييال يف الييرتويج لل نويييذ الوعيييال للمبييا   ال وجيهييي  ويف اس الشييياف 

 نيارا  ل عزيز إمالاني  الوصول إىل سبل ان صاف فعال ،

ال جارييي  وحقييوق اإلنسييان بييا  يشييالل  بييأن املن ييد  السيينوب املعيية باألعمييال وإذ يقيير 
فرصيي  قيمميي  ل عزيييز احلييوار وال عيياون بشييأن القضييايا املرتب يي  بالييدروا املسيي وا ة اخلاصيي  باألعمييال 
ال جاريييي  وحقيييوق اإلنسيييان، مبيييا يف ذليييت ال حيييديا  اليييهل تواجههيييا ق اعيييا  أو بي يييا  تشييي يلي  

 لت ل حديد املمارسا  ا يدة،حمد ة أو ال حديا  امل علق  حبقوق أو ف ا  معين ، و ذ

بأمهي  بناء قدرة احلالوما  وم سسا  األعمال واس مي  امليدن وا هيا   وإذ يقر أيضاً  
املعني  األنر  عل  تعزيز من  ان ها ا  حقوق اإلنسان امل صل  باألعمال ال جاري ، وتوفر سبل 

ريييي  وحقيييوق اإلنسيييان، وبيييأن ان صييياف فعالييي  وإ ارة ال حيييديا  القائمييي  يف جميييال األعميييال ال جا
 ت  يه يف هذا الصد ، هاماً  ملنظوم  األمم امل حدة  وراً 
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إىل آراء وتوصيييا  هي ييا  معاهييدا  األمييم امل حييدة حلقييوق اإلنسييان، مبييا يف  وإذ يشيير 
سييأل  حقييوق اإلنسييان والشيير ا  عيي  الوطنييي  وغرهييا ميين ذا  الصييل  مبذلييت ال عليقييا  العاميي  
 للجن  حقوق ال ول، 16ال علي  العام رقم  م سسا  األعمال، مثل

 أيليييييييول/ 25املييييييي ر   70/1، يف هيييييييذا السيييييييياق، بقيييييييرار ا معيييييييي  العامييييييي  وإذ يرحييييييي  
ال سيييييما و "، 2030، واملعنييييون "مويييييل عاملنيييياة ن يييي  ال نمييييي  املسيييي دام  لعييييام 2015 سييييب م 
 منه، 67 الوقرة

علقيييييي  بامل سسييييييا  امل عييييييد ة بيييييياإلعالن الثالثيييييي  امليييييينق  للمبييييييا   امل  وإذ حييييييييع علميييييياً  
منظميييييي  العمييييييل الدولييييييي ، يف  الييييييذب اع مييييييد  جملييييييس إ ارة ،ا نسيييييييا  والسياسيييييي  االج ماعييييييي 

 املبا   ال وجيهي ،منها يأنذ يف االع بار مجل  أمور  والذب، 2017آذار/مارا 

مبييا يضيي ل  بييه الورييي  العامييل املعيية مبسييأل  حقييوق اإلنسييان والشيير ا   يرحيي  -1 
بيييدور  يف  عييي  الوطنيييي  وغرهيييا مييين م سسيييا  األعميييال مييين عميييل للوفييياء بوالي يييه، وحيييييع علمييياً 

مييين تنوييييذ املبيييا   املسييي وا ة املن يييديا  واملشييياورا  اإلقليميييي  اليييهل تنييياقر ال حيييديا  واليييدروا 
 جاريييي  وحقيييوق اإلنسيييان مييي  اليييدول وغرهيييا مييين ا هيييا  صييياحب  ال وجيهيييي  بشيييأن األعميييال ال
 املصلح  يف السياق اإلقليم ؛

طائوي  واسيع  مين يشيمل بأن ال نوييذ الوعيال للمبيا   ال وجيهيي  ينب ي  أن  يقر -2 
جميياال  السياسيي  العاميي  وأن يشييار  فيييه أصييحا  املصييلح  املعنييي ، ويشييج  مجييي  الييدول عليي  

ملبييا   ال وجيهييي ، مبييا يف ذلييت وةيي  ن يي  عمييل وطنييي  أو غيير ذلييت ميين اختيياذ ن ييوا  ل نويييذ ا
 األطر املشاهب ؛

مجييييي  م سسييييا  األعمييييال إىل الوفيييياء مبسيييي ولي ها عيييين احييييرتام حقييييوق  يييييدعو -3 
 للمبا   ال وجيهي ؛ اإلنسان وفقاً 

ب قرييير الورييي  العامييل بشييأن ال حييديا  امل روحيي  أمييام امل سسييا   حييييع علميياً  -4 
وبدراسيي ه  (2)وامل وسيي   احلجييم والويير  امل احيي  هلييا فيمييا ي عليي  ب نويييذ املبييا   ال وجيهييي  الصيي رة

عن ال عاون العابر للحدو  ب  الدول يف جمال إنواذ القوان  فيما ي عل  مبسأل  األعمال ال جاريي  
 ؛32/10 اإلنسان حقوق جملس بقرار عمالً وه  الدراس  الهل قدلمها  .(3)وحقوق اإلنسان

با هو  الهل يبذهلا الوري  العامل  مي  ونشير املعلوميا  عين العملييا   يرح  -5 
ا ارييي  ميين أجييل وةيي  ن ييع العمييل الوطنييي  وغرهييا ميين البيانييا  ذا  الصييل  بال قييدم العييامل  
ارر  يف تنويذ املبا   ال وجيهيي ، وييدعو، يف هيذا الصيد ، اليدول ومجيي  ا هيا  املعنيي  صياحب  

بشييأن ن ييع عملهييا الوطنييي  معييه وإىل ال حيياور الورييي  العامييل إىل معلومييا  املصييلح  إىل تقييد  
 وغر ذلت من املبا را  ذا  الصل  وبشأن تنويذ هذ  االل زاما ؛

اليهل أعيدها الوريي  العاميل مين أجيل وةي  باإلرشيا ا   م  ال قيدير حييع علماً  -6 
ميا ي علي  بالوصيول إىل سييبل  وتنوييذ ن يع عميل وطنيي  فعالي  أو أطير أنيير  ااثلي ، مبيا يف ذليت

 االن صاف القضائي  وغر القضائي ؛

__________ 

(2) A/HRC/35/32. 

(3) A/HRC/35/33. 
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لممارسيا  ا ييدة ومدييد ال حيديا  اليهل الرتويج لالوري  العامل عل   يشج  -7 
 تعي  تنويذ املبا   ال وجيهي ؛

األعميييال ال جاريييي  اج ماعيييا  من يييد  بيييدور الوريييي  العاميييل يف توجييييه  يرحييي  -8 
 وملدة ثالث  أيام؛ نوياً وحقوق اإلنسان الهل تعقد س

ج ماعاتيييه ال حضييير الو املن يييد  أن يقيييوم الوريييي  العاميييل ب وجييييه أعميييال  يقيييرر -9 
السنوي ، ويدعو الوري  العامل إىل تيرسا املن يد  وتقيد  تقريير عين مداوالتيه وتوصيياته املواةييعي  

 ؛ جملس حقوق اإلنسان    ينظر فيهإىل

 رئيسيياً  لوصول إىل سيبل االن صياف" موةيوعاً بان يار "مقي  إمالاني  ا يرح  -10 
ألنييه  اليين أن ي ييي  تقييييم تنويييذ الر يييزة  2017ملن ييد  األعمييال ال جارييي  وحقييوق اإلنسييان لعييام 

 ؛يف تنويذها أنر  للمض  قدماً ومديد سربل  الثالث  من املبا   ال وجيهي 

مبسيييأل  حقيييوق  واليييي  الوريييي  العاميييل املعيييةأن  يييد  مليييدة ثيييالث سييينوا   يقيييرر -11 
اإلنسان والشر ا  ع  الوطني  وغرها مين م سسيا  األعميال علي  النحيو املبي  يف قيرار جمليس 

 ؛17/4حقوق اإلنسان 

لوالي يه، إييالء االع بيار الواجي  ل نوييذ املبيا    إىل الوري  العاميل، وفقياً  ي ل  -12 
 ؛2030ال وجيهي  يف سياق ن   ال نمي  املس دام  لعام 

وصينا يقها وبراجمهيا ذا  الصيل ، مجي  اليدول وو ياال  األميم امل حيدة  يشج  -13 
ومنظمييا  اس ميي  املييدن، مبييا فيهييا املنظمييا  غيير احلالومييي ، ذا  الصييل ،  ،وهي ييا  املعاهييدا 

مهييام ميي  الورييي  العامييل يف أ اء   ييامالً   عليي  ال عيياون تعاونيياً  ،و ييذلت امل سسييا  العاميي  واخلاصيي 
ييبل موالي ييه،  ) ( ميين قييرار جملييس 6ليينا الوقييرة  ، وفقيياً إليهييا اليير  عليي  البالغييا  اراليي نهييا بسر

الدول، الر  باإلجيا  عل  طلبيا  الزييارة اليهل يقيدمها و ذلت، يف حال   17/4حقوق اإلنسان 
 الوري  العامل؛

املنظما  الدولي  واإلقليمي  إىل ال ماا آراء الوريي  العاميل ليد  صيياغ   يدعو -14 
السياسا  والصالو  ذا  الصل ، ويدعو الوري  العامل إىل مواصل  ال عاون الوثي  مي  ر ت ويأو 

 هي ا  املعاهدا  واإلجراءا  اخلاص ؛فيها هي ا  األمم امل حدة ذا  الصل ، مبا 

عل  أمهي  ال حياور مي  أصيحا  املصيلح  وإجيراء ال حلييال  مين أجيل  يشد  -15 
ن واالس نا  إليها يف من  ومواجه  ان ها ا  حقوق اإلنسان احلواظ عل  الن ائج ارقق  حىت اآل
اإلةييافي  اليييهل سيييجريها جملييس حقيييوق املييداوال  إثييراء ويف امل صييل  بأنشيي   األعمييال ال جاريييي ، 

 اإلنسان بشأن أنش   األعمال ال جاري  وحقوق اإلنسان؛ 

عزيييز قييدرهتا بييا هو  الييهل تبييذهلا امل سسييا  الوطنييي  حلقييوق اإلنسييان ل  يرحيي  -16 
عل   عم إعمال مس ولي  الشر ا ، مبا يف ذلت من نيالل تنوييذ املبيا   ال وجيهيي  مين جاني  

 مجي  أصحا  املصلح ؛

إىل تقرييييير األميييي  العييييام بشييييأن ال حييييديا  واالسييييرتاتيجيا  وال  ييييورا   يشيييير -17 
ذلييييت اليييي امج ميييين جانيييي  منظوميييي  األمييييم امل حييييدة، مبييييا يف  21/5امل علقيييي  ب نويييييذ قييييرار اسلييييس 
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 األعمييال جيدول إ مييا  إىل احلاجي  م  يداً  فيييه، اليوار ة ال وصيييا  وإىل ،(4)والصينا ي  والو ياال 
 األمييم منظوميي صييل  عمييل  يف ال وجيهييي  واملبييا   اإلنسييان وحقييوق ال جارييي  باألعمييال امل عليي 

  حدة برم ها؛امل

إىل األميي  العييام وإىل موييو  األمييم امل حييدة السييام  حلقييوق اإلنسييان  ي ليي  -18 
والي يييه بوعاليييي ، مبيييا يف ذليييت أل اء مهيييام تيييوفر مجيييي  امليييوار  واملسييياعدا  الال مييي  للوريييي  العاميييل 

 االة الع بدور  يف توجيه عمل املن د  املعة باألعمال ال جاري  وحقوق اإلنسان؛

العييام واملوييو  السييام  تزويييد املن ييد ، ب ريقيي  ت سييم إىل األميي   ي ليي  أيضيياً  -19 
وإيييالء تزايييد املشييار   يف املن ييد  ميي  مراعيياة بالشييوافي ، يمييي  اخلييدما  وال سييهيال  الال ميي ، 

 ؛ارلي  امل ضررةواس معا  امل ضررين لل وا ن اإلقليم  ولضمان مشار   األفرا   اه مام نا 

 مواصل  النظر يف هذ  املسأل  وفقاً ل نامج عمله السنوب. يقرر -20 
    

__________ 

(4) A/HRC/26/20. 


