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 ملخص

  وملـدة ثالث سنوات، فريقاً عامال١٩٩٨ًأنشأت اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، يف سنة  
وجددت اللجنة الفرعية والية الفريق     . للـدورة كلفته بالنظر يف أساليب عمل الشركات عرب الوطنية وأنشطتها          

وعقد الفريق العامل يف دورته السابعة      . ، ملدة ثالث سنوات يف كل مرة      ٢٠٠٤ مث يف    ٢٠٠١العـامل يف عـام      
 .٢٠٠٥يوليه / متوز٢٩ و٢٧جلستني علنيتني يومي 

، )أفريقيا(السيدة حليمة الورزازي : عية اخلرباء التالية أمساؤهم أعضاًء يف الفريق العاملوعّينت اللجنة الفر 
، والسيد غودموندور ألفريدسون    )أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    (والسـيد ميغـيل ألفونسو مارتينيس       

، والسيدة تشني سونغ تشونغ     )أوروبا الوسطى والشرقية  (، والسيد غاسبار بريو     )أوروبـا الغربية ودول أخرى    (
  املقرر لدورات الفريق العامل السابقة، عملت السيدة الورزازي         -ويف غـياب السـيد غيسة الرئيس        ). آسـيا (

 . مقررة-رئيسة 
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بينما اقترح بعض و. وركز الفريق العامل مناقشاته على عدة مواضيع تتمحور حول مستقبل الفريق العامل 
 من جدول أعمال اللجنة  ٤نسب النظر يف املسألة يف املناقشة العامة يف إطار البند           املشـاِركني أن يكـون من األ      

من  لثالث سنوات أخرى وأنه بالتايل       ٢٠٠٤الفرعـية، ذكر آخرون بأن والية الفريق العامل قد ُمدِّدت يف عام             
ترام الفريق العامل   غري أن املشاركني أكدوا على ضرورة اح      .  التركـيز عـلى عمل الفريق يف املستقبل        الواقعـي 

 اخلاص املعين حبقوق اإلنسان ومؤسسات      ممثل األمني العام  لتعليمات اللجنة وعدم قيامه باألعمال نفسها اليت يقوم هبا          
 . األعمال، الذي عّين مؤخرا

تنفيذ املعايري اليت وافقت عليها اللجنة الفرعية عام : وتركزت املناقشة العامة بوجه خاص على مسائل مثل 
؛ وجتميع أفضل ممارسات    الشركات التجارية أنشطة   ؛ ومحايـة األفـراد مـن الضرر الذي يقع يف إطار           ٢٠٠٣

مؤسسـات األعمـال لـتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛ ودور الدول يف محاية حقوق اإلنسان؛ وآثار االتفاقات                 
الستثمارية يف التمتع حبقوق    الـتجارية عـلى التمتع حبقوق اإلنسان؛ وآثار آليات تسوية املنازعات التجارية وا            

تقييم اإلنسـان؛ وصياغة التشريعات النموذجية يف جمال حقوق اإلنسان واألعمال؛ وجتميع املعلومات املتاحة عن               
؛ وحتديد سبل االنتصاف    مؤسسات األعمال  الـتأثري يف جمـال حقوق اإلنسان؛ والتوعية حبقوق اإلنسان يف جمال إدارة            

 . أنشطة مؤسسات األعمال قوق اإلنسان بسبباملالئمة يف حالة انتهاك ح

وقدم أعضاء الفريق العامل وخرباء اللجنة الفرعية وممثلو املنظمات غري احلكومية اقتراحات حمددة تتعلق               
 .بورقات عمل وجبدول أعمال منقح
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٨-  ١ ............................................................................مقدمـة

 ٥ ٢٨-  ٩ .............................................................املناقشة العامة -أوالً  

 ٩ ٤١-٢٩ ...............................توصيات بشأن أعمال الفريق العامل املقبلة -ثانياً 

 ١١ ٤٢    ...............................................اعتماد تقرير الفريق العامل -ثالثاً 
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 مقدمة

 وملدة ثالث سنوات،    ١٩٩٨/٨أنشـأت اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبوجب قرارها            -١
وقررت اللجنة الفرعية يف . ت عرب الوطنيةفـريقاً عـامالً للدورة كلفته بالنظر يف أساليب عمل وأنشطة الشركا           

وقررت اللجنة  .  متديد والية الفريق العامل ملدة ثالث سنوات لكي يتمكن من الوفاء بواليته            ٢٠٠١/٣قـرارها   
ويرد يف هذا التقرير موجز     .  متديد والية الفريق العامل ملدة ثالث سنوات أخرى        ٢٠٠٤/١٦الفرعـية يف قرارها     
 .فريق العامل يف دورته السابعةالنقاش الذي أجراه ال

، )أفريقيا(السيدة حليمة الورزازي : وعّينت اللجنة الفرعية اخلرباء التالية أمساؤهم أعضاًء يف الفريق العامل -٢
، والسيد غودموندور ألفريدسون    )أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    (والسـيد ميغـيل ألفونسو مارتينيس       

، والسيدة تشني سونغ تشونغ     )أوروبا الوسطى والشرقية  (، والسيد غاسبار بريو     ) أخرى أوروبـا الغربية ودول   (
 ).آسيا(

 .٢٠٠٥يوليه / متوز٢٩ و٢٧وعقد الفريق العامل يف دورته السابعة جلستني علنيتني يومي  -٣

 . مقررةً�وانُتخبت السيدة الورزازي رئيسةً  -٤

وبني التابعني للجنة الفرعية وغري األعضاء يف الفريق العامل الذين وفيما يلي أمساء األعضاء أو األعضاء املنا -٥
السيد مارك بوسويت، والسيد إميانويل ديكو، والسيدة فلوريزيل أوكونور، والسيد ديفيد           : حضـروا اجللسـتني   

 .ريفكني، والسيد إبراهيم سالمة، والسيد يوزو يوكوتا

رابطة احلقوقيني  : ن املنظمات غري احلكومية التالية    وشـارك أيضـاً يف جلسـيت الفريق العامل ممثلون ع           -٦
مؤسسة أعمال البحوث املتعلقة بالسكان األصليني وسكان اجلزر،   العامل الثالث، و   �مركز أوروبا   األمريكـية، و  

ومناصرو حقوق اإلنسان يف مينيسوتا، وباكس ومنظمة الفرنسيسكان الدولية، والرابطة العاملية للسكان األصليني، 
 .ناروما

 إىل جدول األعمال الذي اعتمده الفريق       ٣وبناء على اقتراح من رئيسة الفريق العامل أضيف بند جديد            -٧
 :وبذلك أصبح جدول األعمال املعتمد للدورة السابعة كالتايل.  لفترة واليته١٩٩٩العامل يف عام 

 انتخاب أعضاء املكتب -١

 إقرار جدول األعمال -٢

 )E/CN.4/2005/91(ضة السامية النظر يف تقرير املفو -٣

 أنشطة الشركات عرب الوطنية -٤

 املعايري احلالية وأنشطة وضع املعايري -٥

 االستنتاجات والتوصيات -٦
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التوصيات بشأن أعمال الفريق العامل املقبلة فيما يتعلق بتأثريات أنشطة الشركات عرب الوطنية يف  -٧
  واحلق يف بيئة صحيةحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

 اعتماد تقرير الفريق العامل املقدم إىل اللجنة الفرعية -٨

ـ  -٨  القواعد املتعلقة مبسؤوليات    :على الفريق العامل   ة وثـائق املعلومات األساسية التالية معروض      توكان
؛ (E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2) الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال يف جمال حقوق اإلنسان  

والتعلـيق عـلى القواعد املتعلقة مبسؤولية الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال يف جمال حقوق                 
؛ وتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن         (E/CN.4/Sub.2/2004/38/Rev.2)) التعليق(اإلنسان  

 .(E/CN.4/2005/91)رتبطة هبا يف جمال حقوق اإلنسان مسؤوليات الشركات عرب الوطنية ومؤسسات األعمال امل

  املناقشة العامة-أوالً 

 تعليقات أعضاء الفريق العامل وخرباء اللجنة الفرعية

اقترحـت رئيسة الفريق العامل أن توضح األمانة بعض التطورات الذي حدثت منذ أن اعتمدت اللجنة                 -٩
. عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال يف جمال حقوق اإلنسانالفرعية القواعد املتعلقة مبسؤوليات الشركات 

. والحظ أحد أعضاء األمانة أن جلنة حقوق اإلنسان قد اعتمدت مقرراً وقراراً بشأن املسألة منذ اعتماد القواعد                
 ، أن تضطلع بدراسة حول املبادرات واملعايري      ٢٠٠٤/١١٦وقـد طلبت اللجنة من املفوضة السامية، يف مقررها          

ويف عام . القائمـة خبصوص حقوق اإلنسان ومؤسسات األعمال وحتديد أي مسائل معلقة لكي تنظر فيها اللجنة     
، قامت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بعملية تشاور واسعة النطاق مجعت حمتوياهتا وصدرت يف تقرير               ٢٠٠٤

، أن يعني ممثالً خاصاً، لفترة عامني       ٢٠٠٥/٦٩وطلبت اللجنة إىل األمني العام، يف قرارها        . من املفوضة السامية  
 . أولية، يعىن مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية، ومت حتديد واليته يف القرار

وشـجعت الرئيسـة الفريق العامل، وخرباء اللجنة الفرعية اآلخرين وممثلي املنظمات غري احلكومية، على تقدمي                 -١٠
واقترحت . لسامية واقتراح جماالت حمددة ميكن التركيز عليها يف أعمال الفريق العامل املقبلة           آرائهم بشأن تقرير املفوضة ا    

وسجلت يف  مؤسسات األعمال   الرئيسـة عـلى وجه اخلصوص، أن ينظر الفريق العامل يف انتقادات القواعد اليت أثارهتا                
 . التقرير

علومات بشأن هذه املسألة وقدمت ثالثة      شونغ على أمهية جتميع الفريق العامل للم      وأكـدت السـيدة ت     -١١
 النهوض بالرفاه االقتصادي يف     شونغ أن الشركات ميكنها   السيدة ت أوال، الحظت   . اقتراحات تتعلق باألعمال املقبلة   

ويف احلالة األخرية، ميكن للفريق     . اإلنسان حبقوق التمتعأوقـات معينة، ويف أوقات أخرى ميكنها أن تؤثر سلباً على            
ثانياً، ميكن للفريق العامل أن ينظر يف حتديد .  ينظر يف حتديد اآلليات املوجودة حلماية حقوق اإلنسان     العـامل أن  

اآلليات املوجودة للتعويض عن األضرار اليت حتدث، انتهاكا للقواعد، عندما تشارك الشركات يف جرائم احلرب أو 
ت اليت تسهل فيها دول استبدادية انتهاكات الشركات        ثالثاً، ميكن للفريق العامل أن ينظر يف احلاال       . تستفيد منها 

 . حلقوق اإلنسان أو تعجل هبا
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 بالتركيز على مجع مني العامالسيد ديكو أنه يف إمكان الفريق العامل تسهيل والية املمثل اخلاص لأل       واقترح   -١٢
كنه أن يقوم بدور هام يف      والحظ السيد ديكو أن املمثل اخلاص مي      . والشركات عرب الوطنية  أفضل ممارسات الدول    

تبسـيط جمموعـة املبادرات واملعايري القائمة، وقال إن املعايري أيضا تكتسي دورا هاما يف هذا الصدد إذا توضح                   
ويف هذا السياق، أشار السيد ديكو إىل أن املنظمات         . األمـور اليت ُتنتظر من الشركات يف جمال حقوق اإلنسان         

تستخدم القواعد وأن أعمال اللجنة الفرعية أصبحت اليوم أقل  األعمال الكبريةالكبرية حلقوق اإلنسان ومؤسسات 
وأكد على ضرورة تشجيع الشركات على النظر يف مسألة حقوق اإلنسان . إثارة للجدل مما كانت عليه قبل عامني

 خاص أن والحظ بوجه. مبـزيد مـن اجلدية واقترح طرقاً جلعل حقوق اإلنسان أكثر جاذبية ملؤسسات األعمال          
 يف جمال حقوق اإلنسان، مؤسسات األعمال الشركات متيل إىل الوضوح القانوين واألمن، وأن توضيح مسؤوليات

 يف جمال حقوق    مؤسسات األعمال  وفضالً عن هذا فإن من شأن توضيح مسؤولية       . يشـكل وسيلة لتحقيق ذلك    
ستهلكني وحتسني صورة مؤسسات األعمال     اإلنسان والترويج لسلوك الشركات اجليد أن حيققا تفادي مقاطعة امل         

 . لدى أصحاب األسهم

.  إنه أثار عدة اعتراضات حمددة على القواعد أثناء دورة الفريق العامل السادسة            السيد ألفريدسون وقال   -١٣
وأحاط علما  . وأعـرب عـن أسفه لعدم تقدمي ردود على أسئلته من الفريق العامل أو يف تقرير املفوضة السامية                 

 .رات اللجنة وبعدم عرض أي وثيقة على الفريق العامل، واقترح أن ينهي الفريق العامل واليتهبقرا

السـيد ألفونسو مارتينيس أنه ال ميكن للفريق العامل أن يغري القواعد ألن اللجنة الفرعية قد                والحـظ    -١٤
ناك مسؤولية أساسية عن احلماية     وأشار إىل أن ه   . اعتمدهتا؛ ولكن الفريق العامل ميكنه أن ينظر يف طرق تطبيقها         

وميكن للفريق العامل أن ينظر يف كيفية تنفيذ . من انتهاكات حقوق اإلنسان بغض النظر عمن ينتهك هذه احلقوق
ما تستمد من املعايري الدولية الواردة يف املعاهدات أو         القواعـد على الصعيد الوطين، ألن القوانني الوطنية غالبا          

 . التوصيات

 إىل تقرير املفوضة السامية والحظ أنه ليس هناك إال القليل نسبياً من املبادرات واملعايري  السيد بريوروأشا -١٥
والحظ أن الدول ملزمة باحلماية من انتهاكات حقوق        . امللـزمة قانونـاً على الصعيد الدويل بشأن هذه املسألة         

ذا كانت الدول ملزمة بالتعاون على الصعيد       اإلنسـان فوق أراضيها؛ لكنه الحظ أيضا أنه ليس من الواضح ما إ            
وأضاف أن املسألة جديرة بأن يبحثها . الدويل عندما تنتهك شركة موجودة يف بلد ما حقوق اإلنسان يف بلد آخر

 .كما ميكن أن يكمل هذا البحث العنصر الثاين من والية املمثل اخلاص. الفريق العامل يف املستقبل

هناك مسائل كثرية على الفريق العامل أن يناقشها، وبالتايل فهو ال يوافق على أنه وقال السيد يوكوتا إن  -١٦
وأكد على أن الطبيعة عرب الوطنية ملؤسسات األعمال احلديثة جتعل من الصعب            . ينبغي إهناء والية الفريق العامل    

هي من مؤسسات األعمال  زد على هذا أن العديد من. بالنسبة ألي دولة تنظيم مؤسسات األعمال تنظيما سليما  
القـوة ماليا حبيث تتجاوز ميزانياهتا ميزانيات العديد من البلدان الصغرية، وهذا ما يكبح بعض البلدان عن تنظيم          

لدى إدارة  وأشار السيد يوكوتا أيضاً إىل عدم وجود فهم حلقوق اإلنسان           . الشـركات اليت تعمل على أراضيها     
وأضاف أن النقابات .  جمال حقوق اإلنسان تدبري مهم ينبغي اختاذه مؤسسـات األعمـال وقـال إن التثقيف يف        

ووسـائط اإلعـالم واجملـتمع املدين أكثر وعيا حبقوق اإلنسان، إال أنه ال يزال من النادر نسبيا أن ختاطب هذه                 
لعاملي السيد يوكوتا أن يعمل الفريق العامل مع االتفاق ا        واقترح  . اجملموعات الشركات يف نطاق حقوق اإلنسان     
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. للمسـاعدة على تقويته بإجراء حتديد تفصيلي لألمور اليت ُتنتظر من مؤسسات األعمال يف جمال حقوق اإلنسان   
ومن شأن هذا أن يساعد الشركات اليت ترغب يف حتسني أدائها يف جمال حقوق اإلنسان ولكنها ال تعرف ما ينبغي 

ضاء ميثل رادعا قويا للشركات ألهنا حريصة على جتنب         وذكر السيد يوكوتا أيضاً أن نظام الق      . هلـا القـيام به    
وأخريا، أشار السيد يوكوتا إىل أعمال البنك الدويل . اإلضرار بسمعتها نتيجة خسارهتا قضية تتعلق حبقوق اإلنسان

نظمة مبآلية تسوية املنازعات يف جمال حقوق اإلنسان، وخاصة فيما يتعلق بالسكان األصليني، وكذلك إىل قرارات 
واقترح على الفريق العامل أن ينظر يف هذه املسائل يف إطار أعماله            .  وآثارها على حقوق اإلنسان    التجارة العاملية 

 .اجلارية

ديكو يف هذا السياق أن األحكام اليت تصدرها احملاكم املختصة باالستثمارات الدولية تؤثر  السيدوالحظ  -١٧
. اء، ومع ذلك فإن احملاكم ال تراعي هذه األمور كما ينبغي          هـي األخـرى يف حقوق اإلنسان، مثل احلق يف امل          

 . وأضاف انه قد يكون من املثمر التعمق يف املناقشة يف هذا اجملال

وقـال السـيد سالمة إنه يعتقد أن الفريق العامل بصدد موضوع مهم، لكنه يف الوقت نفسه ال يعاجله                    -١٨
فعلى املستوى التقين حياول    . ى السياسي واملستوى اإلجرائي   بصـورة سليمة على كل من املستوى التقين واملستو        

وعلى املستوى  . الفـريق العامل أن ينفذ القواعد يف وقت مبكر جدا يف حني أن األفضل أن يتركها بعض الوقت                 
 أنه ال ينبغي    ٢٠٠٤السياسـي ينبغي للفريق العامل أن حيرص على أال يعمل ضد تعليمات اللجنة اليت أعلنت يف                 

وعلى الصعيد اإلجرائي، كانت اللجنة الفرعية قد اشتكت من قلة الوقت           .  الفرعية أن تقوم برصد القواعد     للجنة
. املتاح إلكمال أعماهلا، وبالتايل فإن إهناء والية الفريق العامل سيسمح باملزيد من الوقت ملناقشة مواضيع أخرى               

ما ميكن إعادة إنشاء الفريق العامل يف املستقبل إذا وميكن التطرق هلذه املسألة كبند فرعي على جدول األعمال، ك
وسلط السيد سالمة الضوء على التوصيات الواردة يف تقرير املفوضة السامية، وبصفة خاصة ضرورة . اقتضى األمر

حلق اإلنسان، مالحظا أن هذا ميثل أيضا جماال من جماالت عمل الفريق العامل املعين با             إجراء تقييمات للتأثري يف حقوق      
واقـترح أن يوصي الفريق العامل أو اللجنة الفرعية بأن تعتمد الدول تشريعات وطنية تلزم               . يف التنمـية الـتابع للجـنة      

 .مؤسسات األعمال بتقييم تأثري أنشطتها يف حقوق اإلنسان

دة والحظت السي . السيد ألفونسو مارتينيس والسيدة تشونغ استمرار والية الفريق العامل        وأيـد كل من      -١٩
تشونغ أن الفريق العامل قد توسع يف مناقشة واليته املقبلة أثناء دورته السادسة ورأت أن من غري اجملدي مواصلة                   

وسلطت الضوء على ضرورة أن تكون أمام الفريق العامل ورقة عمل يف دورته املقبلة              . مناقشـتها هـذه السنة    
أثريت فعالً، على سبل االنتصاف املالئمة يف حالة        واقترحـت أن يركز يف ورقة العمل، إىل جانب األفكار اليت            

 . انتهاكات، أو املسائل اجلنسانية املتعلقة بأنشطة مؤسسات األعمال

وقال السيد ريفكني إنه من املمكن حل الفريق العامل مث تشكيله يف املستقبل يف الوقت املناسب، عوضاً                  -٢٠
  .عن اختاذ قرار اليوم بشأن مستقبل الفريق العامل

 . السيد ألفونسو مارتينيس إن إهناء والية الفريق العامل يف هذه املرحلة قد تكون له داللة خاطئةوقال  -٢١
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واقترحت السيدة أوكونور أن يعمل الفريق العامل مع مكتب العمل الدويل، الذي شرع يف تنفيذ برنامج  -٢٢
لتقييمات وبالنسبة .  يف عزلة وهو يواصل أعمالهوهكذا لن يكون الفريق العامل. للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

السيدة أوكونور إهنا مل تكن تعرف أنه مت حتديد وسائل لالضطالع هبذه            الـتأثري يف جمال حقوق اإلنسان، قالت        
وأضافت إن من شأن    . التقييمات وبالتايل فهي ال تعرف كيف ميكن للفريق العامل نفسه أن يقوم هبذه التقييمات             

 . مجعت خالل السنوات األخرية عن هذه املسألة أن تكون معلومات أساسية مفيدة للفريق العاملأي معلومات 

 تعليقات املنظمات غري احلكومية

 العامل الثالث إىل األحداث اليت وقعت منذ انعقاد الدورة األخرية للفريق العامل �أشار ممثل مركز أوروبا  -٢٣
ي كرس فيه جزء كبري للقواعد، وقال إن هناك اهتماماً متزايداً بإعداد بيان             مبا يف ذلك تقرير املفوضة السامية الذ      

لكن اللجنة، عند إنشائها والية املمثل اخلاص لألمني العام،         . عـاملي بشأن حقوق اإلنسان ومؤسسات األعمال      
العامل مداوالته، ولئن كان  وبالتايل من املهم أن يواصل الفريق .جتاهلت األعمال السابقة اليت قامت هبا اللجنة الفرعية

وميكن كذلك للفريق العامل أن حيلل مدى توافق       . ال ميكنه أن يرصد القواعد، فإنه يستطيع تقدمي اقتراحات بشأن رصدها          
حقـوق اإلنسـان مع االتفاقات التجارية الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف، نظراً ألن احملاكم املختصة باالستثمار ال                 

 .ند تسوية املنازعات يف جمال االستثمار، التزامات الدول يف جمال حقوق اإلنسانتراعي، ع

 الدولية باألعمال املمتازة اليت قام هبا الفريق العامل يف املاضي، مالحظا            الفرنسيسكانورحب ممثل منظمة     -٢٤
غري . د عملت بتضافر لدعمه   االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ق     رابطة احلقوقيني األمريكية و   أن منظمات مثل    

 من جدول أعمال    ٤أن هذه املنظمات اليوم تؤيد إهناء والية الفريق العامل وإدراج النظر يف املسألة يف بند فرعي للبند                  
 .اللجنة الفرعية

باكس رومانا أيضا إىل التطورات األخرية داخل اللجنة فيما يتعلق بوالية الفريق العامل،             وأشـار ممـثل      -٢٥
وسلط الضوء على أن املسؤولية عن كارثة هبوبال اليت حدثت . أن املمثل اخلاص ليس لـه دور حتقيقي    والحـظ   

 سنة مل يعاقبوا بعد، وان هذا ليس إال أحد األمثلة على حاالت مل يعاقب فيها على جرائم                  ٢٠مـنذ أكـثر من      
جماالت ألعمال الفريق العامل يف     واقترح املمثل عدة    . ارتكبتها شركات ومل يتحقق للضحايا أي سبيل لالنتصاف       

املستقبل مبا يف ذلك النظر يف املسؤوليات األخالقية والسياسية والقانونية للدول والشركات على خمتلف املستويات 
فيما يتعلق حبقوق اإلنسان؛ وسن تشريع وطين منوذجي يستند إىل القواعد؛ وحتليل دور الدول يف محاية األفراد من 

ألنشطة مؤسسات األعمال؛ والنظر يف مسألة الفساد يف سياق أنشطة مؤسسات األعمال، ودراسة             اآلثار السلبية   
 .وميكن تناول هذه املسائل بالتفصيل يف ورقة عمل. لتقاضي عرب احلدودإمكانية ا

مؤسسة أعمال البحوث املتعلقة بالسكان األصليني وسكان اجلزر إنه ال تزال هناك مسائل             وقـال ممثل     -٢٦
 متعلقة حبقوق اإلنسان ومؤسسات األعمال مل تناقش بعد وإن هذه املسائل ميكن إحالتها، يف حالة إهناء                 عديـدة 

التوجيهية الطوعية يف هذا اجملال، وان هذه       وأكد املمثل على عدم كفاية املبادئ       . والية الفريق العامل، إىل اللجنة    
 النظر يف مسألة تسوية املنازعات وسلط الضوء، يف         وأكد على ضرورة  . املبادئ مل تساعد أبدا السكان األصليني     

املوافقة احلرة املسبقة واملستنرية وعلى محاية التقاليد الروحية ومصاحل جمتمعات السكان           هـذا السـياق، على مبدأ       
 اليت وأشار املمثل كذلك إىل أن عملية التشاور،. وقال إن الفريق العامل يوفر منتدى للنظر يف هذه املسائل. األصليني
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 مفيدة يف مساعدة اجملتمع املدين يف الضغط على احلكومات،          السامية، املفوضة وفـرت املعلومات األساسية لتقرير    
أن تتاح هلا   واختتم كلمته قائال إنه من املهم بالنسبة للشعوب األصلية          . والتعرف على مواقفها املعلنة نتيجة للتشاور     

الصة الوافية ألفضل املمارسات، اليت اقترحتها اللجنة يف والية املمثل           اخل إعداد  عملية يففرصـة االسـتماع إليها      
 .اخلاص

الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية      الرابطة العاملية للسكان األصليني بإشارات السيد سالمة إىل         ذكر ممثل   و -٢٧
دى، مما جيعل من الصعب على اجملتمع املدين أن التابع للجنة، مالحظا أن الدول ترتع إىل اهليمنة على املداوالت يف هذا املنت  

والحـظ املمثل أنه ال توجد آلية دولية للنظر يف دعاوى انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُترفع نيابة عن                  . يقـول كلمـته   
 . ولذا فإن استمرار الفريق العامل مهم لسد هذه الفجوة وغريها من الفجوات. جمتمعات السكان األصليني

وقال إن القواعد . ثل مناصري حقوق اإلنسان يف مينيسوتا إىل املمارسة اإلجيابية املتعلقة بالقواعدوأشار مم -٢٨
وباإلضافة إىل ذلك فإن جمموعة من الشركات تقوم . جد عملية وإن العديد من الشركات يطبق هذه الوثيقة حاليا

التجارية مع شركات   القواعد يف عقودها    اآلن باختبار القواعد، كما تدرج بعض الشركات بنوداً تقضي باحترام           
 .أخرى

 بشأن أعمال الفريق العامل املقبلة توصيات �ثانياً 

 اقتراحات اخلرباء

والسيدة تشونغ والسيد ألفونسو مارتينيس اقتراحات      أثناء املناقشة العامة، قدم كل من السيد بريو          -٢٩
 .بشأن أعمال الفريق العامل املقبلة

و أن يعد ورقة عمل حول دور الدولة أو الدول يف محاية حقوق اإلنسان فيما يتعلق اقترح السيد بريو -٣٠
مع إيالء اهتمام خاص للحاالت اليت تكون فيها الدول غري راغبة يف محاية حقوق بأنشطة مؤسسات األعمال، 

ة الذي يشري إىل    وأشار السيد بريو يف هذا الصدد إىل تقرير املفوضة السامي         . اإلنسان أو غري قادرة على ذلك     
 . أن هذا جمال يستحق املزيد من االهتمام

السيدة تشونغ إهنا ميكنها أن تعد ورقة عمل حول احلاالت اليت تتواطأ فيها الشركات والدولة وقالت  -٣١
وقدمت السيدة تشونغ أمثلة عن شركات تعمل مع أنظمة         . بصـورة قد تؤدي إىل انتهاكات حقوق اإلنسان       

 .ميامنارمتسلطة مثل نظام 

واقـترح السيد ألفونسو مارتينيس إدخال تغيريات على جدول األعمال السنوي تضمن االضطالع              -٣٢
بوالية الفريق العامل مع االمتثال لتعليمات اللجنة بأن ال تقوم اللجنة الفرعية برصد القواعد، وال تتدخل يف                 

 :جدول أعمال من أربع نقاط كالتايلتينيس ويف هذا الصدد، اقترح السيد ألفونسو مار. والية املمثل اخلاص

سؤوليات األخالقية والقانونية للشركات فيما يتعلق بتعزيز       استعراض التطورات املتعلقة بامل    -١
 .ومحاية حقوق اإلنسان
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حبـث احلـاالت املختلفة اليت ُتحدث فيها مؤسسات األعمال انتهاكات حلقوق اإلنسان يف               -٢
 . جل هباخمتلف أنواع اجملتمعات أو تع

الـنظر يف إمكانية وضع آليات وطنية ودولية حلماية األفراد من الضرر الذي تسببه أنشطة                -٣
 .مؤسسات األعمال

حتديد سبل االنتصاف املالئمة يف حالة حدوث انتهاكات معنية حلقوق اإلنسان بسبب أنشطة         -٤
 .مؤسسات األعمال

 فرعية بشأن االقتراحاتردود أفعال أعضاء الفريق العامل وخرباء اللجنة ال

بالنسبة لورقة العمل اليت اقترحتها السيدة تشونغ، أشار السيد سالمة إىل أنه قدم مؤخرا ورقة عمل عن                  -٣٣
موضـوع ممـاثل وعرض العمل مع السيدة تشونغ يف إعداد ورقتها، وأن من املمكن أداء ذلك بتحديث ورقته                   

رعى السيد سالمة االهتمام إىل أنه ينبغي أال خيالف الفريق العامل وبالنسـبة جلدول األعمال املقترح، است     . األوىل
ويف تعليق عام بشأن االقتراحات أعرب السيد سالمة عن قلقه من           . تعليمات اللجنة، وخاصة فيما يتعلق بالرصد     

 . فيما يتعلق بالدول" غري راغبة أو غري قادرة"استخدام عبارات مثل 

كما أعربت عن . هتمامها بالعمل مع السيدة تشونغ يف إعداد ورقتهاوأعربـت السـيدة أوكونور عن ا       -٣٤
واقترحت الرئيسة على السيدة تشونغ إدراج مسألة       . اهتمامها بتأثري االتفاقات التجارية يف التمتع حبقوق اإلنسان       

 . االتفاقات التجارية يف ورقة العمل اخلاصة هبا

وقال أيضاً إنه ينبغي . قيام مبهام تتعلق بوضع املعايري والرصدوحذر السيد الفريدسون الفريق العامل من ال -٣٥
وأضاف أنه لئن كان، احتراما للرئاسة، سيعمل . للفريق العامل أن يتفادى ازدواجية عمله مع والية املمثل اخلاص   

 .  يف هذه املسألةمع اخلرباء اآلخرين يف إعداد خطة عمل الفريق يف املستقبل، فإنه يعتقد أن الفريق العامل ال دور له

سؤوليات التطورات املتعلقة مب  جدول أعمال من نقطتني، تكرس األوىل الستعراض        واقترح السيد سالمة     -٣٦
السيد ألفريدسون اقتراح وأيد . مؤسسات األعمال يف جمال حقوق اإلنسان، وتكرس الثانية للنظر يف ورقات العمل

 .السيد سالمة

" احلاالت" جبدول األعمال، الحظ السيد ألفونسو مارتينيس أن اإلشارة إىل       وبالنسبة لالقتراحات اخلاصة   -٣٧
بعد كلمة  " املختلفة"بدالً من   " املمكنة"ولتوضيح املسألة، اقترح استخدام     .  ليست إشارة إىل الرصد    ٢يف النقطة   

، قال السيد   ٤نقطة  وفيما يتعلق بال  . ٣يف النقطة   " وطنية ودولية "وأضاف أنه مستعد حلذف العبارة      ". احلاالت"
ألفونسو مارتينيس إنه ال يرى مشكلة يف اإلشارة إىل سبل االنتصاف ألهنا إشارة إىل حتديد سبل االنتصاف املناسبة 

وقال السيد ألفونسو مارتينيس إنه ال يوافق على تقليص . يف حالة انتهاكات معينة، لكنه مستعد لقبول صيغة بديلة
والواقع أنه ال ميكن إدراج بند يف ورقة عمل         .  نقطتني كما اقترحه السيد سالمة     جدول أعمال الفريق العامل إىل    

وأضاف أن املواضيع اليت اقترحها كل من السيد بريو والسيدة          . وإمنـا ورقـة العمل هي اليت تدرج يف إطار بند          
 .تشونغ لورقات العمل واردة بالفعل يف جدول األعمال املنقح الذي اقترحه
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 السيد سالمة والسيد ألفريدسون والسيد ألفونسو مارتينيس على إعادة صياغة جدول            ووافـق كل من    -٣٨
 .األعمال املنقح

 ردود أفعال املنظمات غري احلكومية بشأن االقتراحات

بالنسبة ) ب(املنظمات غري احلكومية؛ جتميع أعمال ) أ: ( العامل الثالث ما يلي�ممثل مركز أوروبا اقترح  -٣٩
أن تطلب اهليئات املنشأة مبعاهدة إىل الدول تقدمي معلومات عن انتهاكات مؤسسات األعمال     للقواعـد، ميكـن     

 ميكن إنشاء آلية يف إطار اجمللس االقتصادي واالجتماعي لتنفيذ القواعد؛          ) ج(حلقـوق اإلنسان داخل أراضيها؛      
وأخريا، أيد املمثل . فاقات التجاريةميكن أن ينظر الفريق العامل يف التوافق بني معاهدات حقوق اإلنسان واالت) د(

 . عرض السيد بريو إعداد ورقة عمل

وأشـار ممـثل رابطة احلقوقيني األمريكية إىل أن هناك حاليا خلطا خطريا بني األمم املتحدة ومؤسسات                 -٤٠
مؤمتر ن  والحظ املمثل أ  . األعمـال، خاصة فيما يتعلق بالشراكة بني املنظمات احلكومية الدولية والقطاع اخلاص           

 .  تأثر تأثراً بالغاً بالقطاع اخلاصالقمة العاملي للتنمية املستدامة

والحـظ ممـثل باكس رومانا أنه ينبغي اختاذ عدة خطوات قبل أن تصبح املساءلة القانونية ملؤسسات                  -٤١
مؤسسات " واطؤت"أن ينظر الفريق العامل يف مسألة       وإذ أشار إىل تقرير املفوضة السامية اقترح        . األعمـال ممكنة  

وكان معروضا على اللجنة الفرعية كذلك عدد من ورقات العمل وورقات . انتهاكات حقوق اإلنساناألعمال يف 
وعالوة . املقررين اخلاصني وثيقة الصلة بوالية الفريق العامل، وهي ورقات ميكن أن توفر معلومات للفريق العامل          

تعليقات بشأن القواعد وأن ينظر يف السوابق القضائية اليت ميكن          على ذلك، ميكن للفريق العامل أن يقوم برصد ال        
فمثال . السيد ألفونسو مارتينيس   من جدول األعمال املنقح الذي اقترحه        ٣أن تبني اآلليات املالئمة ملعاجلة النقطة       

مال توجـد بـالفعل آليات، كاملؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان، تعترض على ممارسات مؤسسات األع              
 . بشأن هذه املسألة الفجوة املعرفيةوميكنها توفري ما يلزم من معلومات لسد

  اعتماد تقرير الفريق العامل-ثالثاً 

 . ٢٠٠٥أغسطس / آب٥اعتمد الفريق العامل هذا التقرير يوم  -٤٢

_ _ _ _ _ 


