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 مجلس حقوق اإلنسان
 لثالثوناالثانية و الدورة 
 من جدول األعمال 3البند 

 2016حزيران/يونيه  30اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
األعماااال التجارياااة وحقاااوق اإلنساااانا لةسااايح المساااا لة و لاحاااة  -32/10  

 االنتصاف سبل
 إن جملس حقوق اإلنسان، 

 متريريريريو / 6املريريريري ر   17/4و، 2008حزيران/يونيريريريري   18املريريريري ر   8/7ىل قراراتريريريري  إيشريريريري  إذ  
حزيريريريريريريريران/  27املريريريريريريري ر   26/22و ،2012ل/سريريريريريريريب م  أيلو  27املريريريريريريري ر   21/5، و2011 يوليريريريريريريري 
، 2005 أبريريري  نيسريريان/ 20املريري ر   2005/69قريريرار ةنريريو حقريريوق اإلنسريريان إىل و ، 2014 يونيريري 

، الريريت ت قلريريه  ل ريريا 2014متو /يوليريري   14املريري ر   26/9وإذ يالحريريق قريريرار جملريريس حقريريوق اإلنسريريان 
 األعمال ال جاريو، سللو حقوق اإلنسان والشر ا  ع  الوننيو وي اا من م سسا مب

 17/4يف قريريريرار   أن تلييريريريد جملريريريس حقريريريوق اإلنسريريريانإىل  علريريريج وجريريري  ا  ريريريو يشريريري   وإذ 
ملنري  ومقاةريو شريامال  للمبادئ ال وجي يو بشلن األعمال ال جاريريو وحقريوق اإلنسريان قريد أنشريل إنريارا  

الثالث إلنار  ر ائزحقوق اإلنسان، باالس ناد إىل الال جاريو علج  نشةو األعمالاألثر السليب أل
 ،"احلمايو واالحرتام واالن  اف"األمم امل حدة املقنون 

علج أن االل زام واملس وليو الرئيسيو فيما ي قلريه ب قزيريز ويايريو حقريوق اإلنسريان شدد وإذ ي 
 واحلريا  األساسيو يققان علج عاته الدولو،

مس ولو عرين يو ال جار أن الشر ا  ع  الوننيو وي اا من م سسا  األعمال   د وإذ ي 
 احرتام حقوق اإلنسان،

سريريريريب  االن  ريريريرياف لتريريريريحايا ان  ا ريريريريا  حقريريريريوق مريريريريا يقيريريريريه إتاحريريريريو القلريريريريه إ ا    يسريريريرياور وإذ  
حريريريواجز قانونيريريريو وعمليريريريو قريريريد مريريريرم امل لريريريوم  مريريرين فر ريريريو مريريرين  اإلنسريريريان امل  ريريريلو باألعمريريريال ال جاريريريريو

 السب  القتائيو وي  القتائيو،ا في ا ، مبوسب  ان  اف فقال احل ول علج

 

 A/HRC/RES/32/10 األمم امل حدة

 Distr.: General الجمعية العامة 

15 July 2016 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/RES/32/10 

GE.16-12209 2 

شريريري ود ويثلريريريي م القريريريانوني  التريريريحايا و الإ ا  تقريريريارير بشريريريلن  ويريريري    قريريريرن عريريرين قلقريريرييوإذ  
 د ضريريريرورةي  ريريريإذ ان  ا ريريريا  حقريريريوق اإلنسريريريان امل  ريريريلو باألعمريريريال ال جاريريريريو، و  قتريريرياياي قلريريريه ب فيمريريريا

 ضمان سالم  م،
احلمايريريريريو مريريريرين ان  ا ريريريريا  قلريريريريه بواجب ريريريريا امل  ضريريريريرورة أن ت لريريريري  الريريريريدول، يف إنريريريرياروإذ ي  ريريريريد جمريريريريددا   

الوسريائ  القتريائيو كري  تكلري  مرين  ريالل حقوق اإلنسان امل  ريلو باألعمريال ال جاريريو، ا ةريوا  املناسريبو ل
  يسريريريريبعلريريريريج ن يامل تريريريريرر  ح ريريريريول األشريريريريلا ال شريريريريريقيو أو ي اريريريريا مريريريرين الوسريريريريائ  املناسريريريريبو  أو أو اإلداريريريريريو
 القتائيو،والي  ا ضمن نةاق ا   االن  ا ا  دا   أراضي ا و/أو يف حال ارتكان ، فقال ان  اف

أن اآلليريا  القتريائيو اللقالريو اري  أسريان ضريمان احل ريول  قيد ب لو  ا و تل يديوإذ  
أن ت لري   ةريوا  مناسريبو مرين أجري  ضريمان فقاليريو اري   ينبغ  لدول اعلج سب  االن  اف، وأن 

يف ذلريريري  ن  ا ريريريا  حقريريريوق اإلنسريريريان امل  ريريريلو باألعمريريريال ال جاريريريريو، مبريريريا ال  ريريريد  ال اآلليريريريا  عنريريريد
 ة للحدود،القتايا القابر 

تكون فقالو ومناسبو،  جز  لل  لم آليا  ي  قتائيو  وفرأن الدول ينبغ  أن تإىل يش  وإذ  
ان  ا ريا  حقريوق اإلنسريان امل  ريلو باألعمريال ص الدولو فيما يريدا   قائم و من ن ام ان  اف شام  

 ،تكميل و  ائيواآلليا  القتإمتام عم   د  دورا  أساسيا  يف ، وإىل أن ا   اآلليا  تال جاريو
دون إتاحريريو املسريريا لو و  الريريت مريريول دون القانونيريريو والقمليريريومقاةريريو القوائريريه بريريلن  وإذ يسريريلم 
مجيريري  الريريدول ي ةلريريب بريري ل أمريرير االن  ريرياف لتريريحايا االن  ا ريريا  امل  ريريلو باألعمريريال ال جاريريريو سريريب  
 ومسري أنرير تشريريقيو وتن يميريو، وضري  ، حسريب االق تريا ، ذلري  مبريا يف ، ود م تافرة وشرياملوة

مارسريريريا ، والشريريريلافيو، وتوثيريريريريه املسياسريريريا  و تةريريريريوير الوإنلريريرياذ القريريريانون، و  ،أدا  اآلليريريريا  القتريريريائيو
 ال قاون الدويل، مبا يف ذل  يف القتايا القابرة للحدود،

اجمل م  املريد،، مبريا فيري  املن مريا  يري   ي دي بالدور اإلجيايب والقيم ال   ا  سلم أيتيوإذ  
وعنريريريد ، مبريريريا يف ذلريريري  يف سريريريياق أنشريريريةو الشريريرير ا    ريريرياوياي اإلنسريريريان احلكوميريريريو، يف تقزيريريريز حقريريريوق

سب  ان  اف فقالو يف حاال  ان  ا ريا   احل ول علجاملسا لو ومساعدة التحايا يف املةالبو ب
  ريريد مريرين جديريريد أن الريريدول ملزمريريو  مايريريو مجيريري  يحقريريوق اإلنسريريان امل  ريريلو باألعمريريال ال جاريريريو، وإذ 

 ةمي  األشلا ،حقوق اإلنسان واحلريا  األساسيو 
ال   ت دي  امل سسا  الوننيريو حلقريوق اإلنسريان يف دعريم امل م بالدور    ل  سلميوإذ  

األنشةو الراميو إىل مس  املسا لو وإتاحريو سريب  االن  رياف لتريحايا ان  ا ريا  حقريوق اإلنسريان 
شريريريلن ب ال نليريريري  اللقريريريال للمبريريريادئ ال وجي يريريريوامل  ريريريلو باألعمريريريال ال جاريريريريو، مبريريريا يف ذلريريري  مريريرين  ريريريالل 

 ، األعمال ال جاريو وحقوق اإلنسان
 لشريرو لقريوان  الوننيريو و مت ثري  لينبغري  أن ال جاريريو أن م سسا  األعمال  إىلش  ي وإذ 

حقريريريوق اإلنسريريريان ت سريريريبب أو تسريريري م في ريريريا، سريريريلبيو علريريريج أ  آثريريريار أن تقريريريا  القمليريريريا  القتريريريائيو، و 
 القتائيو،تتق  سالمو اإلجرا ا  من شلهنا أن يف أ  إجرا ا   تشارك وأال
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وجريريود بي ريريو امل ريريلحو املشريريرت و للعمريريال ال جاريريريو والريريدول واجمل مريري  املريريد، يف بيسريريلم  وإذ 
م سسريريا  وباسريري لادة لشريريلافيو، ل ةقريريز  مسريرييادة القريريانون و داعمريريو ل بال قدديريريو وعريريدم ال مييريريزم سريريمو 

يريا  القتريائيو القريانو، والشريلافيو وقابليريو ال نبري  واآللعوامري  اليقري   مريناألعمال ال جاريو املسري ولو 
 وباع ماداا علج ا   القوام  يف  ث  من األحيان،القادلو واللقالو احملليو 

فيمريريريريا ي قلريريريريه ملريريريريوم األمريريريريم امل حريريريريدة السريريريريام  حلقريريريريوق اإلنسريريريريان قمريريريري  ب يرحرّيريريريب -1 
امل  ريلو باألعمريال حقريوق اإلنسريان االن  رياف لتريحايا ان  ا ريا  إتاحو سريب  املسا لو و  ب حس 
لتحايا  القتائيو سا لو وإتاحو سب  االن  افاملمس  ، ويالحق ب قدير تقرير  بشلن ال جاريو

 ؛(1)ان  ا ا  حقوق اإلنسان ذا  ال لو مب سسا  األعمال
بلن ال نليري  اللقريال للمبريادئ ال وجي يريو بشريلن األعمريال ال جاريريو وحقريوق  يسلم -2 

مجيري  الريدول علريج ا رياذ ا ةريوا   شريج ياالن  رياف، و  ر يزة احل ول علجاإلنسان يشم  تنلي  
سريب  االن  رياف لتريحايا ان  ا ريا  حقريوق اإلنسريان  وإتاحريواملناسبو ل حسري  مسريا لو الشرير ا  

 امل  لو باألعمال ال جاريو؛
 هتي ريريريوبريريري  مجيريريري  أ ريريريحان امل ريريريلحو و  بريريريلن تقزيريريريز احلريريريوار وال قريريرياون يسريريريلم أيتريريريا   -3 
ن يف و القريرياملاألشريريلا   مريريا  يريري  احلكوميريريو و املن  لمج مريري  املريريد،، مبريريا فيريريل بي ريريو متكينيريريو و ريرييانو

 وإتاحريواملسا لو عوام  تساام يف مس  جمال تقزيز ويايو حقوق اإلنسان واحلريا  األساسيو، 
علريريريج النحريريريو ، لتريريريحايا ان  ا ريريريا  حقريريريوق اإلنسريريريان امل  ريريريلو باألعمريريريال ال جاريريريريو سريريريب  االن  ريريرياف

 ؛االن  اف احل ول علجاملب  يف املبادئ ال وجي يو، مبا يف ذل  ر يزة 
الريريريرين م وفقاليريريريريو تغةيريريريريو د  الريريريريدول علريريريريج الن ريريريرير يف إجريريريريرا  اسريريريري قرام ملريريريرييشريريريريج   -4 

ال جاريو حلقوق اإلنسان بغيريو مسري  املسريا لو األعمال القانونيو احملليو امل  لو باحرتام م سسا  
نسريان، قريوق اإلحليف ان  ا ريا   ضريلو  أعمريال راريريويف حرياال  اللقالريو  سب  االن  رياف وإتاحو
 ال جاريريريواألعمريريال مراعريرياة ال حريريديا  القانونيريريو والقمليريريو الناشريري و عريرين تن ريرييم وإدارة م سسريريا   مريري 

 ؛(1)السام  حسب االق تا  من تقرير امللوم س لادةوسالس  اإلمداد القامليو املققدة، واال

 وإتاحريريوالريريدول علريريج وضريري  اسريريرتاتيجيو شريرياملو ل حسريري  املسريريا لو أيتريريا  شريريج  ي -5 
م ئريرياللسريريلون يب، تقريريرير امللريريوم السريريام مراعريرياة  ، حسريريب االق تريريا ،بةريريرق من ريريا فسريريب  االن  ريريا

علريريج سريريبي  املثريريال، يف إنريريار  ذلريري و ، احملليريريو ال قاليريريد وال حريريديا  واالح ياجريريا و اهليا ريري  القانونيريريو 
 ريرير  األبريادرا  امل ةري  القمري  الوننيريو بشريريلن األعمريال ال جاريريو وحقريوق اإلنسريريان، ومرين  ريالل 

  لو؛الذا  
 حسري  فقاليريو ال قريرياون الريدويل بريري  لالريريدول علريج ا رياذ  ةريريوا    ري ل شريج   ي -6 

الريريرين م القانونيريريريو  القريريريوان  املندرجريريريو يفو واهلي ريريريا  القتريريريائيو فيمريريريا ي قلريريريه ب نلريريرياذ كوميريريري ريريرياال  احلالو 
 ن  ا ا  حقوق اإلنسان امل  لو باألعمال ال جاريو؛من أج  ال  د  الاحملليو 
__________ 

(1) A/HRC/32/19 وAdd.1. 
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الل القمليريريريا  احلكوميريريريو الدوليريريريو ذا  ال ريريريلو الريريريدول إىل القمريريري  مريريرين  ريريري يريريريدعو -7 
يف  ضريريريريلو  أعمريريريريال راريريريريريوللتريريريريحايا يف حريريريرياال   سريريريريب  االن  ريريريرياف وإتاحريريريريومسريريريري  املسريريريريا لو علريريريريج 

  ؛قوق اإلنسانحلان  ا ا  
اهلي ريريريا  اإلقليميريريريو والدوليريريريو املسريريري ولو عريريرين تقزيريريريز وتيسريريري  ال قريريرياون الريريريدويل يريريريدعو  -8 

ىل ا ريريرياذ ، إواملسريريرياعدة القانونيريريريو وإنلريريرياذ القريريريرارا  القتريريريائيو حقيه القريريريابر للحريريريدود الي قلريريريه بريريري فيمريريريا
 ان  ا ريريريا امل قلقريريريو ب حسريريري  سريريريرعو وفقاليريريريو اريريري ا ال قريريرياون يف القتريريريايا القريريريابرة للحريريريدود ل ةريريريوا  

 بنا  القدرا ؛والقمليو و  قانونيو، عن نريه الوسائ  الحقوق اإلنسان امل  لو باألعمال ال جاريو
مبسريريري ولي  ا عريريرين احريريريرتام الوفريريريا  إىل  ال جاريريريريو لمجيريريري  م سسريريريا  األعمريريريايريريريدعو  -9 

 ،وي اريريا مريرين املقريرياي  املنةبقريريو ملبريريادئ ال وجي يريريوعلريريج النحريريو املن ريريو  عليريري  يف احقريريوق اإلنسريريان 
بنشريريا  يف املبريريادرا  الراميريريو إىل تقزيريريز ثقافريريو احريريرتام سريرييادة  بةريريرق من ريريا علريريج سريريبي  املثريريال املسريريا و

يريريا  القتريريائيو احملليريريو، وإنشريريا  آليريريا  فقالريريو علريريج املسريري و  املشريريار و  سريرين نيريريو يف القملو القريريانون، 
 ال سويو املبكرة لل  لما ؛ متكن منال نلي   
امل قلقريريريريو  املقلومريريريريا   بريريريريادل علنريريريريا  علريريريريج أن تال جاريريريريريو األعمريريريريال م سسريريريريا  شريريريريج  ي -10 

أ ريريريريحان امل ريريريريلحو مريريريرين أجريريريري  تقزيريريريريز ال قريريريرياون بريريريري  حقريريريريوق اإلنسريريريريان  بسياسريريريرياهتا وإجرا اهتريريريريا يف جمريريريريال
 األعمال ال جاريو؛م سسا  ي قله بالقمليا  ال جاريو وال داب  الوقائيو الت ميكن أن ت ل اا  فيما

بدور اللريه القام  املقين مبسللو حقوق اإلنسان والشرير ا  عري  الوننيريو سلم ي -11 
واس كشرياف ا يريارا  وي اا من م سسا  األعمال يف تقزيز ال نلي  اللقال للمبادئ ال وجي يريو 

وذلريري  بةريرق من ريريا االسري لادة مريرين ، حريو ل قزيريز إمكانيريريو احل ريول علريريج سريب  االن  ريرياف اللقالريوامل ا
تقرير امللوم السام  من أج  توف  إرشادا  بشلن وض  وتنليري   ةري  القمري  الوننيريو وي اريا 

ويةلريريب إىل اللريريريه القامريري  أن ياقريريد دراسريريو بشريريلن أفتريري  املمارسريريا   مريرين املبريريادرا  ذا  ال ريريلو،
فقاليو ال قاون القابر للحدود ب  الدول يف جمريال إنلرياذ القريوان  فيمريا ي قلريه مبسريللو و يليو مس  

األعمال ال جاريو وحقوق اإلنسان، م  االسري لادة حسريب االق تريا  مرين تقريرير امللريوم السريام ، 
 ؛وأن يقدم تقريرا إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورت  ا امسو والثالث 

ال جاريريريريو باألعمريريريال املقريريريين السريريرينو    يف توجيريريري  املن ريريريد بريريريدور اللريريريريه القامريريري  يرحريريريب -12 
والريريريدرون املسريريري لادة يف املةروحريريريو إقليميريريريو ملناقشريريريو ال حريريريديا  ويف عقريريريد من ريريريديا  وحقريريريوق اإلنسريريريان، 

د جريريريدول أعمريريريال املن ريريريد  السريريرينو  يف و بنريريريأن يريريريدرم ضريريريمن ىل إسريريريياق إقليمريريري ، ويريريريدعو اللريريريريه القامريريري  
والريريدرون املسريري لادة عنريريد مسريري  املسريريا لو امل احريريو اللريرير  املةروحريريو و ال حريريديا  مسريريائ   2016 عريريام

 ان  ا ا  حقوق اإلنسان امل  لو باألعمال ال جاريو؛فيما ي قله بسب  االن  اف القتائيو  وإتاحو
 ت مشرياور  أن يوا ري  عملري  يف اري ا اجملريال وأن جيرير امللوم السريام  إىل  يةلب -13 

ريو يف ن بشريلن و  رير ا يثلريو الريدول وأ ريحان امل ريلحو اآلمريشريارك في ي  4 اللقريرا  مريناملواضريي  املقاةة
املةروحريريريريريو ال حريريريريريديا  و حيريريريريريدد وحيلريريريريري  الريريريريريدرون املسريريريريري لادة وأفتريريريريري  املمارسريريريريريا ، أن أعريريريريريال ، و  6إىل 
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الريريت هلريريا القائمريريو دا ريري  الدولريريو مسريري  فقاليريريو اآلليريريا  يريري  القتريريائيو امل احريريو مريرين أجريري   واإلمكانيريريا 
وق اإلنسان، مبريا يف ذلري  يف السريياق القريابر للحريدود، ال جاريو حلق األعمال  لو باحرتام م سسا 

 ين ر في  يف دورت  الثامنو والثالث ؛لجملس حقوق اإلنسان بشلن ذل  إىل  وأن يقدم تقريرا  
تقريد  املسريرياعدة علريريج ذا  ال ريلو  امجيري  بريريرامأل األمريم امل حريريدة وو االهتري شريج ي -14 

مسريري  علريريج ال قريريين وأنشريريةو بنريريا  القريريدرا ، و إىل الريريدول بنريريا  علريريج نلب ريريا، بوسريريائ  من ريريا ال قريرياون 
سب  االن  اف لتحايا ان  ا ا  حقريوق اإلنسريان امل  ريلو باألعمريال ال جاريريو، إتاحو املسا لو و 
 حسب االق تا ؛امللوم السام ،  باس لدام ال و يا  الواردة يف تقريروذل  

يف   علريريريج مراعريريرياة تلريريري  ال و ريريريياامل سسريريريا  الوننيريريريو حلقريريريوق اإلنسريريريان يشريريريج   -15 
سريريريب  االن  ريرياف القتريريائيو لتريريريحايا  وإتاحريريوب حسريري  املسريريا لو امل قلقريريريو نشريريةو األدعريريم الريريدول يف 

 ان  ا ا  حقوق اإلنسان امل  لو باألعمال ال جاريو؛
علريريريريج أن يراعريريريري ، اجمل مريريريري  املريريريريد،، مبريريريريا فيريريريري  املن مريريريريا  يريريريري  احلكوميريريريريو،  شريريريريج ي -16 

سريب   وإتاحريو  الراميريو إىل مسري  املسريا لو يف أنشرية  حسب االق تا ، الن ائح الواردة يف ال قرير
 االن  اف القتائيو لتحايا ان  ا ا  حقوق اإلنسان امل  لو باألعمال ال جاريو؛

أ يريريو احلريريوار مريري  أ ريريحان امل ريريلحو وإجريريرا  ال حلريرييال  مريرين أجريري   علريريجيشريريدد  -17 
حقريريوق اإلنسريريان احللريرياع علريريج الن ريريائأل احملققريريو حريريت اآلن واالسريري ناد إلي ريريا ملنريري  ومواج ريريو ان  ا ريريا  

لريريس حقريريوق اإلنسريريان بشريريلن جملإثريريرا  املناقشريريا  اإلضريريافيو مريرين أجريري  ، و ال جاريريريو األعمريريالبامل  ريريلو 
 وحقوق اإلنسان؛ ال جاريو األعمال
 موا لو الن ر يف ا   املسللو وفقا  ل نامأل عمل  السنو . يقرر -18 
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 ]اع اِمد من دون ت ويت.[
    


