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 مقدمة  -أوالً  

إن اهلدف من تقرير املتابعة هذا هو تعزيز قدرة الدول والشعوب األصلية واجلهات               -١
الـشعوب  حـق    إعمال   شركات األعمال التجارية، على   مبا فيها   األخرى صاحبة املصلحة،    

وقد مت  . ال سيما فيما يتعلق بالصناعات االستخراجية      األصلية يف املشاركة يف صنع القرارات،     
والـيت  وضعه على أساس الدراسة اليت أجرهتا آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصـلية              

). A/HRC/18/42(الشعوب األصلية وحق املشاركة يف صنع القرارات        تناولت فيها موضوع    
دم إيضاحات بشأن ذلك بالتطرق بشكل عام إىل القانون الدويل حلقوق اإلنـسان ذي            وستق

 .  والسياسة العامة)١(الصلة، وخباصة إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

 والية التقرير  -ألف  

اقترحت آلية اخلرباء على جملس حقوق اإلنسان، يف التقرير الذي وضعته عن دورهتا               -٢
أن تستمر يف عملها بشأن الشعوب األصـلية واحلـق يف           "عة، أن يطلب إىل آلية اخلرباء       الراب

التركيز على الصناعات االستخراجية، وذلك بالتعاون مـع         مع   املشاركة يف صنع القرارات،   
 وتعميم وتقاسـم املعـارف   ،العمل املواضيعي للمقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية    

ع الفريق العامل املعين بقضية حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنيـة           واملمارسات اجليدة م  
 .)٢() من النص اإلنكليزي٤ و٣، الصفحتان A/HRC/18/43" (وغريها من مؤسسات األعمال

، باستكمال آلية اخلرباء لدراسـتها      ١٨/٨ورَحب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٣
دة يف خمتلف مستويات عملية صنع القـرارات،        النهائية وتضمينها أمثلة على املمارسات اجلي     

 آلية اخلرباء أن تواصل     منطة الصناعات االستخراجية، وطلب     يشمل تلك اليت تتعلق بأنش     مبا
االستفادة من دراساهتا السابقة، ومنها الدراسة اليت أجرهتا بشأن الشعوب األصـلية وحـق              

 . املشاركة يف صنع القرارات

خلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية واملنتدى الدائم املعين        التنسيق مع املقرر ا     -باء  
 بقضايا الشعوب األصلية

ة، يف الوقـت احلاضـر، أعمالـه    يركز املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلي   -٤
على الصناعات االستخراجية العاملة يف أقاليم الشعوب األصلية أو بالقرب منـها            واضيعية  امل

__________ 

الذي حيظى بـه اإلعـالن يف الوقـت         واسع جداً   يأيت ذلك يف وقت مناسب بشكل خاص نظراً للدعم ال          )١(
 .احلاضر

يف الدورة الرابعة آللية اخلرباء، مبا يف ذلك املمثلون عن منظمـات الـشعوب       املراقبون  تركيز  ال إىل هذا دعا   )٢(
 .األصلية
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مـن  بعـدد    املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية        اضطلعو). A/HRC/18/35انظر  (
 . )٣(األنشطة الرئيسية ذات الصلة بالشعوب األصلية وأثر الصناعات االستخراجية عليها

، بالتعاون والتنسيق القـائمني  ١٨/٨ورَحب جملس حقوق اإلنسان أيضاً، يف القرار       -٥
 واملنتدى الـدائم املعـين بقـضايا        )٤(عوب األصلية حالياً بني املقرر اخلاص املعين حبقوق الش      

وهبذه الروح، أعـد تقريـر      . الشعوب األصلية وآلية اخلرباء، وطلب أن يستمر هذا التنسيق        
 . السابقةاألعمالاملتابعة هذا بعد االطالع على 

وعالوة على ذلك، كانت قد جرت مناقشات أولية بني آلية اخلرباء واملنتدى الدائم               -٦
ـ  اص املعين حبقوق الشعوب األصلية      بقضايا الشعوب األصلية واملقرر اخل    املعين   صدد وذلك ب

الشعوب األصلية والصناعات االستخراجية، مبا يف ذلك يف االجتماعات اليت عقدت           موضوع  
خالل الدورة الرابعة آللية اخلرباء ويف اجتماع التنسيق السنوي فيما بني آلية اخلرباء واملنتدى              

وباإلضافة إىل ذلك، نوقش املوضوع خالل احلوار التفاعلي الذي دار          . رر اخلاص الدائم واملق 
بني املقرر اخلاص وآلية اخلرباء وجملس حقوق اإلنسان يف إطـار الـدورة الثامنـة عـشرة                 

وجرت عالوة على ذلك استشارة الفريق العامـل املعـين باألعمـال التجاريـة          . للمجلس
 . اإلنسان وحقوق

ارية اليت تتناول العالقة بني املبادئ التوجيهيـة بـشأن األعمـال            األعمال اجل   -جيم  
 التجارية وحقوق اإلنسان وبني حقوق الشعوب األصلية

ستدعو آلية اخلرباء الفريق العامل املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، واملقرر             -٧
 الشعوب األصـلية، إىل     اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية واملنتدى الدائم املعين بقضايا        

العالقة القائمة بني املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجاريـة         الذي يتناول   التعاون يف العمل    
 . وحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب األصلية

__________ 

انظر التقرير الـذي    " (الشعوب األصلية والغابات  "رباء الدويل بشأن موضوع     يشمل ذلك اجتماع فريق اخل     )٣(
التنمية يف  : الشعوب األصلية "اجتماع فريق اخلرباء الدويل بشأن موضوع       و؛  )E/C.19/2011/5وضع بشأنه،   

"  من إعالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية              ٣٢ و ٣املادتان  : ظل الثقافة واهلوية  
)E.C.19/2010/14(  حقوق الشعوب األصلية، ومـساءلة  "حلقة عمل فريق اخلرباء الدويل بشأن موضوع        و؛

؛ وحلقة العمل الدوليـة املعنيـة مبوضـوع         )E/C.19/2009/CRP.8" (الشركات والصناعات االستخراجية  
 ).E/C.19/2005/3(املنهجيات املتعلقة باملوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية والشعوب األصلية "

يتجـاوز   املقرر اخلاص جمموعة أوسع نطاقاً من املواضيع الرئيسية واحلقوق، مبا         أجراها  تغطي الدراسة اليت     )٤(
حق املشاركة يف صنع القرارات، كما أهنا تشدد بدرجة أكرب على الناحية العمليـة، متـشياً مـع واليتـه           

 .لالضطالع بزيارات قطرية والرد على البالغات
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 الدويل والسياسايت اإلطار القانوين   -ثانياً  

 القانون  -ألف  

يعية وإعالن األمم املتحـدة بـشأن       السيادة الدائمة للشعوب األصلية على املوارد الطب        -١  
 حقوق الشعوب األصلية

مترابط هو  بل  إن حق املشاركة حق ال يتجزأ عن غريه من حقوق الشعوب األصلية               -٨
مثل حقها يف تقرير املصري وحقوقها يف أراضـيها وأقاليمهـا ومواردهـا             مع تلك احلقوق،    

)A/HRC/18/42 .(       الذي ينصب عليه التركيز يف      وعليه، فإن احلق يف املشاركة وإن كان هو 
على حنو شامل وفهمه ككل متماسـك يف ضـوء حقـوق          تناوله  تقرير املتابعة هذا، ينبغي     

 .الشعوب األصلية اليت تتعلق على حنو أوسع نطاقاً بالصناعات االستخراجية

متتعها به بوصفه حقاً    وأفضل ما ميثل حق الشعوب األصلية يف تقرير املصري وكامل             -٩
هو ممارسة هذا احلق فيما يتعلق باألراضي واألقاليم واملوارد، وخباصـة الـصناعات              صيالًأ

 من إعالن األمـم     ٣ و ١وبذلك يكون للشعوب األصلية عند تطبيق املادتني        . االستخراجية
 املشتركة بني العهد الدويل     ١املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية حق التمتع كامالً باملادة          

دنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         اخلاص باحلقوق امل  
 :، اليت تنص يف جزء منها على ما يليةوالثقافي

حرية  ... هذا احلق ىومتلك مبقتض . متلك مجيع الشعوب حق تقرير مصريها       )أ(  
 ؛االقتصادي ...تأمني منائها 

 احلر بثرواهتـا ومواردهـا      التصرفجيوز جلميع الشعوب، حتقيقاً لغاياهتا،        )ب(  
 ؛وال جيوز بتاتاً حرمان أي شعب من أسباب عيشه اخلاصة ... الطبيعية

 بتعزيز حتقيق حق تقريـر املـصري       ... تقوم الدول األطراف يف هذا العهد       )ج(  
 .]التوكيد مضاف[

  من ٢وقد دعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الدول إىل اختاذ إجراءات وفقاً للفقرة               -١٠
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية مشددة، فيما يتعلق بالـشعوب             ١املادة  

 متكني مجيع الـشعوب مـن       ، يف مجلة أمور   ،احلق يف تقرير املصري يتطلب    "األصلية، على أن    
 . )٥("التصرف حبرية بثرواهتا ومواردها الطبيعية وعدم حرماهنا من أسباب عيشها

__________ 

الحظـات اخلتاميـة للجنـة بـشأن التقريـر الـدوري الرابـع لكنـدا                انظر على سـبيل املثـال امل       )٥(
)CCPR/C/79/Add.105( ٨، الفقرة. 
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 املشتركة بني العهدين هي الوحيدة اليت تـرد يف          ١ من املادة    ١قرة  ويف حني أن الف     -١١
 ٣ و ٢ من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، فإن حمتوى الفقرتني             ٣ املادة

 ٣ فضالً عن ضرورة قراءة املادة    .  من اإلعالن  ٣٢ و ٢٣ املشتركة يرد يف املادتني      ١ من املادة 
الواردة يف  ) ٣١-٢٥ و ٢٠ و ١٢ و ١١ و ١٠(جمموعة من املواد    املشتركة جنباً إىل جنب مع      

 ٣كما ينبغي قراءة املادة     .  تتعلق بشكل عام مبسألة األراضي واألقاليم واملوارد       هياإلعالن، و 
، ٢٨ واملادة ٢٦ يف ضوء املواد اليت تتعلق حتديداً بالصناعات االستخراجية، واليت تشمل املادة     

فاملادة األخرية توفر محاية مماثلة لتلك املتاحـة        .  بأمهية خاصة   اليت تتسم  ٣٢ويف ضوء املادة    
هنا تكفل احلصول على موافقة الـشعوب       إ املشتركة إذ    ١ من املادة    ٣ و ٢مبوجب الفقرتني   

األصلية احلرة واملسبقة واملستنرية قبل إقرار الصناعات اخلاصة باستخدام أراضيها أو أقاليمها            
 .ومواردها

 ذلك، ينبغي أخذ املعاهدات ومبادئ املعاهدات يف االعتبار عند تطوير           وباإلضافة إىل   -١٢
 من  ١٥ و ١٤ و ٨ و ٧الصناعات االستخراجية، مبا يتمشى وإعالن احلق يف التنمية والفقرات          

علـى   منه، ٣٧ و٣٢ و ٣ واملواد    إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية       ةديباج
ين بقضايا الشعوب األصلية يف تقريره عـن دورتـه التاسـعة    املنتدى الدائم املع أعلنه  حنو ما   

)E/2010/43-E/C.19/2010/15 ٧، الفقرة.( 

بذلك، أرسى القانون الدويل مبدأ واضحاً حلق الشعوب األصـلية يف           وفيما يتصل     -١٣
 مـن   ٢ويستند هذا املبدأ، يف مجلة أمور، إىل الفقـرة          . السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية    

 املشتركة بني العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وإعالن األمم املتحدة بشأن            ١ دةاملا
فمبدأ السيادة الدائمة جزء ال يتجزأ من حق الشعوب األصـلية يف    . حقوق الشعوب األصلية  

تقرير مصريها؛ واعترافاً بذلك، أفاد املقرر اخلاص املعين بالسيادة الدائمة للشعوب األصـلية             
احلق يف تقرير املصري يشمل اليوم جمموعة من البدائل اليت من بينها            "وارد الطبيعية بأن    على امل 

احلق يف املشاركة يف حكم الدولة، فضالً عن احلق يف أشكال متنوعة من االستقالل الـذايت                
ولكي يكون هلذا املفهوم احلديث مغزى، جيب من الناحية املنطقية والقانونية           . واحلكم الذايت 

، E/CN.4/Sub.2/2004/30" (تضمن احلق األساسي يف السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية        أن ي 
 ).١٧الفقرة 

وميثل االعتراف بسيادة الشعوب األصلية الدائمة على األراضي واألقاليم واملـوارد             -١٤
 ). ٨املرجع ذاته، الفقرة " (لتقرير مصريها السياسي واالقتصادي بصورة جمدية"شرطاً أساسياً 

 التنمية املستدامة واملسؤولية واحلقوق البيئية  -٢  

لقد كان أحد الشواغل األساسية للشعوب األصلية، فيما يتعلق بتطـوير الـصناعة               -١٥
االستخراجية، إضافة إىل نزع ملكية أراضيها وأقاليمها ومواردها، هو بشكل عام ما يترتب             

 فأمناط التنمية هذه تتعارض مـع منـاذج         .على ذلك من عدم استدامة التنمية وتدهور البيئة       
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التنمية التقليدية للشعوب األصلية وترجع جذورها إىل عدم االعتراف مبا للشعوب األصـلية             
 .)٦(من حقوق إنسان على الصعيد الدويل

وقد أبدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تعليقها على العالقة القائمة بـني حقـوق                -١٦
 من العهد الدويل    ٢٧ بصدد املادة     وذلك فة ومناذج التنمية املستدامة   الشعوب األصلية يف الثقا   

 :اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

ن الثقافة تتبدى بأشكال كثرية، من بينها أسلوب خـاص للعـيش يـرتبط              إ  
وميكن أن يشمل هذا احلق     . باستخدام موارد األرض، ال سيما يف حالة الشعوب األصلية        

يد األمساك أو احليوانات واحلق يف العيش يف احملميات الطبيعية اليت           أنشطة تقليدية مثل ص   
وقد يتطلب التمتع هبذه احلقوق تدابري قانونية إجيابية للحماية وتـدابري          . يصوهنا القانون 

 . )٧(لضمان املشاركة الفعالة ألفراد مجاعات األقليات يف القرارات اليت متسهم

 بقضايا الشعوب األصلية أيضاً انتـهاكات احلقـوق         وقد ربط املنتدى الدائم املعين      -١٧
الثقافية واحلقوق املنبثقة عن املعاهدات بالتنمية غري املستدامة، وبالذات السياسات والـربامج            

 هلا  نتاليت تتجاهل السالمة الثقافية والعالقات التعاهدية وحقوق الشعوب األصلية واليت كا          
ويورد املنتدى عدة حلول للتنميـة غـري        . )٨(يشتهانتيجة لذلك آثار سلبية على حياهتا ومع      

ومن . املستدامة، اليت ميكن أن تكون ذات فائدة للشعوب والدول والصناعات االستخراجية          
بني هذه احللول تعزيز تقرير املصري من خالل األنشطة االقتصادية اجلماعية، واحلفاظ علـى              

ر فيها إىل النتائج املستهدفة من حيث       سالمة حكم الشعوب األصلية، وتنفيذ مناذج تنمية ينظ       

__________ 

 منشورات األمم املتحدة، رقـم املبيعـات   (State of the World's Indigenous Peoplesيف التقرير املعنون  )٦(
09.VI.13(يصرح واضعوه مبا يلي ،:  

أن عدم كفاية األطر القانونية قـد       "صلية هي   يف كثري من املناطق، كانت جتربة الشعوب األ         
أدت إىل اختالل أمناط حيازهتا واستخدامها ألراضيها التقليدية، وجتزؤ وفقدان األراضي التقليديـة،             

أو /وحدوث تغريات يف أمناط االستيطان، وخصخصة أراضي اجملتمعات احمللية، وتدهور األراضـي و          
مية، وعدم كفاية عملية ختصيص األراضـي وافتقارهـا إىل          املوارد، وعدم االعتراف باحلقوق اإلقلي    

يات فعالة لفض املنازعات، وعدم فعالية السجالت العقاريـة، وصـعوبة           لاإلنصاف، واالفتقار إىل آ   
وأفرزت هذه العوامل توترات حملية على حيـازة        . إجراءات ترسيم األراضي وإصدار سندات متلكها     

راضي اإلنتاجية، مما أثـر علـى االسـتقرار االقتـصادي           األراضي وقلة إمكانية احلصول على األ     
  ). من النص اإلنكليزي٨٧. ص" (واالجتماعي للشعوب األصلية وجمتمعاهتا احمللية

  ...  
تشعر الشعوب األصلية بأن كثرياً من السياسات اإلمنائية موجه بصورة مباشـرة أو غـري               و  

 ). من النص اإلنكليزي٨٨. ص(. مباشرة إىل إضعاف أساليب إنتاجها أو القضاء عليها
 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧، اآلراء املعتمدة يف بوما بوما ضد بريو، ١٤٥٧/٢٠٠٦البالغ رقم  )٧(
 .٢٣، الفقرة E/C.19/2010/14الوثيقة  )٨(
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حتسني نوعية احلياة، وإثراء مفهوم التوازن مع أمنا األرض، وتعزيـز املمارسـات الروحيـة        
 ). ٢٨، الفقرة E/C.19/2010/14(ومؤسسات معارف الشعوب األصلية 

عوب ولتعزيز احلقوق املنبثقة عن املعاهدات واملبادئ التعاهدية صلة بتعزيز تنمية الش            -١٨
 من  ١٥ و ١٤ و ٨ و ٧ وللفقرات   ٣٧ و ٣٢ و ٣األصلية يف ظل ثقافتها وهويتها وفقاً للمواد        

ديباجة إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية وإعـالن احلـق يف التنميـة                
)E/2010/43-E/C.19/2010/15 ٧، الفقرة .( 

ومجيـع هـذه    . )٩(وقد أصدرت الشعوب األصلية عدة إعالنات ذات صلة بالتنمية          -١٩
اإلعالنات تسعى إىل حتقيق التوازن والتنسيق وتستحق أن توىل عناية خاصة لوضعها موضع             

 : على ما يلي)١٠(فعلى سبيل املثال، ينص إعالن مانيال. التنفيذ

لقد تالشى تنوع ثقافتنا إىل حد كبري بسبب الصناعات االستخراجية الـيت     
. قاليم واملوارد اليت تقوم عليها ثقافتنـا      قضت على التنوع البيولوجي واألراضي واأل     

رضت واستيطان سـكان    النظم االستعمارية اليت فُ   بفعل  وتالشى تنوعنا الثقايف أيضاً     
عن " التنمية"فالشركات تدخل أقاليمنا بوعد حتقيق      . ينتمون إىل الشعوب األصلية    ال

 هذه الوعود،   ورغم. طريق العمالة وبناء املرافق األساسية ودفع الضرائب احلكومية       
ع يعاين منه الذين يعيـشون بـالقرب مـن مـشاريع            قال تزال هناك حالة فقر مد     

وقد أشعلت هذه احلالة الرتاعات بني الشعوب األصـلية         . الصناعات االستخراجية 
والدولة وشركات الصناعات االستخراجية كما تسببت يف حـدوث انقـسامات           

 . داخل جمتمعات الشعوب األصلية نفسها

ن الشواغل األساسية األخرى ذات الصلة باحلقوق الثقافية احلاجـة إىل محايـة             وم  -٢٠
املواقع املقدسة يف سياق تطوير الصناعات االستخراجية، كما وردت اإلشارة إىل ذلـك يف              
تقرير فريق اخلرباء الدويل الذي عقد اجتماعاً بشأن الـصناعات االسـتخراجية، وحقـوق              

 :من الناحية االجتماعيةات الشركالشعوب األصلية ومسؤولية 

جيب أن يتوقف تدمري املواقع املقدسة للشعوب األصلية واملناطق اليت هلـا              
وعلـى الـدول    . أمهية روحية وثقافية بالنسبة هلا بفعل الصناعات االسـتخراجية        

األطراف يف اتفاقية اليونسكو املتعلقة حبماية التراث الثقايف والطبيعـي العـاملي أن             
ه السرعة للضرورة امللحة املتمثلة يف االعتراف احلقيقي بـاحلقوق          تتصدى على وج  

__________ 

بـشأن  عاملي حلقوق األرض وبيـان مبيـدجي   انظر على سبيل املثال اتفاق شعوب كوتشابامبا واإلعالن ال    )٩(
 .لسابع ومبدأ احليطةوصاية اجليل ا

. ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥-٢٣اعتمد يف املؤمتر الدويل للصناعات االستخراجية والشعوب األصلية، مانيال،           )١٠(
ولالطالع على مثال يتعلق بكيفية احترام املمارسات الثقافية واملعارف التقليدية للشعوب األصلية، انظـر               

 Local and Indigenous Traditional Knowledge: Engagement and Useالوكالة الكندية للتنمية الدولية،

for Sustainable Development (2010). 
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الدينية والثقافية والروحية للشعوب األصلية، مبا يف ذلك مواقعها املقدسة يف سـياق             
 .)١١(مشاريع استخراج املوارد الطبيعية

عوب املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان باعتبار أن هلا صلة بالش             -٣  
 التركيز على الصناعات االستخراجية، مع األصلية واحلق يف املشاركة يف صنع القرارات

جرى يف السنوات األخرية توضيح املعايري الدولية املتعلقة بأدوار ومسؤوليات كـل              -٢١
مـن  أنشطة األعمال التجارية    التجارية الفاعلة بصدد ما ختلفه      وكيانات األعمال   من الدول   

ق اإلنسان، واليت تنطبق أيضاً على احلاالت اليت كثرياً ما تواجهها الـشعوب             آثار على حقو  
ووافق جملس حقوق اإلنسان باإلمجـاع      . األصلية يف سياق عمليات الصناعات االستخراجية     

تنفيذ إطار  :  على املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان        ١٧/٤ يف قراره 
وهبـذه  ). ، املرفـق  A/HRC/17/31" (احلماية واالحترام واالنتـصاف   "األمم املتحدة املعنون    

املوافقة، أصبحت املبادئ التوجيهية بالفعل املعيار العاملي ذا احلجية للتصدي لتحديات حقوق            
 . اإلنسان ذات الصلة باألعمال التجارية

ت واجب الدولة يف احلماية من انتـهاكا       )أ: (ويقوم اإلطار على ثالث ركائز هي       -٢٢
التجارية، من خالل سياسـات     مؤسسات األعمال   ثالثة حلقوق اإلنسان، مبا فيها      األطراف ال 

احترام حقوق اإلنسان، مما    عن  مسؤولية الشركات    )ب(ووأنظمة وأحكام قضائية مناسبة؛     
التجارية أن تتصرف بالعناية الواجبة لتجنب انتهاك حقوق        األعمال  يعين أن على مؤسسات     

احلاجة إىل زيادة وصـول ضـحايا        )ج(اآلثار الضارة اليت تشارك فيها؛ و     اآلخرين ومعاجلة   
انتهاكات حقوق اإلنسان ذات الصلة باألعمال التجارية إىل سبل االنتصاف القضائية وغـري     

 ). ٦، الفقرة A/HRC/17/31(القضائية على السواء 

رية يف مجيـع    التجااألعمال  وتنطبق املبادئ التوجيهية على مجيع الدول ومؤسسات          -٢٣
التجارية على أنشطة األعمال احلاالت اليت تنفذ فيها األنشطة، مبا يف ذلك تلك اليت تؤثر فيها           

التجارية يف اختاذ اخلطوات    ومؤسسات األعمال   شرع عدد من الدول     قد  و. الشعوب األصلية 
نفيذ هذه املبادئ األوىل لتنفيذ املبادئ التوجيهية؛ على أن األعمال املتعلقة بتقدمي اإلرشادات لت  

 . )١٢(التوجيهية يف سياقات معينة وتقييمه ال تزال يف مراحلها األولية

تجارية بتطبيق مجيع املبادئ    مؤسسات األعمال ال  ومن املهم أن تقوم مجيع الدول ومجيع          -٢٤
 ). ٦ ، املرفق، صA/HRC/17/31" (بطريقة غري متييزية"التوجيهية بالذات على الشعوب األصلية 

__________ 

 .٤٢، الفقرة E/C.19/2009/CRP.8الوثيقة  )١١(
حقـوق  ، إنشاء الفريق العامل املعين باألعمال التجارية و       ١٧/٤قرر جملس حقوق اإلنسان أيضاً، يف القرار         )١٢(

 . أمور يف تعزيز نشر وتنفيذ املبادئ التوجيهية بشكل فعال وشاملوالية تتمثل يف مجلةوأسند إليه اإلنسان 
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العناصر التالية بعض األفكار األولية املتعلقة بكيفية ارتباط جوانب من املبادئ           قدم  وت  -٢٥
صـنع القـرارات فيمـا يتعلـق        املشاركة يف   التوجيهية مبمارسة حق الشعوب األصلية يف       

زيادة دراستها  جامعة مانعة، بل إن     ليست  هذه  وقائمة العناصر   . )١٣(بالصناعات االستخراجية 
 ينبغـي تنفيـذه بالتعـاون مـع         الصلة إمنا تشكل مشروعاً أطول أجالً     هي والقضايا ذات    

 . أخرى أطراف

ففيما يتعلق بالركيزة األوىل للمبادئ التوجيهية، أال وهي واجب الدولة يف احلمايـة              -٢٦
ئيسية التالية ذات صـلة     من انتهاكات األطراف الثالثة حلقوق اإلنسان، قد تكون النقاط الر         

 :التجارية اليت تؤثر على الشعوب األصليةعمال األنشطة بأبوجه خاص 

الدولية يف جمال حقوق اإلنسان     اللتزاماهتا  قد تكون الدول يف حالة انتهاك         )أ(  
حيثما أمكن نسب انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها أطراف فاعلة خاصـة إىل هـذه               

نتهاكات الـيت ترتكبـها     ن اختاذ اخلطوات املالئمة ملنع اال      تعجز الدولة ع   الدول، أو حيثما  
 أداء واجب احلمايـة     ولدى. األطراف اخلاصة الفاعلة والتحقيق فيها واملعاقبة عليها وجربها       

التجارية اليت ميكن أن ختلف آثاراً على حالة الشعوب األصلية أو           األعمال  أنشطة  فيما يتعلق ب  
ا الـدول مـع القـوانني       اليت ختلف عليها آثاراً بالفعل، جيب أن تتمشى التدابري اليت تتخذه          

والقواعد واملعايري الدولية ذات الصلة بالشعوب األصلية مثل إعالن األمم املتحـدة بـشأن              
بشأن الـشعوب   ) ١٩٨٩(١٦٩حقوق الشعوب األصلية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         

 األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة؛

ق اإلنسان للشعوب األصـلية يف      ينطبق واجب الدولة أيضاً يف محاية حقو        )ب(  
التجارية عندما متنح تراخيص وتصاريح التنمية ذات الصلة بأراضـي          األعمال  سياق أنشطة   

فكما تنص عليه املعايري ذات الصلة بشأن احلقـوق الـيت           . وأقاليم وموارد الشعوب األصلية   
مشاركة الـشعوب   االعتبار  تتمتع هبا الشعوب األصلية بالتحديد، ينبغي للدولة أن تأخذ يف           

  يف مجيع مراحل صنع القرارات يف هذه العمليات؛مشاركة كاملةاألصلية 

هو أن تقوم الدولـة بإنفـاذ       احلماية  إن ما يعنيه الوفاء بواجب الدولة يف          )ج(  
التجارية باحترام حقوق اإلنسان،    األعمال   مؤسساتالقوانني اليت يكون الغرض منها مطالبة       

انني والسياسات األخرى اليت تركز على األعمال التجارية احتـرام          وضمان أن ال تقيد القو    
مؤسسات األعمال التجارية حلقوق اإلنسان بل أن تسمح باحترامها، مبا يف ذلك يف حالـة               

 األعمـال  ويتطلب ذلك أيضاً أن توفر الدولة إرشادات فعالة ملؤسسات        . الشعوب األصلية 
كيفية احترام حقوق اإلنسان يف كامـل       بشأن   التجارية، مبا يف ذلك املؤسسات احلكومية،     

 سيما يف املناطق املتضررة باملنازعات؛ مراحل عملياهتا، ال

__________ 

لالطالع على حتليل كامل، يرجى النظر يف ورقة غرفة مؤمتر آلية اخلرباء بشأن املوضوع، املقـرر توزيعهـا         )١٣(
 .خالل انعقاد الدورة اخلامسة
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 واجب  ، مبوجب التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان       ،إن على الدول    )د(  
إرساء أطر قانونية وسياساتية ترصد وتنفذ بالفعل القوانني والقواعد واملعـايري الدوليـة ذات    

اإلدارات املكلفـة   تكـون   و. لة، مبا يف ذلك احلق يف املوافقة احلرة واملسبقة واملـستنرية          الص
 . معلومات والتدريب والدعتوفر اململزمة بأن خصيصاً بتناول شؤون الشعوب األصلية 

وفيما يتعلق بالركيزة الثانية للمبادئ التوجيهية، أال وهي مسؤولية الشركات عـن              -٢٧
ن، ميكن أن تكون النقاط الرئيسية التالية ذات صلة يف سياق العمليات            م حقوق اإلنسا  ااحتر

 :التجارية اليت تؤثر على الشعوب األصلية

األعمال احترام حقوق اإلنسان بأن تتجنب مؤسسات       عن  تقضي املسؤولية     )أ(  
التجارية إحداث أو اإلسهام يف إحداث آثار ضارة من خالل األنشطة الـيت تقـوم هبـا،                 

هلذه اآلثار مىت وقعت؛ ومنع أو التخفيف من حدة اآلثار الضارة حبقوق اإلنـسان         والتصدي  
 اليت ميكن أن تشارك فيها أو تشارك فيها بالفعل من خالل عالقاهتا التجارية؛

التجارية عن احترام حقوق اإلنـسان      األعمال  تنطبق مسؤولية مؤسسات      )ب(  
ن حجمها وقطاعها وسياق عملياهتا     التجارية بصرف النظر ع   األعمال  على مجيع مؤسسات    
 وملكيتها وهيكلها؛

التجارية عن احترام حقوق اإلنسان إىل      األعمال  تشري مسؤولية مؤسسات      )ج(  
حقوق اإلنسان املعترف هبا دولياً، مبا يف ذلك يف حالة الشعوب األصلية، وإىل اتفاقية منظمة               

 ق الشعوب األصلية؛وإعالن األمم املتحدة بشأن حقو ١٦٩العمل الدولية رقم 

التجارية مبسؤوليتها عن احترام حقـوق      األعمال  إن شرط وفاء مؤسسات       )د(  
ويشمل ذلك التزامـاً يف  . اإلنسان يقضي بأن تكون لديها سياسات وعمليات مالئمة وفعالة   

جمال سياستها العامة باحترام حقوق إلنسان؛ وعمليات إيالء العناية الواجبة بغرض حتديـد             
يها ملا ختلفه من آثار ضارة حبقوق اإلنسان، واحليلولة دون حدوثها، والتخفيـف             كيفية تصد 

من حدهتا وحتمل املسؤولية عنها؛ وعمليات ُتمكن من معاجلة أي آثار ضارة حبقوق اإلنسان، 
وعند القيام بعمليات يف سياق أراضي وأقـاليم ومـوارد الـشعوب            . حتدثها أو تسهم فيها   

ليات إيالء العناية الواجبة عناية خاصة للمخاطر الـيت تواجههـا           األصلية، جيب أن تويل عم    
كما جيـب  . الشعوب األصلية، مبا يف ذلك املخاطر املختلفة اليت قد يواجهها النساء والرجال 

أن تنفذ عمليات إيالء العناية الواجبة بطريقة تتيح مشاركة جدية مع الشعوب األصلية مـىت               
ويشمل ذلك أخذ احلواجز اللغوية يف االعتبار . ها اإلنسانيةكان هناك احتمال بأن تتأثر حقوق 

وعلى الشركة اليت هلا موطئ     . هي وغريها من احلواجز اليت حيتمل أن تعوق املشاركة الفعلية         
قدم يف مناطق الشعوب األصلية أن تضع سياسة عامة تتناول طريقة تعاملها مـع الـشعوب                

. ثقايف للشعوب األصلية أن تفعل الشيء ذاتـه       وعلى أية شركة تستخدم التراث ال     . األصلية
وينبغي لعمليات توخي العناية الواجبة أن تراعي حق الشعوب األصلية يف املوافقـة احلـرة               

 واملسبقة واملستنرية؛
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التجارية على استعداد إلبالغ اجلهـات   األعمال  جيب أن تكون مؤسسات       ) ه(  
اليت تلحق حبقوق اإلنسان، خاصة عندما تثار اخلارجية مبعلومات تتعلق بكيفية تصديها لآلثار       

وإذا كانت هناك خماطر وقوع آثـار       . املخاوف من جانب الشعوب األصلية أو بالنيابة عنها       
التجارية أن تبلغ رمسيـاً عـن كيفيـة         األعمال  على حقوق اإلنسان، تعني على مؤسسات       

سـياق  معلومات ذات صلة يف وباإلضافة إىل النظر يف ما إذا كان ينبغي إدراج          . معاجلتها هلا 
التجارية أن تأخذ أيضاً يف االعتبار حالة أصحاب        األعمال  اإلبالغ الرمسي، ينبغي ملؤسسات     

املصاحل املتضررين، وميكن أن يأخذ البالغ أيضاً شكل عقد اجتماعات ومشاورات شخصية            
 مع هؤالء املتضررين؛

 جتد فيها أهنا تـسببت      التجارية يف احلاالت اليت   األعمال  ملؤسسات  ينبغي    )و(  
أسهمت يف إحداث آثار ضارة بالشعوب األصلية أن تقوم مبعاجلة هذه اآلثار أو التعاون يف  أو

وقد وضعت معايري آلليات التظلم علـى املـستوى         . معاجلتها من خالل عمليات مشروعة    
حـق  التنفيذي أو مستوى املوقع، ويتسم عدد منها بأمهية خاصة يف سياق اآلثـار الـيت تل               

بالشعوب األصلية، مثل ضمان إمكانية الوصول إليها بتوفري مساعدة كافية ألولئك الذين قد             
صاف بضمان وصول األطراف املتـضررة إىل       نيواجهون حواجز معينة حتول دون ذلك، واإل      

مصادر املعلومات واحلصول على املشورة واخلربة الالزمة لبدء عملية تظلم بشكل مـستنري             
األعمال وينبغي للعمليات اليت تشارك فيها مؤسسات       . نصاف واالحترام وعملية تتصف باإل  

التجارية ملعاجلة اآلثار الضارة بالشعوب األصلية أن تكون على علم أيضاً باملعـايري الدوليـة    
 من إعالن األمـم املتحـدة   ٤٠ و٣٢ و٢٨ و٢٧ و١منها بوجه خاص املواد وذات الصلة،   

 مـن   ١، والفقـرة    ٩ من املادة    ٢ والفقرة   ٨ و ٥ و ٣د  بشأن حقوق الشعوب األصلية واملوا    
 . ١٦٩ من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٥ و١٣ و١٢ و١١ ، واملواد١٠ املادة

وفيما يتعلق بالركيزة الثالثة للمبادئ التوجيهيـة، أال وهـي الوصـول إىل سـبل                 -٢٨
 :األصليةاالنتصاف، ميكن أن تكون النقاط التالية ذات أمهية خاصة للشعوب 

جيب على الدول، كجزء من واجبها املتمثل يف احلماية من االنتهاكات اليت              )أ(  
التجارية يف جمال حقوق اإلنسان، أن تتخذ اخلطوات املالئمـة          مؤسسات األعمال   ترتكبها  

 ؛لضمان وصول املتضررين، مبن فيهم الشعوب األصلية، إىل سبل االنتصاف

إىل الرجـوع   صاف املالئمة للشعوب األصلية     ينبغي عند حتديد سبل االنت      )ب(  
  من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛٤٠ و٣٢ و٢٨ و٢٧املواد 

إن أحد احلواجز األساسية اليت حتول دون وصول الـشعوب األصـلية إىل              )ج(  
لك، وللتغلب على ذ  . سبل االنتصاف هو استبعادهم من الوصول إىل اآلليات القضائية الفعالة         

ينبغي إيالء عناية خاصة حلقوق واحتياجات الشعوب األصلية يف كل مرحلة مـن عمليـة               
 االنتصاف، أال وهي سبل الوصول واإلجراءات والنتائج؛



A/HRC/21/55 

13 GE.12-16057 

ميكن أن تقوم آليات التظلم على أساس الوساطة وينبغي أن تكون مالئمة               )د(  
ء آليات التظلم مراعاة اآلليـات      وينبغي عند إنشا  . من الناحية الثقافية وأن تستند إىل احلقوق      

التقليدية للشعوب األصلية مثل دوائر العدل ومناذج العدالة اإلصالحية اليت تـضم الـشيوخ              
 وغريهم من احملافظني على املعارف التقليدية حيثما سعت إليها الشعوب األصلية املعنية؛

ز الوصـول   لشعوب األصلية إلزالة حواج   لصاحل ا ينبغي تنفيذ تدابري خاصة       ) ه(  
 تلك اليت تتعلق بقلة علمها هبا، وحواجز اللغة، ومعرفـة القـراءة             هاإىل آليات التظلم، مبا في    

 . والكتابة، والتكاليف، واملوقع املادي واخلوف من االنتقام

  العامةالسياسة  -باء  

 األساس املنطقي  -١  

علق بالصناعات  إن أمهية ضمان مشاركة الشعوب األصلية يف صنع القرارات اليت تت            -٢٩
فهذه األمهية نابعة أيضاً    . االستخراجية ال تعود إىل حقوق اإلنسان واجلانب الواقعي فحسب        

مفهوم الشعوب األصلية التارخيي لتجارب قمعها واستعمارها، وهي جتارب مشلـت يف            من  
 حاالت كثرية استيعاب أراضيها وأقاليمها ومواردها قسراً وسرقتها، والتمييز الشديد وغـري           

واحتمـال أن   . املشروع ضدها، الذي كثرياً ما مت بالقوة وبتأكيد السيطرة السياسية عليهـا           
احتمال قائم بالفعـل نظـراً      هو  التارخيية  هذه املظامل   تواصل األنشطة االستخراجية مضاعفة     

لشدة اختالل توازن القوة يف كثري من احلاالت مثل املوارد املالية، كما أكدت ذلك التجارب   
وإن ما يزيد   . ية اليت عانت منها أحياناً الشعوب األصلية يف جمال األنشطة االستخراجية          السلب

من تفاقم املخاطر املتعلقة حبقوق اإلنسان واملرتبطة باألنشطة االستخراجية يف أقاليم الشعوب            
 . األصلية أو تلك اجملاورة هلا هو هتميشها حالياً يف كثري من الدول

ىل التصدي للحواجز اليت تعترض حـق الـشعوب األصـلية يف            وال تزال احلاجة إ     -٣٠
املشاركة الكاملة يف تنمية الصناعات االستخراجية على أراضيها وأقاليمها تشكل مصدر قلق            

 ).، املرفقA/HRC/18/42 (٢ملحاً، كما ورد ذلك يف املشورة رقم 

 طابع القضايا امللح وأمهيتها  )أ(  

 حبقوق الشعوب األصلية، على أساس البالغات الـيت         لقد أشار املقرر اخلاص املعين      -٣١
تلقاها والزيارات القطرية اليت قام هبا، إىل أن الصناعات االسـتخراجية العاملـة يف أقـاليم                

علـى  " بل وحىت مفجـع   "كون هلا أثر سليب،     ياألصلية أو بالقرب منها ميكن أن       الشعوب  
شاريع استخراج املوارد الطبيعية وغريها تنفيذ م"وأفاد أيضاً بأن . )١٤(حقوق الشعوب األصلية

__________ 

   / تـشرين األول   ١٧(معية العامة   انظر بيان املقرر اخلاص إىل اللجنة الثالثة يف الدورة السادسة والستني للج            )١٤(
 : وميكن االطالع عليه على املوقع الشبكي التايل). ٢٠١١أكتوبر 

http://unsr.jamaesanaya.org/statements/statement-of-special-rapporteur-to-un-general-assembly-2011.  
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من املشاريع اإلمنائية يف أراضي الشعوب األصلية أو بالقرب منها قد أصبح واحداً من أهـم                
الشواغل لدى تلك الشعوب يف مجيع أحناء العامل، ورمبا أيضاً أكرب مـصدر مـن مـصادر                 

 ). ٥٧الفقرة ، A/HRC/18/35" (التحديات اليت تواجهها إلعمال حقوقها بالكامل

 احلاجة إىل توضيح ملكية املوارد الطبيعية  )ب(  

كثرياً ما تالحظ الدول والصناعات اخلاصة أن األطر السياساتية والتشريعية تفتقر إىل           -٣٢
. اليقني يف حالة التوفيق بني حقوق الشعوب األصلية يف سياق الـصناعات االسـتخراجية             

لكية املوارد الطبيعية؛ إذ تدعي الدول يف كثري مـن          والقضية الرئيسية لعدم اليقني هذا هي م      
هلذه املوارد دون مراعاة حقوق الشعوب األصلية، مما يفضي إىل نـزع            " امتالكها"احلاالت  

 . )١٥(ملكية أراضيها وأقاليمها ومواردها

وجود ثغـرات قانونيـة     "ظ املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية        قد الح و  -٣٣
يف املعايري املتعلقة بالصناعات االستخراجية وعدم اتساقها يف بلدان املنـاطق     ة مهمة   يوسياسات
وباإلضافة إىل ذلك، أعرب الكثري من املؤسسات اخلاصة اليت ردت على هـذا             . )١٦("مجيعها

عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى عدم اليقني الـذي  "االستبيان املتعلق بالصناعات االستخراجية   
ويفيد استقصاء للردود الواردة من قطاع األعمال التجارية بـأن          . ريكتنف إجراءات التشاو  

األسئلة تظل قائمة فيما يتعلق بنطاق املشاورات وآثارها، فضالً عن الظروف احملددة اليت قد              
وينعدم اليقني أيضاً لدى احلكومات والـشركات التجاريـة يف          . تؤدي إىل واجب التشاور   

ترسـم    معها، ال سيما جمتمعات الشعوب األصلية اليت مل        حتديد اجملتمعات اليت جيب التشاور    
الدولة حدود أراضيها واجملتمعات اليت يعيش فيها السكان األصليون وغري األصـليني علـى              

هذا فضالً عن أن افتقار اللوائح إىل اليقني قد يكون          ). ٤٥، الفقرة   A/HRC/18/35" (السواء
 ). ٤٨املرجع ذاته، الفقرة (مكلفاً 

حظ املقرر اخلاص أيضاً عدم وضوح رؤية األطراف الفاعلة املختلفة ملـضمون            وال  -٣٤
ونطاق حق املشاركة يف صنع القرارات والشروط احملددة ملبدأ املوافقـة احلـرة واملـسبقة               

فهم متباين أو غامض لنطاق ومـضمون حقـوق         "يفيد بأنه ال يزال هناك      وهو  . واملستنرية
ؤولية الدولة عن ضمان محاية هذه احلقوق يف سـياق          الشعوب األصلية ولدرجة وطبيعة مس    

 ). ٦٠املرجع ذاته، الفقرة " (الصناعات االستخراجية

وعالوة على قلة الوضوح، فإن عدم االمتثال حلق الشعوب األصلية يف املشاركة يف               -٣٥
يف صنع القرارات يرتبط فيما يبدو بانعدام اإلرادة السياسية بقدر ما يرتبط بانعـدام الـيقني                

 .اخلطوات العملية الواجب اختاذها الحترام حقوق الشعوب األصلية

__________ 

 .E/C.19/2009/CRP.8 وE/CN.4/Sub.2/2004/30انظر  )١٥(
 ). أعاله١٤احلاشية ( حبقوق الشعوب األصلية، البيان املقرر اخلاص املعين )١٦(
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 احلقوق اإلجرائية مقابل احلقوق األساسية  )ج(  

قلق بشأن احلقوق اإلجرائية اليت جيب أال تكون هلا األوليـة علـى احلقـوق      أبدي    -٣٦
 يف  فيما يتعلـق حبقهـا    ) ٣٦ و ١٨، الفقرتان   E/C.19/2011/5(األساسية للشعوب األصلية    
فحقوق الشعوب األصلية يف املشاركة يف صنع القرارات املتعلقة         . املشاركة يف صنع القرارات   

الستخراجية اليت تؤثر عليها جيب أن ال تفهم على أهنـا مقايـضة أو              لصناعات ا مبؤسسات ا 
مثل حق (فاجلوانب اإلجرائية للحق . مبادلة حلقوقها األساسية يف أراضيها وأقاليمها ومواردها  

مثل حق تقرير املصري واحلقوق األساسية      (قائمة على األرجح لتعزيز احلق األساسي       ) تشاورال
ويف هذا الصدد، مت االعتراف بأن اجلانب اإلجرائي قد         ). املتعلقة باألراضي واألقاليم واملوارد   

 ). ٣١، الفقرة A/HRC/18/43(حظي بعناية فائقة عن الالزم 

 واحلق يف املشاركة يف صنع القرارات يف سياق الـصناعات           نساء وفتيات الشعوب األصلية     )د(  
 االستخراجية

هناك عدة اعتبارات فريدة تتعلق بنساء الشعوب األصلية واحلق يف املشاركة يف صنع               -٣٧
اجتماع فريـق اخلـرباء     وهي اعتبارات حّددها    القرارات يف جمال الصناعات االستخراجية،      

 ٢٢ املادة: العنف ضد نساء الشعوب األصلية وفتياهتا     مكافحة  "الدويل األخري بشأن موضوع     
وحدد املشاركون يف اجتماع فريق     . "من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية       

د نساء الشعوب األصلية وفتياهتا من جانب اجلهات احلكوميـة          ضاخلرباء أن العنف املمارس     
األنشطة العسكرية  : "شملييف امليدان العام    ة  وغري احلكومية واجلهات التابعة للشركات العامل     

واألنشطة اليت تضطلع هبا الشركات املتعددة اجلنسيات والصناعات االستخراجية اليت تعمـل      
وهلذه اجلهات الفاعلة وأنشطتها تأثري . من دون حسيب أو رقيب يف أراضي الشعوب األصلية

تداء اجلنسي، واالجتـار بـاجلنس      سليب على نساء الشعوب األصلية وفتياهتا، يتمثل يف االع        
والدعارة والسخرة، واستغالل العامالت املتعاقدات الوافدات، والتشريد الـداخلي للمـرأة           

كـون  توباإلضافة إىل ذلـك، ميكـن أن        ). ٢١، الفقرة   E/C.19/2012/6" (والعنف البيئي 
ـ         إالصناعات االستخراجية آثار     لتنمية ساء يكولوجية واقتصادية وروحيـة فريـدة علـى ن

  املرجع ذاته، الفقرة  (األصلية لدى اضطالعهن بدورهن كراعيات تقليديات للبيئة         الشعوب
بد من إزالة هذه اآلثار الفريدة وأشكال العنف املمارس ضد نـساء الـشعوب               وال). ٢٧

األصلية وفتياهتا بفهم الطبيعة اهليكلية للعنف املمارس ضد نساء الشعوب األصـلية وذلـك              
ملة يف مجيع جوانب عملية صنع القرارات ومن خالل نظر جمتمعات الشعوب مبشاركتهن الكا 

 .E/C.19/2012/6(من حق تقريـر املـصري     ال يتجزأ   األصلية يف هذه املشكلة باعتبارها جزءاً       
 .)٥٠ و٤٦الفقرتان 
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 األمثلة احلالية  -٢  

 الشراكة    

لـشعوب األصـلية    ميكن أن تستفيد الصناعات االستخراجية القائمة يف أقـاليم ا           -٣٨
 .بالقرب منها ببناء الثقة والشراكة يف العمل معها أو

التجارية بـإجراء مـشاورات مـع       األعمال  أو مؤسسات   /وحيثما قامت الدول و     -٣٩
 . )١٧(الشعوب األصلية، وجب أخذ نتائج املشاورات يف االعتبار

ذ فيها احلـق يف     وفيما يلي جماالت تبني بوضوح امليادين األساسية اليت جيب أن ينف            -٤٠
اسـتخراج  ) د(تطوير الطاقة الكهرمائية،    ) ج(احلراجة،  ) ب(النفط والغاز،   ) أ: (املشاركة
، )مثل مـزارع لنخيـل الزيـت والـصويا        (تطوير أشكال أخرى من الطاقة       )  ه(املعادن،  

ففيما يتعلق مثالً بـالنفط والغـاز،       . تطوير خطوط األنابيب  ) ز(و) الزيت الثقيل ( القار )و(
شمل جماالت البحث الرئيسية مشاركة الشعوب األصلية يف وضع التـشريعات؛ وإجـراء             ت

الدراسات واملسوح املتعلقة باالهتزازات األرضية، من أوىل املراحل وحىت حتقيـق النتـائج؛             
ومنح تعويضات كافية للحصول على التصاريح واإلجيارات، وإجـراء عمليـات التنقيـب             

ويضات ميكن أن ترد أحياناً على أفضل وجـه يف اتفاقـات   والتطوير واالستصالح، وهي تع  
وميكن أن تأخذ هذه التعويضات شكل اإلتاوات أو األسـهم أو امللكيـة يف              . اآلثار واملنافع 

وفيما يتعلق بتطوير خطوط األنابيب، ستشمل الدراسة حق الشعوب األصـلية يف            . الشركة
ريح الوصول، والبناء، واتفاقات التدفق،     منح حقوق املرور، وتصا   (املشاركة يف مجيع املراحل     

ويف مجيع املراحل، ينبغي مراعـاة االلتزامـات        ). ومجيع تدابري السالمة واستصالح األراضي    
  . املتعلقة بالتنمية املستدامة، ومحاية البيئة وموافقة الشعوب األصلية احلرة واملسبقة واملستنرية

استها بشأن احلراجة، وتطوير الطاقـة      وال بد من زيادة تفصيل الشروط الواجب در         -٤١
وميكن البحث عـن عـدد مـن    . )١٨(الكهرمائية واستخراج املعادن وغري ذلك من األنشطة   

 . )١٩(املنظمات الرئيسية للوقوف على املبادئ التوجيهية واملعايري اليت ميكن أن تكون موجودة

__________ 

عدداً كبرياً من اجمليبني من السكان األصليني أكد أن         "أفاد املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية بأن          )١٧(
شركات استخراج املوارد جتري املشاورات باعتبارها جمرد عمل شكلي من أجل اإلسراع بتنفيذ أنـشطتها               

 ).٤٧، الفقرة A/HRC/18/35(، "شعوب األصليةداخل أراضي ال
من األنشطة األخرى ذات الفائدة لتحقيق التنمية خارج نطاق الصناعات االستخراجية األنشطة الـسياحية               )١٨(

اليت ميكن أن يكون هلا أثر ضار حبق الشعوب األصلية يف تقرير املصري وحقوقها فيمـا يتعلـق باألراضـي                    
لسياق، تكون املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقـوق اإلنـسان           ويف هذا ا  . واألقاليم واملوارد 

واجبة التطبيق هبدف احلفاظ على حقوق الشعوب األصلية من اآلثار اليت تتسبب أو ميكن أن تتسبب فيهـا            
 .تطورات السياحة
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بـشأن  لـدويل   عن اجتماع فريق اخلـرباء ا     الصادر  وكما ظهر بوضوح يف التقرير        -٤٢
 يف املائة من مساحة اليابـسة،       ٣٠الشعوب األصلية والغابات، فإن الغابات تشكل أكثر من         

هذا فـضالً عـن أن   . وهي األقاليم التقليدية اليت يعيش فيها عدد كبري من الشعوب األصلية     
ب كثرياً ما تعترب الغابات ملكاً عاماً للحكومة، دون أي اعتراف بأهنا أيضاً موطن للـشعو              "

للصناعات االستخراجية أن   "وأفاد اخلرباء بأنه ينبغي     ). ٩، الفقرة   E/C.19/2011/5" (األصلية
حتترم حقوق الشعوب األصلية وأن تدرك أنه ال جيوز هلا دخول أراضي الشعوب األصلية إال               
 بعد اتفاق يتم التوصل إليه عرب التفاوض معها حبسن نية استناداً إىل املعايري الدولية حلقـوق               

 ). ٤٧املرجع ذاته، الفقرة " (اإلنسان

ومن الضروري إجراء مشاورات مع الشعوب األصلية واحلصول على موافقتها احلرة             -٤٣
 وجيب أن تتمشى هذه االتفاقات مع فهمها        .واملسبقة واملستنرية بصدد ترتيبات تقاسم املنافع     

وضعته مؤسـسة التمويـل      الذي   ٧ويف حني أنه ميكن تعزيز معيار األداء رقم         . )٢٠(للمنافع
الفـرص الـيت مت     "الدولية بشأن الشعوب األصلية، فإنه يشري إىل النقطة املهمة ومفادها أن            

تعيينها جيب أن هتدف إىل حتقيق أهداف وأفضليات الشعوب األصلية، مبا يف ذلك حتـسني               
 ). ٢٠الفقرة  ("مستوى معيشتها وحياهتا بطريقة مالئمة ثقافياً

 اجاالستنت  -ثالثاً  

إن حق الشعوب األصلية يف املشاركة يف صنع القرارات يف جمـال الـصناعات                -٤٤
االستخراجية يتوقف على االعتراف حبقوقها يف تقرير املصري وسـيادهتا الدائمـة علـى              

بدورها بالنفع علـى     دأن تعو كفالة هذه احلقوق    من شأن   و. أراضيها وأقاليمها ومواردها  
املستدامة ومحاية البيئة، على حنو ما أفاد به املقرر اخلـاص           اجلميع من حيث تعزيز التنمية      

 :املكلف بإجراء دراسة عن السيادة الدائمة للشعوب األصلية على مواردها الطبيعية

الواقع أن تزايد أنشطة استخراج املوارد يف األراضي واألقاليم التقليدية            
لشعوب، يؤدي إىل  ملواردها دون ضمان حقوق تلك ا      للشعوب األصلية استغالالً  

__________ 

يف كندا وإقلـيم    يف كندا، تضم هذه املنظمات الرابطة الوطنية للحراجة للشعوب األصلية، ورابطة التعدين              )١٩(
ومركز اخلربة الذي أنشئ حديثاً يف جمـال املـسؤولية          ) يف جمال التنمية الكهرمائية   (الكري يف خليج جيمز     
ويف آسيا، تضم هذه املنظمات مصرف التنمية اآلسيوي للمشاريع اإلمنائية بوجـه            . االجتماعية للشركات 

اف الشريكة يف الـشركات والـشعوب األصـلية         وباملثل، جيمع احلوار املاليزي بشأن الغابات األطر      . عام
ومن املصادر املرجعية أيضاً أعمال املنتدى الدائم املعين        . واحلكومة سعياً إلرساء معايري مقبولة بشأن احلراجة      

الشعوب األصلية  "بقضايا الشعوب األصلية، مبا يف ذلك اجتماع فريق اخلرباء الدويل بشأن املوضوع املعنون              
الشعوب األصلية، ومـساءلة الـشركات      " العمل الدولية للخرباء بشأن موضوع حقوق        وحلقة" والغابات

 ."والصناعات االستخراجية
أفاد املقرر اخلاص بأن تقاسم املنافع ال يشكل يف رأي بعض الشعوب األصلية أولوية عليا لكوهنا قد تفضل                   )٢٠(

 ).٥٥، الفقرة A/HRC/18/35( بيئة خالية من التلوث على حتقيق التنمية االقتصادية مثالً
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انتشار االضطراب العام واملشاكل الـصحية، وعـدم االسـتقرار الـسياسي            
 . واالجتماعي، وعدم اليقني القانوين يف أغلب األحيان

  ... 

يتبني من حتليل القانون الدويل املعين باملوضوع أن تطورات ذات شأن           و  
 حبقوق الشعوب   قد طرأت على القانون الدويل وعلى ممارسات الدول فيما يتعلق         

 األصلية يف متلك واستخدام أراضيها وأقاليمها ومواردها والتحكم فيها وإدارهتا         
ويف أغلب احلاالت، ُتظْهِر هذه التطورات وجود اعتـراف أكـرب حبقـوق             ... 

الشعوب األصلية يف التحكم يف أراضيها وأقاليمها ومواردها واختـاذ قراراهتـا            
 .)٢١(األراضي واألقاليم واملوارد وتنميتهابنفسها فيما يتعلق باستخدام هذه 

وخالصة ذلك هي زيادة االعتراف حبق الشعوب األصلية يف إعطـاء موافقتـها               -٤٥
   .احلرة واملسبقة واملستنرية أو رفض إعطائها

__________ 

والحظ املقرر اخلاص أيضاً أن مثة حاجة إىل إجـراء          . ٣٨ و ٣٤، الفقرتان   E/CN.4/Sub.2/2004/30الوثيقة   )٢١(
دراسة أخرى عن التدابري اليت ميكن اختاذها للحماية بفعالية من الصفقات اجلائرة واجملحفة اليت تعقد بـشأن              

 حبقوق تلك الشعوب يف اسـتخدام أراضـيها وأقاليمهـا           املوارد الطبيعية للشعوب األصلية، دون املساس     
 ).٦٦املرجع ذاته، الفقرة (ومواردها والتحكم فيها 
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  املرفق

الشعوب األصلية وحقها يف املـشاركة يف       ): ٢٠١٢(٤املشورة رقم       
  التركيز على الصناعات االستخراجية، مع صنع القرارات

  اخللفية  -ألف  
، وهي تستند إىل القانون والـسياسة       )١(٢تشكل هذه املشورة متابعة للمشورة رقم         -١

 الصلة بأمور منها السيادة الدائمة للشعوب األصلية على مواردهـا الطبيعيـة،             يالعامة ذو 
يل املبادئ التوجيهية بـشأن األعمـال       والتنمية املستدامة واملسؤوليات واحلقوق البيئية؛ وحتل     

؛ وإعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق        )، املرفق A/HRC/17/31(التجارية وحقوق اإلنسان    
  . الشعوب األصلية وغري ذلك من القوانني والقواعد واملعايري الدولية الرئيسية

ب ومن االجتاهات الظاهرة يف سياق استخراج املوارد يف أراضي وأقـاليم الـشعو              -٢
األصلية قيام املؤسسات الصغرية احلجم بتقدمي طلبات للحصول على تراخيص وتصاريح تباع       

ويف . بعد ذلك ملؤسسات كبرية احلجم قبل الشروع يف عملية استخراج املوارد أو أثناءهـا             
بعض احلاالت، كلما كانت الشركة أكرب تضاعف احتمال تضرر حقوق اإلنسان بآثارهـا             

من ذلك إىل حد ما بـضمان إدراج االتفاقـات       لوقاية  وميكن ا .  القوة نظراً الختالل موازين  
املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان اليت تعتمدها الشركات الصغرية يف شروط البيع للـشركات             

وتنطبق مسؤولية احترام حقوق اإلنسان انطباقاً كامالً ومتساوياً   . الكبرية أو يف شروط متلكها    
تلك الـيت متتلكهـا الـشعوب األصـلية         ها  جارية، مبا في  التاألعمال  على مجيع مؤسسات    

  . شركاهتا وتقوم بإدارهتا أو
وُتبدى هذه املشورة بالضرورة على مستوى عام؛ وينبغي تفسريها بشكل مـرن يف               -٣

  . )٢(ضوء السياق احملدد الذي جيري فيه االضطالع بنشاط التعدين أو التخطيط له وبنية إجنازه

__________ 

التقرير النهائي عن الدراسة املتعلقة بالـشعوب األصـلية واحلـق يف املـشاركة يف صـنع القـرارات                    )١(
)A/HRC/18/42املرفق ،.( 

، )A/HRC/12/34(ت األساسية للسكان األصـليني      تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريا        )٢(
 .٤٣ و٣٧الفقرتان 
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  القوانني  -باء  

  نطاق حق الشعوب األصلية يف املشاركة يف صنع القرارات  -١  
إن حق الشعوب األصلية يف املشاركة يف صنع القرارات فيما يتعلـق بالـصناعات                -٤

االستخراجية يرتبط حبقها يف تقرير املصري، وحقها يف االستقالل، ويف استشارهتا وبواجـب             
واملستنرية، كما حددت ذلك آليـة      الدول يف السعي للحصول على موافقتها احلرة واملسبقة         

  ).A/HRC/18/42انظر (اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية 

  إيضاحات بشأن املشاورات والتماس املوافقةقدمي ينبغي للدول ت  -٢  
التجارية والشعوب األصلية بعناصـر     األعمال  على الدول التزام بتزويد مؤسسات        -٥

وجيـب أن   . )٣(صلية يف املشاركة يف صنع القرارات     حق الشعوب األ  عمال  توضح هلا كيفية إ   
لإلطار الدويل حلقـوق    شركات األعمال التجارية    يكون اهلدف من ذلك هو ضمان احترام        
  . اإلنسان الذي ينطبق على الشعوب األصلية

  ال يقتصر حق املشاركة على احلقوق القانونية املعترف هبا يف األراضي واألقاليم واملوارد  -٣  
يقتصر حق الشعوب األصلية يف املشاركة يف صنع القرارات املتعلقة باألنـشطة            ال    -٦

االستخراجية على احلاالت اليت متتلك فيها الشعوب األصلية سنداً معترفاً به من الدولة علـى    
بل ميتد هذا   . )٤(األراضي واألقاليم واملوارد اليت جيري نشاط االستخراج فيها أو بالقرب منها          

حلاالت اليت متتلك فيها الشعوب األصلية األراضي واألقاليم واملوارد اخلاضـعة           احلق ليشمل ا  
لقوانينها، وتستخدمها وتطورها وحتكم الرقابة عليها يف املواقع اليت جتري فيهـا األنـشطة              

  . )٥(االستخراجية أو بالقرب منها أو يف تلك اليت يقترح أن جتري فيها هذه األنشطة
 صنع القرارات املتعلقة    هلا حق املشاركة يف   ، و لحَّ شعوب رُ  وبعض الشعوب األصلية    -٧

االستخراجية العاملة على أراضيها أو بالقرب منها واليت تتسم         الصناعات  مؤسسات  بأنشطة  
أو حالياً /، بشكل تقليدي وبأمهية بالنسبة هلا، مبا يف ذلك يف احلاالت اليت ال متتلك فيها دائماً            

  . واردهذه األراضي واألقاليم وامل
__________ 

 .٣انظر املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، املبدأ  )٣(
انظر أيضاً تعليق اللجنة الثالثية اليت أنشأها جملس إدارة منظمة العمل           . ٤٤، الفقرة   A/HRC/12/34الوثيقة   )٤(

اخلاص ومفاده أنـه ينبغـي مبوجـب اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة                الدولية، والذي ذكره املقرر     
إجراء مشاورات بشأن املـوارد     "املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة        ) ١٩٨٩(١٦٩ رقم

أكانت ة أو تستخدمها خالف ذلك، سواء       اليت متتلكها الدولة وترتبط باألراضي اليت تقطنها الشعوب املعني        
 ).املرجع ذاته" (ند ملكية هذه األراضي أم المتتلك س

الصناعات االستخراجية اليت متارس داخـل      أنشطة  تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية عن          )٥(
 ).A/HRC/18/35(أراضي الشعوب األصلية أو بالقرب منها 
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  جمموعة الواجبات بدءاً باملشاورة وانتهاًء باملوافقة  -٤  

  املشاورات  ) أ(  

  أو مؤسسة استخراج املوارد /واجبات الدولة و  ‘١‘  
على الدول أن تتحمل كامل مسؤوليتها لضمان إجراء مشاورات كافية من أجـل               -٨

 تويل أطرافـاً أخـرى      وال جيوز لدولة تفويض مسؤوليتها حىت عندما      . احلصول على املوافقة  
وغالباً ما تكون املشاورات    ). ٦٣، الفقرة   A/HRC/18/35(مهمة املساعدة يف آليات التشاور      

وقد ال يشترط   . نقطة البداية للحصول على موافقة الشعوب األصلية احلرة واملسبقة واملستنرية         
إذا كـان األثـر     بالضرورة احلصول على موافقة الشعوب األصلية احلرة واملسبقة واملستنرية          

ومع ذلك،  . احملتمل أن يترتب على أنشطة استخراج املوارد بسيطاً أو إذا كان بسيطاً بالفعل            
، "اهلدف من املشاورات جيب أن يتمثل يف الوصـول إىل اتفـاق أو توافـق يف اآلراء                "فإن  
  ). ٩، املرفق، الفقرة A/HRC/18/42 (٢ورد ذلك يف املشورة رقم  كما
ولة هي اجلهة الرئيسية اليت تقع عليها أساساً التزامات مبوجب القانون        وإذا كانت الد    -٩

 التجارية أيضاً مسؤولية احترام حقوق       األعمال مؤسسات فإن على    الدويل حلقوق اإلنسان،  
وهذا يعين عدم جواز تعديها على حقوق اإلنسان لآلخرين ووجـوب تـصديها             . اإلنسان

  . )٦(ختلفه من آثار ضارة حبقوق اإلنسان ملا
 تلك العاملـة يف جمـال       ها التجارية، مبا في   األعمال ومن مث، يتعني على مؤسسات      -١٠

الصناعات االستخراجية، اختاذ خطوات لتجنب حدوث أو اإلسهام يف حدوث آثار ضـارة             
حبقوق اإلنسان من خالل األنشطة اليت تضطلع هبا، والتصدي هلذه اآلثـار مـىت وقعـت،                

تخفيف من حدهتا من خالل عالقاهتا التجارية، مبا يف ذلـك مـع       والسعي ملنع حدوثها أو ال    
وينبغي هلا عند القيام بعمليات هلا صلة بأراضي وأقاليم ومـوارد الـشعوب            . كيانات الدولة 

األصلية أن تويل عناية خاصة ملا قد يترتب على ذلك من آثار ضارة حبقوق الشعوب األصلية                
حدهتا والتصدي بالفعل لآلثار الضارة اليت حتدث يف  ملنع هذه املخاطر أو التخفيف من       وذلك  
وينبغي بوجه خاص عدم الشروع يف تنفيذ هذه األنشطة إذا كانت املؤسسات العاملة             . الواقع

يف جمال الصناعات االستخراجية عاجزة عن منع وقوع هذه املخاطر أو التخفيف من حدهتا              
عوب األصلية يف املـشاركة يف صـنع      أو التصدي آلثارها، مبا يف ذلك التعدي على حق الش         

ومن مث، فإن   . القرارات عند تنفيذ العمليات داخل أراضيها أو أقاليمها أو باستخدام مواردها          
 ، لدى إجراء عمليات التقييم وإشراك األطراف التابعة هلا        ، التجارية األعمال على مؤسسات 

باألنـشطة املقترحـة    واجب ضمان مشاركة الشعوب األصلية يف صنع القرارات املتعلقـة           
  . أدناهبيانه اجلاري تنفيذها متشياً مع حقوقها، على حنو ما يرد  أو

__________ 

 .١١املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، املبدأ  )٦(
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  األساس الفقهي حلق الشعوب األصلية يف التشاور  ‘٢‘  
كررت اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان اإلشـارة يف مناسـبات              -١١

  . )٧( استخراج املواردعديدة إىل حق الشعوب األصلية يف التشاور يف سياق مؤسسات

  مىت ينشأ واجب التشاور مع الشعوب األصلية  ‘٣‘  
لقد أفاد املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية بأن العمليات اخلاصـة املتعلقـة                -١٢

باستشارة الشعوب األصلية قد ال تكون ضرورية مبعىن الكلمة بصدد مجيع قرارات الدولة الـيت               
تشعر  ندما تتخذ الدولة قراراً قد يؤثر على الشعوب األصلية على حنو ال           ع"تؤثر عليها، ولكن     قد

، A/HRC/12/34" (حىت عندما يترتب على القرار أثر أوسـع نطاقـاً        ...به فئات اجملتمع األخرى     
والنقطة املالئمة اليت ميكن أن ينطلق منها هذا التقدير هي نظرة الـشعوب األصـلية       ). ٤٣ الفقرة

  . ٢تمل حدوثه، كما وردت اإلشارة إىل ذلك يف املشورة رقم لألثر األوسع احمل
آليات دائمة لتقدير وقت وكيفيـة      الدول  ُيستحسن أن تنشئ      الواجب، ذاووفاًء هب   -١٣

  . استشارة الشعوب األصلية مبا يتمشى واملعايري الدولية

  وضع إجراءات التشاور مع الشعوب األصلية  ‘٤‘  
ية يف مجيـع مراحـل تـصميم آليـات التـشاور            ينبغي إشراك الشعوب األصـل      -١٤

وجيب أن يبدأ التشاور مع الشعوب األصلية بـصدد األنـشطة االسـتخراجية              .)٨(املالئمة
  . )٩(أوىل مراحل التخطيط، مبا يف ذلك تصميمها القيام هبا يف املقترح

__________ 

، CERD/C/304/Add.76: ر يف مجلة أمور املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييـز العنـصري            انظ ) ٧(
ــرة ــرة CERD/C/ECU/CO/19 ؛١٦ الفقـ ــرة CERD/C/COD/CO/15؛ ١٦، الفقـ ؛ ١٨، الفقـ

CERD/C/USA/CO/6   ؛  ٢٩ و ١٩، الفقرتانCERD/C/NIC/CO/14   ؛  ٢١، الفقرةCERD/C/NGA/CO/18 ،
). الواليـات املتحـدة األمريكيـة     ) (٦٨(١؛ والقرار   ١١، الفقرة   CERD/C/GTM/CO/12-13؛  ١٩الفقرة  

؛ الـبالغ رقـم     ٢٠، الفقـرة    CCPR/CO/80/COLاملالحظات اخلتامية للجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان          
املالحظات اخلتامية للجنة   . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤، اآلراء املعتمدة يف     بوما بوما ضد بريو   ،  ١٤٥٧/٢٠٠٧

؛ ٢٨، الفقرة   E/C.12/CO/MEX/4؛  ٣٣، الفقرة   E/C.12/1/Add.74واالجتماعية والثقافية    القتصاديةاحلقوق ا 
E/C.12/IND/CO/5 وجرى تناول قضية املشاورات مع الـشعوب األصـلية أيـضاً خـالل             . ٣١ ، الفقرة

 ).٣٢-٦٩، الفقرة A/HRC/16/6(اإلنسان جمللس حقوق االستعراض الدوري الشامل 
 .١٨هية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، املبدأ املبادئ التوجي )٨(
 / كـانون الثـاين    ١بدأ تطبيقه اعتباراً من     (الشعوب األصلية   :  ملؤسسة التمويل الدولية   ٧معيار األداء رقم     )٩(

تصرح حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بوضوح بأن إجراء املشاورات          . ١١، الفقرة   )٢٠١٢ يناير
". احلصول على موافقة اجملتمع احمللـي     احلاالت اليت تقتضي فيها احلاجة      على  "يقتصر فقط   أمر ضروري ال    

 ٢٨ ، احلكـم الـصادر يف     شعب ساراماكا ضد سورينام   حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، قضية       
 .١٣٣، الفقرة ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين
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  متثيل الشعوب األصلية: من هي اجلهة الواجب التشاور معها  ‘٥‘  
سسات استخراج املوارد وغريها من األطـراف أن تـضع يف           على الدول ومؤ    - ١٥

 إلجراءاهتا، واحلفاظ على اعتبارها أن للشعوب األصلية احلق يف تعيني ممثليها بنفسها وفقاً
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي مراعاة الـتغريات       . مؤسساهتا املعنية بصنع القرارات وتنميتها    

لطة التقليدية للشعوب األصـلية نتيجـة       اليت ميكن أن تكون قد طرأت على هياكل الس        
  . للتأثريات اخلارجية

لحكومات ومؤسسات استخراج املوارد    لوينبغي للشعوب األصلية أن حتدد بوضوح         -١٦
 هناك وجهات نظـر     تكونوحيثما  . )١٠(اليت جيب أن تتشاور معها وتلتمس موافقتها      اجلهة  

ة الشرعية لشعب من الشعوب األصلية،      أو اهلياكل املمثل  /متناقضة بشأن املمثلني الشرعيني و    
مؤسـسات  لكي حتـدد للحكومـات و      أن تضع اإلجراءات املالئمة هلا       تعني على اجملموعة  

وإذا رئـي ذلـك     . أو تلتمس موافقتها  /اليت جيب أن تتشاور معها و      اجلهة   استخراج املوارد 
رج اجملموعـة،   للشعوب األصلية التماس املساعدة املستقلة من خا      أمكن  ضرورياً ومستحباً،   

  . املنازعاتيف ذلك املساعدة املالية حلسم  مبا
وحيثما تضاربت وجهات نظر الشعوب األصلية بـشأن األنـشطة االسـتخراجية          -١٧

  . املقترحة أو اجلاري تنفيذها، وجب عليها التعاون يف العمل لتحديد استجابتها املشتركة

  املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية  ) ب(  
، النشاط املعين ولطبيعة  الشعوب األصلية املعنية    من قبل   عمليات صنع القرارات    لاً  قفو  -١٨

قد ال تتطلب املوافقة دائماً من الشعوب األصلية التوصل إىل اتفاق بإمجـاع اآلراء بـشأن                
وكذلك وفقـاً للعمليـات     أخرى  من جهة   و. )١١(النشاط االستخراجي للشروع يف تنفيذه    

وب األصلية املعنية بشأن صنع القرارات، فإن موافقة األغلبيـة قـد       الشعأرستها  اخلاصة اليت   
  . وقد تكون هناك آليات تقليدية حتدد شروطاً أخرى. تكون كافية أيضاً ال

ويف بداية عملية االستشارة، ينبغي للشعوب األصلية أن توضح وتوافق على كيفيـة               -١٩
وجـود   اليت تدل على     ا يف ذلك العتبة   ، مب  املعين اختاذ قرار مجاعي بشأن النشاط االستخراجي     

  . موافقة

__________ 

الشعوب األصلية قد حتتـاج أيـضاً إىل تطـوير          "صرح املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية بأن          )١٠(
مؤسساهتا أو إعادة النظر فيها، من خالل إجراءاهتا املتعلقة بصنع القرارات، إلنشاء هياكل متثيليـة تيـسر                 

 ).٥٢الفقرة ، A/HRC/18/35" (عمليات التشاور
قة واملـستنرية ال تقتـضي      املوافقة احلرة واملسب  "التمويل الدولية على أن      ملؤسسة   ٧ينص معيار األداء رقم      )١١(

ميكن الوصول إليها حىت يف احلاالت الـيت خيتلـف فيهـا صـراحة األفـراد                بل  بالضرورة إمجاع اآلراء    
 ).١٢الفقرة " (واجملموعات
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   الشعوب األصليةةشرط إجباري للحصول على موافق  ‘١‘  
يف بعض احلاالت، قد يكون واجب احلصول على موافقة الشعوب األصـلية احلـرة                -٢٠

 من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية         ١٠فاملادة  . واملسبقة واملستنرية إجبارياً  
ر ترحيل الشعوب األصلية بالقوة من أراضيها أو أقاليمها، مبا يف ذلك ما يتعلق باألنـشطة                حتظ

ال جيوز ترحيل الشعوب األصلية دون      " :وتنص املادة على أنه   . أو اجلارية االستخراجية املقترحة   
إعراب الشعوب األصلية املعنية عن موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية وبعـد االتفـاق علـى               

 مـن   ٢وباملثل، تنص الفقرة    ". عويض منصف وعادل، و على خيار العودة حيثما أمكن ذلك         ت
التخلص منها يف    تتخذ الدول تدابري فعالة لضمان عدم ختزين مواد خطرة أو         " على أن    ٢٩املادة  

  ". أراضي الشعوب األصلية أو أقاليمها، دون موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية

  لحصول على موافقة الشعوب األصليةشرط السياق ل  ‘٢‘  
يف حاالت أخرى، يتوقف شرط احلصول على موافقة الـشعوب األصـلية علـى                -٢١

السياق، مبا يف ذلك بوجه خاص ما يتعلق بإقرار املشاريع اليت تؤثر على أراضي الـشعوب                
ن علـى الـدول أ    ":  تنص على ما يلي    ٣٢فاملادة  . األصلية وأقاليمها وغري ذلك من املوارد     

تتشاور وتتعاون حبسن نية مع الشعوب األصلية املعنية من خالل املؤسـسات الـيت متثلـها                
للحصول على موافقتها احلرة واملستنرية قبل إقرار أي مشروع يؤثر يف أراضيها أو أقاليمهـا               
ومواردها األخرى، وال سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو اسـتغالل املـوارد املعدنيـة     

  ". ية أو املوارد األخرىاملائ أو
 عن الدراسة اليت أجرهتا بشأن الـشعوب        النهائيقدمت آلية اخلرباء يف تقريرها      وقد    -٢٢

  :األصلية وحقها يف املشاركة يف صنع القرارات إيضاحات أخرى
قوق الشعوب األصلية احلصول على املوافقة احلرة        املتعلق حب  يقتضي اإلعالن   

 األصلية يف املسائل اليت تكتسي أمهية بالغـة لـضمان           واملسبقة واملستنرية للشعوب  
وعند تقييم ما إذا كانت إحدى املسائل تشكل        . حقوقها وبقائها وكرامتها ورفاهها   

أمهية للشعوب األصلية املعنية، ينبغي مراعاة عوامل ذات صلة مثل منظـور هـذه              
أثريه احملتمل علـى    الشعوب األصلية وأولوياهتا، وطبيعة املسألة أو النشاط املقترح وت        

الشعوب املعنية، مع مراعاة أمور منها اآلثار املتراكمة ملا سبق من حـاالت تعـٍد               
  . )١٢(أنشطة واملظامل التارخيية اليت حلقت بالشعوب املعنية أو

ولألثر احملتمل أن ختلفه األنشطة املقترحة صلة أيضاً بتقدير الوقت الذي يكون فيـه                -٢٣
وقد شدد املقرر اخلاص املعين حبقـوق       . وب األصلية أمراً ضرورياً   احلصول على موافقة الشع   
وجود أثر هام ومباشر على حياة الشعوب األصلية أو أراضـيها           "الشعوب األصلية على أن     

__________ 

 .٢٢، الفقرة A/HRC/18/42الوثيقة  )١٢(
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قبل احلصول علـى موافقـة      قدماً  فتراضاً قوياً بأن التدابري املقترحة ينبغي أال متضي         يستتبع ا 
  ). ٤٧لفقرة ، اA/HRC/12/34" (الشعوب األصلية

حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان هي األخرى بأن لتـأثري          اعتربت  وباملثل،    -٢٤
األنشطة على أراضي الشعوب األصلية صلة عند تقدير الوقت الذي يكون فيه احلصول على              

فيما يتعلق باملشاريع اإلمنائية أو االسـتثمارية       "فقد صرحت احملكمة بأنه     . موافقتها ضرورياً 
واجب ال  راماكا، يكون على الدولة     االيت ميكن أن يكون هلا تأثري كبري على إقليم الس         الكبرية  

احلصول على موافقتها احلـرة واملـسبقة       أيضاً  ، بل    فحسب راماكااالتشاور مع شعب الس   
  . )١٣("واملستنرية، وفقاً لعاداهتا وتقاليدها

اً إىل التزام الـدول بـأن تكفـل         وقد أشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري مرار         -٢٥
مشاورات كافية مع الشعوب األصلية واحلصول على موافقتها احلرة واملسبقة واملـستنرية             إجراء
وألحكام قـضائها فائـدة     . )١٤(استخراج املوارد أنشطة  يتعلق باألنشطة اإلمنائية، وبالذات      فيما

  . ول على موافقة الشعوب األصليةيف رأيها احلصتستوجب كربى ألهنا حتدد الظروف الفعلية اليت 
عدداً ) ١٧ إىل   ١٣الفقرات   (٧وتصف املؤسسة املالية الدولية يف معيار أدائها رقم           -٢٦

من احلاالت اليت تتطلب احلصول على موافقة الشعوب األصلية احلرة واملسبقة واملـستنرية،             
  :تلك اليت تنطوي على ما يليفيها  مبا

املوارد الطبيعية اخلاضعة للملكية التقليديـة أو قيـد         اآلثار على األراضي و     ) أ(  
مبا يف ذلك يف احلاالت اليت ال متتلك فيها الشعوب األصلية سنداً قانونيـاً              (االستخدام العريف   

  ؛)على تلك األراضي واملوارد

__________ 

اإلنـسان  أيدت اللجنة األفريقية حلقـوق      . ١٣٤، الفقرة   ) أعاله ٩انظر احلاشية    (ساراماكا ضد سورينام   شعب ) ١٣(
 Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Groupوالشعوب هذا النـهج يف  

International on behalf of the Endorois Welfare Council v. Kenya (Case 276/2003), para.227. 
؛ ١٩، الفقـرة    CERD/C/IND/CO/19: يـة انظر على سبيل املثال املالحظات اخلتامية للجنة يف الوثـائق التال           ) ١٤(

CERD/C/ARG/CO/19-20   ؛  ٢٦، الفقرةCERD/C/PHL/CO/20   ؛  ٢٦ و ٢٢، الفقرتانCERD/C/CHL/CO/15-18، 
ــرة  ــرة CERD/C/PER/CO/14-17؛ ٢٢الفقـ ــرة CERD/C/CMR/CO/15-18؛ ١٤، الفقـ ؛ ١٨، الفقـ

CERD/C/GTM/CO/11 ــة. ١٩، الفقــرة ــشاط اللجن ــضاً ن ــصل انظــر أي ــ املت ــة ب اإلجراءات العاجل
)http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/early/-warning.htm (  ــد ــق باهلن ــا يتعل ــان(فيم                البالغ

        / أيلـول  ٣البالغـان املؤرخـان     (؛ بـريو    )٢٠١٠مـارس   / آذار ١٢ و ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٥املؤرخان  
؛ سـورينام  )٢٠٠٩مـارس  / آذار١٣ملـؤرخ  الـبالغ ا (؛ كنـدا  )٢٠٠٨مـارس  / آذار ٧ و ٢٠٠٧سبتمرب  

انظر أيضاً أحكام قـضاء اهليئـات األخـرى املنـشأة           ). ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٨املعتمد يف   ) ٦٩(١ القرار(
معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املالحظات اخلتامية للجنـة احلقـوق االقتـصادية              مبوجب

؛ ٩، الفقــرة E/C.12/COL/CO/5 و١١، الفقــرة E/C.12/NIC/CO/4واالجتماعيــة والثقافيــة يف الــوثيقتني 
 .٢١، الفقرة CCPR/C/PAN/CO/3واملالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف الوثيقة 
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ن األراضي واملوارد الطبيعية اخلاضعة للملكيـة       عالشعوب األصلية   ترحيل    ) ب(  
  الستخدام العريف؛التقليدية أو قيد ا

  . اآلثار على تراث ثقايف معني مثل املواقع املقدسة  ) ج(  
وباختصار، تشمل العوامل ذات الصلة بتقدير ما إذا كان واجب احلـصول علـى                -٢٧

  :موافقة الشعوب األصلية ينشأ يف سياق األنشطة االستخراجية املقترحة واجلارية ما يلي
الغة لضمان حقوقها وبقائها وكرامتها ورفاهها،      املسائل اليت تكتسي أمهية ب      ) أ(  

واليت يتم تقييمها من حيث منظور هذه الشعوب وأولوياهتا، مع مراعاة أمور من بينها اآلثار               
  املتراكمة ملا سبق من حاالت تعد أو أنشطة واملظامل التارخيية اليت حلقت بالشعوب املعنية؛

فإذا رجح أن يكون هذا األثر . اليمهااألثر على حياة الشعوب األصلية أو أق        ) ب(  
   ؛كبرياً ومهماً ومباشراً، كان احلصول على موافقة الشعوب األصلية أمراً ضرورياً

  . طبيعة التدابري  ) ج(  

  يف املعاهدات هي حمددة املوافقة املتبادلة كما  ‘٣‘  
ليت تـربم   إن الشرط األساسي للحصول على املوافقة املتبادلة هو ركيزة املعاهدات ا            -٢٨

. بني الشعوب األصلية والدول، على حنو ما اعترفت به دراسات عديدة أجرهتا األمم املتحدة             
ويف  من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب األصـلية            ٣٧وقد أكدت ذلك املادة     

بالتشديد على أمهية تكوين شـراكات بـني        من ديباجة اإلعالن وذلك      ٢٤ و ١٤ الفقرتني
  .  والدولالشعوب األصلية

معاهدات عدة بني الدول والـشعوب      "، أفادت آلية اخلرباء بأن      ٢ويف املشورة رقم      -٢٩
أكدت أن مبدأ موافقة الشعوب األصلية هو أساس العالقة التعاهدية بني الـدول             قد  األصلية  

  ). ١٢الفقرة ( ".وهذه الشعوب

  السياسة العامة  -جيم  

شاورات والتماس املوافقة على أسـاس اإلطـار        إيضاحات بشأن امل  قدمي  ينبغي للدول ت    -١  
  أعالهدد القانوين احمل

  اهلدف من إجراء املشاورات  ) أ(  
جيب أن تشكل على الدوام اهلدف من إجراء املشاورات، علـى حنـو             إن املوافقة     -٣٠
  ). ٩الفقرة  (٢يف املشورة رقم ورد  ما
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  كيفية إجراء املشاورات والتعاون وبناء الشراكات  ) ب(  

  وضوح املعلومات  ‘١‘  
ينبغـي أن   املعلومات املتعلقة باألثر الذي حيتمل أن ختلفه األنشطة االستخراجية          إن    -٣١

الظروف، فقـد يتطلـب   حبسب و). A/HRC/12/34(بطريقة تفهمها الشعوب األصلية    تقدم  
  . ذلك تقدمي املعلومات شفوياً للشعوب األصلية وتفسريها بلغاهتا

  توفري املعلومات  ‘٢‘  
  :)١٥(لقد صرحت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان مبا يلي  -٣٢

   توفري املعلومات واملوافقة عليها أيضاً؛جيب  ) أ(  
ة يمبا يف ذلك املخاطر البيئ    " إعالم الشعوب األصلية باملخاطر احملتملة،       بجي  ) ب(  

  ". بشكل مستنري وطوعيوالصحية لتتم املوافقة على اخلطة اإلمنائية أو االستثمارية املقترحة 

  االتصال املتواصل  ‘٣‘  
اتـصال متواصـل بـني      وجـود   "يقتضي واجب التشاور مع الشعوب األصلية         -٣٣

  . )١٦("األطراف

  اإلجراءات املالئمة ثقافياً  ‘٤‘  
؛ وتقاسم  )١٧(جيب أن تكون إجراءات التشاور مالئمة ثقافياً للشعوب األصلية املعنية           -٣٤

وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن تأخذ      . راحل ختطيط عملية التشاور   املعلومات مطلوب خالل م   
  . )١٨(املشاورات يف االعتبار األساليب التقليدية للشعوب األصلية يف عملية صنع القرارات

  حسن النية  ‘٥‘  
  .)١٩(إجراء املشاورات حبسن نيةجيب   -٣٥

__________ 

 .١٣٣، الفقرة ) أعاله٩احلاشية  (شعب ساراماكا ضد سورينام )١٥(
 .املرجع ذاته )١٦(
 .املرجع ذاته )١٧(
 .املرجع ذاته )١٨(
 .A/HRC/12/34اً انظر أيض. املرجع ذاته )١٩(
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رهـا احملتمـل علـى      احلاجة إىل االستقالل لدى تقييم نطاق األنشطة االستخراجية وأث          -٢  
  الشعوب األصلية وحياهتا وأقاليمها

ومؤسسات األعمال  مع مصاحل الدولة    متوافقة  صاحل الشعوب األصلية    كون م قد ال ت    -٣٦
مؤسـسات األعمـال   التجارية يف جمال األنشطة االستخراجية، مما قد يعقد قدرة الدولـة و         

ولـذلك،  .  الـشعوب األصـلية    التجارية على تقدير وتقييم أثر األنشطة االستخراجية على       
يستصوب إجراء عمليات تقييم مستقلة لنطاق وأثر األنشطة االسـتخراجية احملتمـل علـى        

  . )٢٠(الشعوب األصلية وحياهتا وأراضيها وأقاليمها ومواردها

  القيود املفروضة على حقوق الشعوب األصلية فيما يتعلق بأراضيها وأقاليمها ومواردها  -٣  
مهية يف تقدير الدرجة اليت ميكن أن تقيد هبا الدول حقوق الـشعوب          إن للمشاركة أ    -٣٧

  . األصلية فيما يتعلق بأراضيها وأقاليمها ومواردها
ضد راماكا  اشعب س ووفقاً لقرار حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف قضية            -٣٨

االت اليت تقـوم     مواردها إال يف احل    يف، ال جيوز تقييد حقوق الشعوب األصلية        )٢١(سورينام
  :فيها الدولة مبا يلي

املشاركة الفعلية ألفراد الشعوب األصلية، وفقاً لعاداهتم وتقاليـدهم         ضمان    ) أ(  
  ؛ )٢٢(لمواردلفيما يتعلق بأي خطة تنمية أو استثمار أو تنقيب أو استخراج 

 حبصول الشعوب األصلية على منفعة معقولة من أي          تتعلق توفري ضمانات   ) ب(  
  ذه يتم تنفيذها داخل حدود أراضيها؛خطة كه
ضمان عدم إصدار أي امتياز داخل حدود أراضي الشعوب األصلية إال إذا              ) ج(  

سبق لكيانات مستقلة وقادرة تقنياً القيام، حتت إشراف الدولة، بإجراء تقييم لآلثـار البيئـة     
  . واالجتماعية وإىل أن جيري هذا التقييم

__________ 

ترى مؤسسة التمويل الدولية أيضاً أنه يف احلاالت اليت تكون فيها املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية ضرورية                 )٢٠(
، ٧معيار األداء رقم    " (خماطر املشروع وآثاره  ديد  يقوم الزبون بإشراك خرباء من اخلارج للمساعدة يف حت        "

 ).١١الفقرة 
 .١٢٩ أعاله، الفقرة ٩احلاشية  )٢١(
ماهوئيكا وآخرون ضـد  ، ٥٤٧/١٩٩٣يتمشى ذلك مع قرار اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف البالغ رقم         )٢٢(

مقبولية التـدابري  " حيث صرحت اللجنة بأن ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٢٧، اآلراء املعتمدة يف  نيوزيلندا
على ما إذا كان ألفراد هذه األقليـة          تتوقف اليت تؤثر يف األنشطة االقتصادية املهمة ثقافياً لألقلية أو متسها         

فرصة للمشاركة يف عملية صنع القرار املتصلة هبذه التدابري وعلى ما إذا كانوا سيواصلون االستفادة مـن                 
 ).٥-٩الفقرة " (اقتصادهم التقليدي
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  االستنتاج  -دال  

إجراء املشاورات والسعي اللتمـاس     بكيفية الوفاء بالتزاماهتا    بشأن  ملية للدول   مشورة ع   -١  
  موافقة الشعوب األصلية يف سياق الصناعات االستخراجية

مع الشعوب األصلية، بإنشاء آليـات      شتراك  باالتنصح آلية اخلرباء الدول بأن تقوم،         -٣٩
  : قدمي إرشادات تتعلق مبا يليليتسىن إجراء مشاورات مع الشعوب األصلية لت )٢٣()دائمة(

مىت اقتضى الوضع إجراء مشاورات مع الشعوب األصـلية متـشياً مـع               ) أ(  
  املشورة؛  هذه

  كيفية الوصول إىل الشعوب األصلية؛  ) ب(  
  تعيني املمثلني الذين ميكن إجراء املشاورات معهم؛  )ج(  
  كل مستقل؛الطريقة اليت ميكن هبا ضمان تقييم ممارسات االستشارة بش  )د(  
كيفية االضطالع بالدراسات املطلوبة واملرتبطة باألنـشطة االسـتخراجية           ) ه(  

  املقترحة واجلارية للوقوف على اآلثار البيئية واالجتماعية؛
لتزويـد الـشعوب األصـلية       الشفوية والتحريرية    تقدمي خدمات الترمجة    ) و(  

  ا؛ هبطريقة يسهل فهمباملعلومات ذات الصلة بقرارات ومصاحل الشعوب األصلية 
متكني الشعوب األصلية من احلصول على تقييمات مـستقلة وتقنيـة             ) ز(  
اخلرباء ملعرفة ما ستخلفه األنشطة االستخراجية من آثار عليهـا وعلـى حياهتـا           جيريها

  وأراضيها وأقاليمها؛
الكيفية اليت ميكن هبا ضمان مراعاة منظور الشعوب األصلية بشأن األنشطة             ) ح(  

  الستخراجية، مبا يف ذلك ما يتعلق بالترتيبات املثلى هلا من حيث تقاسم املنافع؛ا
كيفية ضمان وجود ممثلني عن الشعوب األصلية ومشاركتهم الفعالـة يف             ) ط(  

جمالس إدارة الشركات احلكومية، مبا يكفل أيضاً إمكانية املساءلة يف جمال حقوق اإلنـسان              
  .على مستوى الشركة

__________ 

ق بأن أحد السبل املمتازة لضمان مراعاة الشركات حل       "صرح املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية         )٢٣(
إنـشاء حمافـل    يتمثـل يف    الشعوب األصلية يف املشاركة يف اختاذ القرارات بشأن التدابري اليت تؤثر عليها             

مؤسسية دائمة للتشاور واحلوار متثل فيها الشعوب واجملتمعات احمللية املعنية والشركات والسلطات احملليـة              
 ).٦٩، الفقرة A/HRC/15/37" (على حنو مالئم
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كيفية الوفاء بشرط احترام حقوق الشعوب      بشأن  عملية للصناعات االستخراجية    مشورة    -٢  
  األصلية يف املشاركة يف صنع القرارات يف سياق الصناعات االستخراجية

يقع على الدول االلتزام الرئيسي بضمان احترام حق الشعوب األصلية يف املشاركة؛              -٤٠
شطة االستخراجية ضمان االمتثـال حلـق       ومع ذلك، ينبغي للشركات العاملة يف جمال األن       

الشعوب األصلية يف املشاركة يف صنع القرارات وتقييم امتثاهلا هلذا احلق وفاًء منها مبسؤوليتها       
وبالفعل، تدل التجارب اإلجيابية على أنه يتعني على الصناعات         . عن احترام حقوق اإلنسان   

ـ مجيـع مرا يف  الشعوب األصلية   االستخراجية أن تضطلع بأعماهلا بالشراكة مع الدول و        ل ح
  . ختطيط وتنفيذ األنشطة االستخراجية اليت ميكن أن تؤثر على مصاحل الشعوب األصلية

تقوم، باالشتراك مع   وينبغي للمؤسسات العاملة يف جمال الصناعات االستخراجية أن           -٤١
الشعوب األصلية  املخاطر واآلثار اليت ميكن أن تلحق بالفعل حبقوق          بتقييم   ،الشعوب األصلية 

وجيب أن ينعكس التزامها باحترام حقـوق       . نتيجة االضطالع بأنشطتها وعالقاهتا التجارية    
الشعوب األصلية يف سياسات املؤسسة التجارية وعملياهتا؛ وينبغي للمؤسسة أن تضع هـذه             

نـصح املؤسـسات    وُت. السياسات والعمليات للوفاء مبسؤوليتها عن احترام حقوق اإلنسان       
كيفية الوفاء  تبني  امتثال الشركة حلقوق الشعوب األصلية ووضع سياسة للشركة         مدى  م  بتقيي

الـشعوب األصـلية    بإشـراك   على أفضل وجه مبسؤوليتها عن احترام هذه احلقوق، وذلك          
أن تؤثر فيها األنـشطة علـى       كن  ويف احلاالت اليت مي   . املتضررة بعملياهتا حيثما أمكن ذلك    

ى املؤسسة التجارية أن تتخذ خطوات كافية تـضمن مـشاركة           الشعوب األصلية، يتعني عل   
وينبغي للمؤسسات التجارية اليت تـضطلع بأنـشطة        . الشعوب األصلية بشكل مفيد وفعال    

استخراجية أن تضمن فهم مضمون حقوق الشعوب األصلية، مبا يف ذلك احلق يف املشاركة              
  . سؤوليتهاالوفاء مبيف صنع القرارات وذلك كجزء من 

  :يالحظ املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية ما يليقد و  -٤٢
من واجب الشركات جتاه الشعوب األصلية احترام حقوقهـا اإلنـسانية،             

يعين أن تتوخى الشركات اليقظة الواجبة من خالل التعّرف املسبق على خمتلـف              مما
العناية الكافية هلـذه  القضايا املتعلقة باحلقوق األساسية هلذه الشعوب األصلية وإيالء  

وتشمل هذه القضايا االعتراف بوجود الشعوب األصلية . القضايا عند تنفيذ أنشطتها
وهبياكلها السياسية واالجتماعية اخلاصة هبا؛ وملكيتـها واسـتخدامها ألراضـيها           
وأقاليمها ومواردها الطبيعية؛ وممارسة الدول واجب التشاور مع هذه الشعوب فيما           

ليت تقـع علـى عـاتق       ذات الصلة ا  ة اليت تؤثر عليها، واملسؤوليات      يتعلق باألنشط 
  . )٢٤(الشركات؛ ودراسات األثر وتدابري التخفيف؛ وتقاسم املنافع مع هذه الشعوب

__________ 

 .٤٦، الفقرة A/HRC/15/37الوثيقة  )٢٤(
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جع الصناعات االستخراجية على دعم اآلليات، مبا يف ذلك ماليـاً، لـضمان             شَُّتو  -٤٣
  :وميكن أن يشمل ذلك ما يلي. احترام حق مشاركة الشعوب األصلية يف صنع القرارات

  ختصيص موارد بشرية ومالية إلنشاء آليات تشاور مالئمة؛  ) أ(  
  إقامة شراكات مع الشعوب األصلية؛  ) ب(  
عـن   االستشارية ممثلني أفرقتها  لس إدارة الشركات أو     اضمان أن تضم جم     ) ج(  

ان علـى مـستوى     الشعوب األصلية ومشاركتهم الفعالة لتعزيز املساءلة عن حقوق اإلنـس         
  . الشركة

ولياهتا ومحاية حقوقها اإلنسانية    ؤها مبس ئكيفية وفا بشأن  مشورة عملية للشعوب األصلية       -٣  
  فيما يتعلق بالصناعات االستخراجية

أن تواصل القيام بـدور إجيـايب        اليت ختتار استخراج املوارد      ميكن للشعوب األصلية    -٤٤
حقوقها اإلنسانية على الصعيد الدويل فيمـا يتعلـق         لتحقيق التنمية املستدامة وذلك بتأكيد      

التركيز على إقامة شراكات متكافئة مع الدول ومؤسـسات         مع  بالصناعات االستخراجية،   
كافيـة  سـبل   هنـاك   تكون  التجارية للمشاركة يف حتقيق التنمية املستدامة حيثما        األعمال  
  . البيئة حلماية
األصلية على مواردها الطبيعيـة وإىل إعـالن        وبالنظر إىل السيادة الدائمة للشعوب        -٤٥

األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، على النحو املبني يف اإلطار القانوين والسياسايت         
الدويل الذي عرضه هذا التقرير، فإن حق الشعوب األصلية يف املشاركة يف صنع القـرارات               

  . رد وذلك ممارسةً لسيادهتايشمل أيضاً حقها يف عدم املوافقة على استخراج املوا

        


