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 لقدلة -أوقا  

أنشأأأل  لأأأس إلقأأأوا ارنقأأأاع ال ريأأأي  العامأأأل ا اأأأومة الأأأدو  امل تأأأو  الع أأأوية املعأأأ   -1
ابلشأأأركات عأأأرب الوغنيأأأة وؤسهأأأا مأأأن مماقأأأات األعمأأأال فيمأأأا يتعلأأأي  قأأأوا ارنقأأأاع،  وجأأأ  

، وكلَّ أأ  ياأأياؤة وأأم دو  ملأأزً  قأأانو يف يأأن ً م،   2014 إلزيراع/يونيأأ  26املأأمر   26/9 قأأرار 
إغأأأار القأأأانوع الأأأدو   قأأأوا ارنقأأأاع، أنشأأأنة الشأأأركات عأأأرب الوغنيأأأة وؤسهأأأا مأأأن مماقأأأات 

 األعمال فيما يتعلي  قوا ارنقاع. 
تشأرين  18إىل  14وافُتتحت الدورة اخلامقة لل ريي العامل، اليت عقأدت   ال أ ة مأن  -2

، يبيأأأاع أدلأأأت يأأأ   ئبأأأة م ودأأأة األمأأأم املتحأأأدة القأأأامية  قأأأوا ارنقأأأاع. 2019األول/أكتأأأوير 
املقأر ًر علأص وأدور املشأرون املأنقَّك للاأم امللأأز   - وهنألت  ئبأة م و دأة إلقأوا ارنقأاع الأرئيس

ا تأر  قانو يف، الذي يوفر أاااايف متينايف ُيقتن د إلي    يدء امل اودات املودوعية. وم ت تقول إنأ
أع مأأأن شأأألع إيأأأرا  معاهأأأدة   املقأأأتقبل أع يقأأأاعد   دأأأماع فعاليأأأة التأأأدايس الراميأأأة إىل وقايأأأة 
األشخاص املعردني لتجأاواات إلقأوا ارنقأاع، وتأايتتم وتأوفس اأبل ا نتاأاك لأم، وكأذلم 

أأأرت  ئبأأأة امل  ودأأأة   تأأأوفس مزيأأأد مأأأن فأأأرص التنميأأأة املقأأأتدامة واملناأأأ ة والشأأأاملة للجميأأأ . وذكَّ
القأأامية  ع وأأاواات إلقأأوا ارنقأأاع املرتابأأة   اأأياا أنشأأنة مماقأأات األعمأأال تأأم ر علأأص 
خمتلأأف فتأأات القأأااع وأوأأحاو ا قأأوا وأنأأا تأأم ر علأأص يعأأم تلأأم ال تأأات أك أأر مأأن ؤسهأأا. 
وأك أأدت،   هأأذا القأأياا، أع إيأأرا  معاهأأدة يشأألع األعمأأال التجاريأأة وإلقأأوا ارنقأأاع   يعأأد 

، وإمنا ميان،   يل جي ، أع ياوع جزءايف من ا أل. ورإلبأت  أا شأتدت  تشأريعات عالجايف  جعايف 
العديأد مأن البلأداع مأن تنأورات إجياييأة   األونأأة األاأسة، وأإلاغأت علمأايف   الوقأت ذاتأ  يتنأأون 

إىل  26/9األراء   املعاهدة الذي اعتربت  أمرايف   ؤىن عن  لاة ت  ة عملية تن يأذ قأرار اسلأس 
. مث ذك أأرت ا  أأور  ع امل ودأأة القأأامية إل أأت انميأأ  علأأص أع ي أأعوا ناأأ  أعيأأنتم أع نتأأائ 

أأن،  املبأاد  التوجيتيأة املتعلقأة ابألعمأأال التجاريأة وإلقأوا ارنقأاع واملعاهأأدة انديأدة وأااع مياً 
  يأأأل ينبغأأأة، أع يعأأأزا كأأأل منتمأأأا األاأأأر وياملأأأ . وأشأأأارت،   هأأأذا الاأأأدد، إىل أع املبأأأاد  

ن قأأتا تأأدعو الأأدول إىل الن أأر   ودأأ  مأأزي  ذكأأة مأأن التأأدايس  أأا يشأأمل التنأأورات  التوجيتيأأة
القانونيأأة الامأأة واسديأأة علأأص الاأأعد الأأدو  وارقليمأأة والأأوغ . وأشأأارت أي أأايف إىل أع امل ودأأة 
القأأامية ااتشأأ ت مأأا تأأذار يأأ  عمليأأة املعاهأأدة مأأن إماأأا ت لتعزيأأز تايأأة إلقأأوا ارنقأأاع   

وووأأأأول املت أأأأررين مأأأأن تلأأأأم  املقأأأأاءلة مماقأأأأات األعمأأأأال، و  اأأأأيما  قأأأأنياأأأأياا أنشأأأأنة 
األنشنة إىل ابل ا نتاأاك ال عأال. وشأددت  ئبأة امل ودأة القأامية علأص دأرورة أ   ُتقأتخد  
عمليأأة املعاهأأدة لتقأأويم ارجأأراءات الراميأأة إىل تن يأأذ املبأأاد  التوجيتيأأة أو لوقأأف مقأأس ا، علأأص 

ار معيأاري كاأم مودأ  التن يأذ. وذك أرت  أا ت أنل  يأ  م ودأية األمأم األقل إىل إلني ودأ  إغأ
املتحأدة القأأامية  قأأوا ارنقأأاع مأأن عمأأل فيمأأا ءأأ  مشأأرون املقأأاءلة وا نتاأأاك، مشأأسةيف إىل 
أن  ميان ااتخدا  نتائ  املشرون منذ األع    قن ابل الووول إىل آليأات ا نتاأاك التايعأة 

ع أأأأاء ال ريأأأأي العامأأأأل مأأأأن نتأأأأائ  املشأأأأرون أ نأأأأاء م اودأأأأا م. للأأأأدول، وأووأأأأت  ع يقأأأأت يد أ
وابردأافة إىل ذلأم، األنت  ئبأة امل ودأة القأامية ال أوء علأص إل أور عأدد قيااأة مأن   لأأة 
استمأأأ  املأأأدر الأأأدورة وعلأأأص دورهأأأم الأأأوري   هأأأذ  العمليأأأة. وأشأأأادت أي أأأايف ابخلأأأرباء املأأأدعوين 

الأدورة. وااتتمأت ييانأا مشأددة علأص األمليأة امللحأة الأيت  لعردتم إاداء مشأور م املقأتقلة أ نأاء
توليتا امل ودية القامية لذا العمل، وشجعت، من مث، انتات املعنية كافة علأص املشأاركة البنأاءة 

   الدورة وعلص التحلة فيتا يرو  التعاوع   العمل.
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 تنظيم الدورة -اثنياا  

 املقر ِّر -انصخاب الرئيس  -ألف 

مقأررايف ابلتزكيأة  -  املم ل الدائم ركوادور، إميليو رافائيأل إاأاويردو مينيأو، رئيقأايف انُتخ -3
 يناءيف علص ترشيح  من وفد نيااراؤوا، ابام  موعة دول أمرياا الالتينية ومننقة البحر الاارييب. 

 احلضور -كء 

ء   املرفي ال أار، ويأرد ترد قائمة أمساء املشاركني   املرفي األول، وترد قائمة أمساء اخلربا -4
 موجز البيا ت اليت أدىل هبا اخلرباء   املرفي ال الث. 

 الواثئق -جيم 

 كاع معرودايف علص ال ريي العامل الواثئي التالية: -5

 ؛ 26/9قرار  لس إلقوا ارنقاع  )أ( 

 (؛A/HRC/WG.16/5/1جدول األعمال املمقت لل ريي العامل ) )و( 

تأأا املشأأرون املأأنقَّك للاأأم امللأأز  قأأانو يف الأأذي يأأن م،   إغأأار واثئأأي أاأأر ، من )ج( 
القأانوع الأأدو   قأأوا ارنقأأاع، أنشأأنة الشأأركات عأرب الوغنيأأة وؤسهأأا مأأن مماقأأات األعمأأال، 

 .(1)وير  ايف للعمل، وهة واثئي أتيحت ُكلتا لل ريي العامل عرب موقع  الشباة

 إترار جدو  األعما  وبرانلج العم  -ةا  

املقأأرر مشأأرون يأأر م  العمأأل ودعأأا إىل إيأأداء تعليقأأات عليأأ . و أأا أع  -عأأرا الأأرئيس  -6
 الدول مل تبد أي تعليقات، أُقر ير م  العمل.

 البياانل اقسصهاللية -اثلثاا  

 املقرر -بيان عام ولالحظال اسصهاللية أةىل هبما الرئيس  -ألف 

املقأأر ر   ييانأأ  ا فتتأأاإلة  موعأأة دول أمرياأأا الالتينيأأة ومننقأأة البحأأر  - شأأار الأأرئيس -7
الاأأأارييب علأأأص ترشأأأيح  و يأأأ  الأأأدول األع أأأاء علأأأص دعمتأأأا لأأأ  و قتتأأأا فيأأأ . ودعأأأا انميأأأ  إىل 
املشاركة علص أوا  نناا  ان   املداو ت وامل اودات املتعلقة ين  وأم ملأز  قأانو يف يشألع 

أأأر  أأأا ُعقأأأد أ نأأأاء ال أأأ ة ال اوأأألة يأأأني الأأأدورتني مأأأن مماقأأأات األعمأأأال وإلقأأأوا  ارنقأأأاع. وذكَّ
مناقشأأأات  نائيأأأة ومشأأأاورات عديأأأدة يأأأني أوأأأحاو املاأأألحة املتعأأأددين، مشأأأسايف إىل أع املشأأأرون 
املنق ك للام امللأز  قأانو يف يت أمن وجتأات الن أر واألراء واألفاأار الأيت أُعأرو عنتأا اأالل تلأم 

مقأأأاملة انيأأأة ومداالأأأة شأأأ وية مأأأن  40يت أأأمن مأأأا يريأأأو علأأأص  املناقشأأأات واملشأأأاورات، كمأأأا

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session5/Pages/Session5.aspx ان ر (1)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session5/Pages/Session5.aspx
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. ويتأأدك املشأأرون املأأنقك إىل تايأأة (2)املقأأاملات واملأأدااالت الأأيت قُأأدمت اأأالل الأأدورة الرايعأأة
ال أأأحاا والأأأدفان عأأأنتم، وترتيأأأ  ا إلتياجأأأات البشأأأرية إلقأأأ  األولويأأأة، وتبديأأأد أي تاأأأورات 

قأأرر ال أأوء أي أأايف علأأص انتأأود الأأيت يُأأذلت ملواءمأأة امل - ااغتأأة عأأن هأأذ  العمليأأة. واأألط الأأرئيس
نأأأ  املشأأأرون املأأأنقك مأأأ  املبأأأادرات األاأأأر  ذات الاأأألة، و  اأأأيما املبأأأاد  التوجيتيأأأة املتعلقأأأة 
ابألعمأأأأال التجاريأأأأة وإلقأأأأوا ارنقأأأأاع، واملبأأأأاد  التوجيتيأأأأة ملن مأأأأة التعأأأأاوع والتنميأأأأة   امليأأأأداع 

اننقأأيات، وات اقيأأات من مأأة العمأأل الدوليأأة، والتأأدايس ا قتاأأادي املتعلقأأة ابملماقأأات املتعأأددة 
املقأأرر  يأأ  املشأأاركني إىل القيأأا  معأأايف يتحديأأد  - التن يميأأة الليأأة. و  هأأذا الاأأدد، دعأأا الأأرئيس

 موعأأة مأأن القواعأأد الوادأأحة واملتقأأقة واملقبولأأة عمومأأايف لتن أأيم العالقأأة يأأني مماقأأات األعمأأال 
اد  واألغر املعمول هبا والتنورات الراهنأة. وأشأار إىل أع الأدول وإلقوا ارنقاع علص أااس املب

األع أأأاء ومماقأأأات األعمأأأال   مياأأأن أع تتناأأأل مأأأن هأأأذ  املقأأأمولية الواقعأأأة علأأأص عاتقتأأأا. 
وأعأأأرو عأأأن أملأأأ    أع ياأأأوع املشأأأرون املأأأنقك يدايأأأةيف ملرإللأأأة جديأأأدة   هأأأذ  العمليأأأة مأأأ  يأأأدء 

 هذ  ال غرة اليت تع ي القانوع الدو   قوا ارنقاع. امل اودات املودوعية الرامية إىل اد 

 البياانل العالة -كء 

املقأأأرر علأأأص انتخايأأأ ، وأعأأأرو العديأأأد منتأأأا عنأأأد دعمأأأ  للأأأدور  - هنأأألت الوفأأأود الأأأرئيس -8
. وشأارت (3)املقأرر ولأرب م  العمأل الأذي اق إلأ  للأدورة اخلامقأة - القيادي الذي يمدي  الرئيس

املقرر علص العمل الذي أدنل  ي    إغار هذ  العملية منذ الأدورة الرايعأة،  - وفود عدة الرئيس
 و  ايما فيما يتعلي يود  مشرون منقَّك كقَّن للام امللز  قانو يف. 

وأشأأأأارت وفأأأأود ومن مأأأأات ؤأأأأس إلاوميأأأأة عديأأأأدة إىل إلأأأأا ت تورغأأأأت فيتأأأأا مماقأأأأات  -9
مقأأأأاءلة ومل تأأأأوفر أي اأأأأبل ا نتاأأأأاك األعمأأأأال   وأأأأاواات  قأأأأوا ارنقأأأأاع ومل   أأأأ  فيتأأأأا لل

لألشخاص املت ررين. وتعد تلأم ا أواد ، الأيت اننأو  العديأد منتأا علأص قتأل مأدافعني عأن البيتأة 
وعن إلقوا ارنقاع أو ااتتدافتم هبجمات، وتدمس املنا  والتنأون البيولأوجة، وااأتغالل شأركات 

، وشأأأأن هجمأأأأات علأأأأص الشأأأأعوو هأأأأم   إلاجأأأأة مااأأأأة إىل الأأأأدواء ملأأأأناملقتح أأأأرات الاأأأأيد نية 
األوأألية، وارتاأأاو انتتاكأأات   إلأأا ت النأأزان املقأألك،   ايأأة تأأذًكرة قويأأة ي أأرورة ا أأاذ مزيأأد مأأن 

 ارجراءات ملن  انتتاكات إلقوا ارنقاع ذات الالة ابألعمال التجارية والتادي لا.

ورؤأأم أع وفأأودايف عأأدة أغلعأأت ا  أأور علأأص مأأا شأأتدت  يلأأدانا مأأن تنأأورات، م أأل اأأن  -10
تشأأريعات جديأأدة أو تعأأديل التشأأريعات املعمأأول هبأأا وودأأ  انأأط عمأأل وغنيأأة يشأألع األعمأأال 
التجارية وإلقوا ارنقاع، فإع مع متا شدد علص درورة إلدو  تنورات قانونيأة علأص الاأعيد 

نقاع واإل امتا. وفيما ء  ير م  العمل الأدو ، أشأارت الوفأود الدو  لتعزيز تاية إلقوا ار
إىل عأأدد مأأن األهأأداك، منتأأا اادة اليقأأني القأأانور والتعريأأف ابلعواقأأ  القانونيأأة للمقأأاعدة    
ك الأأة تقأأاوي انميأأ  أمأأا  القأأانوع؛ وتعزيأأز منأأ  انتتاكأأات إلقأأوا ارنقأأاع املتاأألة ابألعمأأال 

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session4/Pages/Session4.aspxان ر  (2)

مياأأن ا غأأالن علأأص نقأأت البيأأا ت الشأأ وية الأأيت أدلأأت هبأأا الأأدول واملن مأأات املشأأاركة ياأأ ة مراقأأ    الأأدورة  (3)
  اخلامقة واليت أُرالت إىل األمانة علص الرايط التا : 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session5/Pages/Session5.aspx ومياأأن مشأأاهدة .
 ./http://webtv.un.org: البث الشباة للدورة  كملتا علص الرايط التا 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session4/Pages/Session4.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session5/Pages/Session5.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session5/Pages/Session5.aspx
http://webtv.un.org/
http://webtv.un.org/
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ا؛ و قني ووول األشخاص املت ررين إىل اأبل ا نتاأاك؛ واأد التجارية والتخ يف من آاثره
 أأأا  ا مايأأأة والقأأأانوع الأأأدو ؛ وتعزيأأأز التعأأأاوع فيمأأأا يأأأني أع أأأاء استمأأأ   اال غأأأرات الأأأيت تعأأأ  

الدو . وشددت يعم الوفود ومن مات ؤس إلاومية عديدة علص وجوو أع تركز تلأم انتأود 
 ألع يلحأأي هبأأم دأأرر   اأأياا األنشأأنة التجاريأأة، علأأص األشأأخاص الأأذين ت أأرروا أو املعردأأني

 ايما األشخاص األشد عردة لالات عاك أو التتميش. و 

ورإلبت وفود ومن مات ؤس إلاومية عدة ابملشرون املأنقَّك للاأم امللأز  قأانو يف ابعتبأار   -11
. واأألط استمأأأ  املأأأدر ال أأوء علأأأص وجأأأ  اخلاأأوص علأأأص التنأأأورات (4) قأأينايف للمقأأأودة األوليأأأة

انأأديرة ابل إليأأ  الأأيت غأأرأت علأأص األإلاأأا  املتعلقأأة ابملأأدافعني عأأن إلقأأوا ارنقأأاع، والشأأعوو 
وا عتبأارات اننقأانية، واملنأاغي املتأل رة ابلنأزان. وشأارت يعأم الوفأود واملن مأات ؤأس األولية، 

املقأأأأرر علأأأأص معانتأأأأ  الشأأأأواؤل الأأأأيت أعريأأأأت عنتأأأأا يشأأأألع املشأأأأرون القأأأأايي  - ا اوميأأأأة الأأأأرئيس
وإدراج  مق إلا ا. ييد أع مع م الوفود أقرت  ن    يأزال هنأاجم  أال لتحقأني املشأرون املأنقَّك. 

نأأأت هنأأأاجم دعأأأوات ك أأأسة إىل وأأأياؤة املشأأأرون املأأأنقك وأأأياؤة أدا وإىل ت أأأمني  يأأأ  أجزائأأأ  وكا
مزيأأدايف مأأن التأأدايس امللمواأأة. وأشأأار أإلأأد الوفأأود إىل أع تاأأاليف تن يأأذ املشأأرون املأأنقك، ياأأيغت  
املعرودأأة إلاليأأايف، اأأتاوع ابه أأة، وتقأأاءل عمأأا اي أأي   الاأأم إىل املبأأاد  التوجيتيأأة املتعلقأأة 

 مال التجارية وإلقوا ارنقاع، املعمول هبا إلاليايف.ابألع

وركزت مناقشات ك سة علص درورة أع يت اد  الام امللز  قانو يف تاأرار مأا هأو موجأود  -12
مأأأأن معأأأأأايس ومبأأأأادرات ذات وأأأأألة، كاملعأأأأايس واملبأأأأأادرات املنب قأأأأة عأأأأأن  لأأأأس إلقأأأأأوا ارنقأأأأأاع 

داك التنمية املقتدامة، واملباد  التوجيتية واملن مات ارقليمية، ومعاهدات إلقوا ارنقاع، وأه
ملن مأأأة التعأأأاوع والتنميأأأة   امليأأأداع ا قتاأأأادي املتعلقأأأة ابملماقأأأات املتعأأأددة اننقأأأيات، وعلأأأص 
األا ، املباد  التوجيتية املتعلقة ابألعمال التجارية وإلقوا ارنقأاع، كمأا ركأزت علأص دأرورة 

أكأأدت وفأأود ومن مأأات عديأأدة لييأأدها للمبأأاد  اتقأأاا الاأأم مأأ  تلأأم املعأأايس واملبأأادرات. و 
التوجيتية و إل ت مد  توافي املشرون املنقك م  املباد  التوجيتية وتاملت  لا. وأشارت وفأود 
عدة إىل ما أدال علص املشرون املنقك من تغيسات جديرة ابل إلي  تدل علص تعزيز مواءمتأ  مأ  

لتوجيتية،  ا   ذلم ارشأارة الاأر ة إىل املبأاد  املانلحات وامل اهيم املقتخدمة   املباد  ا
التوجيتيأأأأة   ديباجأأأأة املشأأأأرون املأأأأنقك. ؤأأأأس أع وفأأأأودايف ومن مأأأأات أاأأأأر  رأت أع يعأأأأم أجأأأأزاء 
 املشرون املنقك  تلف عن املباد  التوجيتية وأن    يزال هناجم  ال ملواءمت  مواءمةيف أو ي معتا.

ابلتنميأة. واألمت  املشرون املنقَّك للام امللأز  قأانو يف وأاثرت وفود عديدة مقللة عالقة  -13
تلأأم الوفأأود ابلأأدور الأأا  الأأذي تمديأأ  الشأأركات عأأرب الوغنيأأة وؤسهأأا مأأن مماقأأات األعمأأال   
تعزيز التنمية و   قيي أهداك التنمية املقتدامة. وأكدت يعأم الوفأود علأص أع مشأرون الاأم 

ة مماقأأأات األعمأأأال، وإمنأأأا ينبغأأأة اعتبأأأار    ايأأأة كاولأأأة امللأأأز  قأأأانو يف   يتأأأدك إىل تشأأأوي  مسعأأأ
لتحقأأأني التأأأيقن مأأأن عمأأأل تلأأأم املماقأأأات ولل أأأروك املواتيأأأة نأأأودة ا اأأأت مارات. ورؤأأأم ورود 
يعأأم ارشأأارات إىل التنميأأة   ديباجأأة املشأأرون املأأنقك، فأأإع يعأأم الوفأأود دعأأت إىل اادة تركيأأز 

 ن  املشرون املنق ك علص انة التنمية.

__________ 

   :ميان ا غالن علص املقودة األولية للام امللز  قانو يف علص الرايط التا  (4)
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/DraftLBI.pdf . 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/DraftLBI.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/DraftLBI.pdf
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وتناولأأأت البيأأأا ت العامأأأة العديأأأأد مأأأن األإلاأأأا  املناأأأأوص عليتأأأا   املشأأأرون املأأأأنقك.  -14
ورإلأأأأ  عأأأأدد مأأأأن الوفأأأأود  أأأأا ت أأأأمنت  الديباجأأأأة مأأأأن عبأأأأارات وادأأأأحة تشأأأأدد علأأأأص أع ا لتأأأأزا  
األاااة ابإل ا  إلقوا ارنقاع وا رات األاااية وتايتتا وإعمالا وتعزيزهأا يقأ  علأص عأاتي 

ن واجأأأ  الأأأدول أع تا أأأل ا مايأأأة مأأأن وأأأاوا أي أغأأأراك اثل أأأة،  أأأا فيتأأأا الأأأدول، وعلأأأص أع مأأأ
مماقأأات األعمأأال، إلقأأوا ارنقأأاع. ورإلبأأت يعأأم الوفأأود واملن مأأات ؤأأس ا اوميأأة أي أأايف  أأا 
ت منت  الديباجة من إشارات وادحة إىل القانوع الدو  ارنقار وإىل إلا ت النزان، مشسةيف   

 ل هناجم  ال لتعزيز وياؤتتا.الوقت ذات  إىل أن  ما اا

. وأشارت تلم الوفود إىل 1ودعا عدد من الوفود إىل توديك التعاريف الواردة   املادة  -15
( تعري أأأايف أودأأأك فيمأأأا يتعلأأأي  أأأد  اننبأأأاا هأأأذا victims) “ال أأأحاا”دأأأرورة تعريأأأف ماأأأنلك 

لل أأحاا. وأشأأارت  التعريأأف علأأص ال أأحاا املزعأأومني وعلأأص أقأأارهبم وعلأأص مأأن ميأأدوع يأأد العأأوع
انتتأأأأأاجم إلقأأأأأوا ارنقأأأأأاع ”يعأأأأأم الوفأأأأأود وإإلأأأأأد  املن مأأأأأات التجاريأأأأأة إىل أع تعريأأأأأف عبأأأأأارة 

( ف أ اا ومأبتم للغايأأة وقأد يتعأارا مأ  مبأأدأ human rights violation or abuse) “واواهأا أو
 “عالقأأأأة تعاقديأأأأة”الشأأأأرعية. واع دأأأأت وفأأأأود ومن مأأأأات ؤأأأأس إلاوميأأأأة عأأأأدة علأأأأص ماأأأأنلك 

(contractual relationship مشأأسةيف إىل أنأأ  قأأد يُ قأأر ينريقأأة تقأأت   منأأ  عالقأأات واريأأة هامأأة ،)
 ذات ولة. 

أأ   -16 للمشأأرون املأأنق ك للاأأم امللأأز  قأأانو يف، و قشأأت وفأأود ومن مأأات عديأأدة الننأأاا املواَّ
مقارنأأة ابملقأأودة األوليأأة. ورأ  يع أأتا أع اننبأأاا أإلاأأا  الاأأم علأأص  يأأ  أنشأأنة مماقأأات 

، الأذي يشأس إىل 26/9األعمال التجارية يتجاوا إلدود الو ية املناأوص عليتأا   قأرار اسلأس 
والأأذي  تأأوي ديباجتأأ  علأأص ، “الشأأركات عأأرب الوغنيأأة وؤسهأأا مأأن مماقأأات األعمأأال”تن أأيم 

تشأأس إىل  يأأأ  مماقأأات األعمأأأال “ ؤسهأأا مأأأن مماقأأات األعمأأأال”إلاشأأية  أأدد أع عبأأأارة 
التجاريأأأة الأأأيت تتقأأأم أنشأأأنتتا التن يذيأأأة ينأأأاي  عأأأرب وغأأأ ، و  تننبأأأي علأأأص املماقأأأات الليأأأة 

لأأز  قأأانو يف املقأأجلة  وجأأ  القأأانوع اللأأة ذي الاأألة. واق إلأأت وفأأود أاأأر  أع يركأأز الاأأم امل
تركيأزايف أكأرب علأص الشأركات عأرب الوغنيأة، رؤأأم أع الننأاا املواَّأ  للمشأرون املأنق ك   يتعأارا مأأ  

. ومأأأ  ذلأأأم، فقأأأد رإلبأأأت مع أأأم الوفأأأود واملن مأأأات يتواأأأي  ننأأأاا املشأأأرون 26/9نأأأ  القأأأرار 
قأانو يف و قأن  املنقك اقتناعايف منتا أن  يقد  غرات كبأسة   ننأاا املقأائل املشأمولة ابلاأم امللأز 

 إماانية نوء أوحاو ا قوا إىل العدالة.

ومل تعلأأأي البيأأأا ت العامأأأة إ  مجيأأأاا علأأأص مع أأأم األإلاأأأا  األاأأأر  الأأأيت يأأأن  عليتأأأا  -17
مأأأن  6املشأأأرون املأأأنقَّك للاأأأم امللأأأز  قأأأانو يف. وغلبأأأت يعأأأم الوفأأأود اادة تودأأأيك أإلاأأأا  ال قأأأرة 

  قأأأأانو يف ابت اقأأأأات التجأأأأارة وا اأأأأت مار. وشأأأأددت الأأأأيت تتنأأأأاول عالقأأأأة الاأأأأم امللأأأأز  12 املأأأأادة
من مات ؤس إلاومية عديدة علص درورة تواأي  ننأاا أإلاأا  هأذ  ال قأرة  يأث تبأني يودأو  
أابقية إلقوا ارنقأاع علأص هأذ  ا ت اقأات. وابردأافة إىل ذلأم، شأددت الوفأود علأص دأرورة 

ااأتالك آرائتأا إلأول مأا إذا كأاع الأنت   إنشاء آلية فعالة ل ماع تن يذ الام امللز  قأانو يف، رؤأم
 .13األف ل يتم ل   اللجنة املشار إليتا   املادة 

وأووأأأأت يعأأأأم الوفأأأأود واملن مأأأأات ؤأأأأس ا اوميأأأأة مدأأأأافة أإلاأأأأا  إىل الأأأأن  تشأأأأمل  -18
األليأأات ؤأأس الق أأائية، وتايأأة البيأأا ت، والقأأانوع الأأدو  العأأر ، واملماقأأات اململوكأأة للأأدول. 

إىل ذلم، غال  عدد من املن مات ؤس ا اوميأة  ع جيقأد الأن  علأص فأو أف أل وابردافة 
 البعد اننقار لألعمال التجارية وإلقوا ارنقاع.
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ودعأأأأأت وفأأأأأود عديأأأأأدة إىل اادة املشأأأأأاركة   هأأأأأذ  العمليأأأأأة مقأأأأأتقباليف. ودعأأأأأت إإلأأأأأد   -19
الناميأة والبلأداع املتقدمأة النمأو  املن مات ارقليمية إىل اادة الأدعم عأرب ارقليمأة املقأد  مأن البلأداع

دما يف لنجا  هذ  العملية. ؤس أع تلم املن مة متقأات  وق تأا مأن املشأرون املأنقك للاأم امللأز  
قأأانو يف، مشأأسةيف إىل أنأأا  تأأاج إىل ا اأأول علأأص و يأأة ت اودأأية رمسيأأة قبأأل أع تأأتمان مأأن املشأأاركة 

أاأأر  عديأأدة ابملشأأاركة   مناقشأأة م أأموع الااملأأة   مناقشأأة م أأموع الاأأم. والتزمأأت وفأأود 
 الام و  امل اودات ا اومية الدولية املودوعية املباشرة اليت اُتعقد أ ناء الدورة.

 (5)الصماوض على املتروع املنقَّح للاك امللزم تانوانا  -رابعاا  

املقأأأرر،   كأأأل جلقأأأة مأأأن جلقأأأات القأأأراءة األوىل للمشأأأرون املأأأنق ك  - عأأأرا الأأأرئيس -20
لاأأم، املأأادة أو املأأواد ذات الاأألة. ويعأأد انتتائأأ  مأأن عأأرا املأأادة أو املأأواد ذات الاأألة، أدىل ل

املقأرر يعأم  -. و  نايأة كأل جلقأة، قأد   الأرئيس (6)اخلرباء آبرئتم، مث تلت ذلم مناقشة عامأة
 األفاار وارجاابت األولية علص عدد من األاتلة املنروإلة.

 2و 1الديباجة واملاةاتن  -ألف 

املقأأأرر، ردايف علأأأص مأأأا قُأأأدً   مأأأن مقأأأاملات، إىل أع الديباجأأأة أدأأأأحت  -أشأأأار الأأأرئيس  -21
تت أأأمن إشأأأارات أك أأأر وأأأراإلة إىل الاأأأاوجم واملعأأأايس الدوليأأأة، م أأأل املبأأأاد  التوجيتيأأأة املتعلقأأأة 

ملأدافعني عأن إلقأوا ابألعمال التجارية وإلقوا ارنقاع والقأانوع الأدو  ارنقأار، وكأذلم إىل ا
ارنقأأأاع وال تأأأات املت أأأررة أك أأأر مأأأن ؤسهأأأا مأأأن انتتاكأأأات إلقأأأوا ارنقأأأاع املتاأأألة ابألعمأأأال 
التجاريأأأة، م أأأأل النقأأأأاء وال تيأأأأات، واألغ أأأال، والشأأأأعوو األوأأأألية، واألشأأأأخاص ذوي ارعاقأأأأة، 

يقيأأأأة  ل تأأأأم 1واملتأأأأاجرين، والالجتأأأأني. وشأأأأدد علأأأأص أمليأأأأة التعأأأأاريف اخلمقأأأأة الأأأأواردة   املأأأأادة 
 “انتتأاجم إلقأوا ارنقأاع أو واواهأا”موجتايف ا نتبأا  إىل التعأري ني انديأدين ملاأنلحة  الن ،

(human rights violation or abuseو )”عالقأأأأة تعاقديأأأأة“ (contractual relationship وأشأأأأار إىل .)
 أي تغيسات تُذكر. 2أن  مل تنرأ علص املادة 

، فأدعت 2و 1و إل ت وفوٌد أع الاأم يرمتأ  يقأتند إىل نأ  الديباجأة وإىل املأادتني  -22
إىل  ري مزيد من الدقة   وياؤت . ودعت يعم الوفود إىل ا عتمأاد يشأال أكأرب علأص وأيغة 

الشأأأأأركات عأأأأأرب الوغنيأأأأأة وؤسهأأأأأا مأأأأأن ”، واق إلأأأأأت أع ُيقأأأأأتخد   ماأأأأأنلك 26/9قأأأأرار اسلأأأأأس 
      القرار، يقدر أكرب   املشرون املنق ك.، إلق  تعري“مماقات األعمال

مماقأأات ”واقأ   أإلأد الوفأأود ا اتعادأة عأأن كأل مأأا ورد   الديباجأة مأأن إشأارة إىل  -23
الشأأأأأركات عأأأأأرب الوغنيأأأأأة وؤسهأأأأأا مأأأأأن مماقأأأأأات ”( يعبأأأأأارة business enterprises) “األعمأأأأأال
(. ودعأأا وفأأد آاأأر إىل transnational corporations and other business enterprises) “األعمأأال

 اادة  ي  أجزاء الديباجة اتقاقايف ودقةيف.

__________ 

   :املتا  علص الرايط التا ينبغة أع يُقرأ هذا ال رن اب ق اع م  املشرون املنق ك للام،  (5)
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf . 

 موجز البيا ت اليت أدىل هبا اخلرباء.ان ر املرفي ال الث لالغالن علص  (6)

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf
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وأشأأأأأارت ي أأأأأعة وفأأأأأود إىل أع ال قأأأأأرة الأأأأأيت تشأأأأأس   الديباجأأأأأة إىل الاأأأأأاوجم الدوليأأأأأة  -24
األاااأأأية التقأأأعة  قأأأوا ارنقأأأاع الأأأيت اعتمأأأد ا األمأأأم املتحأأأدة وا ت اقيأأأات األاااأأأية ال مأأأار 

 تقر إىل املرونة ور ا تقب  إشاالية للدول الأيت ااتأارت أ  تاأدا علأص ملن مة العمل الدولية ت
مأأأن املبأأأاد   12 يأأأ  تلأأأم الاأأأاوجم. واقأأأُ   اعتمأأأاد الاأأأيغة األك أأأر مرونأأأة الأأأواردة   املبأأأدأ 

التوجيتيأأة املتعلقأأة ابألعمأأال التجاريأأة وإلقأأوا ارنقأأاع. واقأأ   وفأأد آاأأر ااأأتخدا  عبأأارة تشأأس 
   يأأ  أجأأزاء الديباجأأة، يأأد يف مأأن كاولأأة تعأأداد “ وجم إلقأأوا ارنقأأاعوأأا”إشأأارةيف عامأأة إىل 

 يأأ  الاأأاوجم ذات الاأألة. وابردأأافة إىل ذلأأم، اقأأ   أإلأأد الوفأأود نقأأل ارشأأارة إىل ارعأأالع 
 العاملة  قوا ارنقاع إىل ال قرة األوىل من الديباجة، ن رايف إىل أملية تلم الو يقة.

مأن مي أأاا  56و 55و 2الأأيت تشأس   الديباجأة إىل املأأواد  واقأ   وفأداع دمأأ  ال قأرات -25
مأأأن املي أأأاا، رإلأأأ  أإلأأأد الوفأأأود  2األمأأأم املتحأأأدة. وفيمأأأا يتعلأأأي ابل قأأأرة الأأأيت تشأأأس إىل املأأأادة 

يتشأأديدها علأأص التقأأاوي   القأأيادة وعلأأص القأأالمة ارقليميأأة، يينمأأا أووأأص وفأأد آاأأر مدأأافة 
فأأأدايف آاأأأر أووأأأص اب كت أأأاء فيتأأأا ابرشأأأارة إىل إعأأأالع إشأأأارةىل إىل مبأأأدأ عأأأد  التأأأدال. ؤأأأس أع و 

ملي أاا األمأم املتحأأدة،  مبأاد  القأانوع الأدو  املتعلقأأة ابلعالقأات الوديأة والتعأأاوع يأني الأدول وفقأأايف 
 يد يف من تعداد  موعة فرعية من املباد  الواردة   تلم الو يقة.

قأأمولية  يأأ  مماقأأات األعمأأال، وفيمأأا يتعلأأي ابل قأأرة الأأيت تشأأدد   الديباجأأة علأأص م -26
آاثر دارة ”( يد يف من عبارة abuses) “واواات إلقوا ارنقاع”اق   أإلد الوفود ارشارة إىل 

(، إلروأأأأايف علأأأأص مواءمأأأأة الأأأأن . و إل أأأأت adverse human rights impacts) “ قأأأأوا ارنقأأأأاع
تيأأأة املتعلقأأأة ابألعمأأأال إإلأأأد  املن مأأأات التجاريأأأة وجأأأود تبأأأاين يأأأني تلأأأم ال قأأأرة واملبأأأاد  التوجي

املقأأأأأمولية عأأأأأن اإلأأأأأ ا   يأأأأأ  إلقأأأأأوا ”التجاريأأأأأة وإلقأأأأأوا ارنقأأأأأاع، إذ تشأأأأأس تلأأأأأم ال قأأأأأرة إىل 
(، يينمأا تشأس املبأاد  التوجيتيأة إىل the responsibility to respect all human rights) “ارنقأاع

 املقمولية عن اإل ا  إلقوا ارنقاع املع ك هبا دوليايف.

وفود ومن مات ؤأس إلاوميأة عأدة عأن تقأديرها رشأارة الديباجأة إىل املأدافعني وأعريت  -27
 عن إلقوا ارنقاع.

وقأأدمت الوفأأود اق اإلأأات شأأل يشأألع ال قأأرة الأأيت تعأأ ك   الديباجأأة  ع ل أأس يعأأم  -28
انتتاكأات إلقأوا ارنقأاع املتاألة ابألعمأال التجاريأة ءتلأف اباأتالك ال تأات القأاانية ويأم ر 

يع أأتا أك أأر مأأن ؤسهأأا. وأووأأص أإلأأد الوفأأود  ع مأأن األنقأأ  ارشأأارة إىل ال تأأات الأأيت علأأص 
تعأأيش أودأأاعايف هشأأة يأأد يف مأأن ارشأأارة إىل هشاشأأة تلأأم ال تأأات. واق إلأأت يعأأم الوفأأود إدراج 
إشأأأارة   تلأأأم ال قأأأرة إىل امليأأأل اننقأأأة، والويأأأة اننقأأأانية، واملشأأأردين دااليأأأايف. وأووأأأت وفأأأود 

وؤسهأا مأن ”( أو and others) “وؤسهأا”عبأارة ف  ادأة إىل تلأم القائمأة، م أل أار  مدأافة 
 (،  يث تبني أنا ليقت قائمةيف إلارية.and other vulnerable groups) “ال تات املقت ع ة

ووافقأأت وفأأود عأأدة علأأص إدراج إشأأارةىل إىل املبأأاد  التوجيتيأأة املتعلقأأة ابألعمأأال التجاريأأة  -29
 الديباجة.وإلقوا ارنقاع   

وتقأأأاءلت يعأأأم الوفأأأود عمأأأا إذا كأأأاع مأأأن املننقأأأة  اأأأي  فقأأأرة ل شأأأارة إىل ات اقيأأأة  -30
(، 190يشألع الق أاء علأص العنأف والتحأرت )ا ت اقيأة رقأأم  2019من مأة العمأل الدوليأة لعأا  

  ا أع ات اقيات من مة العمل الدولية األاااية ال مار قد ذُكرت ابل عل   فقرة اايقة.
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وتقأأاءل أإلأأد الوفأأود عأأن األاأأاس املننقأأة لأأورود إشأأارتني إىل القأأانوع ارنقأأار الأأدو   -31
والقأأانوع الأأدو   قأأوا ارنقأأاع   ال قأأرة األاأأسة مأأن الديباجأأة،   إلأأني أع تلأأم ال قأأرة كأأاع 
مياأأأن أع تشأأأس يبقأأأاغة إىل القأأأانوع الأأأدو  عمومأأأايف. واق إلأأأت وفأأأود أاأأأر  إلأأأذك ارشأأأارة إىل 

و  ارنقار، ورأت أع من األنق  ال كيز علص قانوع إلقوا ارنقاع. ؤأس أع هأذا القانوع الد
 ا ق ا  اع ا علي  وفداع وابساع. 

واق إلأأأت وفأأأود ومن مأأأات عأأأدة إدراج إشأأأارات أاأأأر    الديباجأأأة إىل أمأأأور مأأأن يينتأأأا،  -32
وانرب ل حاا ا نتتاكأات انقأيمة املباد  األاااية واملباد  التوجيتية يشلع ا ي   ا نتااك 

 قأأأوا ارنقأأأاع الأأأدو  وا نتتاكأأأات اخلنأأأسة للقأأأانوع الأأأدو  ارنقأأأار؛ وانأأأة التنميأأأة املقأأأتدامة 
وأهداك التنمية املقتدامة؛ وقدرة قنان األعمال علص تعزيز الرفا  ا قتاأادي والتنميأة  2030 لعا 

نأأا . وابردأأافة إىل ذلأأم، دعأأا وفأأد واإلأأد علأأص األقأأل و قأأني التانولوجيأأا واادة ال أأروة؛ وتغأأس امل
 وعدد من املن مات ؤس ا اومية إىل أع تركز الديباجة تركيزايف أكرب علص البعد اننقار.

، إذ اإلأأأت  يع أأأتا  ع تلأأأم 1وركأأأزت وفأأأود ك أأأسة علأأأص دأأأرورة تودأأأيك وأأأياؤة املأأأادة  -33
 معقول يتجاوا األدرار العايرة  دود البلداع.املادة تواً   نناا الام امللز  قانو يف إىل إلد ؤس 

( الأأأأوارد   victims) “ال أأأحاا”وأعريأأأت يعأأأم الوفأأأأود عأأأن شأأأاتا   تعريأأأأف ماأأأنلك  -34
. ودعأأت يعأأم الوفأأأود ، وتقأأاءلت عمأأا إذا كأأأاع إدراج ذلأأم التعريأأف دأأرورايف 1مأأن املأأادة  1ال قأأرة 

واملن مأأأات إىل  أأأري مزيأأأد مأأأن الدقأأأة،   إلأأأال اريقأأأاء علأأأص التعريأأأف، و  اأأأيما فيمأأأا يتعلأأأي يقأأأبل 
ومعرفة ال أرا يأني ال أحاا ال عليأني واملزعأومني. وشأددت ي أعة وفأود أي أايف علأص “ ال حاا” ديد 

لأا، وتقأاءلت عأن مأد   أول درورة التمييأز يأني ال أحاا ال عليأني وم أن يقأدموع منالبأات   مأربر 
أفأأأرادايف ”أفأأأراد األاأأأرة األقأأأريني أو املعأأأالني. واقأأأ   أإلأأأد الوفأأأود إلأأأذك عبأأأارة “ ال أأأحاا”ماأأأنلك 

( من الن ، لاونأا اائأدة عأن ا اجأة   رأيأ . واق إلأت individually or collectively) “ اعات أو
القأأأااع ”( يعبأأأارة victims) “ال أأأحاا”يعأأأم املن مأأأات ؤأأأس ا اوميأأأة ا اتعادأأأة عأأأن ماأأأنلك 

 (.complainants) “املدَّعني”( أو  انلك affected populations) “املت ررين

 “انتتأاجم إلقأوا ارنقأاع أو واواهأا”علص تعريأف  1وركز جزء كبس من مناقشة املادة  -35
(human rights violation or abuse الوارد   ال قرة ،)تواة مزيد منتا. ودعت وفود عدة إىل 2 

 “أي دأأأأأرر”مأأأأأن الدقأأأأأة. ورأ  يع أأأأأتا أع أإلاأأأأأا  هأأأأأذ  ال قأأأأأرة وااأأأأأعة للغايأأأأأة ألنأأأأأا تشأأأأأمل 
(any harm يلحأأأي )”ي شأأأخ  كأأأاع “ (any person وتقأأأاءل يع أأأتا األاأأأر عأأأن إلجأأأأم .)

ال أأرر الأأذي جيأأ  أع يلحأأي يشأأخ  مأأا لاأأة يشأأال انتتاكأأايف  قأأوا ارنقأأاع أو وأأاواايف لأأا. 
 “التجأأأاوا”( وviolation) “ا نتتأأاجم”ودعأأت وفأأود عديأأأدة إىل إيأأالء اعتبأأأار أكأأرب لل أأرا يأأأني 

(abuse واق إلأأأأت ي أأأأعة وفأأأأود أع يات أأأأة املشأأأأرون املأأأأنقك ابرشأأأأارة إىل ،)”اواات إلقأأأأوا وأأأأ
(    يأأ  أجأأزاء الو يقأأة. واقأأ   وفأأد آاأأر وإإلأأد  املن مأأات ؤأأس إلاوميأأة abuses) “ارنقأأاع

( تعري أأايف قائمأأايف يذاتأأ . violation) “ا نتتأأاجم”( وabuse) “التجأأاوا”تعريأف كأأل مأأن ماأأنلحة 
( مأأأن التعريأأأف، ألع الاأأأم يركأأأز علأأأأص State) “دولأأأأة”واق إلأأأت يعأأأم الوفأأأود إلأأأذك كلمأأأة 

ت عرب الوغنية وؤسهأا مأن مماقأات األعمأال. وكانأت هنأاجم دعأوات إىل تودأيك عبأار  الشركا
( أو إلأذفتما. economic loss) “اقائر اقتاادية”( وemotional suffering) “معا ة ن قية”

 “ا قأأأأأأأأوا البيتيأأأأأأأأة”وابردأأأأأأأأافة إىل ذلأأأأأأأأم، اقأأأأأأأأ   عأأأأأأأأدد مأأأأأأأأن الوفأأأأأأأأود إلأأأأأأأأذك ارشأأأأأأأأارة إىل 
(environmental rights وغلأأ ،)  وفأأداع تودأأيك معأأىن هأأذا املاأأنلك. ؤأأس أع يعأأم املن مأأات
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وأووأأت مدأأافة إشأأارة “ ا قأأوا البيتيأأة”ؤأأس ا اوميأأة أوأأرت علأأص اريقأأاء علأأص ارشأأارة إىل 
 ور ة إىل ا قوا ا قتاادية وا جتماعية وال قافية.

نو يف، فأأإع ورؤأأم أع وفأأودايف عديأأدة أشأأادت يتواأأي  ننأأاا املشأأرون املأأنقك للاأأم امللأأز  قأأا -36
 3( الأوارد   ال قأرة business activities) “األنشنة التجارية”يعم الوفود دعت إىل قار تعريف 

التجاريأة  األنشأنة”علص الشركات عأرب الوغنيأة. واقأ   أإلأد الوفأود العأودة إىل تعريأف  1من املادة 
(، الأوارد business activities of a transnational character) “الأيت تتقأم ينأاي  عأاير  أدود البلأداع

النشأأاط ا قتاأأادي أو أي ”  املقأأودة األوليأأة. واقأأ   وفأأد آاأأر تواأأي  ننأأاا التعريأأف ليشأأمل 
 (.economic or other activity) “نشاط آار

ن مأأات ؤأأس ا اوميأأة إىل الن أأر يعنايأأة   تعريأأف ماأأنلك ودعأأا عأأدد مأأن الوفأأود وامل -37
. ورأ  الأبعم أع 1مأن املأادة  4( الوارد   ال قأرة contractual relationship) “عالقة تعاقدية”

هذا املانلك ميان أع ي قأر ت قأسايف دأيقايف يقأت   يعأم العالقأات ذات الاألة )م أل العالقأات 
. وأووأت وفأود عديأدة ومن مأات ؤأس إلاوميأة اب اتعادأة الناشتة عن املقاملة   رأس املأال(

(، الواردة   املبأاد  business relationship) “عالقة وارية”يعبارة “ عالقة تعاقدية”عن عبارة 
التوجيتيأأة املتعلقأأة ابألعمأأال التجاريأأة وإلقأأوا ارنقأأاع، يينمأأا اقأأ   وفأأد آاأأر ا اتعادأأة عنتأأا 

(. وإلذر وفد آار من مغبة أع يمدي ننأاا economic relationship) “عالقة اقتاادية”يعبارة 
 هذا التعريف، الواا  للغاية أواليف، إىل تواي  نناا املقمولية القانونية إىل إلد م رط.

دأرورية، إذ غلأ   1مأن املأادة  5وتباينت آراء يعم الوفود يشلع مأا إذا كانأت ال قأرة  -38
ديحتا، وغلأ  وفأد اثلأث تواأي  ننأاا التعريأف أإلد الوفود إلذفتا، وغل  وفد آار اادة تو 

 الوارد فيتا.

مأأأن  2وأووأأأص مأأأا   يقأأأل عأأأن وفأأأد واإلأأأد ومن مأأأة ؤأأأس إلاوميأأأة واإلأأأدة ينقأأأل املأأأادة  -39
، ولانتأا رأت أنأ  مياأن 2إىل الديباجأة. ورإلبأت وفأود أاأر  ابملأادة  مننوا الام امللز  قأانو يف 

، أو أع ءأرج نأ  26/9خدمة   قأرار اسلأس مواءمة وياؤتتا مواءمة أف ل م  الاياؤة املقأت
املأأأادة عأأأن ننأأأاا املبأأأاد  التوجيتيأأأة املتعلقأأأة ابألعمأأأال التجاريأأأة وإلقأأأوا ارنقأأأاع ويأأأن  علأأأص 

 التزامات إجيايية ميان مقاداة الشركات عرب الوغنية وؤسها من مماقات األعمال وفقايف لا.

  4و 3املاةاتن  -كء 

أأأ   يأأأث 3املقأأأرر إىل أع ننأأأاا الأأأن ، املشأأأمول  إلاأأأا  املأأأادة  -أشأأأار الأأأرئيس  -40 ، واً 
يشأأأمل  يأأأ  األنشأأأنة التجاريأأأة،  أأأا فيتأأأا،    لأأأة أمأأأور، األنشأأأنة ذات النأأأاي  العأأأاير  أأأدود 
البلأأداع و يأأ  إلقأأوا ارنقأأاع، وذلأأم تعزيأأزايف  مايأأة إلقأأوا ارنقأأاع    يأأ  االاأأل ارمأأداد 

، فقأال 4د من الدول وانتات املعنية األاأر . مث تنأرا إىل املأادة العاملية وااتجايةيف لنلبات عد
إنا تمكد  ددايف وتودً أك ا أد األدم مأن ا قأوا ارجرائيأة املا ولأة لل أحاا وا لتزامأات الواقعأة 

 4املقأأرر أع املأأادة  - علأأص الأأدول فيمأأا يتعلأأي يا الأأة إماانيأأة اللجأأوء إىل الق أأاء. وأكأأد الأأرئيس
إلاامأأايف يشأألع تايأأة املأأدافعني عأأن إلقأأوا ارنقأأاع، واأأدمات الأأدعم املراعيأأة أدأأحت تت أأمن أ

 لالعتبارات اننقانية، وآليات الت لم ؤس الق ائية، ونقل ع ء ار بات.
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. فقأأأد اإلأأأت  عأأأدد مأأأن الأأأدول  ع ننأأأاا 3وااتل أأأت آراء الوفأأأود يشأأألع ننأأأاا املأأأادة  -41
قتاأأر علأأص الشأأركات عأأرب الوغنيأأة. ورأت تلأأم وااأأ  للغايأأة ألنأأ  مل يعأأد ي 3مأأن املأأادة  1ال قأأرة 

ينبغة أع يقتار علص املانلحات الددة املقتخدمة   قرار  الوفود أع تركيز الام امللز  قانو يف 
، الذي يشس إىل الشركات عرب الوغنيأة وؤسهأا مأن مماقأات األعمأال الأيت تتقأم 26/9اسلس 

دايف ومن مأأأات أاأأأر  رإلبأأأت يتواأأأي  ننأأأاا أنشأأأنتتا التن يذيأأأة ينأأأاي  عأأأرب وغأأأ . ؤأأأس أع وفأأأو 
املقأأرر علأأص معانتأأ  أإلأأد الشأأواؤل الرئيقأأية الأأيت  -أإلاأأا  تلأأم ال قأأرة، وشأأار يع أأتا الأأرئيس 

أعريأأأوا عنتأأأا يشأأألع املقأأأأودة األوليأأأة. ورأت تلأأأم الوفأأأود واملن مأأأأات أنأأأ  اأأأياوع مأأأن الاأأأأع  
غنيأأأة وؤسهأأأا مأأأن مماقأأأات اريقأأأاء، مأأأن الناإليأأأة العمليأأأة، علأأأص التمييأأأز يأأأني الشأأأركات عأأأرب الو 

األعمأال. وابردأافة إىل ذلأأم، فمأن شألع هأأذا التمييأز أع ُ أد   غأأرات   ننأاا الاأم امللأأز  
قأأانو يف  أأا يأأمدي إىل إنشأأاء هياكأأل شأأركات معينأأة ونبأأايف لوقوعتأأا   ننأأاا الاأأم امللأأز  قأأانو يف. 

  يا  أوع ملأا إذا  وعالوة علص ذلم، فإع األشخاص املت أررين مأن أنشأنة مماقأات األعمأال 
كأأأأاع الايأأأأاع الأأأأذي أدأأأأر هبأأأأم شأأأأركة عأأأأرب وغنيأأأأة أ  شأأأأركة كليأأأأة. واقأأأأ   أإلأأأأد الوفأأأأود إلأأأأذك 

إىل أنشأأأنة مماقأأأات األعمأأأال ذات النأأأاي  العأأأاير  3مأأأن املأأأادة  1الأأأواردة   ال قأأأرة  ارشأأأارة
 أأأدود البلأأأداع، واقأأأ   آاأأأر أع يشأأأمل ننأأأاا أإلاأأأا  هأأأذ  ال قأأأرة أنشأأأنة مماقأأأات األعمأأأال 

 “ياأأأأرك الن أأأأر عأأأأن إلجمتأأأأا، وقناعتأأأأا، والقأأأأياا الأأأأذي تعمأأأأل فيأأأأ ، وملايتتأأأأا، وهيالتأأأأا”
(regardless of their size, sector, operational context, ownership and structure ييأأأد أع وفأأأودايف .) 

أار  ومن مة ؤس إلاومية واإلدة علص األقل جادلت  ن  اياوع من امل يأد اريقأاء علأص ال كيأز 
ص الشركات عرب الوغنية إلأل وإع كانأت أإلاأا  الاأم امللأز  قأانو  تقأري علأص  يأ  األنشأنة عل

 زيأد مأن  3مأن املأادة  1التجارية. وغالبت يعم الوفود واملن مات أي ايف  ع تتناول أإلاا  ال قرة 
 الودو  املماقات اليت متلاتا الدول، ومماقات التمويل ارمنائة، ودور الشركات األ .

  دأوء تواأي  ننأاا الاأم  3مأن املأادة  2وتقاءلت يعم الوفود عن درورة ال قرة  -42
، املتعلقأأة ابلتعأأاريف. 1إىل املأأادة  3امللأأز  قأأانو يف، يينمأأا اق إلأأت وفأأود أاأأر  نقأأل أإلاأأا  ال قأأرة 

 “أي عالقأأأأأأأأأة تعاقديأأأأأأأأأأة”إىل  3)و( مأأأأأأأأأن املأأأأأأأأأادة 2ورأ  أإلأأأأأأأأأد الوفأأأأأأأأأود أع إشأأأأأأأأأارة ال قأأأأأأأأأرة 
(any contractual relationship إشارة مقيً دة. ورأ  وفد آار إشااليةيف   ااأتخدا  ال قأرة ذا أا )

(. designing) “تنشأأتتا”(، وcontrol“)اادأأعة لقأأينر ا”(، وdirection“ )تأأديرها”عبأأارات 
)ج( 2 ة( الأوارد   ال قأر substantial effect) “ل أسايف ابلغأايف ”وغل  عدد من الوفود توديك معىن عبارة 

تتعلأأأي، مأأأ اليف،  3مأأن املأأأادة  2. وأووأأأت يعأأم الوفأأأود أي أأأا مدأأافة أإلاأأأا  إىل ال قأأأرة 3مأأن املأأأادة 
 اباتغالل املوارد النبيعية عرب إلدود البلداع واألنشنة اليت تُن َّذ اباتخدا  واائل إلا ونية.

 يأ  ”إىل  3مأن املأادة  3وأعريت عدة وفود ويعم املن مات عأن قلقتأا مأن إشأارة ال قأرة  -43
(. ودفعأأت تلأأم الوفأأود  ع وأأياؤة ال قأأرة ف  ادأأة وؤام أأة all human rights) “إلقأأوا ارنقأأاع

للغايأأأة. وأشأأأارت إىل أع ذلأأأم مياأأأن أع يأأأمدي إىل وأأأعوابت   تنبيأأأي أإلاامتأأأا ألع وأأأياؤتتا قأأأد 
دول، ومأن تاوع ؤس  ت لة ملبدأ الشرعية، وهو ما مياأن أع يأمدي إىل ااأتالك ت قأسها اباأتالك الأ

مث، إىل تنبيي معايس خمتل ة فيما يني الدول األغراك   الام. واقُ   عأدد مأن الاأيل البديلأة، م أل 
إلقأأوا ارنقأأاع املعأأ ك ”( وinternational human rights law) “القأأانوع الأأدو   قأأوا ارنقأأاع”

ُكأل مأا تعتأدت يأ  الأدول األغأراك ”( وinternationally recognized human rights) “هبا دوليايف 
 all human rights obligations undertaken by the States) “التزامأات    أال إلقأوا ارنقأاعمأن 

parties ا أرات األاااأأية”(. ومياأن ارشأارة أي أأايف إىل“ (fundamental freedoms و/أو )” القأأانوع
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 3(. واق إلأت يعأأم الوفأأود مواءمأة نأأ  ال قأأرة international humanitarian law) “  ارنقأأارالأدو 
م  ما جاء   واوجم أار ، م ل املبأاد  التوجيتيأة املتعلقأة ابألعمأال التجاريأة وإلقأوا  3من املادة 

إلأأأذك . واقأأأ   أإلأأأد الوفأأأود 26/9ارنقأأأاع، وارعأأأالع العأأأاملة  قأأأوا ارنقأأأاع، أو قأأأرار اسلأأأس 
كليأأايف، كتجأأايف  نأأا   ت أأيف قيمأأة تُأأذكر، يينمأأا دفعأأت وفأأود أاأأر  ي أأرورة اريقأأاء   3أإلاأأا  ال قأأرة 

 عليتا ألنا تن  علص أإلاا  هامة. 

عمومأأأايف. ورأ   4ورأ  وفأأداع وعأأدد مأأأن املن مأأات التجاريأأة أع يفأأأة إشأأاالية   املأأادة  -44
الأدو  والقأوانني الوغنيأة تأن  أوأاليف ناأايف وافيأايف البعم أن    مربر لوجود هذ  املادة ألع القانوع 

علص إلقوا ال حاا. وجادل أإلد الوفود  ع الن  علص مادة م الة   هذا القياا ميان أع 
أكأأرب مأأن ا قأأوا  يأأمدي إىل مأأنك ال أأحاا املت أأررين مأأن أنشأأنة الشأأركات عأأرب الوغنيأأة إلقوقأأايف 

الأأدول واملن مأأات ؤأأس ا اوميأأة رأت أع املمنوإلأأة للمت أأررين مأأن أفعأأال الأأدول. ؤأأس أع يعأأم 
مأأأأن أهأأأأم املأأأأواد الأأأأيت يأأأأن  عليتأأأأا الاأأأأم وأنأأأأا مأأأأادة   ؤأأأأىن عنتأأأأا ل أأأأماع اإلتاأأأأا   4املأأأأادة 

املن مأات أنأ  ينبغأة اريقأاء و األشخاص املت ررين اإلتاامايف فعليايف إىل الق اء. ورأت تلم الدول 
 ااس كل إلالة علص إلدة.علص هذ  املادة وأن  ميان معانة أي مقائل معينة علص أ

ودعأأأا وفأأأداع ومن مأأأٌة ؤأأأس إلاوميأأأة ال ريأأأي العامأأأل إىل الن أأأر   تعأأأديل عنأأأواع املأأأادة.  -45
تأن    آع واإلأد معأايف علأص إلقأوا ال أحاا والتزامأات الأدول،  4و إلظ أإلد الوفود أع املأادة 

( اادةيف لدقتأ ، Rights of victims) “(إلقأوا ال أحاا)”مشسايف إىل دأرورة تعأديل عنوانأا ا أا  
وإىل دأأأرورة تودأأأيك تاأأأنيف أإلاامتأأأا. ورأ  وفأأأد آاأأأر وإإلأأأد  املن مأأأات ؤأأأس ا اوميأأأة أع 

( أو Access to remedy) “الووأأول إىل اأأبل ا نتاأأاك” األنقأأ  أع يركأأز عنأأواع املأأادة  علأأص
ورأ   (، ألع أإلاامتأأأا تركأأأأز علأأأص هأأأأذ  املقأأأأللة.Access to justice) “ا إلتاأأأا  إىل الق أأأأاء”

تركأز علأص اأبل ا نتاأاك، فأإع األقأرو إىل املننأي هأو أع ل  هأذ   4 أا أع املأادة   آاروع أنأ
، املتعلقأة ابملقأمولية القانونيأة. واق إلأت 6، املتعلقأة مجأراءات الوقايأة، واملأادة 5املادة يعد املأادة 

ال، اقأ   أإلأد الوفأود وأياؤةيف أودأك. فعلأص اأبيل امل أ 4يعم الوفود غرقايف رعأادة وأياؤة املأادة 
تاأأأنيف  يأأأ  أإلاامتأأأا  أأأت  ال أأأة عنأأأاوين: )أ( ا قأأأوا األاااأأأية لل أأأحاا؛ )و( ا قأأأوا 
ارجرائيأأة لل أأحاا؛ )ج( التزامأأات الأأدول  مايأأة إلقأأوا ال أأحاا. واقأأ   وفأأد آاأأر أع تاأأنف 

ارجأأأراءات  لنأأأون ارجأأأراءات )م أأأل ارجأأأراءات اننائيأأأة، أو ا قأأأوا وا لتزامأأأات وفقأأأايف  4املأأأادة 
 الق ائية، أو ارجراءات ؤس الق ائية(. 

وقأأد  عأأدد مأأن الوفأأود واملن مأأات ؤأأس ا اوميأأة اق اإلأأات ناأأية كأأددة. فعلأأص اأأبيل  -46
( فقأأأط أو إىل abuses) “التجأأأاواات”امل أأأال، اقأأأُ   أع يشأأأس كأأأل إلاأأأم مأأأن األإلاأأأا  إمأأأا إىل 

ن أأرايف إىل وجأأود قأأدر مأأن عأأد  ا تقأأاا  (،violations and abuses) “التجأأاواات وا نتتاكأأات”
واملاأأأأنلحات املقأأأأتخدمة   يقيأأأأة املشأأأأرون املأأأأنقك  4يأأأأني املاأأأأنلحات املقأأأأتخدمة   املأأأأادة 

ياأوع ”. وأووص أإلد الوفود اب اتعادة،   ن  املأادة  كملأ ، عأن عبأارة للام امللز  قانو يف 
ت أأأمن الأأأدول ”حاا، يعبأأأارة ( الأأأيت تشأأأس إىل إلقأأأوا ال أأأvictims shall) “لل أأأحاا ا أأأي  

(  فيمأا يتاأل ي أماع إلقأوا ال أحاا أو تايتتأا. ودعأا عأدد States shall) “تا أل الأدول أو
من الوفود واملن مات أي ايف إىل إداال إدافات علص الن ، من اأالل ت أمين ، مأ اليف، إشأارات 

األاااأأأية واملبأأأاد   إىل دأأأحاا إلأأأا ت النأأأزان، والقأأأانوع الأأأدو  ارنقأأأار، وأجأأأزاء مأأأن املبأأأاد 
التوجيتية يشلع ا ي   ا نتاأاك وانأرب ل أحاا ا نتتاكأات انقأيمة للقأانوع الأدو   قأوا 
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ارنقأأأاع وا نتتاكأأأات اخلنأأأسة للقأأأانوع ارنقأأأار الأأأدو ، وواجأأأ  الدولأأأة   ا مايأأأة، وآليأأأات 
 العدالة العاملية.

، وإع مل يعأأأ ا علأأأص اريقأأأأاء 4دة مأأأن املأأأأا 1ورأ  أإلأأأد الوفأأأود أنأأأ    داعأأأأة لل قأأأرة  -47
. ودعأأت 4مأأن املأأادة  3و 2عليتأأا. وأُيأأدي تعليأأي مأأن هأأذا القبيأأل أي أأايف فيمأأا يتاأأل ابل قأأرتني 

 “القأأأأأأأالمة الن قأأأأأأأية”إإلأأأأأأأد  املن مأأأأأأأات التجاريأأأأأأأة إىل تودأأأأأأأيك الأأأأأأأن ، و  اأأأأأأأيما تعريأأأأأأأف 
(psychological well-being واقأأ   أإلأأد الوفأأود إدراج إشأأارة إىل .) ا أأرات األاااأأية   تلأأم

املادة، ودعا عدد من املن مات ؤس ا اومية إىل أع تشس تلم املادة إىل تقدمي املقاعدة املراعية 
 للمن ور اننقار إىل ال حاا.

وغلأأ  إلأأذفتا، يينمأأا رأ  وفأأد  4مأأن املأأادة  2ورأ  أإلأأد الوفأأود أنأأ    داعأأة لل قأأرة  -48
ا فيأأ  الا ايأأة. واق إلأأت يعأأم الوفأأود وأأيغة يديلأأة، م أأل آاأأر أع هأأذ  ال قأأرة ليقأأت وادأأحة  أأ

 all recognized human) “ يأ  إلقأوا ارنقأاع وا أرات األاااأية املعأ ك هبأا”ارشأارة إىل 

rights and fundamental freedoms.يد يف من قائمة ا قوا ا الية ) 

بأأارات تشأأس إىل التأأدايس ع 4مأأن املأأادة  3واق إلأت يعأأم الوفأأود أع ت أأاك إىل ال قأأرة  -49
( يالمأأأة retaliation) “القاأأأاص”املمقتأأأة وإىل إلقأأأوا الن أأأل، وأع يقأأأتعاا فيتأأأا عأأأن كلمأأأة 

 (.reprisal) “ا نتقا ”

 “الوقون دحية مأرة أاأر ”إىل  4من املادة  4وتقاءل وفداع عن اب  إشارة ال قرة  -50
(re-victimizationفأأأأأاق   ا اتعادأأأأأة عأأأأأن هأأأأأذا املاأأأأأنلك ي ،) التعأأأأأرا ألي وأأأأأاواات ”عبأأأأأارة

(، ورإل  وفداع آاراع مدراج أإلاا  تلم ال قرة واعترباها متمة للغاية further abuse) “أار 
 لتحقني تاية ال حاا تايةيف تراعة ا عتبارات اننقانية.

، فاق إلأأت إإلأأد  املن مأأات ؤأأس ا اوميأأة 4)أ( مأأن املأأادة 5أمأأا فيمأأا يتعلأأي ابل قأأرة  -51
عتأأأأذار وارعأأأأادة إىل العمأأأأل إىل قائمأأأأة اأأأأبل انأأأأرب. وغلبأأأأت يعأأأأم الوفأأأأود وإإلأأأأد  إدأأأأافة ا 

إوأأال  البيتأأة والن أأا  ”املن مأأات التجاريأأة مزيأأدايف مأأن التودأأيك يشأألع مأأد  مالءمأأة ارشأأارة إىل 
)و( مأن 5(   ال قرة environmental remediation and ecological restoration) “ارياولوجة

لت عما إذا كاع ابيل انرب هذا يندرج   إغار و ية ال ريي العامل، ودعا أإلد . وتقاء4املادة 
 الوفود إىل ك الة اتقاا أي إشارات إىل ابيل انرب هذا م  القانوع الدو  القاري.

واق إلأت من مأات ؤأس إلاوميأة عأدة التشأديد علأص ا أي   ا اأول علأص املعلومأأات  -52
إإلداها علص درورة أع يننبي هذا ا ي وراإلةيف علص ما  واة ، يينما شددت 4من  6  ال قرة 

 الشركات اخلاوة من معلومات.

، املتعلقأأأة ابملقأأأاعدة 4مأأأن املأأأادة  7وأعريأأأت يعأأأم الوفأأأود عأأأن موافقتتأأأا علأأأص ال قأأأرة  -53
الديلومااأأية والقناأألية، واق إلأأت إداأأال تغيأأسات لتحقأأني ناأأتا، مأأن اأأالل ت أأمين ، مأأ اليف، 

 ات اقيأأأة فيينأأأا للعالقأأأات الديلومااأأأية وات اقيأأأة فيينأأأا للعالقأأأات القناأأألية، ومأأأن إشأأأارة كأأأددة إىل
االل التمييز في  متييزايف وادحايف يأني املقأاعدة الديلومااأية والقناألية واملقأاعدة القانونيأة. ييأد أع 

 .يعم الوفود رأت أن    داعة لذ  ال قرة وأع من ؤس املناا  إدراجتا   الام امللز  قانو يف 

وغلبت وفود عدة توديك ال روك اليت  ي فيتا لشأخ  مأا رفأ  دعأو  اباأم دأحية  -54
. و إلأظ أإلأد الوفأود 4مأن املأادة  8ما من دوع موافقتتا، علص النحو املناوص علي    ال قأرة 
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أع أإلاأأا  هأأذ  ال قأأرة مياأأن أع ُ أأد  إشأأاالية   الن أأا  القأأانور لبلأأد ، شأألنا   ذلأأم شأألع 
 .4من املادة  16و 13)ه( و12ال قرات 

، ورأت أع مأأأن 4مأأأن املأأأادة  9ورإلبأأأت من مأأأات ؤأأأس إلاوميأأأة عديأأأدة مدراج ال قأأأرة  -55
 األملية  ااع دماع تاية املدافعني عن إلقوا ارنقاع.

، املتعلقأة يتبأادل 10إىل املأادة  4مأن املأادة  14و 11واق   أإلأد الوفأود نقأل ال قأرتني  -56
 املقاعدة القانونية.

. وأعأرو أإلأد 4مأن املأادة  12وكانت هناجم دعوات متعددة إىل توديك أإلاا  ال قرة  -57
الوفود عن رؤبت    معرفة املتلأة الزمنيأة املتأواص  ديأدها فيمأا يتعلأي معإلأة املعلومأات لل أحاا 

داعأة   ” يشلع ما يشال لاسايف  . وغل  وفد آار توديحايف 4)أ( من املادة 12 وج  ال قرة 
. وأعريت وفود ومن مات وارية عديدة 4)ج( من املادة 12(  وج  ال قرة unnecessary) “ل 

فيمأأا يتعلأي يتحويأل التاأأاليف. ورأت  4)ه( مأن املأادة 12عأن قلقتأا إااء وأرامة أإلاأأا  ال قأرة 
ن أع تلم ال قرة   تت من أي أإلاا  تا ل ا يلولة دوع رفأ  دعأاو  عب يأة متامأايف. وأعريأت، مأ

مث، عن قلقتا إااء إماانية أع تلقة الدعاو  الايدية وؤس املربرة عبتايف ماليايف علص كاهل الشأركات 
 املدعص عليتا.

 .4مأن املأادة  16وتعددت األراء   مقللة  ويل ع ء ار بأات، املشأمولة  إلاأا  ال قأرة  -58
زهأأا وجعلتأأا واجبأأأة فأأرأت من مأأات ؤأأس إلاوميأأة عأأأدة أع تلأأم ال قأأرة أاااأأية و  يأأأد مأأن تعزي

التنبيأأي. يينمأأا دعأأت يعأأم الوفأأود واملن مأأات إىل تودأأيك ال أأروك الأأيت يعتأأرب فيتأأا نقأأل عأأ ء 
مناابايف. ورأت تلأم الوفأود واملن مأات أع نقأل عأ ء ار بأات مياأن أع يتعأارا،  ار بات إجراءيف 

  كاكمأأة وفأأي  تبعأأايف للحالأأة، مأأ  مبأأدأ افأأ اا الأأرباءة أو األإلاأأا  األاااأأية املقأأتمدة مأأن ا أأي
 األوول القانونية، وهو إلي مشمول  ماية القانوع الدو  والقوانني الوغنية.

 5املاةة  -جيم 

، املتعلقأة مجأراءات الوقايأة، فقأال إع أإلاامتأا املتعلقأة 5املقأرر املأادة  -عرا الأرئيس  -59
جم   علأص النتأائ ، يبذل العناية الواجبة   مراعاة إلقوا ارنقاع أدحت تركأز األع علأص القألو 

ااأتنادايف إىل نأأ  ورو  املبأاد  التوجيتيأأة املتعلقأأة ابألعمأال التجاريأأة وإلقأوا ارنقأأاع. وأكأأد أع 
يأأذل العنايأأأة الواجبأأأة   يأأأتم إ  مأأأن اأأأالل يأأأذل جتأأأود إلقيقيأأأة وإجأأأراء تقييمأأأات مقأأأتمرة أل أأأر 

قائمأأة ”اباأأتخدا   التأأدايس املتخأأذة ولأأيس مأأن اأأالل تقيأأيم أ أأر تلأأم التأأدايس مأأرةيف واإلأأدة فقأأط
قائمأة ؤأس إلاأرية ابلتأدايس  5املقأرر ال أوء أي أايف علأص إدراج املأادة  - واألط الأرئيس“. مرجعية

الأأأيت مياأأأن أع تعتمأأأدها الأأأدول، ابعتبارهأأأا إلأأأدايف أدم مأأأن املعأأأايس، وذلأأأم ملقأأأاعدة مماقأأأات 
لأص دأرورة أع األعمال وتشجيعتا علص يذل العناية الواجبأة   مراعأاة إلقأوا ارنقأاع. وشأدد ع

 تشمل تلم التدايس آلية لتقييم تن يذها.

وشأأددت عأأأدة وفأأود ومن مأأأات ؤأأأس إلاوميأأة علأأأص أمليأأأة إدراج مأأادة يشأأألع إجأأأراءات  -60
. وُأشأس إىل أع منأ  وقأون ال أرر،   الوقاية، ابعتبارها أإلد العناور الرئيقية للام امللأز  قأانو يف 

قوعأأأ . ييأأأد أع يعأأأم الوفأأأود أعريأأأت عأأأن قلقتأأأا إااء املقأأأا  األول، اأأأٌس مأأأن كاولأأأة جأأأرب  يعأأأد و 
. ورأت تلأأم الوفأأود أع أإلاأأا  املأأادة ملزمأأة إىل إلأأد م أأرط، أي أنأأا 5الاأأياؤة ا اليأأة للمأأادة 

ت را التزامات ك سة للغاية علص الدول وتقيد   الوقت ذات  هامش املرونة املتأا  لأا فيمأا يتعلأي 
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ات. و  الوقأأت ن قأأ ، دفعأأت وفأأود ومن مأأات أاأأر   ع ابلواأأائل امل لأأص لتن يأأذ تلأأم ا لتزامأأ
تلم املادة ؤام ة وف  ادة للغاية وينبغة  ري قدر أكرب من الدقأة فيتأا، و  اأيما إذا كانأت 

 هناجم نية لريط أإلاامتا يعقوابت جنائية.

، املتعلقأأأأة 6واملأأأأادة  5و قشأأأأت وفأأأأود عأأأأدة دأأأأرورة وجأأأأود عالقأأأأة وادأأأأحة يأأأأني املأأأأادة  -61
ة القانونيأأة. وشأأددت يعأأم الوفأأود ومن مأأات ؤأأس إلاوميأأة عديأأدة علأأص دأأرورة فأأرا ابملقأأمولي

 .5عقوابت كافية علص الشركات الأيت   تبأذل العنايأة الواجبأة   مراعأاة إلقأوا ارنقأاع وفقأايف للمأادة 
عن وفد واإلد ومن مة وارية واإلدة ذهبا إىل أع املعيار ا ا  الأذي يأن  عليأ   ؤس أع ما   يقل

رون املأأنقك لتحديأأد مقأأمولية الشأأركات عأأن منأأ  أي كيأأاع آاأأر مأأن إ أأاا ال أأرر قأأد   ياأأوع املشأأ
مناأأ ايف للشأأركات، ألنأأا مياأأن أع تتحمأأل املقأأمولية اننائيأأة رؤأأم عأأد  اداارهأأا واأأعايف   ا مت أأال 

 يأأث يأأأن  فيتمأأأا  6و 5. وُأشأأس إىل دأأأرورة أع ياأأقل ال ريأأأي العامأأل املأأأادتني 5ألإلاأأا  املأأأادة 
 تدايس مالئمة   ً ز علص من  وقون ال رر. علص

. ودعأأت عأأدة وفأأود ومن مأأات إىل ا اتعادأأة 5وقُأأدمت اق اإلأأات شأأل لتحقأأني املأأادة  -62
 business“ )عالقأأات عمأأل”( يعبأأارة contractual relationships) “عالقأأات تعاقديأأة”عأأن عبأأارة 

relationships ودفعت تلم الوفود واملن مأات  ع مأن شألع هأذا التغيأس أع يواأ  ننأاا ا مايأة .)
ويزيد من مواءمة املشرون املنقك للام امللز  قانو يف م  املباد  التوجيتية املتعلقة ابألعمأال التجاريأة 

. 26/9وإلقوا ارنقاع. ودعت يعم الوفود إىل اادة مواءمأة تلأم املأادة مأ  وأيغة قأرار اسلأس 
( violations) “ا نتتاكأأأات” وأووأأص أإلأأأد الوفأأأود  أأأذك كأأأل مأأأا ورد   الأأأن  مأأأن إشأأأارات إىل

(. وابردأافة إىل ذلأم،  human rights abuses) “واواات إلقوا ارنقأاع”وارشارة في  فقط إىل 
ديأة كانت هناجم دعوات إىل إدراج إشارة إىل التقييمات املراعية للمن ور اننقأار، وانأزاءات األإلا

انانأأأأأ ، وعأأأأأد  قايليأأأأأة انأأأأأزاءات للتخ يأأأأأف وا قأأأأأوا اننائيأأأأأة للمأأأأأدعني، كأأأأأا ي   املشأأأأأاركة، 
 وا نتااك الزجري.

، مشأسايف إىل أع 5مأن املأادة  1وتقاءل أإلد الوفود عما ت ي   انملة األوىل من ال قأرة  -63
ئية. ودعأأأت وفأأأود الأأأدول تأأأن م ابل عأأأل أنشأأأنة الشأأأركات   أقاليمتأأأا و  ننأأأاا و ا أأأا الق أأأا

أار  إىل تعزيز أإلاا  تلم ال قرة  يث تبني أع الدول ملزمأة يتن أيم أنشأنة الشأركات   دولأة 
 الشركة األ  و  الدول امل ي ة علص إلد اواء.

، أع هنأأأاجم متقأأأ  لأأأزادة مواءمتتأأأا مأأأ  املبأأأاد  5مأأأن املأأأادة  2وأُشأأأس، فيمأأأا ءأأأ  ال قأأأرة  -64
لتجاريأة وإلقأوا ارنقأاع. فعلأص اأبيل امل أال، شأددت إإلأد  املن مأات التوجيتية املتعلقة ابألعمال ا

التجارية علص درورة أع تراعأة تلأم ال قأرة ااأتالك الايأا ت اباأتالك أإلجامتأا وقأدرا ا. ؤأس أع 
إإلأأأد  املن مأأأات ارقليميأأأة وأإلأأأد الوفأأأود إلأأأذرا مأأأن أع نقأأأل امل أأأاهيم الأأأيت تأأأن  عليتأأأا  موعأأأة مأأأن 

 ةيف إىل و يقة قانونية ميان أع يمدي إىل تغس معىن م اهيم معينة.املباد  التوجيتية مباشر 

، اق إلأأأأت يعأأأأم الوفأأأأود إلأأأأذك ارشأأأأارة إىل 5)أ( مأأأأن املأأأأادة 3وفيمأأأأا يتعلأأأأي ابل قأأأأرة  -65
تقييمأأات األ أأأر البيتأأة. ييأأأد أع وفأأأودايف ومن مأأات أاأأأر  رأت أع هأأأذ  التقييمأأات متمأأأة وينبغأأأة 

إىل ذلأأم، أووأأص أإلأأد الوفأأود مدأأافة إشأأارة إىل تقييمأأات اريقأأاء عليتأأا   الو يقأأة. وابردأأافة 
 األ ر ا جتماعة وا قتاادي. 

إىل  5)و( مأأأأأن املأأأأأادة 3ويينمأأأأأا أعريأأأأأت يعأأأأأم الوفأأأأأود عأأأأأن تقأأأأأديرها رشأأأأأارة ال قأأأأأرة  -66
املشأأاورات مأأ  الشأأعوو األوأألية،  إلأأظ وفأأد آاأأأر أع وأأيغة هأأذ  ال قأأرة  تلأأف عأأن الاأأأيغة 
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 1989ة من مأأة العمأأل الدوليأأة املتعلقأأة ابلشأأعوو األوأألية والقبليأأة لعأأا  املقبولأة الأأواردة   ات اقيأأ
(. وأشأأأار ذلأأأم الوفأأأد إىل أنأأأ    يقأأأتني  لييأأأد وأأأيغة ؤأأأس توافقيأأأة يشأأألع 169)ا ت اقيأأأة رقأأأم 

املشاورات م   تمعات الشعوو األوألية. ورأت عأدة وفأود ومن مأات ؤأس إلاوميأة عديأدة أع 
( free, prior and informed consultations) “بقة ومقأأأأتنسةمشأأأأاورات إلأأأأرة ومقأأأأ”ارشأأأأارة إىل 

تتماشأأأأص مأأأأ  القأأأأانوع الأأأأدو  املقبأأأأول و  تأأأأوفر تايأأأأة كافيأأأأة. ويأأأأد  يف مأأأأن ذلأأأأم، ينبغأأأأة أع   
 “موافقأأة إلأأرة ومقأأبقة ومقأأتنسة”هنأأاجم إشأأارة وادأأحة وإلزاميأأة إىل دأأرورة ا اأأول علأأص  تاأأوع

(free, prior and informed consent  وابردأأأأافة إىل ذلأأأأم، كانأأأأت هنأأأأاجم دعأأأأوات إىل تواأأأأي .)
 يأث تشأمل ا مايأة مأأن  5)و( مأن املأأادة 3قائمأة ال تأات املشأمولة اب مايأأة الأواردة   ال قأرة 

عأأن تايأأة ال الإلأأني واملأأزارعني. ييأأد أع أإلأأد الوفأأود  التحأأرت اننقأأة والعنأأف اننقأأار، ف أأاليف 
 ة ال تات املقت ع ة يد يف من إيراد قائمة ي تات كددة.اق   ارشارة عمومايف إىل تاي

)هأأأ( مأأن 3ورإلأأ  وفأأد واإلأأد علأأص األقأأل وعأأدة من مأأات ؤأأس إلاوميأأة مشأأارة ال قأأرة  -67
إىل دأأأأرورة تعزيأأأأز يأأأأذل العنايأأأأة الواجبأأأأة   مراعأأأأاة إلقأأأأوا ارنقأأأأاع   املنأأأأاغي التلأأأأة  5املأأأأادة 

ملن مأات   الوقأت ذاتأ  إىل التعبأس عأن هأذ  ال أرورة املتل رة ابلنزان، ودعا ذلم الوفد وتلأم ا أو
 يعبارات أقو .

 ،5مأأن املأأادة  5ورإلأأ  وفأأد واإلأأد علأأص األقأأل ومن مأأات ؤأأس إلاوميأأة عأأدة مدراج ال قأأرة  -68
 املتعلقة هبيمنة الشركات، منالبني   الوقت ذات  ابريقاء عليتا وتعزيزها   املشاري  املقبلة.

 6املاةة  -ةا  

، املتعلقأأة ابملقأأمولية 6املقأأرر إىل أع تغيأأسات هامأأة غأأرأت علأأص املأأادة  -ار الأأرئيس أشأأ -69
القانونية، مأن املشأرون املأنقك للاأم امللأز  قأانو يف، مقارنأة ابملشأرون القأايي، وإىل أنأا ابتأت تُلأز  

ون الأدول وأراإلةيف  ع تأن  قوانينتأا الليأة علأص ن أا  مقأمولية قانونيأة شأامل وكأاك. ف أة املشأر 
املأأنقك، أوأأبحت املقأأمولية القانونيأأة تقأأتند ااأأتنادايف أودأأك إىل م تأأو  الرقايأأة أو ارشأأراك علأأص 
أنشأأنة الشأأركات الأأيت يتوقأأ  أع تتقأأب    دأأرر، وأوأأبك هنأأاجم إلأأزا  ي أأرا عقأأوابت أو يتأأوفس 

املقأرر ال أوء علأص يعأم العناوأر انديأدة،  - ابل جرب   إلال وقون واواات. واألط الأرئيس
، الأيت تقت أة مأن 6مأن املأادة  7، املتعلقة ابل ما ت املاليأة، وال قأرة 6من املادة  5ال قرة م ل 

الدول ك الة أع تن  قوانينتا الوغنية علص املقمولية اننائية أو املدنية أو ارداريأة عأن قائمأة ؤأس 
 إلارية من انرائم.

ة ابملقأمولية القانونيأة عناأر ورأت وفود ومن مات ؤس إلاومية عديأدة أع املأادة املتعلقأ -70
مت أأأأل  قأأأأنايف   وأأأأياؤة املأأأأادة املتعلقأأأأأة  6، ولأأأأوإلظ أع املأأأأادة أاااأأأأة   الاأأأأم امللأأأأز  قأأأأانو يف 

ابملقمولية القانونية   املقودة األولية. ييد أع يعم الوفود رأت أع هذ  املادة، يايغتتا ا الية، 
داع    ديأد القأبل امل لأص لتن يأذ الاأم إلزامية ووارمة إىل إلد م رط، مقيأدة يأذلم إلريأة البلأ

. واعتربت تلم الوفود أع أي ويغة توإلة ي رورة إ بات املقأمولية اننائيأة للايأا ت امللز  قانو يف 
ا عتبارية تنر  إشاالية كبسة ألع دو يف عدة   تع ك هبذ  املقمولية   ن متأا القانونيأة. ودعأا 

في  الا اية إليال هذ  املادة  ا يتيك   الوقت ذاتأ  قأدرايف مأن  أإلد الوفود إىل اتبان ن  كام  ا
املرونأأأأة للأأأأدول    أأأأال التن يأأأأذ. ورأت وفأأأأود ومن مأأأأات عأأأأدة أع أإلاأأأأا  هأأأأذ  املأأأأادة ؤام أأأأة 
وف  ادأأأة للغايأأأة، ودعأأأت إىل إدأأأ اء قأأأدر أكأأأرب مأأأن الودأأأو  امل أأأاهيمة واملاأأأنلحة عليتأأأا. 
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وإىل  26/9قأأني مواءمأأة املأأادة مأأ  قأأرار اسلأأس وابردأأافة إىل ذلأأم، دعأأت ي أأعة وفأأود إىل  
 اادة ال كيز فيتا علص الشركات عرب الوغنية.

، غلبت 5واقُ   إداال إدافات ك سة علص هذ  املادة. فاما إلد    مناقشة املادة  -71
. وغلبأأت إإلأأأد  6رينأأأايف وادأأحايف ابملأأأادة  5يعأأم الوفأأأود واملن مأأات ؤأأأس ا اوميأأة ريأأأط املأأادة 

أإلاا  تع ك ابلشركات اليت تتخذ تدايس فعلية ملن  أي  6ات التجارية أع ُتدرج   املادة املن م
واوا  قوا ارنقاع   االال إمدادها. وابردأافة إىل ذلأم، كانأت هنأاجم دعأوات إىل اادة 
 مراعأاة املأادة للمن أور اننقأار واتباعتأا نجأايف ااوأايف ابألغ أال، وإىل ت أمينتا أإلاامأايف تشأأمل،
   لأأأأة أمأأأأور، ا قأأأأوا ا قتاأأأأادية وا جتماعيأأأأة وال قافيأأأأة، ومقأأأأتوات التعأأأأويم، والعقبأأأأات 

 القانونية، وا لتزامات املباشرة للشركات عرب الوغنية.

 “ن أأأأأا  شأأأأأأامل وكأأأأأاك للمقأأأأأمولية القانونيأأأأأأة”وغلأأأأأ  وفأأأأأداع تودأأأأأيك معأأأأأأىن عبأأأأأارة  -72
(comprehensive and adequate system of legal liability الأأأأأأأأواردة   ال قأأأأأأأأرة )6مأأأأأأأأن املأأأأأأأأادة  1 ،

وأشأأار أإلأأدملا إىل أنأأ  مياأأن أع يوافأأي علأأص أإلاأأا  هأأذ  ال قأأرة مأأا دامأأت   تعأأ  دأأمنايف أع الأأدول 
وؤسهأا مأن  1اُتنا ل  يقن تشريعات ااوأة جديأدة. وغلبأت وفأود أاأر  أع تشأس أإلاأا  ال قأرة 

. 26/9لقأرار اسلأس  هأا مأن مماقأات األعمأال وفقأايف إىل الشركات عرب الوغنيأة وؤس  6أإلاا  املادة 
انتتاكأأأأأأات ”( مأأأأأن عبأأأأأارة violations or) “انتتاكأأأأأات أو”أإلأأأأأد الوفأأأأأود إلأأأأأذك عبأأأأأارة  وغلأأأأأ 

 . 6( من املادة human rights violations or abuses) “واواات إلقوا ارنقاع أو

عتبارية ) ا   ذلأم وغلبت يعم الوفود توديحايف أوىف لنناا مقمولية الشخايات ا  -73
. وابردأأأافة إىل 6مأأأن املأأأادة  3و 2مأأأن من أأأور القأأأانوع اننأأأائة( املناأأأوص عليتأأأا   ال قأأأرتني 

مأأن  5. ورإلأأ  أإلأأد الوفأأود ابل قأأرة 6مأأن املأأادة  4و 3ذلأأم، اقأأ   أإلأأد الوفأأود دمأأ  ال قأأرتني 
 ، يينما اق   وفد آار ومن مة وارية أار  إلذفتا من الن .6املادة 

وإىل وأأأياؤتتا  6مأأأن املأأأادة  6عأأأت وفأأأود ومن مأأأات عأأأدة إىل اادة تودأأأيك ال قأأأرة ود -74
وأأأياؤةيف أك أأأر إإلاامأأأايف، و  اأأأيما فيمأأأا يتعلأأأي ابلعالقأأأات الأأأيت تأأأريط الشأأأركات األ  ابلشأأأركات 
ال رعيأأة. ورأت تلأأم الوفأأود واملن مأأات أنأأ  قأأد ياأأوع مأأن امل يأأد   هأأذا الاأأدد ا اتعادأأة عأأن 

 business) “عالقأأأأات عمأأأأل”( يعبأأأأارة contractual relationships) “ةعالقأأأأات تعاقديأأأأ”عبأأأأارة 

relationships ؤس أع يعأم الوفأود واملن مأات التجاريأة أعريأت عأن قلقتأا مأن إماانيأة ت قأس .)
، يايغتتا ا الية، علص أنا  مل الشركات علص فو  حف املقمولية عأن 6من املادة  6ال قرة 

 ال ال ة اليت ترينتا هبا عالقة ؤس و يقة من ارتااو أفعال ينجم عنتا درر.عد  من  األغراك 

ومأأا تأأن  عليأأ  مأأن أإلاأأا  عديأأدة.  6مأأن املأأادة  7ومتحأأور جأأل النقأأات إلأأول ال قأأرة  -75
يأأة، ار ورإلبأأت وفأأود ومن مأأات ك أأسة يقائمأأة انأأرائم الأأيت تقأأتتب  مقأأمولية جنائيأأة أو مدنيأأة أو إد

توديك مأا إذا كأاع القاأد مأن القائمأة أع تاأوع شأاملة. ورأ  مع أم  رؤم الدعوات العديدة إىل
الوفأود واملن مأات أع القائمأة ينبغأة أ  تاأوع إلاأرية ألنأأا ر أا تاأوع قأد أؤ لأت يعأم انأأرائم 
الامأأة ومأأن شأألع إدأأ اء قأأدر مأأن املرونأأة علأأص هأأذ  املأأادة أع يا أأل مواكبتتأأا التنأأورات القانونيأأة 

( يعأد عبأارة inter alia) “مأن يينتأا”ا قأ ا  الأداعة إىل إدأافة عبأارة  املقبلة. وأيدت وفود عدة
(. وابردأأأافة إىل ذلأأأم، for the following criminal offences) “علأأأص انأأأرائم اننائيأأأة التاليأأأة”

قُأأد  عأأدد مأأن ا ق اإلأأات، الأأيت إل يأأت يتلييأأد وااأأ  نقأأبيايف، ردراج جأأرائم أاأأر ، م أأل انأأرائم 
م املتالة اب قوا ا قتاادية وا جتماعية وال قافيأة، وال قأاد، وانتتأاجم اخلاووأية، البيتية وانرائ
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ومتويل اررهاو. وغلبأت إإلأد  املن مأات ؤأس ا اوميأة أي أايف إلأذك ارشأارة الأواردة   يدايأة 
 إىل القوانني الوغنية. 6من املادة  7ال قرة 

، ياأأأيغتتا ا اليأأأة. وتقأأأاءل 7ل قأأأرة ييأأأد أع وفأأأودايف عأأأدة أعريأأأت عأأأن قلقتأأأا البأأأالل إااء ا -76
الأأبعم عمأأا إذا كانأأت عأأدة أإلاأأا  مأأن أإلاأأا  هأأذ  ال قأأرة تننبأأي علأأص انتأأات ال اعلأأة مأأن ؤأأس 
الدول. وابردافة إىل ذلم، اع دت وفود عدة علص تعريأف العديأد مأن انأرائم الأواردة   القائمأة 

ويتجلأأأأص ذلأأأأم   ال قأأأأرة 7)أ( مأأأأن املأأأأادة 6 و  إشأأأأار ا ابرشأأأأارة إىل وأأأأاوجم مل تقبلتأأأأا دولأأأأا. 
إىل ن ا  روما األاااة للمحامة اننائية الدولية، كمأا يتجلأص   ال قأرة 7)ج( مأن املأادة 6 و  
إشار ا إىل ا ت اقية الدوليأة  مايأة  يأ  األشأخاص مأن ا ات أاء الققأري. وأعريأت تلأم الوفأود 
عن قلقتا من أع جيعل إدراج هذ  ارشارات ان ما  دولا إىل الام امللز  قانو يف   املقتقبل أمرايف 
وأأأأعبايف مأأأأن الناإليأأأأة القيااأأأأية. ورأت عأأأأدة وفأأأأود أي أأأأايف أع ال قأأأأرتني 7) ( و)جم( مأأأأن املأأأأادة 6 

 ؤام تني للغاية، وغلبت تعري تما علص النحو الواج .

ي تأم منتأا ، ألنأ  مياأن أع 6مأن املأادة  9وأعرو وفداع عن قلقتما إااء وياؤة ال قرة  -77
أنأأا تق أأة ي أأرا املقأأمولية القانونيأأة )اننائيأأة( علأأص الايأأا ت ا عتباريأأة. واقأأ   أإلأأد الوفأأود 

( يعأأأد عبأأأارة criminal, civil or administrative) “اننائيأأأة أو املدنيأأأة أو ارداريأأأة”إدأأأافة عبأأأارة 
 ( لتوديك املعىن.legal liability) “املقمولية القانونية”

 9و 8و 7املواة  -ااء 

ُودً أأأحت وأُعيأأأد ترتيأأأ   7، فلشأأأار إىل أع املأأأادة 9و 8و 7املقأأأرر املأأأواد  - عأأأرا الأأأرئيس -78
 (Adjudicative jurisdiction) “و يأة إوأدار األإلاأا  الق أائية”وأياؤتتا، وأع عنوانأا تغأس لياأبك 

اك ال أأأأحاا. لتقأأأليط ال أأأأوء علأأأأص تناولأأأا الأأأأدور الرئيقأأأأة الأأأذي ت أأأأنل  يأأأأ  الأأأاكم   إناأأأأ
، املتعلقة يققوط انرائم ابلتقاد ، فقد مت تعزيزها وتعديلتا رعناء الأدول إلريأة أكأرب 8املادة  أما

 “معقولأأأأأة”   ديأأأأأد واأأأأأائل التن يأأأأأذ امل لأأأأأص. ويأأأأأدعو الأأأأأن  انديأأأأأد إىل إمتأأأأأال الأأأأأدول فأأأأأ ة 
(reasonable من الزمن للتحقيي   ا نتتاكات ومقادأاة مرتابيتأا، و  اأيما ) ا أا ت الأيت  

ارجأراءات وقتأايف أغأول   دولأة أاأر  يقأب  ا اجأة إىل تبأادل املقأاعدة والتعأاوع  فيتأاتقتغرا 
وإعنأاء الأاكم  موعأة أواأ  مأن  7ل ماع اتقاقتا م  املأادة  9الق ائيني. وقد نُقحت املادة 

يأأأن ً م املقأأأائل اخليأأأارات    ديأأأد القأأأانوع املنااأأأ . وتأأأن  الاأأأياؤة انديأأأدة علأأأص جأأأواا أع 
املودأأوعية قأأانوع الدولأأة الأأيت إلأأد ت فيتأأا ا نتتاكأأات أو الأأيت تُقأأيم فيتأأا ال أأحية، مأأا دا  ذلأأم 
ءأأد  ماأألحة ال أأحاا علأأص أكمأأل وجأأ  ويا أأل إلقأأوقتم   ا إلتاأأا  إىل الق أأاء و  اأأبل 

 ا نتااك ال عال.

، املتعلقأأة يو يأأة إوأأدار 7وأعريأأت الوفأأود واملن مأأات عمومأأايف عأأن تقأأديرها ردراج املأأادة  -79
األإلاأأا  الق أأائية، ألع الأأاكم ك أأسايف مأأا تأأُرد دعأأاو  أوأأحاو ا قأأوا ألاأأباو تتعلأأي ابلو يأأة 
الق أأائية. ورإلأأ  وفأأداع ومن مأأة ؤأأس إلاوميأأة واإلأأدة علأأص األقأأل ياأأوع عنأأواع املأأادة أدا مأأن 

(. واتُ أأي Jurisdiction) “(الو يأأة الق أأائية)”لأأذي ااأأتخد    املشأأرون القأأايي، وهأأو العنأأواع ا
مياأأن أع تأأمدي إىل لكيأأد الأأاكم ااتااوأأتا علأأص األفعأأال الأأيت تقأأ   7عمومأأايف علأأص أع املأأادة 

اأأارج أقأأاليم يلأأدانا، رؤأأم إلأأدو  اأأالك كبأأس إلأأول مأأا إذا كأأاع ذلأأم أمأأرايف مقتاأأوابيف أ   . 
د ومن مأأأات ؤأأأس إلاوميأأأة يتواأأأي  ننأأأاا ايأأأارات الأأأاكم املتاإلأأأة للمأأأدعني ورإلبأأأت عأأأدة وفأأأو 
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التملأأأأني، مشأأأأسة إىل دأأأأرورة مأأأأنك ال أأأأحاا وأأأأالإلية أكأأأأرب   ااتيأأأأار الأأأأاكم الأأأأيت تبأأأأت   
دعأأاواهم. ؤأأس أع يعأأم الوفأأود أشأأارت إىل أع ذلأأم مياأأن أع يأأمدي إىل منااعأأات علأأص الو يأأة 

كي يأأأة البأأأت   دعأأأاو  التنأأأاان علأأأص الو يأأأة   امللأأأز  قأأأانو يف الق أأأائية واق إلأأأت أع يودأأأك الاأأأم 
الق أائية. وأعريأت وفأأود ومن مأات واريأأة أاأر  عأن قلقتأأا إااء تنأاول مودأأون الو يأة الق أأائية 
مأأأن من أأأور وااأأأ  ودفعأأأت  نأأأ    جيأأأدر القأأأما  للمأأأدعني ابنتقأأأاء الأأأاكم. ورأت تلأأأم الوفأأأود 

 يتتا الق ائية اارج إلدودها ارقليميأة ينريقأة م توإلأة واملن مات أع القما  للدول  ماراة و 
 للتلويل ميان أع يشال انتتاكايف ملبدأ التقاوي   القيادة ومبدأ القالمة ارقليمية. 

مبأدأ كأل ليشأمل  7واق إلت وفود ومن مات ؤس إلاومية عديدة تواي  ننأاا املأادة  -80
الذي متلي  ال رورة )و  ايما   إلا ت النزان(، وكانت هناجم أي ايف دعوات إىل إل أر  التقادة
الن أأر   الأأدعو . وغلبأأت من مأأات ؤأأس إلاوميأأة عديأأدة وأأياؤة أإلاأأا   رفأأم الامأأةمبأأدأ 

فيما يتعلي  ماراة الو ية الق ائية عندما تتقب  االاأل ارمأداد    هذ  املادة وياؤة أودك
إ اا درر. وعالوة علص ذلم، اق إلت يعم الوفأود واملن مأات ؤأس ا اوميأة إدأافة إشأارات 

 إىل الو ية الق ائية العاملية، والاكم ارقليمية املختاة، وإنشاء كامة دولية.

األشأأخاص ”، غُأأر  اأأمال عأأن دأأرورة ارشأأارة إىل 7ملأأادة مأأن ا 2وفيمأأا يتعلأأي ابل قأأرة  -81
(. واقأأأ   أإلأأأد الوفأأأود تعأأأديل وأأأيغة أإلاأأأا  هأأأذ  ال قأأأرة إذا أريأأأد natural person“ )النبيعيأأأني

. ودعأأأت وفأأأود عأأأدة إىل اريقأأأاء علأأأص ارشأأأارة إىل األشأأأخاص النبيعيأأأني   الاأأأم امللأأأز  قأأأانو يف 
 .7)د( من املادة 2 ال قرة  “ املااحل التجارية الارب ”توديك ما هة 

ويينما أعريت يعم الوفود عن تقديرها ردراج مادة يشلع اقوط انأرائم ابلتقأاد  ودعأت  -82
ملعأأىن  . وغلبأأت وفأأود عديأأدة تودأأيحايف 8إىل تعزيزهأأا، رأت وفأأود أاأأر  إشأأاالية   وأأياؤة املأأادة 

دو  ارنقأأأار الأأأيت هأأأة مأأأن  يأأأ  انتتاكأأأات القأأأانوع الأأأدو   قأأأوا ارنقأأأاع والقأأأانوع الأأأ”عبأأأارة 
 all violations of international human rights) “أانأر انأرائم الأيت ت أس قلأي استمأ  الأدو   اأر 

law and international humanitarian law which constitute the most serious crimes of 

concern to the international community as a wholeودفعأت 8مأن املأادة  1لأواردة   ال قأرة (، ا .
تلأأم الوفأأود  نأأ  اأأياوع مأأن الاأأع  تنبيأأي أإلاأأا  هأأذ  املأأادة يأأدوع إرشأأادات أوىف. ودفأأ  أإلأأد 
الوفود  ع اقوط انرائم ابلتقاد    يننبي أوأاليف علأص غائ أة أواأ  مأن انأرائم مأن تلأم املشأار إليتأا 

إماانيأأة أع تقيأأد أإلاأأا  هأأذ  ال قأأرة إلالأأة القأأانوع ، وأعأأرو عأأن قلقأأ  مأأن 8مأأن املأأادة  1  ال قأأرة 
الراهنأأة. وغُأأر  اأأمال عمأأا إذا كانأأت أإلاأأا  هأأذ  ال قأأرة   تننبأأي إ  علأأص الق أأاا اننائيأأة. وأووأأص 

 (.international humanitarian law) “القانوع الدو  ارنقار”وفداع  ذك ارشارة إىل 

ؤأأأس وادأأأحة، و  اأأأيما    8مأأأن املأأأادة  2قأأأرة ورأت يعأأأم الوفأأأود واملن مأأأات أع ال  -83
(. ورفأم وفأد واإلأد reasonable” period of time“مأن الأزمن )“ معقولأة”إشار ا إىل عبارة فأ ة 

علأأص األقأأل فاأأرة إلأأذك األإلاأأا  الأأيت تأأن  علأأص تقأأاد  انأأرائم األقأأل انأأورة مأأن أشأأد انأأرائم 
انورة. واق إلت يعم الوفود اباليف ك يلأة يودأ  تاأور أك أر إناأافايف لألإلاأا  الأيت تأن  علأص 

فأأأ ات أغأأأول تقأأاد  انأأأرائم أو يتنبيقتأأأا تنبيقأأايف أك أأأر إناأأأافايف، ومأأن تلأأأم القأأأبل، مأأ اليف،  ديأأأد 
لتقاد  أشد التجاواات انورة، م  مراعاة النأاي  املقأتمر لأبعم انأرائم، وتعنيأل أإلاأا  تقأاد  
انأأرائم ابلنقأأبة لألغ أأال واألشأأخاص الأأذين مل ياونأأوا علأأص علأأم مأأن قبأأل يوقأأون دأأرر   إلقتأأم 

 ويعم األشخاص ذوي ارعاقة. 
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. ودعأأأا وفأأأداع علأأأص األقأأأل إىل ووأأأياؤتتا وأأأياؤة أدا 9وغلبأأأت الوفأأأود تودأأأيك املأأأادة  -84
  جيأدر  9التمييز يودأو  يأني الأدعاو  املدنيأة والأدعاو  اننائيأة، ورأ  أإلأدملا أع أإلاأا  املأادة 

أع تننبأأي علأأص الق أأاا اننائيأأة. وغلبأأت يعأأم الوفأأود تودأأيك ا أأا ت الأأيت تننبأأي فيتأأا أإلاأأا  
وع الواجأأ  التنبيأأي. واقأأ   وفأأد واإلأأد وانتأأة املخولأأة وأأالإلية  ديأأد القأأان 9مأأن املأأادة  2ال قأأرة 

علص األقل ومن مات ؤس إلاومية عدة أع تتأا  لل أحاا إماانيأة ااتيأار القأانوع املنااأ . ورأ  
ألنأا تأن  علأص أإلاأا  تتقأم يقأدر م أرط مأن  9)و( مأن املأادة 2أإلد الوفود إشاالية   ال قأرة 

أوأأول الاكمأأات. وابردأأافة إىل  عأأد  اليقأأني والتعقأأف إىل إلأأد جيعلتأأا قأأد تتعأأارا مأأ  مبأأاد 
، يينمأأا اقأأ   وفأأد آاأأر تعأأديل أإلاامتأأا 9مأأن املأأادة  3ذلأأم، أووأأص أإلأأد الوفأأود  أأذك ال قأأرة 

 (.preclude) “مين  من”( يعبارة prejudge) “إلام مقبي”لالاتعادة فيتا عن عبارة 

 12و 11و 10املواة  -واو 

ع ارجراءات والشأروط املقأبقة املودأوعية ، مودحايف أ10املقرر املادة  -وعرا الرئيس  -85
للحاأأأأول علأأأأص املقأأأأاعدة الق أأأأائية املتبادلأأأأة مل تتغأأأأس مقارنأأأأة ابملشأأأأرون القأأأأايي، ؤأأأأس أع يعأأأأم 
التعديالت أدالت علص هذ  املادة اادةيف للدقة ودما يف  تقاقتا م  الااوجم الدوليأة األاأر . 

الأا إىل إلأد كبأس، اباأت ناء إعأادة ترتيأ  ظلأت علأص إل 11املقرر إىل أع املأادة  - وأشار الرئيس
هبأأدك مواءمتتأأا مأأ  ات اقيأأة الق أأاء  12أإلاامتأأا. وقأأد أدالأأت يعأأم التحقأأينات علأأص املأأادة 

علأأص  يأأ  أشأأاال التمييأأز دأأد املأأرأة وات اقيأأة من مأأة الاأأحة العامليأأة ارغاريأأة يشأألع ماافحأأة 
مأن دوع  12مأن املأادة  6ال قأرة  التبل. وقد جر    يف الناي  ارلزامأة الأذي كانأت تتقأم يأ 

املقاس ابلدك املتم ل   دماع توافقتا مأ  الاأم امللأز  قأانو يف والاأاوجم األاأر ، اأواءيف مأن 
  إلية الت قس أ  من  إلية التن يذ.

، و  اأأأيما 12و 11و 10وأقأأأرت وفأأأود ومن مأأأات ؤأأأس إلاوميأأأة عأأأدة  مليأأأة املأأأواد  -86
لأأأز  قأأأانو يف الأأأذي اأأأُيرب    املقأأأتقبل تن يأأأذايف فعأأأا يف. ؤأأأس أع ، لتن يأأأذ الاأأأم امل11و 10املأأأادعع 

 يع تا دعا إىل جعل ن  تلم املواد أك ر إجيااايف ودقة.

، غلبأت وفأأود عأأدة التمييأز يأأني األإلاأأا  املننبقأة علأأص املقأأائل 10وفيمأا يتعلأأي ابملأأادة  -87
شار أإلد الوفأود أي أايف إىل املقأائل املدنية واألإلاا  املننبقة علص املقائل اننائية متييزايف أودك. وأ

اردارية. ولوإلظ أع القواعد ارجرائية واملباد  القانونية  تلف، ااتالفايف كبسايف   يعم األإليأاع، 
تبعأأايف لنأأون الأأدعو . ومأأن مث، فأأإع مأأن شأألع تنأأاول املقأأائل املدنيأأة يشأأال من اأأل عأأن املقأأائل 

 يذ . واق إلت يعأم الوفأود إدراج أإلاأا  تشأمل اننائية   الام امللز  قانو يف أع يقاعد   تن
تقليم اسرمني، إذا أريد ال كيز   مشرون مقبل تركيزايف أكرب علأص املقأائل اننائيأة. وغالبأت وفأود 

وتن يأأذ    دأأأوء ؤأأس  مأأن معاهأأدات املقأأأاعدة  عأأدة يتودأأيك اأأبل ت قأأس الاأأأم امللأأز  قأأانو يف 
 الأأأيت تشأأأمل دو يف ؤأأأس أغأأأراك   الاأأأم امللأأأز  قأأأانو يف. القانونيأأأة املتبادلأأأة، و  اأأأيما   الق أأأاا

وأشأأأارت يعأأأم الوفأأأود إىل النائ أأأة الوااأأأعة مأأأن الاأأأاوجم واألليأأأات املوجأأأودة فعأأأاليف فيمأأأا يتعلأأأي 
ابملقأأاعدة الق أأائية املتبادلأأة؛ وكانأأت هنأأاجم دعأأوات إىل ونأأ  ا ادواجيأأة ودأأماع ا تقأأاا مأأ  

مأأأن  10و 9 عأأأ اك ابألإلاأأأا  الأأأواردة   ال قأأأرتني يتعلأأأي  ديأأأدايف اب األليأأأات األاأأأر . وفيمأأأا
وإن اذهأأأا، اقأأأُ   أع يق شأأأد ال ريأأأي العامأأأل ابلأأأن  املعتمأأأد مأأأمارايف  ت اقيأأأة  هأأأاي،  10 املأأأادة

، واملتعلقأأأة اب عأأأ اك ابألإلاأأأا  الاأأأادرة عأأأن الأأأاكم األجنبيأأأة   2019متوا/يوليأأأ   2املمراأأأة 
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، وكذلم ابت اقية األمم املتحدة يشلع ات اقأات التقأوية الدوليأة املقائل املدنية والتجارية وإن اذها
 املنب قة من الوااغة.

. وأووأأص 10وقُأد  عأأدد مأأن ا ق اإلأات لتعأأديل نأأ  األإلاأأا  العديأدة الأأواردة   املأأادة  -88
(   international judicial cooperation) “التعاوع الق ائة الأدو ”أإلد الوفود مدراج إشارة إىل 

 criminal, civil“ )اننائية أو املدنيأة أو ارداريأة”. واق   آار إدافة عبارة 10من املادة  1ال قرة 

or administrative ارجأأأراءات”( قبأأأل كلمأأأة“ (proceedings  ال قأأأرة ن قأأأتا. أمأأأا فيمأأأا ءأأأ   )
، خلروجتأا،   رأيأ ، 10املأادة )ي( مأن 3، اق   أإلد الوفود إلذك ال قأرة 10من املادة  3ال قرة 

عأأن ننأأاا املبأأاد  التقليديأأة للمقأأاعدة الق أأائية املتبادلأأة. ودعأأا وفأأد آاأأر إىل اريقأأاء علأأص هأأذ  
ال قأأأرة وتعزيزهأأأا، ر أأأا مأأأن اأأأالل اقتبأأأاس الاأأأيغة الأأأواردة   ات اقيأأأة مناه أأأة التعأأأذي  وؤأأأس  مأأأن 

ملتينأأأة. وأشأأأارت يعأأأم الوفأأأود إىل دأأأرورة دأأأروو املعاملأأأة أو العقويأأأة القااأأأية أو الالإنقأأأانية أو ا
ت عأأل ”، وغلبأأت ا اتعادأأة عأأن عبأأارة 10مأأن املأأادة  5إدأأ اء قأأدر أكأأرب مأأن املرونأأة علأأص ال قأأرة 

(. وغالأ  أإلأد الوفأود يتودأيك معأىن may States) “جيأوا للأدول”( يعبأارة States shall) “الأدول
. وشددت يعم املن مات ؤأس ا اوميأة ونناقتا، واق   وفد آار إلذفتا 10من املادة  8ال قرة 

 أذك مقأوً ؤات رفأم ا عأ اك ابألإلاأا  الاأأادرة  10مأن املأادة  10علأص دأرورة تعزيأز ال قأرة 
علأص  10)ج( من املأادة 10عن الاكم األجنبية وإن اذها. وكانت هناجم دعوات إىل إلذك ال قرة 
  تتأأيك للأأدول قأأدرايف كافيأأايف مأأن وجأأ  اخلاأأوص. ييأأد أع يعأأم الوفأأود رأت أع أإلاأأا  هأأذ  ال قأأرة 

املرونأة. وأشأار أإلأد الوفأود إىل أع يلأأد  لأن يقأتني  لييأد الأن ، ياأأيغت  ا اليأة، واقأ   وفأد آاأأر 
القما  لقلنات الدول أي ايف، إىل جان  املدعص عليتم، ينل  ا إلتجاج ابملقأوؤات الأواردة   

 .10)ج( من املادة 10ال قرة 

، املتعلقأأة ابلتعأأاوع 11ؤأأس إلاوميأأة عأأدة علأأص أمليأأة املأأادة وشأأددت وفأأود ومن مأأات  -89
الأأدو ، ودعأأت إىل تعزيزهأأا. واقأأُ   إدراج أإلاأأا  يشأألع املقأأاعدة التقنيأأة   تلأأم املأأادة. وأيأأد 

 وفداع علص األقل اق اإلايف دعا إىل إنشاء وندوا ملقاعدة الدول علص يناء قدرا ا.

، املتعلقأأأة اب تقأأأاا مأأأ  القأأأانوع 12املأأأادة وغلبأأأت وفأأأود عأأأدة تودأأأيك كي يأأأة ت قأأأس  -90
الأأدو ، فيمأأا ءأأ  الأأدول ؤأأس األغأأراك   الاأأم امللأأز  قأأانو يف. وقأأد أُ أأست هأأذ  املقأأللة علأأص 

. واات قأر أإلأد الوفأود عأن اأب  12مأن املأادة  6)أ( و3وج  اخلاوص فيما يتال ابل قأرتني 
بأاد  املناأوص عليتأا   إعأالع مبأاد  ابرشارة إىل يعم من امل 12من املادة  1اكت اء ال قرة 

القانوع الدو  املتعلقة ابلعالقات الودية والتعاوع يني الدول، وغل  إدراج تلم املبأاد   يعتأا. 
 2( مأأن ال قأأرة by its domestic law) “ وجأأ  قانونأأا الأأوغ ”واقأأ   وفأأد آاأأر إلأأذك عبأأارة 

ياا أي أايف، واقأ   أع تنتتأة انملأة يبقأاغة ، ألع القأانوع الأدو  متأم   هأذا القأ12من املادة 
(. ودعأت من مأات ؤأس إلاوميأة عديأدة إىل تعزيأز jurisdiction“ )الو يأة الق أائية”يعد عبارة 

والتلكيأد فيتأا لكيأدايف أودأأك علأص مسأو إلقأوا ارنقأاع علأص معاهأأدات  12مأن املأادة  6ال قأرة 
ت قأس هأذ  ال قأرة تودأيحايف أوىف، يينمأا التجارة وا ات مار. وغلبت يعأم الوفأود تودأيك كي يأة 

مأأن املقأأودة األوليأأة كتجأأايف  ع  13مأأن املأأادة  7و 6اقأأ   وفأأد آاأأر العأأودة إىل نأأ  ال قأأرتني 
 أإلاامتما كانت أودك فيما ء  عالقة الن  امللز  قانو يف وات اقات التجارة وا ات مار.
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  13املاةة  -زاي 

، املتعلقة ابل تيبات املماقية، فلشار إىل أع أإلاامتا 13املادة املقرر  - عرا الرئيس -91
ااُتلًتمت من واوجم إلقوا ارنقاع األار ،  ا فيتا ات اقية إلقوا األشأخاص ذوي ارعاقأة 

مأن  4وات اقية مناه ة التعذي . وأشأار أي أايف إىل أنأ  ينبغأة ت قأس التووأيات الأواردة   ال قأرة 
يأأن س ماانأأأة التووأأيات الاأأأادرة عأأن هيتأأأات املعاهأأدات األاأأأر .  علأأأص أنأأا تتمتأأأ  13املأأادة 

وأع  13وأشأأأار كأأأذلم إىل أع األإلاأأأا  املتعلقأأأة ابلاأأأندوا الأأأدو  لل أأأحاا نُقلًأأأت إىل املأأأادة 
 ت اويل داولا إليز الن اذ مل  دد وتُركت ملممتر الدول األغراك لاة  ددها.

ع ال تيبأات املماقأية دأما يف لتن يأذ الاأم ورؤم تقأليم الوفأود ي أرورة إدراج مأادة يشأل -92
امللز  قانو يف تن يذايف اليمايف، فإع يع تا رأ  أع من القايي ألوان  مناقشة ت اويل هأذ  املأادة قبأل 
إإلراا مزيد من التقد    األجزاء املودوعية من الام. واق إلأت تلأم الوفأود أي أايف، علأص وجأ  

نأأأأة إىل إلأأأأني وأأأأدور نتأأأأائ  ااأأأأتعراا ن أأأأا  هيتأأأأات اخلاأأأأوص، لجيأأأأل املناقشأأأأة املتعلقأأأأة ابللج
. وأُعأأرو عأأن القلأأي مأأن أع ياأأوع إنشأأاء هيتأأة تعاهديأأة جديأأدة أمأأرايف 2020املعاهأأدات   عأأا  

مال أأايف وأع يشأأال تاأأرارايف لعمأأل آليأأات أاأأر . ولأأذا، إل أأت يعأأم الوفأأود ال ريأأي العامأأل علأأص 
 دة من الن م املوجودة ابل عل.الت اس اارج ارغار املللوك لتحديد غريقة فعالة لالات ا

إىل  13مأن املأادة  1وفيما يتعلي يتشايلة اللجنة، أعريت وفود عن لييدها لأدعوة ال قأرة  -93
إيأأأالء ا عتبأأأار للتوايأأأ  انغأأأرا  العأأأادل والتم يأأأل املتأأأوااع يأأأني اننقأأأني   انتخأأأاو اأأأرباء اللجنأأأة. 

 ا اوميأأأأأة عأأأأأن تقأأأأأديرها لت أأأأأمني وابردأأأأأافة إىل ذلأأأأأم، أعريأأأأأت يعأأأأأم الوفأأأأأود واملن مأأأأأات ؤأأأأأس
أإلاامأايف ت أمن عأأد  وجأود أي ت أارو   ماأاحل اخلأرباء املنتخبأأني،  13)و( مأن املأادة 1 ال قأرة

رؤأأم أنأأا غلبأأت تودأأيك القأأبل الا يلأأة يأأذلم. و  هأأذا الاأأدد، اق إلأأت إإلأأد  املن مأأات ؤأأس 
األعمأال. وأووأص  ا اومية إل أر تعيأني األشأخاص الأذين يشأغلوع مناوأ  إلاوميأة أو   قنأان

وفأأد واإلأأد علأأص األقأأل ومن مأأات ؤأأس إلاوميأأة عأأدة  ع ت أأم اللجنأأة أع أأاءيف مأأن األقليأأات، م أأل 
الشعوو األولية، أو من من مات استم  املدر. ودعت يعم املن مأات ؤأس ا اوميأة أي أايف إىل 

 ة اللجنة.ملن مات استم  املدر ترشيك أفراد لع وي 13)ج( من املادة 1أع ويز ال قرة 

وفيما يتعلي  تا  اللجنة، غل  أإلد الوفود توديك دور توويات اللجنأة وغايعتأا ؤأس  -94
امللز ، وأعرو وفد آار عن قلق  من تقييس الن ر   تقارير الدول. وكانت هناجم دعوات عدة، 
مع متأا مأأن من مأات ؤأأس إلاوميأة، إىل تعزيأأز وأالإليات اللجنأأة. فقأد أُوًوأأة، مأ اليف، يتخويأأل 
اللجنأأة وأأالإلية الن أأر   الشأأااو  ال رديأأة )والقأأما  ألوأأحاو ا قأأوا، عأأالوة علأأص ذلأأم، 
ابللجأأأوء إليتأأأا مباشأأأرة(، وااأأأتعراا اأأأس عمأأأل مماقأأأات األعمأأأال ااتعرادأأأايف مباشأأأرايف، وإجأأأراء 
اارات قنريأأة، وتقأأدمي املقأأاعدة التقنيأأة إىل الأأدول    أأا ت شأأالك اسأأا ت املشأأار إليتأأا   

. وابردأافة إىل ذلأم، دعأا العديأد مأن املن مأات ؤأس ا اوميأة إىل 13)ج( مأن املأادة 4ال قرة 
املرفوعأأأأة دأأأأد الشأأأأركات عأأأأرب الوغنيأأأأة وؤسهأأأأا مأأأأن   إنشأأأأاء كامأأأأة دوليأأأأة للتحقيأأأأي   الأأأأدعاو 

مماقأأات األعمأأال وال اأأل فيتأأا، وإىل إنشأأاء آليأأة دوليأأة لروأأد أنشأأنة الشأأركات عأأرب الوغنيأأة 
 عمال.وؤسها من مماقات األ
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علأأص إنشأأاء مأأممتر للأأدول  13مأأن املأأادة  6و 5ورإلبأأت يعأأم الوفأأود، يأأن  ال قأأرتني  -95
األغأأأراك، علأأأص الأأأرؤم مأأأن إشأأأار ا إىل ؤمأأأوا أإلاامتمأأأا. وغلأأأ  أإلأأأد الوفأأأود تودأأأيك دور 

 املممتر. ذلم

وغلبأأت وفأأود عأأدة معلومأأات أك أأر ت اأأياليف عأأن الاأأندوا الأأدو  لل أأحاا املقأأ      -96
،  ا   ذلم عن النريقة اليت اُينشل هبا الاندوا، ونناق ، وابل إدارت  13من املادة  7ال قرة 

ومتويلأأ ، ومعأأايس األهليأأة الأأيت ُ أأدد  وجبتأأا ال تأأات الأأيت  أأي لأأا ا اأأت ادة مأأن املقأأاعدة الأأأيت 
يقدمتا الاندوا. وأشارت يعم الوفأود إىل أنأ  اأياوع مأن الاأع  ا أاذ موقأف رمسأة يشألع 

هذ  ال قرة ما مل  ال علص معلومات أوىف. وإل ت املن مات ؤس ا اومية الأدول علأص أإلاا  
إنشأأأأأاء الاأأأأأندوا، ألع ا فتقأأأأأار إىل املقأأأأأاعدة القانونيأأأأأة واملاليأأأأأة يشأأأأأال عقبأأأأأة كأأأأأرب  ابلنقأأأأأبة 

 لألشخاص الذين يتلمقوع ابل ا نتااك.

 22إىل  14املواة ل   -حاء 

، مشسايف إىل أع أإلاامتا مل تناق ش مناقشة 22إىل  14ن املقر ًر املواد م -عرا الرئيس  -97
ع الدورة الرايعة. ولذلم، مل ُتدال علص تلم املواد تغيسات ُتذكر   املشرون املأنق ك  مقت ي ة إاب 

املقر ًر ا نتبا  إىل يعم التحقينات اليت أدالأت علأص نأ   - للام امللز  قانو يف. ووج  الرئيس
ترتيبتا،  ا   ذلأم نقأل املأادة املتعلقأة ابملاأاحل التجاريأة واملشأروعة واملأادة  تلم املواد وإىل إعادة

الأيت تعأر ك من مأأات التاامأل ارقليمأة إىل أجأأزاء أاأر  مأأن الاأم امللأز  قأأانو يف. واألط ال أأوء 
لتوديك العالقة يني الام امللأز  قأانو يف  15علص مادتني جديدتني   الن . فقد أُدرجت املادة 

لتغنيأأأة مقأأأللة تقأأأوية املنااعأأأات. وأشأأأار إىل أع  16وتوكأأأو ت إدأأأافية. وُأدأأأي ت املأأأادة وأي ير 
 املادتني انديدتني تقتخدماع ذات النماذج املقتخدمة   املعاهدات األار  ذات الالة.

قبأأأل  22إىل  14ورؤأأأم أع أإلأأأد الوفأأأود رأ  أع مأأأن القأأأايي ألوانأأأ  مناقشأأأة املأأأواد مأأأن  -98
رب علص م موع ما تبقص من الام امللز  قانو يف، فإع وفودايف ومن مات ؤأس التوول إىل ات اا أك

، املتعلقأأة ابلتن يأأذ، ويدرجأأة 14إلاوميأأة عأأدة أدلأأت يتعليقأأات وقأأدمت اق اإلأأات يشأألع املأأادة 
 أقل، يشلع يقية املواد.

اء ، دعأأا أإلأأد الوفأأود إىل إدراج إشأأارة فيتأأا إىل إنشأأ14مأأن املأأادة  1وفيمأأا يتعلأأي ابل قأأرة  -99
األنة مركزيأة، يينمأا اقأأ   وفأداع آاأراع إلأأذك هأذ  ال قأرة. وأيأدت يعأأم الوفأود اق اإلأايف دعأأا إىل 

إىل أع تقد  كل دولة موجزايف تن يذايف رغارهأا القأانور والقيااأا ،  14من املادة  2أع تشس ال قرة 
الأدك املنشأود مأن أار  غلبأت تودأيك  من تقدمي نقت من قوانينتا وأن متتا. ييد أع وفودايف  يد يف 

واألاأأاس املننقأأة الأأذي تقأأتند إليأأ ، واقأأ   أإلأأد الوفأأود إلأأذفتا. ورإلبأأت  14مأأن املأأادة  2ال قأأرة 
إىل إلأأأا ت النأأأزان،  14مأأأن املأأأادة  3يعأأأم الوفأأأود وعأأأدة من مأأأات ؤأأأس إلاوميأأأة مشأأأارة ال قأأأرة 

“ واألرادأأة التلأأة املنأأاغي املتأأل رة ابلنأأزان”واق إلأأت   الوقأأت ذاتأأ  تعأأديل ناأأتا  يأأث يشأأس إىل 
(conflict-affected areas and occupied territories وأعريأأت عأدة من مأأات ؤأس إلاوميأأة عأأن .)

تقأأأأديرها ل كيأأأأز هأأأأذ  ال قأأأأرة علأأأأص املن أأأأور اننقأأأأار، وأووأأأأت ابرشأأأأارة فيتأأأأا إىل مراعأأأأاة املن أأأأور 
عأأأن  عأأأرو أي أأأايف اننقأأأار   تقييمأأأات أ أأأر أنشأأأنة مماقأأأات األعمأأأال علأأأص إلقأأأوا ارنقأأأاع. وأُ 

ابل تات األشد عردة لألذ . وأووص أإلد الوفود ويعأم  14من املادة  4التقدير  ع اك ال قرة 
املن مأأأات ؤأأأس ا اوميأأأة  ع تاأأأوع قائمأأأة ال تأأأات قائمأأأةيف ؤأأأس إلاأأأرية وأع تأأأو  اهتمامأأأايف ااوأأأايف 
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. وكانأأت هنأأاجم يتعأأرا لأأ  األشأأخاص الأأذين ينتمأأوع إىل أك أأر مأأن فتأأة مأأن متييأأز متعأأدد انوانأأ  ملأأا
أي ايف دعوات إىل إدراج ال الإلني   تلم القائمة. واق   وفأد آاأر إلأذك ارشأارة إىل املتأاجرين. 
وأُعأأأرو عأأأن آراء خمتل أأأة يشأأألع ااتاأأأواو اريقأأأاء علأأأص ارشأأأارة إىل القأأأانوع ارنقأأأار الأأأدو    

ردأأافة إىل ذلأأم، ، واق إلأأت يعأأم الوفأأود إلأأذك تلأأم ال قأأرة متامأأايف. واب14مأأن املأأادة  5 ال قأأرة
 .14اق   العديد من املن مات ؤس ا اومية إدراج أإلاا  تتعلي هبيمنة الشركات   املادة 

ورأ  أإلد الوفود ويعم املن مات ؤس ا اومية أع واائل تقوية املنااعأات املشأار إليتأا  -100
تأتم مأن اأالل التشأاور ؤأس منااأبة. ورأ  ذلأم الوفأد أع تقأوية املنااعأات ينبغأة أع  16  املادة 

. 16مأأأأن املأأأأأادة  3والت أأأأاوا فقأأأأط. وتقأأأأأاءل وفأأأأد آاأأأأأر عأأأأن األاأأأأأاس املننقأأأأة ردراج ال قأأأأأرة 
ودأأرورة ن أأا  التاأأويت  17مأأن املأأادة  3وتقأأاءلت يعأأم الوفأأود أي أأايف عأأن دأأرورة إدراج ال قأأرة 

 املخا  ملن مات التاامل ارقليمة املناوص علي  فيتا.

 املقرر واسصنصاجال المريق العال  -الرئيس توصيال  -سابعاا  

 املقر ِّر -توصيال الرئيس  -ألف 

يف أعقيياب املناتتييال الييخ جييرل رييال  الييدورة ا السيية، وتقييديراا ملخصلييف ا راء  -101
الخ أعرب عنهيا والصعليقيال اليخ أبيديال واقتتاحيال النايية امللموسية اليخ تيدلال بتي ن 

تيانوانا، الي ي يينظم، يف إهيار القيانون اليدو  حلقيوق اإلنسيان،  املتروع املنق ح للاك امللزم
املقيييرر  -أنتييياة التييير ال عييية الوهنيييية وسسايييا لييي  ل سسيييال األعميييا ، يقيييدم اليييرئيس 

 الصوصيال الصالية:

املقييرر الييدو  واجلهييال املعنييية األرييرا إىل أن تييوايف  -أن يييدعو الييرئيس  )أ( 
سية للمرييق العالي  لي  اتتاحيال نايية للموسية بتي ن األلانة مبا تدلصي  ريال  اليدورة ا ال

 ؛2019تتري  الثاين/نوفمة  30املتروع املنقَّح للاك امللزم تانوانا، يف لوعد أتااه 

أن تعيييد األلانييية  ميعييياا لالتتاحيييال النايييية امللموسييية اليييخ تيييدلال بتييي ن  )و( 
النهييائ  املتييار إلييي  يف المقييرة املتييروع امليينقَّح للاييك امللييزم تييانوانا والييخ ورةل تبيي  املوعييد 

 2019المرعية )أ(، على أن يصا  ذلك الصجميع يف لوعيد أتاياه يايية  يانون األو /ةيسيمة 
وكإلضافة إىل ذلك، ينبغ  لأللانة أن تعيد  ميعياا للبيياانل ا ايية  ويدرج  مرفق هل ا الصقرير.

على أن يصيا  ذليك الصجمييع أيضياا الخ أةلال هبا الدو  رال  الدورة ا السة للمريق العال ، 
 ويدرج  مرفق إضايف هل ا الصقرير؛ 2019يف لوعد أتااه ياية  انون األو /ةيسمة 

املقييرر الييدو  واجلهييال املعنييية األرييرا إىل أن تييوايف  -أن يييدعو الييرئيس  )ج( 
للموسية إضيافية األلانة مبا تدلص  رال  الدورة ا السة للمريق العالي  لي  اتتاحيال نايية 

 ؛2020بت ن املتروع املنقَّح للاك امللزم تانوانا، يف لوعد أتااه ياية شباط/فةاير 

املقيييرر اعموعيييال اإلتليميييية والسياسيييية واملنظميييال  -أن ييييدعو اليييرئيس  )د( 
احل وليييية الدوليييية وامل سسيييال الوهنيييية حلقيييوق اإلنسيييان ولنظميييال اعصميييع امليييدين ومجييييع 

األررا، حسب اقتصضاء، إىل تنظيم لتياورال عليى الايعد  افية، و اصية  اجلهال املعنية
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عليييى الايييعيدي  اإلتليمييي  واليييوهش، هبيييدا تبييياة  الصعليقيييال وامليييدرالل بتييي ن املتيييروع 
 املنقح للاك امللزم تانوانا، وأن يتجعها على ذلك؛

ظم املقييرر فريقيياا ليي  ا ييةاء ليي  قصلييف املنيياهق واليين -أن يييدعو الييرئيس  )هأ( 
القانونييية ولييياةي  ا ييةة لصقييدا ا ييةة واملتييورة املسييصقلص  يف سييياق إعييداة املتييروع امليينقح 

 ؛26/9ل  لناوق ترار جملس حقوق اإلنسان  6الثاين للاك امللزم تانوانا، وفقاا للمقرة 

املقييرر لتييروعاا لنقاثيياا اثنييياا للاييك امللييزم تييانوانا علييى  -أن يعييد الييرئيس  )و( 
تتال الخ جرل رال  اليدورة ا السية للمرييق العالي ، ولرفقيال اي ا الصقريير، أساس املنا

واقتتاحييال املتييار إليهييا يف المقييرة المرعييية )ج(، واملتيياورال سييس الراييية املزلييع عقييداا، 
، وذلك بغية النظير 2020وأن يقدم النص املنقح الثاين يف لوعد أتااه ياية حزيران/يوني  

   ؛في  ولواصلة لناتتص

املقيييرر أيضييياا، يف سيييياق تقيييدا املتيييروع املييينقح الثييياين  -أن يعيييد اليييرئيس  )ا( 
للاك امللزم تانوانا، وثيقة تصضم  لوجزاا للقضااي الرئيسية واي الا للمتيروع املينقح لي يوان 

 مبثابة أةاة ُيسصعان هبا يف املماوضال املباشرة؛

ع الييرئيس  ) (  ولييية ةولييية لوضييوعية املقييرر إجييراء لماوضييال ح  -أن يتييج ِّ
ة الساةسية للمرييق ر لباشرة تقوةاا الدو  على لتيروع  اثليل للايك املليزم تيانوانا إكن اليدو 

، علييى أسيياس املتييروع امليينقح املتييار إلييي  يف المقييرة 2020العاليي ، املزلييع عقييداا يف عييام 
وينبغي   ؛26/9المرعية )و(، تنمي اا للوقية املناوص عليها يف ترار جملس حقوق اإلنسيان 

أن تييينظَّم اليييدورة الساةسييية بتييي    يصييييح ملخصليييف اجلهيييال املعنيييية إبيييداء  رائهيييا يف لتيييروع 
 الاك امللزم تانوانا؛

املقرر لتاورال سيس رايية شياللة وةوريية ليع احل وليال،  -أن يعقد الرئيس  )ط( 
ملصاثيدة، واعصميع واعموعال اإلتليمية والسياسية، واملنظمال احل ولية الدولية، و ليال األليم ا
 املدين، واجلهال املعنية األررا تب  أن جيصمع المريق العال  يف ةورت  الساةسة؛

املقييييرر بييييرانلج عميييي  للييييدورة الساةسيييية، اسييييصناةاا إىل  -أن يُعييييد  الييييرئيس  )ي( 
املناتتيييال اليييخ ةارل إكن اليييدورة ا السييية للمرييييق العالييي  وإىل املتييياورال سيييس الرايييية، 

يعرضييي  عليييى المرييييق العالييي  تبييي  ةورتييي  الساةسييية ل ييي  ينظييير فيييي  وجييييري لزييييداا لييي   وأن
 املناتتال بت ن .

 اسصنصاجال المريق العال  -كء 

تتيري   18اعصمد المريق العال ، يف اجللسة ا صالية لدورتي  ا السية، املعقيوةة يف  -102
 أسييندل إلييي  مبوجييب تييرار ، اقسييصنصاجال الصالييية وفقيياا للوقييية الييخ2019األو /أ صييوبر 

  :26/9اعلس 

رحييب المرييييق العاليي  كلرسيييالة اقفصصاحييية اليييخ تلصهييا انئبييية لموضيية األليييم  )أ( 
املصاثيييدة السيييالية حلقيييوق اإلنسيييان، وشييي ر ا يييةاء واملمثلييي  امليييدعوي  الييي ي  شيييار وا يف 

قيييال واألسييي لة الصمييياوض عليييى املتيييروع املييينقح للايييك املليييزم تيييانوانا، وأحييياط علمييياا كلصعلي
والصوضييييياثال واقتتاحييييال الناييييية امللموسيييية الييييخ ورةل ليييي  احل ولييييال، واعموعييييال 
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اإلتليمييية والسياسييية، واملنظمييال احل ولييية الدولييية، وامل سسييال الوهنييية حلقييوق اإلنسييان، 
واعصميييع امليييدين، ومجييييع اجلهيييال املعنيييية األريييرا بتييي ن املسيييائ  املوضيييوعية ذال الايييلة 

  ملنق ح للاك؛كملتروع ا

أشيياة المريييق العاليي  كحلييوار اليي ي اناييب تر يييزه علييى لضييمون لتييروع  )و( 
الاييك امللييزم تييانوانا ومبييا شييهده ليي  لتييار ة وتماعيي  ليي  جانييب احل ولييال، واعموعييال 
اإلتليمييية والسياسييية، واملنظمييال احل ولييية الدولييية، وامل سسييال الوهنييية حلقييوق اإلنسييان، 

  ة األررا، وأحاط علماا مبا تدلص  تلك اجلهال ل  لسامهال؛ومجيع اجلهال املعني

املقيرر، وتال يع  -أحاط المريق العال  علماا لع الصقدير بصوصييال اليرئيس  )ج( 
إىل إجناز املتروع املنقح للاك امللزم تيانوانا وإىل إجيراء املتياورال سيس الرايية وإىل إعيداة 

  برانلج عم  الدورة الساةسة.

 عصماة الصقريرا -اثلناا  

 ،2019تتييري  األو /أ صييوبر  18اعصمييد المريييق العاليي ، يف جلسييص  العاشييرة املعقييوةة يف  -103
وبعييييد تبيييياة  ا راء بتيييي ن الصقرييييير ورصوايتيييي ، لتييييروع تقريييييره عيييي  ةورتيييي  ا السيييية، رايييي  

املقييير ِّر مبهمييية وضيييع الصقريييير يف صييييغص  النهائيييية  -اقسصتيييارة، وتيييرر أن يعهيييد إىل اليييرئيس 
 وتقدمي  إىل جملس حقوق اإلنسان ل   ينظر في  يف ةورت  الثالثة واألربع .
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Council for the International Business Incorporated (USCIB), Verein Sudwind 

Entwicklungspolitik, Womankind Worldwide, Women in Europe for a Common Future, 

Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF).  
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Annex II 

  List of experts 

  Monday, 14 October 2019 

  Preamble, articles 1 and 2 (3–6 p.m.)  

• Carlos López, International Commission of Jurists 

• Robert McCorquodale, Inclusive Law  

• Kinda Mohamadieh, Third World Network 

  Tuesday, 15 October 2019 

  Articles 3 and 4 (10 a.m.–1 p.m.) 

• Surya Deva, Associate Professor at the School of Law of City University of Hong 

Kong and member of the Working Group on the issue of human rights and 

transnational corporations and other business enterprises 

• David Bilchitz, University of Johannesburg 

• Ana Maria Suárez Franco, FIAN International 

  Article 5 (3–6 p.m.) 

• Olivier de Schutter, University of Louvain and Member of the Committee on 

Economic, Social and Cultural Rights 

• Makbule Sahan, International Trade Union Confederation  

• Robert McCorquodale, Inclusive Law 

  Wednesday, 16 October 2019  

  Article 6 (10 a.m.–1 p.m.) 

• Jelena Aparac, Lecturer and Legal Adviser in International Law and member of the 

Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and 

impeding the exercise of the right of peoples to self-determination  

• Carlos López, International Commission of Jurists 

• Richard Meeran, Leigh Day 

  Articles 7, 8 and 9 (3–6 p.m.) 

• David Bilchitz, University of Johannesburg 

• Markus Krajewski, University of Nuremberg 

• Richard Meeran, Leigh Day 

• Ana Maria Suárez Franco, FIAN International 

  Thursday, 17 October 2019 

  Articles 10, 11 and 12 (10 a.m.–1 p.m.)  

• Surya Deva, Associate Professor at the School of Law of City University of Hong 

Kong and member of the Working Group on the issue of human rights and 

transnational corporations and other business enterprises 
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• Lavanga Wijekoon, Littler Mendelson PC 

• Joe Zhang, Institute for Sustainable Development 

  Article 13 (3–6 p.m.) 

• Carlos Correa, Executive Director – South Centre 

• Jelena Aparac, Lecturer and Legal Adviser in International Law and Member of the 

Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and 

impeding the exercise of the right of peoples to self-determination. 
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Annex III 

  Summary of statements by experts 

  Negotiation of the revised draft legally binding instrument 

 A. Preamble and articles 1 and 2 

1. The first expert discussed the distinction between “violation” (which refers to a State 

breach of an obligation) and “abuse” (which can refer to business conduct). The 

International Law Commission has already clarified the concept of violation, though the 

expert noted a need for further reflection on what constitutes “abuse” and the standards 

applicable thereto. He also called for clarification on the relationship between “harm” and 

the concepts of “violation” and “abuse”, as there could be instances where a violation or 

abuse occurs without there necessarily being harm. With respect to article 2, the expert 

noted it was unusual for there to be an article stating the purposes of an instrument in 

human rights treaties, though this could be found in other types of treaties. He asked the 

working group to consider moving the contents of article 2 to the preamble. 

2. Recognizing the enhanced alignment of the revised draft legally binding instrument 

with the Guiding Principles on Business and Human Rights, the second expert welcomed 

the draft as a strong basis for negotiations. He expressed concern at the lack of a gender 

perspective in the draft and suggested that prominent references to women, gender-based 

violence, discrimination and harassment be included in the text. He further proposed the 

inclusion of explicit references to climate change and to the Declaration on Human Rights 

Defenders in the preamble. Additionally, the second expert called for greater clarity about 

which entities were to be covered by the treaty and counselled for including State-owned 

enterprises, international organizations, development finance institutions as well as public 

procurement and export credit agencies. He also made suggestions to replace “victim” with 

“rights holder”, and “human rights violation or abuse” with “adverse human rights impact”. 

3. The third expert noted that the notion of “contractual relationship” as defined in 

article 1 presented a non-exhaustive list of potential relationships that suits the dynamic and 

evolving nature of business activities. However, she expressed concern that the use of the 

word “contractual” could lead to a restrictive interpretation, narrowing the scope of the 

legally binding instrument. To ensure that other types of relationships beyond contractual 

are covered, she recommended the use of the phrase “business relationship”, which is the 

phrase used in the Guiding Principles on Business and Human Rights. 

 B. Articles 3 and 4  

4. The first expert welcomed the expanded scope found in article 3 (1), noting this was 

more in line with the Guiding Principles on Business and Human Rights, and questioned 

the necessity of defining “business activities” in article 1 (3) given this expansion. He called 

for greater precision in article 3 (3) as some States recognize different rights. Recognizing 

that individuals, communities and organizations could all be negatively affected by 

business activities, he recommended using the term “rights holder” instead of “victim” in 

article 4 (as well as throughout the legally binding instrument). Additionally, he called for 

the instrument to require States to strengthen both judicial and non-judicial mechanisms by 

vesting them with independence, suitable jurisdiction, adequate powers and necessary 

resources. 

5. The second expert noted that, given the expanded scope provided for in article 3 (1), 

the description of business activity of a transnational character in article 3 (2) could cause 

confusion and questioned whether it needed to be retained. Instead, particular provisions 

within the instrument could address specific issues related to transnational activities. 

Pointing to the importance of considering the substance of a relationship over its form, he 
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emphasized the need to avoid the possibility of corporations evading liability by changing 

their formal name or ownership. Finally, he welcomed article 4 (16) covering the reversal 

of the burden of proof in certain circumstances and recommended the deletion of the phrase 

“subject to domestic law” and the clarification of the phrase “where needed” in the 

provision. 

6. The third expert underscored the importance of recognizing the rights contained in 

article 4, as there was a need to address the imbalance of power between rights holders and 

corporations. One important way to address this imbalance is through increased access to 

information, and she called for the working group to expand upon and strengthen articles 4 

(6) and 4 (11) on that topic. The expert requested more clarity as to the role of non-judicial 

mechanisms and their potential to impede access to justice. She also welcomed article 4 

(16), considering the reversal of the burden of proof particularly helpful to address 

challenges related to access to information. 

 C. Article 5  

7. Underlining the importance of going beyond a “comply and explain” approach, the 

first expert emphasized the need for companies to take proactive measures to prevent 

human rights harm when conducting human rights due diligence. He called for the legally 

binding instrument to clarify that conducting human rights due diligence will not 

automatically absolve a company from liability. However, the expert recommended that, 

when a company has established it has conducted human rights due diligence, the burden of 

proof should be shifted to the victim to demonstrate that the company could have 

implemented actions that could have prevented the harm. 

8. The second expert insisted that explicit reference be made to trade unions in article 5 

(3) and to the ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises 

and Social Policy in the preamble. She stressed that human rights due diligence 

requirements should take into account freedom of association and collective bargaining. 

She also called for article 5 (3) (b) to reference “free, prior and informed consent” instead 

of “consultations” in order to bring the provision more in line with the ILO Indigenous and 

Tribal Peoples Convention. Additionally, the expert commended the inclusion in article 5 

(5) of language recognizing the issue of undue corporate influence, as well as the removal 

in article 5 (6) of exemptions for small and medium-sized undertakings from human rights 

due diligence requirements. 

9. The third expert highlighted recent developments in various States’ national laws 

with respect to human rights due diligence, particularly in the fields of child labour and 

modern slavery. He recognized the closer alignment of the revised draft legally binding 

instrument with the Guiding Principles on Business and Human Rights with respect to 

human rights due diligence, though he provided several suggestions for ensuring greater 

complementarity. For instance, he suggested adding in an explicit mention that such 

diligence is supposed to be an ongoing process, and, noting limitations in the phrase 

“contractual relationships”, he recommended the use of the phrase “business relationships” 

throughout the text. Additionally, he requested the working group to consider a limited 

defence for companies based upon a showing of human rights due diligence. 

 D. Article 6 

10. The first expert, speaking in her personal capacity, noted that before talking about 

legal liability, one first has to establish the applicable law; however, in her view, it was 

unclear what legal standards apply, and to who, in the revised draft legally binding 

instrument. She argued that certain areas of international law (such as the grave breaches 

provisions in international humanitarian law) already apply to non-State actors, including 

companies, and she advocated for the legally binding instrument to clearly impose direct 

obligations on companies. The expert further suggested that article 6 be restructured such 

that there would be sections covering general principles, how acts could be attributable to 

companies, and on the relationship of the treaty with other areas of law. 
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11. The second expert considered article 6 to be a major development in setting 

international standards in this field. In his view, the article can be divided into three 

categories. The first category covers the legal liability of a business for abuses it, itself 

commits. Article 6 (1) fits in this category, and the expert called for more guidance on what 

was meant by the provision’s reference to a “comprehensive and adequate system of legal 

liability”. The second category covers the liability of a business for its contribution or 

participation in an abuse committed by another entity. Article 6 (6) fits in here. Finally, the 

third category (covered by article 6 (7)) establishes liability for a business’ commission of 

certain crimes defined under international law. 

12. The third expert emphasized the importance of effective access to remedy, noting 

that while the easiest target for civil redress is the local operating company that directly 

caused the harm, there are significant barriers preventing remedy in many host States. He 

argued article 6 (5) could be useful to ensure companies will be able to afford covering the 

costs of their harms. Article 6 (6) can be key to holding companies liable for the harms of 

their subsidiaries; however, in the expert’s view, the current wording of the provision 

(particularly the use of the phrase “contractual relationship”) is problematic. Finally, the 

expert highlighted that, in practice, legal liability will succeed only if barriers to accessing 

remedy are reduced, such as those relating to access to information, class actions, the 

protection of witnesses and legal costs. 

 E. Articles 7, 8 and 9 

13. The first expert argued that article 7 should permit jurisdiction wherever a 

corporation has an operational presence, either prohibit or significantly restrict the use of 

forum non conveniens, and include a provision covering forum necessitatis. With respect to 

article 8 on statutes of limitation, the expert expressed concern at the notion of “reasonable 

time” and suggested that statutes of limitation should not start until victims become aware 

of any harm. Stressing the importance of applicable law, the expert took the view that 

victims should be entitled to choose which laws should apply to their claims. 

14. The second expert welcomed the improved article 7 in the revised draft legally 

binding instrument, which now referred to “Adjudicative jurisdiction”. He suggested that it 

be made clear that the article applies only to civil jurisdiction and should not be construed 

as limiting criminal jurisdiction (including universal jurisdiction). He also recommended 

that article 8 on statutes of limitation also clearly differentiate between civil and criminal 

cases. Further, the expert called for article 9 to be more aligned with private international 

law, and he considered it would be more logical if article 9 appeared before the article on 

statutes of limitation in the legally binding instrument. 

15. Noting the various options for asserting jurisdiction in article 7, the third expert 

questioned who would decide which jurisdiction would be appropriate. If the decision were 

left to courts, there was a risk of perpetuating forum non conveniens; in his view, this 

doctrine should be expressly prohibited. The third expert also questioned how article 7 

should be reconciled with existing laws such as the Brussels I Regulation. With respect to 

article 8, he emphasized that victims of human rights abuses involving multinational 

companies generally need significant time to institute legal proceedings due to various 

factors, for instance because it takes time for harm to materialize, to identify witnesses, and 

to secure legal representation. Given this, he recommended that the statute of limitations 

should not run until the victim has obtained knowledge of the harm, its cause and the 

responsible wrongdoer. 

16. The fourth expert supported the views expressed by the other experts on these 

articles and focused her remarks on a few key points. First, she suggested that the legally 

binding instrument make clear references to access to justice, including access to appeals 

and enforceable justice. She further stressed the importance of differentiating between the 

criteria for civil and criminal jurisdiction. With respect to article 9, she noted that the 

criteria for selecting the applicable law was unclear and suggested including the place 

where the harm was committed in article 9 (2). 
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 F. Articles 10, 11 and 12 

17. The first expert, speaking in his personal capacity, identified the lack of mutual legal 

assistance as a major barrier to access to justice. Thus, he argued for article 10 to clarify 

that mutual legal assistance applies to all civil, criminal and administrative proceedings, 

and he encouraged States to provide technical assistance to support those lacking expertise 

or capacity. He also recommended that States collaborate with national human rights 

institutions, trade unions and women’s organizations. The expert criticized the grounds on 

which recognition and enforcement of judgments may be refused, stating that they are too 

broad. Additionally, he called for stronger language to address the power asymmetry 

created by trade and investment agreements. 

18. The second expert suggested that the title of article 12 (“Consistency with 

international law”) was unusual because, in his view, the revised draft legally binding 

instrument was not in accordance with international law. He illustrated this by highlighting 

the expansive extraterritorial jurisdiction permitted by the terms of the legally binding 

instrument, arguing that such an excessively broad conception of jurisdiction raised serious 

concerns with respect to State sovereignty and territorial integrity. Additionally, the expert 

noted that article 10 (10) neglected to include “lack of jurisdiction of the foreign court” as a 

ground for rejecting the recognition or enforcement of foreign judgments despite this being 

a common basis for non-recognition. 

19. Focusing on article 12, the third expert suggested renaming the title of the article to 

“Relationship with other international agreements”. He supported the change in article 12 

(6) of the revised draft legally binding instrument to cover “any bilateral or multilateral 

agreements”, which broadened the scope from the zero draft’s reference to only trade and 

investment agreements. He noted this approach was in line with recent discussions at the 

United Nations Commission on International Trade Law, and the expert considered this 

change would encourage a more inclusive, mutually supportive and less fragmented 

application of international law. Additionally, he proposed adding a provision requiring 

human rights impact assessments with a view to ensuring future agreements’ compatibility 

with the treaty. 

 G. Article 13 

20. Recalling that the effectiveness of international instruments depends on their 

implementation mechanisms, the first expert recognized the critical importance of 

providing clarity on how to operationalize the obligations found in the legally binding 

instrument. In this regard, he noted that such mechanisms needed to be flexible enough to 

take into consideration the various compliance strategies of States in different legal 

regimes. The expert called on the working group to consider the lessons learned and 

challenges discussed in the Secretary-General’s reports on the treaty body system. 

Additionally, he proposed expanding the Committee’s powers such that it could aid 

capacity-building, be consulted on draft legislation, and participate in dispute settlement 

between States parties. 

21. The second expert, speaking in her personal capacity, called for more clarity in 

article 13, particularly with respect to who will form the Committee, who will be monitored 

by the Committee, and what the functions of the Committee will be. With regard to the 

composition of the Committee, she suggested limiting members to one expert per region. 

The expert urged the working group to consider requiring companies to report to the 

Committee. Furthermore, she suggested that the Committee be able to consider complaints 

submitted by victims and non-governmental organizations. 

    


