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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الرابعة واألربعون
 30حزيران/يونيه  17 -متوز/يوليه 2020
البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية
االحتاااد الروس ا * ،األرجنت ا  ،بساااانيا ،لس ا اليا ،لملانيااا ،يساالندا* ،ابراغااوا * ،بلغااار  ،ليلنااد*،
تركيا ااا* ،تشا ااي يا ،الا اادافرك ،سا االوفاكيا ،سويسا ارا* ،شا اايل  ،غا اااا* ،فنلنا اادا* ،كرواتيا ااا* ،كنا اادا*،
ل سمربغ* ،امل سيك ،اململ ة املتحدة لربيطانيا العظمى وليرلنادا الشامالية* ،الناروي * ،النمساا،
هولندا ،اليوان* :مشروع قرار

 .../44األعمال التجارية وحقوق اإلنسان :الفريق العاما املعامب مبسا لة حقاوق
اإلنسا ااان والشا ااركاط عا اارب الوننيا ااة وغ ها ااا ما ا م سسا اااط األعما ااال،
وحتس املساءلة وبلحة سا االنتصاف
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يؤكد من جديد مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
وإذ يشي يير إىل معاهي ييداو حقي ييوق اإلنسي ييان الدوليي ي ذاو ال ي ييل  ،ي ييا يف ذلي ييع العلي ييد الي ييدو
اخلييااب قحلقييوق املدني ي والسيا ي ي والعلييد الييدو اخلييااب قحلقييوق ا وت ييادي وا جتماعي ي والثقا ي ي ،
وإع ييالن وم ييرلمف عم ييو يين ييا ،وإذ يش يير اي ياإل إىل اإلع ييالن املتعل يية ا يية ومس ييؤولي األ يراد وا ماع يياو
وهيئاو اجملتمع يف تعزيز ومحاي حقوق اإلنسان واحلرايو األ ا ي املعرتف هبا عاملياإل،
وإذ حييييع علمياإل مييع التقييدير قعتميياد جملييس إداكة ماتييل العمييو الييدو يف ذاك/ميياك
اإلعييالن الثال ييي امليينقا للمبييادة املتعلقي قملؤ سيياو املتعييددة ا نسييياو والسيا ي ا جتماعيي  ،الي
أيخ يف ا عتباك ،يف مجل اموك ،املبادة التوجيلي املتعلق قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسيان ،يالإل
عن ال اوك األخرى ذاو ال ل متعزيز مرلمف األعمال التجاكي وحقوق اإلنسان،
2017

__________

*

دول غر ع و يف جملس حقوق اإلنسان.
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وإذ يش يير إىل وي يراك ا معيي ي العامي ي  ،146/74امل ييؤك  18كي ييانون األول/ديس ييم  2019مشي ي ن
تنفي اإلعالن املتعلة اة ومسؤولي األ راد وا ماعاو وهيئاو اجملتمع يف تعزيز ومحاي حقوق اإلنسان
واحلرايو األ ا ي املعرتف هبا عاملياإل من خالل هتيئي ميئي مني ومواتيي للميدا ع عين حقيوق اإلنسيان
وضمان محايتلم،
وإذ يشي ي يير اي ي ي ياإل إىل وراكات ي ي ييه  7/8امل ي ي ييؤك  18حزيران/يوني ي ي ييه  ،2008و 4/17امل ي ي ييؤك  16حزي ي ي يران/
يونيي ي ييه  ،2011و 5/21املي ي ييؤك  27ايلول /ي ي ييبتم  ،2012و 22/26املي ي ييؤك  27حزيران/يونيي ي ييه  ،2014و10/32
امل ييؤك  30حزيران/يوني ييه  ،2016و 7/35امل ييؤك  22حزيران/يوني ييه  ،2017و 13/38امل ييؤك  6متوز/يولي ييه ،2018
وإىل و يراك ن ي حق ييوق اإلنس ييان  69/2005امل ييؤك  20نيس ييان/امريو  ،2005وإذ يالح يير و يراك جمل ييس حق ييوق
اإلنسان  9/26املؤك  26حزيران/يونييه  ،2014وهيي ويراكاو تتعلية مجيعليا سي ل حقيوق اإلنسيان والشيركاو
ع الوطني وغرها من مؤ ساو األعمال التجاكي ،
وإذ يشي ي يير كي ي ي لع إىل تقي ي يياكير األمي ي ي العي ي يياا عي ي يين التحي ي ييدايو وا ي ي يرتاتيجياو والت ي ي ييوكاو
يما يتعلة متنفي منظوم األمم املتحدة للقيراك  ،5/21يا يف ذليع الي امف وال ينادية والوكيا و ،وإىل
التوص ييياو ال يواكدة ي ييه ،وإذ يؤك ييد ض ييروكة إدم ييا م ييرلمف األعم ييال التجاكي ي وحق ييوق اإلنس ييان واملب ييادة
التوجيلي املتعلق قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان يف منظوم األمم املتحدة أب رها،
وإذ يشي يير إىل اعتمي يياد ا معيي ي العامي ي يف وراكهي ييا  1/70ال ي ييادك يف  25ايلول /ي ييبتم ،2015
خ التنمي املستدام لعاا  ،2030و يما الفقرة  67من القراك امل كوك،
وإذ يشر اي اإل إىل خ عمو اديس اقق ال ادكة عن املؤمتر الدو الثالث لتمويو التنمي  ،اليت
تت ييمن التزامياإل متعزيييز وجييود و ييار اعمييال اكيي دينييامي ويعمييو م ييوكة ييليم و قياإل للمعيياير وا تفاويياو
الدولي ذاو ال ل  ،ا يف ذلع املبادة التوجيلي املتعلق قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان،
وإذ يش يير عل ييج وج ييه اخل ييواب إىل ان حيي ييد جمل ييس حق ييوق اإلنس ييان يف و يراك  4/17املب ييادة
التوجيلي املتعلق قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان ود ادى إىل إنشاء إطاك كمسيي ملنيع ومعا ي األ ير
الس ييلن ألنش ي األعم ييال التجاكي ي عل ييج حق ييوق اإلنس ييان ،ق ييتناد إىل الرك ييائز ال ييثال إلط يياك األم ييم
املتحدة املعنون "احلماي وا حرتاا وا نت اف"،
وإذ يؤكييد ان ا لت يزاا واملسييؤولي الرئيس ييي يمييا يتعليية متعزيييز ومحاي ي وإعمييال حقييوق اإلنس ييان
واحلرايو األ ا ي يقعان علج عاتة الدول ،
وإذ يشدد علج ان الشركاو ع الوطني وغرها من مؤ ساو األعمال التجاكي مسؤول عن
احرتاا مجيع حقوق اإلنسان،
وإذ يقي يير قلتقي ييدا اوي ييرز وا لي ييود املتواصي ييل الي يييت تبي ي ما معي ي الي ييدول ومؤ سي يياو األعمي ييال
واملنظماو الدولي واجملتمع امليد وا لياو املعنيي األخيرى ،لتنفيي املبيادة التوجيليي املتعلقي قألعميال
التجاكي ي وحق ييوق اإلنس ييان ،يالإل ع يين دوك ا تف يياق الع يياملي ل م ييم املتح ييدة يف مجل ي ام ييوك منل ييا تعزي ييز
املبادة التوجيلي ،
وإذ يالحي يير ان عي يياا  2021ي ي ييادف الي ي كرى السي يينوي العااي ييرة للمبي ييادة التوجيليي ي املتعلقي ي
قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان ،اليت ا لمت يف زايدة لم الدول ومؤ سياو األعميال لتزامياو
ومسؤولياو كو منلا يف منع ومعا انتلاكاو حقوق اإلنسان املت ل قألعمال التجاكي ،
وإذ يقيّم التقدا ال احرزته الدول واألعمال التجاكيي حيا ا ن يف تنفيي املبيادة التوجيليي
املتعلقي قألعميال التجاكيي وحقيوق اإلنسيان ،مييع ا عيرتاف قلتحيدايو املتبقيي الييت تواجلليا يف الو يياء
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قلتزاماهتا ومسؤولياهتا يف منع ومعا انتلاكاو حقوق اإلنسان املت ل قألعمال التجاكيي  ،وإذ يسيلم
قلتا م روكة مواصل ا لود من اجو تنفي املبادة التوجيلي ،
وإذ يس ييلم أبمهي ي املب ييادة التوجيليي ي املتعلق ي قألعم ييال التجاكيي ي وحق ييوق اإلنس ييان يف ييياق
األزميياو العاملي ي  ،مثييو جائح ي مييرو ييرو كييوكول كو يييد ،)19-وضييروكة ان تافييو الييدول السييلوك
املسؤول من جانل األعمال التجاكي ا ناء األزم  ،ومرون التعايف،
وإذ يرح ييل ق ل ييود ال يييت تب ي ما ال ييدول لتنفي ي املب ييادة التوجيلي ي املتعلق ي قألعم ييال التجاكي ي
وحقوق اإلنسان ويشجع مجيع مؤ ساو األعمال التجاكي علج م ل العناي الواجبي يف مراعياة حقيوق
اإلنسييان ،ييا يشييمو احلقييوق املتعلقي قلتمتييع مبيئي مني ونظيفي وصييحي ومسييتدام  ،وإجيراء مشيياوكاو
هاد واامل مع الفئاو اليت حيتمو اهنا ود ح رو ومع ا لاو املعني األخرى،
وإذ يسلم م روكة زايدة تعزيز املساواة مي امليراة والرجيو يف جميال األعميال التجاكيي  ،و ييما
يمييا يتعليية قألايياال املتعييددة للتمييييز واحل يواجز اليييت تعييرتو ييبيو الوصييول إىل ييبو انت يياف عال ي
تعيياا ا ك ال يياكة اليييت تتعييرو مييا امل يراة مسييبل انش ي األعمييال التجاكي ي  ،وتعزيييز ا لييود الرامي ي إىل
تعزيز تاا ؤ الفراب للمراة واض العلا أبدواك ويادي ،
وإذ يسلم اي اإل قلدوك القيم ال يؤديه اجملتمع املد  ،ا يف ذلع املنظمياو غير احلاوميي ،
واملؤ ساو الوطني حلقوق اإلنسان يف تعزيز تنفي املبادة التوجيلي املتعلق قألعمال التجاكي وحقوق
اإلنسان واملساءل عن انتلاكياو حقيوق اإلنسيان املت يل أبنشي األعميال التجاكيي  ،ويف التوعيي اث ك
وخماطر مؤ ساو األعمال التجاكي وانش تلا علج حقوق اإلنسان،
وإذ يعرب عن ولقه إزاء ما وكد من تقياكير عين ترهييل ال يحااي والشيلود ومثلييلم القيانوني
يف ياق و ااي انتلاكاو حقوق اإلنسان املت ل قألعمال التجاكي  ،ويؤكد ضروكة ضمان المتلم،
وإذ يس ييلم أبن تنفي ي املب ييادة التوجيلي ي املتعلق ي قألعم ييال التجاكي ي وحق ييوق اإلنس ييان يش ييمو
تنفيي ككيييزة ا نت يياف ،ويشييجع مجيييع الييدول علييج اايياذ اخل يواو املنا ييب لتحسي وتشي جيع مسيياءل
الشركاو وإاتح بو ا نت اف ل حااي انتلاكاو حقوق اإلنسان املت ل قألعمال التجاكي ،
وإذ يؤكييد ميين جديييد ان ا لييياو الق ييائي املسييتقل والفعالي ا ا ييي ل ييمان الوصييول إىل ييبو
ا نت اف ،ويليل قلدول ان تو ر لياو تظلم و ائي وغر و يائي عالي ومنا يب  ،إىل جانيل ا ليياو
الق ييائي  ،كج ييزء م يين نظ يياا ا ييامو اتم ييع للدول ي ملعا ي ال ييرك ال ي تلحق ييه املؤ س يياو التجاكي ي اق ييوق
اإلنسييان ،وان ت ي لع مييدوك مفيييد يف إذكيياء الييوعي اثلييياو الييتظلم غيير التامع ي للدول ي او تيسيير الوصييول
إليلا ،متشياإل مع املبادة التوجيلي املتعلق قألعمال التجاكيي وحقيوق اإلنسيان ،كجيزء مين ا ليود الشيامل
الرامي إىل إاتح ا نت اف من انتلاكاو حقوق اإلنسان املت ل أبنش األعمال التجاكي ،
وإذ يسلم اي اإل أبن لياو التظلم غر التامع للدول اليت تديرها مؤ ساو األعمال التجاكي ،
فردها او مع جلاو معني  ،او اليت تديرها كام او ال ناعاو ،او غرها من مبادكاو ا لاو املعنيي
املتع ييددة ا يين ان تن ييو عل ييج وائ ييد مث ييو ييرع الوص ييول وا ي واحل ييد م يين التا ييالي  ،خاص ي عن ييد
مواءمتلا مع املبادة التوجيلي املتعلق قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان،
ا يين ان تؤديييه خ ييع العمييو الوطني ي وغرهييا م يين األطيير م يين ه ي ا
وإذ يالحيير ال ييدوك ال ي
القبيو مش ن األعمال التجاكي وحقوق اإلنسان موصفلا ادواو لتعزيز التنفي الشيامو واملتسية والفعيال
للمبادة التوجيلي املتعلق قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان،

GE.20-09198

3

A/HRC/44/L.14

وإذ يسييلم قمل ييلح املشييرتك ل عمييال التجاكيي والييدول واجملتمييع املييد يف وجييود ميئي متسييم
قلتعددي وعدا التمييز داعم لسيادة القانون ومعززة للشفا ي  ،وق تفادة مؤ ساو األعمال التجاكي
املسييؤول ميين عوامييو اليق ي القييانو والشييفا ي ووامليي التنبييؤ وا لييياو الق ييائي اولي ي العادل ي والفعال ي
وقعتمادها علج ه العوامو،
وإذ يشر إىل دوك الفرية العامو املعي سي ل حقيوق اإلنسيان والشيركاو عي الوطنيي وغرهيا
من مؤ ساو األعمال يف تعزيز التنفيي الفعيال للمبيادة التوجيليي املتعلقي قألعميال التجاكيي وحقيوق
اإلنسان وا تاشاف اخلياكاو املتاح لتعزيز الوصول إىل بو انت اف عال ،
وإذ يرحل معقد الفريية العاميو مشياوكة عامليي مشي ن دوك املؤ سياو الوطنيي حلقيوق اإلنسيان
يف تيسي يير الوصي ييول إىل ي ييبو ا نت ي يياف مي يين انتلاكي يياو حقي ييوق اإلنسي ييان املت ي ييل أبنشي ي األعمي ييال
التجاكي  ،عمالإل قلقراك ،13/38
وإذ يسلم أبن املنتدى السنو املع قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان ود اصبا واحداإل من
اهييم اللقيياءاو اليييت مييع مي اصييحاب م ييلح متعييددين علييج ال ييعيد العيياملي ميين اجييو تعزيييز احليواك
والتع يياون مش ي ن األعم ييال التجاكي ي وحق ييوق اإلنس ييان ،ييا يف ذل ييع التح ييدايو ال يييت تع ييرتو و اع يياو
او ميئيياو عمييو معينلييا او املتعلق ي اقييوق او ئيياو معين ي  ،عييالوة علييج الديييد ا اهيياو والتحييدايو
واملماك او ا يدة والدكو املستفادة،

وإذ يسييلم اي ياإل أبمهيي منيياء وييدكاو احلاوميياو ومؤ سيياو األعمييال التجاكيي واجملتمييع املييد
وا لاو املعني األخرى ،من اجيو السي منيع انتلاكياو حقيوق اإلنسيان املت يل قألعميال التجاكيي ،
وتي ي و ر ي ييبو انت ي يياف عالي ي  ،وإداكة التحي ييدايو يف جمي ييال األعمي ييال التجاكيي ي وحقي ييوق اإلنسي ييان ،وأبن
منظوم األمم املتحدة ت لع مدوك هاا يف ه ا ال دد،
وإذ يشر إىل كاء وتوصياو هيئاو معاهيداو حقيوق اإلنسيان التامعي ل ميم املتحيدة ،يا يف
ذلييع التعليقيياو العامي املتعلق ي سي ل حقييوق اإلنسييان والشييركاو عي الوطني ي وغرهييا ميين مؤ سيياو
األعم ي ييال ،مث ي ييو التعلي ي يية الع ي يياا كو ي ييم  )2013 16ال ي ييادك ع ي يين ن ي ي حق ي ييوق ال ف ي ييو ،والتعلي ي يية الع ي يياا
كوم  )2017 24ال ادك عن ن احلقوق ا وت ادي وا جتماعي والثقا ي ،
وإذ يش يير اي ياإل إىل وراكي ييه  1/5مش ي ن من يياء مؤ س يياو جمل ييس حق ي وق اإلنس ييان و 2/5مش ي ن
مدوني ي ي وواعي ي ييد الس ي ييلوك للمالفي ي ي م ي ييو ايو يف إطي ي يياك اإلجي ي يراءاو اخلاصي ي ي للمجل ي ييس ،املي ي ييؤكخ 18
حزيران/يونيه  ،2007وإذ يشدد علج ان ي لع مجيع املالف ميو ايو مواجبياهتم و قياإل مي ين القيراكين
ومر قاهتما،
يرحييل معمييو الفرييية العامييو املع ي س ي ل حقييوق اإلنسييان والشييركاو ع ي الوطني ي
-1
وغرهييا ميين مؤ سيياو األعمييال يف ييياق الو يياء مو يتييه اوييددة يف ويراك جملييس حقييوق اإلنسييان ،4/17
ييا يف ذلييع مييا يتعليية منلييا متعزيييز نشيير وتنفي ي املبييادة التوجيلي ي املتعلق ي قألعمييال التجاكي ي وحقييوق
اإلنسان علج حنو عال واامو؛
يشييجع مجيييع الييدول علييج تعزيييز ا لييود الراميي إىل تنفيي املبييادة التوجيليي املتعلق ي
-2
قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان ،ا يف ذلع من خالل وضع اطر يا ياتي منا يب وليوائا ووضيع
خ ع عمو وطني مش ن األعمال التجاكي وحقوق اإلنسان؛
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يشجع الدول ويدعو مؤ ساو األعمال إىل تقيد تقياكير طوعيي عين التقيدا اويرز
-3
والتحدايو والدكو املستفادة يف تنفي املبادة التوجيلي املتعلقي قألعميال التجاكيي وحقيوق اإلنسيان
ا ناء املنتدى السنو املع قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان؛
يشييجع مجيييع مؤ سيياو األعمييال التجاكيي علييج الو يياء سييؤوليتلا عيين احيرتاا مجيييع
-4
حقييوق اإلنسييان علييج النحييو املن ييواب عليييه يف املبييادة التوجيلي ي املتعلقي قألعمييال التجاكي ي وحقييوق
اإلنسان وغرها من املعاير املن بق  ،م رق منليا عليج يبيو املثيال املسيامه منشياب يف املبيادكاو الراميي
إىل تعزيي ييز قا ي ي احي يرتاا ي يييادة القي ييانون ،مي يين اجي ييو احي يرتاا حقي ييوق اإلنسي ييان ،واملشي يياكك اسي يين نيي ي يف
العملياو الق ائي وغر الق ائي الوطني  ،وإنشاء لياو عال علج املستوى التنفي متان من تسوي
التظلماو يف مرحل مبارة؛
يرحييل معمييو الفرييية العامييو وحييييع علمياإل متقيياكير عيين اليرمع مي األعمييال التجاكيي
-5
)1
وحقي ييوق اإلنسي ييان ومي يرامف ماا حي ي الفسي يياد  ،وعي يين األمعي يياد ا نسي يياني للمبي ييادة التوجيليي ي املتعلقي ي
قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان )2؛
يرحييل اي ياإل مييدوك الفرييية العامييو علييج مسييتوى املنتييدايو واملشيياوكاو اإلوليمي ي يف
-6
مناوش التحيدايو واليدكو املسيتفادة مين تنفيي املبيادة التوجيليي املتعلقي قألعميال التجاكيي وحقيوق
اإلنسان مع الدول وا لاو املعني األخرى يف ياق إوليمي ،وي لل يف ه ا ال دد إىل الفرية العامو
ان يواصو تاثي مشاككته النش يف املنتدايو اإلوليمي ذاو ال ل يف حدود املواكد املتاح ؛
يقي ييرك  ،يف ي ييياق الي ي كرى السي يينوي العااي ييرة للمبي ييادة التوجيليي ي املتعلقي ي قألعمي ييال
-7
التجاكي ي وحق ييوق اإلنس ييان يف ع يياا  ، 2021ان يعق ييد حلق ي نق يياا ش يياكك الفري يية العام ييو ا ن يياء ال ييدوكة
السامع واألكمع جمللس حقوق اإلنسان ،هبدف تقييم التقدا اورز خالل السنواو العشر األوىل عقل
إوراك املبادة التوجيلي  ،ومناوش اخل واو األخرى املمان لتحس تنفي ها مستقبالإل من جانيل مجييع
ا لاو املعني ؛
يرحيّيل معمييو مفوضي األمييم املتحييدة السييامي حلقييوق اإلنسييان يمييا يتعليية متحسي
-8
املساءل وإاتح بو ا نت اف ل حااي انتلاكاو حقوق اإلنسان املت ل أبنش األعمال التجاكيي ،
ويشيير متقييدير إىل تقريرهييا مش ي ن الس ي املسيياءل وإاتح ي ييبو ا نت يياف ل ييحااي انتلاكيياو حقييوق
اإلنسان املت ل أبنش املؤ ساو التجاكي عن طرية لياو التظلم غر التامع للدول )3؛
يدعو الدول إىل النظر يف ا تخداا مجيع تقاكير املفوض السامي ذاو ال ل  ،ا يف
-9
ذلييع التوصييياو اليواكدة يلييا ،عنييد السييعي إىل تعزيييز وييدكة و عاليي لييياو الييتظلم التامعي للدولي وتيسيير
لياو التظلم غر التامع للدول ؛
 -10يييدعو مجي ييع مؤ سيياو األعم ييال إىل النظ يير يف تقيياكير املفوض ي السييامي عن ييد إنش يياء
لياو تظلم عال غر اتمع للدول ذاو صل قحرتاا مؤ ساو األعمال حلقوق اإلنسان ،او املشياكك
يف ه ا لياو؛
 -11يشي ييجع مجيي ييع وكي ييا و األمي ييم املتحي ييدة ومراجملي ييا ذاو ال ي ييل  ،واملؤ سي يياو الوطنيي ي
حلقييوق اإلنسييان واجملتمييع املييد  ،ييا يف ذلييع املنظميياو غيير احلاوميي  ،علييج ان تراعييي تقيياكير املفوضي
__________
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السييامي والفرييية العامييو يف انش ي تلما الرامي ي إىل دعييم ا لييود اليييت تب ي ما الييدول ومؤ سيياو األعمييال
لتحس املساءل والوصول إىل بو ا نت اف؛
 -12ي لل إىل املفوض السامي ان تواصو عمللا يف جمال املساءل وا نت اف ،وان تعقد
جلسيت مشاوكاو يشاكك يلا مثلون عن الدول وا لاو املعني األخيرى ،ملناوشي التحيدايو واملماك ياو
ا يييدة والييدكو املسييتفادة يف تعزيي ز إاتح ي ييبو ا نت يياف ل ييحااي انتلاكيياو حقييوق اإلنسييان املت ييل
قألعمال التجاكي  ،وان تقدا تقريراإل عن ذلع إىل جملس حقوق اإلنسان يف دوكته اخلمس ؛
 -13يرح ييل م ييدوك الفري يية العام ييو يف توجي ييه املنت ييدى الس يينو املع ي قألعم ييال التجاكيي ي
وحقوق اإلنسان ال يعقد علج مداك ال اايا؛

 -14يقييرك اجمللييس ان يقييوا الفرييية العامييو متوجيييه اعمييال املنتييدى والتح يير جتماعاتييه
السيينوي  ،ويييدعو الفرييية العامييو إىل تييرو املنتييدى وتقييد تقرييير عيين مداو تييه وتوصييياته املواضيييعي إىل
جملس حقوق اإلنسان كي ينظر يلا؛
 -15يقرك اي اإل ان دد ملدة ال نواو و ي الفرية العاميو املعي سي ل حقيوق اإلنسيان
والشركاو ع الوطني وغرها من مؤ ساو األعمال ،علج النحو املب يف وراك اجمللس 4/17؛
 -16ي لل إىل الفرية العامو ان يواصو ،و قاإل لو يته ،إييالء ا عتبياك الواجيل لتنفيي املبيادة
التوجيلي املتعلق قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان يف ياق خ التنمي املستدام لعاا 2030؛
 -17يشييجع مجي ييع ال ييدول ووك ييا و األم ييم املتح ييدة وص ييناديقلا ومراجمل ييا وهيئاهت ييا و لياهت ييا
املعنيي اقيوق اإلنسييان ،وا لياو الفاعلي يف اجملتميع املييد  ،يا يلييا املنظمياو غيير احلاوميي  ،وكي لع
مؤ سيياو األعمييال العامي واخلاص ي  ،كييو يف إطيياك و يتييه ،علييج التعيياون الاامييو مييع الفرييية العامييو يف
الو يياء مو يت ييه ،وذل ييع مل ي ام ييوك منل ييا ا ييتجام للر ييائو اوال ي  ،عل ييج النح ييو املن ييواب علي ييه يف
الفقرة  6ب) من القراك  ،4/17وعلج إيالء ا عتباك الواجل ملس ل األعمال التجاكي وحقوق اإلنسان،
ويشجع الدول علج الرد مشاو إجيايب علج طلباو الزايكاو اليت يقدملا الفرية العامو؛
 -18يدعو املنظماو الدولي واإلوليمي إىل التما كاء الفرية العامو والتعياون معيه عنيد
صياغ السيا او وال اوك ذاو ال ل او إعدادها ،ويدعو الفرية العامو إىل مواصل التعاون الو يية
مع هيئاو األمم املتحدة ذاو ال ل  ،ا يلا هيئاو املعاهداو واإلجراءاو اخلاص ؛
 -19يشييجع الفرييية العامييو علييج مواصييل عملييه ،يف إطيياك و يتييه ،مشي ن دوك املؤ سيياو
الوطني حلقوق اإلنسان يف تعزيز األعمال التجاكي وحقيوق اإلنسيان ،يا يف ذليع عين طريية مسياعدهتا
مناءإل علج طلبلا؛
 -20ي لييل إىل األم ي العيياا واملفوض ي السييامي ان يييو را مجيييع امل يواكد واملسيياعدة الالزم ي
للفرييية العامييو لاييي يفييي مو يتييه مفعاليي  ،ييا يف ذلييع ا ضي الر مييدوك يف توجيييه عمييو املنتييدى املعي
قألعمال التجاكي وحقوق اإلنسان؛

 -21ي لل اي اإل إىل األم العاا واملفوض السامي ان يقي دما للمنتيدى ،م ريقي ايفا ،
مجيع اخلدماو والتسليالو الالزم  ،مع مراعاة تزايد املشاكك يف املنتدى وإيالء اهتماا خيااب لتحقيية
التوازن اإلوليمي وضمان مشاكك األ راد واجملتمعاو اولي املت رة؛
-22
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