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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثامنة والثالثون

 20١٨متوز/يوليه  ٦ -حزيران/يونيه  ١٨
 من جدول األعمال 3 البند

تعزيز ومحاية مجيع حقووق اإلنسوانا اندنيوة والسيا وية وااديةوا ية 
 وااجيماعية والثقافيةا مبا يف ذلك احلق يف الينمية

ا *ا ابراغووووا *ا آيسووولندا*ا آييلنووودا*ا إ ووويانياا ننانيووواا ننووودورا*ا األرجنيووون*ااحتوووا  اليو ووو   
ا توووونسا مجيوريوووة مقووودونيا *ا تيكيوووا*بووو وا نيلنووود ا*ا بلجيكووواا اليو ووونة وا ي وووك*الربتغوووا 

ا  *ا كنوووودا*ا فنلنوووودا*ا غوووواا*ا  ويسووووياا ،وووويل ا غامييووووا*ا الوووودا ي *اليوغو ووووالفية  ووووابقا  
 مشيوع ديار :*ا هولندا*هندوراس ا*ا النيجي*ا النمسا*ا النيويج*ا ليخينشياين*كولومييا

انسووووووااتلة وإنحووووووة األعمووووووا  اليجاريووووووة وحقوووووووق اإلنسووووووان: حتسوووووون  …/٣٨
 اانيةاف  يل

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، إذ يؤكد جمددا   
إىل معاهدات حقوق اإلنسان الدولية  ذات اللةل ،  ةا ل ذلةع العلةد الةدو   وإذ يشري 

اخلةةةةاق قحلقةةةةوق ا وتلةةةةادي  وا جتماعيةةةة   اخلةةةةاق قحلقةةةةوق املدنيةةةة  والسيالةةةةي  والعلةةةةد الةةةةدو 
إىل اإلعةالن املتعلةحب  ةحب ومسةؤولي  األفةراد  والثقافي ، وإعالن وبرانمج عمة  فيينةا، وإذ يشةري اي ةا  

واجلماعةةةات وهي ةةةات ا تمةةة  ل يعزيةةةز ونايةةة  حقةةةوق اإلنسةةةان واحلةةةر ت األلالةةةي  املعةةة    ةةةا 
 ، عامليا  

ادئ املتعلقةة  قملؤلسةةةات املتعةةددة اجلنسةةةيات والسيالةةة  قإلعةةةالن الثاللةةي للمبةةة وإذ يقةةر   
ا جتماعي ، اللةاد  عةن منةمة  العمة  الدولية ، الةي  يسةد  يوجيلةات مباملةرة إىل املؤلسةات 
فيمةا يتعلةحب قلسيالةة  ا جتماعية  وتا لةات معةةان العمة  الشةامل  للوميةة  واملسةؤول  واملسةةتدام  

 ات واصحاب العم  والعمال ل مجي  احناء العامل، وضعه واعتمده احلعوم عامليا   بوصفه صعا  
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، 20١7كةانون األول/ديسةةم    24املةؤ    72/247إىل وةرا  اجلمعية  العامة   وإذ يشةري 
بشةةةةلن الةةةةيكرة السةةةةنوي  العشةةةةرين لمعةةةةالن املتعلةةةةحب  ةةةةحب ومسةةةةؤولي  األفةةةةراد واجلماعةةةةات وهي ةةةةات 

لةةةي  املعةةة    ةةةا عامليةةةا ، ويعزيةةةز ذلةةةع ا تمةةة  ل يعزيةةةز ونايةةة  حقةةةوق اإلنسةةةان واحلةةةر ت األلا
 اإلعالن،
 ٦املةةةةؤ    ١7/4، و200٨ونيةةةةه حزيران/ي ١٨املةةةةؤ    ٨/7إىل ورا ايةةةةه  وإذ يشةةةةري اي ةةةةا   

حزيةةةران/  27املةةةؤ    2٦/22، و20١2ايلول/لةةةبتم   27املةةةؤ    2١/5، و20١١يوليةةةه متوز/
جلنةةةةةةةةةةةةة  حقةةةةةةةةةةةةةوق ، وإىل وةةةةةةةةةةةةةرا  20١٦حزيران/يونيةةةةةةةةةةةةةه  30املةةةةةةةةةةةةةؤ    32/١0، و20١4يونيةةةةةةةةةةةةةه 
، وإذ يالحةةةةةةةةل وةةةةةةةةرا  جملةةةةةةةةس حقةةةةةةةةوق 2005نيسةةةةةةةةان/ابري   20املةةةةةةةةؤ    2005/٦9 اإلنسةةةةةةةةان
، وهةةي وةرا ات يتعلةةحب كللةا  سةةلل  حقةوق اإلنسةةان 20١4متوز/يوليةه  ١4املةةؤ    2٦/9 اإلنسةان

 والشركات ع  الوطني  وغريها من مؤلسات األعمال التوا ي ، 
 ايلةةةةةةةةةةةول/ 25املةةةةةةةةةةةؤ    70/١عتمةةةةةةةةةةةاد اجلمعيةةةةةةةةةةة  العامةةةةةةةةةةة ، ل ورا هةةةةةةةةةةةا ا ىلإ شةةةةةةةةةةةريوإذ ي 
، ويرحةةةةةد ًديةةةةةدا ، ل هةةةةةيا السةةةةةياق، 2030، خطةةةةة ن التنميةةةةة  املسةةةةةتدام  لعةةةةةا  20١5 لةةةةةبتم 
 من القرا  امليكو ، ٦7 قلفقرة

 ١7/4إىل ان أتييةةةةد جملةةةةس حقةةةةوق اإلنسةةةةان ل وةةةةرا ه  وإذ يشةةةةري علةةةةص وجةةةةه اخللةةةةوق 
لق  قألعمال التوا ي  وحقوق اإلنسةان وةد انشةل إطةا ا  ملةامال  ملنة  ومعاجلة  املبادئ التوجيلي  املتع

األلر السليب ألنشط  األعمال التوا ي  علص حقوق اإلنسان، ق لتناد إىل الركائز الثالث إلطا  
 األمم املتحدة املعنون "احلماي  وا ح ا  وا نتلا "، 

فيمةةةةا يتعلةةةةحب بتعزيةةةةز ونايةةةة  وإعمةةةةال حقةةةةوق  ان ا لتةةةةزا  واملسةةةةؤولي  الرئيسةةةةي  وإذ يؤكةةةةد 
 اإلنسان واحلر ت األلالي  يقعان علص عايحب الدول ، 

علةةةةص ان الشةةةةركات عةةةة  الوطنيةةةة  وغريهةةةةا مةةةةن مؤلسةةةةات األعمةةةةال التوا يةةةة   وإذ يشةةةةدد 
 مسؤول  عن اح ا  مجي  حقوق اإلنسان، 

وا يةةة  واملنةمةةةات قجللةةةود الةةةا يبةةةيلا لتلةةةس الةةةدول ومؤلسةةةات األعمةةةال الت وإذ يقةةةر 
الدوليةةة  واع ةةةاء ا تمةةة  املةةةدي ل لةةةبي  يطبيةةةةحب املبةةةادئ التوجيليةةة  املتعلقةةة  قألعمةةةال التوا يةةةة  

 وحقوق اإلنسان،
أبن ينفيي املبادئ التوجيلي  املتعلق  قألعمال التوا ية  وحقةوق اإلنسةان  وإذ يسلم اي ا   

دول علةص ااةاذ اخلطةوات املنالةةب  يشةم  ينفيةي  كيةزة احللةول علةص ا نتلةا ، ويشةةو  مجية  الة
لتحسني ويشوي  مساءل  الشركات وإاتح  لب  ا نتلةا  ل ةحا  انتلاكةات حقةوق اإلنسةان 

 املتلل  قألعمال التوا ي ؛
إزاء مةةةا و ده مةةةن يقةةةا ير عةةةن يرهيةةةد ال ةةةحا  والشةةةلود وتثلةةةيلم وإذ يعةةةرب عةةةن ولقةةةه  

ن املتلةةةةل  قألعمةةةةال التوا يةةةة ، وإذ يؤكةةةةد القةةةةانونيني ل لةةةةياق و ةةةةا  انتلاكةةةةات حقةةةةوق اإلنسةةةةا
 ضرو ة ضمان لالمتلم،

قلدو  القةي م الةي  يؤديةه ا تمة  املةدي،  ةا فيةه املنةمةات غةري احلعومية ،  وإذ يقر اي ا   
ل يشةةوي  ينفيةةي املبةةادئ التوجيليةة  املتعلقةة  قألعمةةال التوا يةة  وحقةةوق اإلنسةةان واملسةةاءل  عةةن 
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تلةةةةةةل  أبنشةةةةةةط  األعمةةةةةةال التوا يةةةةةة ، ول التوعيةةةةةة      ولةةةةةةاطر انتلاكةةةةةةات حقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان امل
 مؤلسات األعمال التوا ي  وانشطتلا علص حقوق اإلنسان،

أبن املبةةةادئ التنفيييةة  لركيةةةزة احللةةةول علةةص ا نتلةةةا  يشةةةم  ا ليةةةات  وإذ يسةةلم اي ةةةا   
 احلعومي ، الق ائي  احلعومي  وآليات التةلم احلعومي  غري الق ائي  وآليات التةلم غري

ان ا ليةةات الق ةةائي  املسةةتقل  والفعالةة  الالةةي  ل ةةمان  وإذ يعيةةد بلةةف  خاصةة  أتكيةةد 
احللةةةول علةةةص ا نتلةةةا ، ويشةةةو  الةةةدول علةةةص يةةةوفري آليةةةات الةةةتةلم الق ةةةائي  وغةةةري الق ةةةائي  

مةن إاتحة  ا نتلةا  مةن انتلاكةات حقةوق اإلنسةان املتلةل   الفعال  واملنالب  قعتبا  ذلع جةزءا  
 أبنشط  األعمال التوا ي ، 

ل إذكةةاء الةةوعي  ليةةات الةةتةلم  مفيةةدا   ان الةةدول نعةةن ان يةةؤد  دو ا   وإذ يعيةةد أتكيةةد 
غةةةري احلعوميةةة  او ييسةةةري الوصةةةول إليلةةةا إىل جانةةةد ا ليةةةات الةةةا يوفرهةةةا الةةةدول نفسةةةلا ل إطةةةا  

الراميةةة  إىل إاتحةةة  ا نتلةةةا  مةةةن انتلاكةةةات حقةةةوق اإلنسةةةان املتلةةةل  أبنشةةةط   اجللةةةود الشةةةامل 
 األعمال التوا ي ،

أبن التةةةةةدابري القانونيةةةةة  او السيالةةةةةايي  او التنةيميةةةةة  الوطنيةةةةة  وخطةةةةة  العمةةةةة   وإذ يسةةةةةلم 
ل ينفيةةي املبةةادئ  ملمةةا   الوطنية  املتعلقةة  قألعمةةال التوا يةة  وحقةةوق اإلنسةان نعةةن ان يةةؤد  دو ا  

التوجيليةةةة  املتعلقةةةة  قألعمةةةةال التوا يةةةة  وحقةةةةوق اإلنسةةةةان،  ةةةةا ل ذلةةةةع ًديةةةةد ومعاجلةةةة  املسةةةةائ  
املتعلقةةةة  قحللةةةةول علةةةةص ا نتلةةةةا  مةةةةن انتلاكةةةةات حقةةةةوق اإلنسةةةةان املتلةةةةل  أبنشةةةةط  األعمةةةةال 

 التوا ي ، 
غةري  قلدو  اإلجيايب والقةيم الةي  يؤديةه ا تمة  املةدي،  ةا فيةه املنةمةات وإذ يسلم اي ا   

احلعوميةة ، ومؤلسةةات األعمةةال التوا يةة  والنقةةاقت، ل يعزيةةز حقةةوق اإلنسةةان ونايتلةةا،  ةةا ل 
ذلع ل لياق انشط  الشركات وعند املطالب  قملساءل  ومساعدة ال ةحا  ل الوصةول إىل لةب  

 انتلا  فعال  ل حا ت انتلاكات حقوق اإلنسان املتلل  أبنشط  األعمال التوا ي ، 
قلةةدو  امللةةم الةةي  يؤديةةه املؤلسةةات الوطنيةة  حلقةةوق اإلنسةةان ل دعةةم  يسةةلم كةةيلع وإذ 

األنشةةط  الراميةةة  إىل ًسةةةني املسةةةاءل  وحلةةةول ال ةةحا  علةةةص ا نتلةةةا  مةةةن انتلاكةةةات حقةةةوق 
اإلنسان املتلل  أبنشط  األعمةال التوا ية ، بسةب  منلةا دعةم الفعالية  ل ينفيةي املبةادئ التوجيلية  

 عمال التوا ي  وحقوق اإلنسان، املتعلق  قأل
من مؤلسات األعمال التوا ي  وةد ااةي خطةوات ل لةبي   متزايدا   أبن عددا   وإذ يسلم 

 ينفيي املبادئ التوجيلي  املتعلق  قألعمال التوا ي  وحقوق اإلنسان،
أبن آليةةةةةات الةةةةةتةلم غةةةةةري احلعوميةةةةة  الةةةةةا يةةةةةديرها مؤلسةةةةةات األعمةةةةةال  وإذ يسةةةةةلم اي ةةةةةا   
 فردهةةةةا او مةةةة  اجللةةةةات املعنيةةةة ، او الةةةةا يةةةةديرها الرابطةةةةات اللةةةةناعي ، او غريهةةةةا مةةةةن  التوا يةةةة ،

مباد ات اجللات املعني  املتعددة نعةن ان ينطةو  علةص فوائةد مثة  لةرع  الوصةول والعةال  واحلةد 
مةةن التعةةاليس، خاصةة  عنةةدما يتماملةةص مةة  املبةةادئ التوجيليةة  املتعلقةة  قألعمةةال التوا يةة  وحقةةوق 

  اإلنسان،
قمللةةلح  املشةة ك  للعمةةال التوا يةة  والةةدول وا تمةة  املةةدي ل وجةةود  وإذ يقةةر  كةةيلع 

بي ةةةة  متسةةةةم  قلتعدديةةةة  وعةةةةد  التمييةةةةز، وداعمةةةة  لسةةةةيادة القةةةةانون، ومعةةةةززة للشةةةةفافي ، وقلةةةةتفادة 
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ويةوافر مؤلسات األعمال التوا ي  املسؤول  من عوامة  اليقةني القةانوي والشةفافي  وإمعانية  التنبةؤ 
ا ليات الق ائي  احمللي  العادل  والفعال  وقعتماد يلع املؤلسات علص هةيه العوامة  ل كثةري مةن 

 األحيان،
بعمةةةة  مفةةةةومل األمةةةةم املتحةةةةدة السةةةةامي حلقةةةةوق اإلنسةةةةان فيمةةةةا يتعلةةةةحب  يرح ةةةةد -١ 

بتحسةةني املسةةاءل  وإاتحةة  لةةب  ا نتلةةا  ل ةةحا  انتلاكةةات حقةةوق اإلنسةةان املتلةةل  أبنشةةط  
عمةةال التوا يةة ، ويالحةةل بتقةةدير يقريةةره بشةةلن ًسةةني املسةةاءل  وإاتحةة  لةةب  ا نتلةةا  غةةري األ

 ؛ (١)الق ائي ل حا  انتلاكات حقوق اإلنسان املتلل  قألعمال التوا ي 
بدو  الفريةحب العامة  املعةس  سةلل  حقةوق اإلنسةان والشةركات عة   يرحد اي ا   -2 

لتوا يةةةةة  ل يوجيةةةةةه و  لةةةةة  املنتةةةةةدة السةةةةةنو  املعةةةةةس الوطنيةةةةة  وغريهةةةةةا مةةةةةن مؤلسةةةةةات األعمةةةةةال ا
قألعمةةال التوا يةة  وحقةةوق اإلنسةةان ول عقةةد اجتماعةةات إوليميةة  ملناوشةة  التحةةد ت والةةد و  

 املستفادة ل لياق إوليمي؛
جبلةةةود الفريةةةحب العامةةة  ل لةةةبي  التعشةةةا  اخليةةةا ات املتاحةةة   يرحةةةد كةةةيلع -3 

الفعالةةة ،  ةةةا ل ذلةةةع ل يقريةةةره األخةةةري إىل اجلمعيةةة  لتعزيةةةز فةةةرق الوصةةةول إىل لةةةب  ا نتلةةةا  
ول الةةةةدو ة السادلةةةة  للمنتةةةةدة، الةةةةا  كةةةةزت علةةةةص ًقيةةةةحب إمعانيةةةة  الوصةةةةول إىل لةةةةب   (2)العامةةةة 

 ؛ (3)ا نتلا  الفعال 
الةةةةدول إىل النةةةةةر ل الةةةةتادا  يقةةةةا ير املفةةةةومل السةةةةامي،  ةةةةا ل ذلةةةةع  يةةةةدعو -4 

يعزيةةةز وةةةد ة وفعاليةةة  ا ليةةةات الق ةةةائي  وغةةةري الق ةةةائي   التوصةةةيات الةةةوا دة فيةةةه، عنةةةد السةةةعي إىل
 احلعومي ؛ 
الةةةةدول إىل العمةةةة  مةةةةن خةةةةالل العمليةةةةات احلعوميةةةة  الدوليةةةة  ذات  يةةةةدعو اي ةةةةا   -5 

اللةةةل  علةةةص ًسةةةني املسةةةاءل  وحلةةةول ال ةةةحا  علةةةص ا نتلةةةا  ل حةةةا ت ضةةةلو  مؤلسةةةات 
 اعمال جتا ي  ل انتلاكات حلقوق اإلنسان؛ 

يةة  مؤلسةةات األعمةةال التوا يةة  علةةص الوفةةاء  سةةؤوليتلا عةةن احةة ا  مج يشةةو  -٦ 
مجي  حقوق اإلنسان علص النحو املنلوق عليه ل املبادئ التوجيلي  املتعلقة  قألعمةال التوا ية  
وحقةةوق اإلنسةةان وغريهةةا مةةن املعةةايري املنطبقةة ، بطةةرق منلةةا علةةص لةةبي  املثةةال املسةةا   بنشةةا  ل 

يعزيةةةةز لقافةةةة  احةةةة ا  لةةةةيادة القةةةةانون، مةةةةن اجةةةة  احةةةة ا  حقةةةةوق اإلنسةةةةان،  املبةةةةاد ات الراميةةةة  إىل
واملشةةةا ك   سةةةن نيةةة  ل العمليةةةات الق ةةةائي  وغةةةري الق ةةةائي  الوطنيةةة ، وإنشةةةاء آليةةةات فعالةةة  علةةةص 

 املستوة التنفيي  متعن من يسوي  التةلمات ل مرحل  مبعرة؛ 
مؤلسةةات األعمةةال التوا يةة  علةةص ان يتقالةةم علةةص املةةم وينشةةر علةةص  يشةةو  -7 

نطةةةاق والةةة  املعلومةةةات املتعلقةةة  بسيالةةةاجما وإجراءاجمةةةا ل جمةةةال حقةةةوق اإلنسةةةان مةةةن اجةةة  يعزيةةةز 
التعاون بني اجللات املعني  فيما يتعلحب قلعمليات التوا ي  والتدابري الووائي  الا نعن ان يتايها 

 توا ي ؛مؤلسات األعمال ال
__________ 

(١) A/HRC/38/20 وAdds.1-2. 
(2) A/72/162. 
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إىل الفريةةحب العامة ، ان يتولةة  ل ًلية  دو  املؤلسةةات الوطنية  حلقةةوق  يطلةد -٨ 
اإلنسان ل ييسري الوصول إىل لب  ا نتلا  مةن انتلاكةات حقةوق اإلنسةان املتلةل  قألعمةال 

ل اعتبا ه اإل ملادات املقدم  من مشةرو  املسةاءل  وا نتلةا  التةاب  للمفوضةي ،  التوا ي ، آخيا  
ن يعقد مشاو ة عاملي  بشلن هيه املسائ  يةدو  يةومني ويشةا ي فيلةا مجية  اجللةات املعنية ، وان وا

 يبلغ ا لس ل دو يه الرابع  واأل بعني، حسد ا وت اء؛
إىل املفةةومل السةةامي ان يواصةة  عملةةه ل هةةيا ا ةةال،  ةةا ل ذلةةع نشةةر  يطلةةد -9 

، وان حيةةدد وحيلةة  التحةةد ت والفةةرق (4)تلةةا اجلةةزاين األول والثةةاي مةةن مشةةرو  املسةةاءل  وا ن
واملما لات الف ةلص والةد و  املسةتفادة فيمةا يتعلةحب  ليةات الةتةلم غةري احلعومية  الةا لةا عالوة  
قحةة ا  مؤلسةةات األعمةةال التوا يةة  حقةةوقن اإلنسةةان، وان يعقةةد مشةةاو يني يشةةا ي فيلمةةا تثلةةو 

عن ذلع إىل جملس حقوق  سائ ، وان يقد  يقريرا  الدول واجللات املعني  األخرة ملناوش  هيه امل
 اإلنسان لينةر فيه ل دو يه الرابع  واأل بعني؛ 

مجيةة  بةةرامج األمةةم املتحةةدة ووكا جمةةا ذات اللةةل  علةةص يقةةد  املسةةاعدة  يشةةو  -١0 
إىل الةةدول بنةةاء علةةص طلبلةةا، بولةةائ  منلةةا التعةةاون التقةةس وانشةةط  بنةةاء القةةد ات، وعلةةص ًسةةني 

ل  وإاتح  لب  ا نتلا  ل ةحا  انتلاكةات حقةوق اإلنسةان املتلةل  قألعمةال التوا ية ، املساء
 وذلع  راعاة يقا ير املفومل السامي بشلن مشرو  املساءل  وا نتلا  والتوصيات الوا دة فيلا؛ 

املؤلسةةات الوطنيةة  حلقةةوق اإلنسةةان وا تمةة  املةةدي،  ةةا ل ذلةةع  يشةةو  اي ةةا   -١١ 
احلعومي ، علص مراعاة يقا ير املفةومل السةامي بشةلن مشةرو  املسةاءل  وا نتلةا  املنةمات غري 

ل انشطتلا الرامي  إىل دعم اجللود الا يبيلا الدول ل لبي  ًسني املساءل  والوصول إىل لب  
ا نتلةةةةةا  الق ةةةةةائي  وغةةةةةري الق ةةةةةائي  ل ةةةةةحا  انتلاكةةةةةات حقةةةةةوق اإلنسةةةةةان املتلةةةةةل  قألعمةةةةةال 

 التوا ي ؛ 
علةةص ا يةة  احلةةوا  مةة  اصةةحاب امللةةلح  وإجةةراء التحلةةيالت مةةن اجةة   يشةةدد -١2 

احلفةةاع علةةص النتةةائج احملققةة  حةةت ا ن وا لةةتناد إليلةةا ملنةة  ومواجلةة  انتلاكةةات حقةةوق اإلنسةةان 
املتلل  قألعمال التوا ي ، ومن اج  إلراء املداو ت األخةرة الةا جيريلةا جملةس حقةوق اإلنسةان 

 ا ي  وحقوق اإلنسان؛بشلن األعمال التو
 مواصل  نةره ل هيه املسلل  وفقا  ل انمج عمله السنو . يقر  -١3 

    

__________ 
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