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  حقوق الشعوب األصلية  

 مذكرة من األمني العام  
 

كوربـو،  املقـرةرة    -يتشرف األمني العام بأن حييل التقريـر املقـدم مـن ورتوريـا  ـاو        
 .27/13لقرار جملس حقوق اإلنسان اخلاصة املعنية حبقوق الشعوب األصلية  ووقًا 
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ة حبقوق الشعوب األصلية بشـأن   قرير املقررة اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان املعني  
 االستثمار الدو  والتجارة احلرة على حقوق اإلنسان للشعوب األصلية أثر
 

 موجز 
 قدم املقررة اخلاصة املعنية حبقـوق الشـعوب األصـلية  ـذا التقريـر مع اجلمعيـة العامـة         

. و قـدم املقـررة اخلاصـة    27/13عمال بالوالية املنوطة هبا مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان 
يف التقريــر مــوجنا عــن األنشــضة الــا انــضلعت هبــا منــذ  قرير ــا األةــ  مع اجلمعيــة العامــة.  

ــة و ــرو       وُ خصِّــا ا ــل ا ااقــاو االســتثمار الدولي ــر لتحلي جلــنا املوانــيع  مــن  ــذا التقري
االستثمار يف نظم التجارة احلرة ومـا يتر ـب علي ـا مـن  ثـار علـى حقـوق الشـعوب األصـلية.          

ــذ        ــة نقضــة االنضــالق   ــو مبثاب ــر   ــذا التقري ــر  أن   ــنم االســتمرار   و ــ    ــا  عت املســألة ال
 رة واليت ا.ميالئ ا األمهية طوال وت يف

و ناقش املقررة اخلاصة يف التقرير الـذ  يشـرل نقضـة انضـالق لعملـ ا اجلـار  بشـأن         
ـــ     ــن جمـ ــد ا مــ ــة عــ ــرة الدوليــ ــارة احلــ ــتثمار والتجــ ــم االســ ــ   نظــ ــا  تعلــ ــام الــ االو اال تمــ

والتــأث  املنـــ ج  لتلــ  الـــنظم   االنتـــ اكاو املبا ــرة حلقـــوق الشــعوب األصـــلية    مــن  برــل 
 وجمتمعاهتا.حياة  ذ  الشعوب  على

ــداو        ــاو التجــارة احلــرة ومعا  ــررة اخلاصــة أن  ــرو  االســتثمار يف ا ااق ــر  املق و 
االستثمار الثنائية واملتعد ة األطراف  على النحو الذ  جيـر   صـوهر ا و نايـذ ا حاليـا   لـ       
 ثارا سلبية وحمتملة على حقـوق الشـعوب األصـلية  وال سـيما علـى حقوق ـا يف  قريـر املصـ           

ــاليم واملــوار   واملشــاركة  واملواوقــة احلــرة امل    ــ    واألرانــ  واألق ســبقة املســتن ة. وال يعــ   ل
االستثماراو  حبرم طبيعت ا  مدمِّرة. وستركن الدراساو املستقبلية على الضريقة الـا كرـن    أن

 .نهبا ال ااقاو االستثمار أن  عو  بالاائدة بناس القدر على الشعوب األصلية واملستثمري
ــ  امل     ــل الــذ  أجر  ــى التحلي ــر العــوا عل قــررة اخلاصــة للعناصــر اجلــائرة   ويســلا التقري

النظام السائد لإل ارة االقتصـا ية واملاليـة العامليـة  و عـيي  قـدرة الـدول علـى احلمايـة ونظـم           يف
اإل ارة احمللية. ويناقش التقرير كي   تحمل الشعوب األصلية  كوهنا من بعـ  أكثـر الشـعوب    
هتميشــا يف العــاأل  األعبــاا نــ  املتناســبة لنظــام يتعــمن اةــتالالو  يرليــة بــني معمــال حقــوق   
املستثمرين من الشركاو وحقوق اإلنسان. وخيلـا التقريـر مع أن األمـر يتضلـب علـى السـواا       
ــاو          ــة وسياس ــتثمار والتجــارة احلــرة الدولي ــاو االس ــى ا ااق ــة عل ــار املتر ب استعرانــا أول لاث

  يرلية أعم  لعمان احترام حقوق الشعوب األصلية ومحايت ا ومعما ا.ومصالحاو 
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 مقدمة -أوال  
 قدم املقررة اخلاصة املعنيـة حبقـوق الشـعوب األصـلية  ـذا التقريـر مع اجلمعيـة العامـة          - 1

ــو      ــس حقـ ــرار  جملـ ــب قـ ــا مبوجـ ــة هبـ ــة املنوطـ ــال بالواليـ ــان عمـ . 24/9و  15/14ق اإلنسـ
ــر   قـــدم   ـــذا ويف ــواا مـــوج التقريـ ــة علـــى السـ ــررة اخلاصـ نا باألنشـــضة الـــا انـــضلعت  املقـ
ــة العامــة )  منــذ هبــا ــنظم االســتثمار  A/69/267 قرير ــا الســاب  مع اجلمعي ( وحتلــيال موانــيعيا ل

 والتجارة احلرة الدولية وأثر ا على حقوق الشعوب األصلية.
اخلاصة عن امتناهنا للمساعدة الا قدمت ا ماونية األمم املتحدة حلقـوق   و عرب املقررة - 2

املتحـدة   اإلنسان. كما  وج  الشـرر مع الرـث   مـن الشـعوب األصـلية والـدول و يمـاو األمـم        
 .ووكاالهتا واملنظماو ن  احلرومية الا  عاونت مع ا ةالل السنة املانية يف  نايذ واليت ا

  
 قررة اخلاصةأنشضة امل -ثانيا  
 املشاركة يف املؤمتراو واحلواراو الدولية والوطنية - أل  

 ــاركت املقـــررة اخلاصـــة  يف مطـــار االنــضالع بواليتـــ ا  يف عـــد  مـــن احلـــواراو    - 3
 واملؤمتراو الدولية والوطنية  ومن ا على سبيل املثال:

ا ااقيـة األمـم    اركت املقررة اخلاصة يف الدورة العشرين ملـؤمتر األطـراف يف    )أ( 
  2014املتحــدة اإلطاريــة بشــأن  اــ  املنــا  الــا عقــدو يف ليمــا يف كــانون األول/ يســم     

حيــأ أســ مت يف اجل ــو  الراميــة مع م راإل حقــوق اإلنســان  وشاصــة حقــوق الشــعوب         
األصلية  يف مقرَّراو مؤمتر األطراف. وعقدو اجتماعاو مـ  نائـب و،يـر الشـؤون املشـتركة      

 و يف ب و وعد  من ممثل  الشعوب األصلية من ب و وبلدان أةر  بني الثقاوا
ــ  بقعــايا         )ب(  ــدائم املع ــد  ال ــ  املنت ــ  م ــى مــو وثي ــررة اخلاصــة عل نســقت املق

لية  ومشـل  لـ   قـدل التقــارير    الشـعوب األصـلية و ليـة اخلـ اا املعنيـة حبقــوق الشـعوب األصـ       
ــة مـــ  ا   يف ــة وعقـــد اجتماعـــاو موا،يـ ــا ةـــالل  لاجللســـاو العامـ ــلية ومنظماهتـ شـــعوب األصـ

جنيـــ  ونيويـــورر  حـــواراو مبا ـــرة  اجللســـاو. كمـــا عقـــدو  لـــد  وجو  ـــا يف    لـــ 
خمتل  املمثلني الدائمني لد  األمم املتحدة لعشر حرومـاو مـن أمريرـا الال ينيـة وأمريرـا       م 

 الشمالية ومنضقة احمليا ا ا ئ 
املعـ  بقعـايا الشـعوب األصـلية     ةالل الدورة الرابعة عشرة للمنتـد  الـدائم    )إل( 

  عرنـــت املقـــررة اخلاصـــة  راا ـــا بشـــأن 2015الـــا عقـــدو يف نيســـان/أبريل وأيار/مـــايو 

http://undocs.org/ar/A/69/267
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الشعوب األصلية يف التنمية املقرَّرة  ا يـا ومـا يتصـل هبـا مـن حقـوق اقتصـا ية واجتماعيـة          ح 
  2015وثقاوية وكياية ار باط ا شضة التنمية ملا بعد عام 

ــانون ) (  ــاير  يف ك ــدو     2015الثاين/ين ــ  اخلــ اا ال ــاع وري    ــاركت يف اجتم
ة بشــأن حقــوق الشــعوب األصــلية.  املعــ  بونــ  برو وكــول اةتيــار  إلعــالن األمــم املتحــد  

  وعلت الش ا ناسـ  يف اجتمـاع وريـ  اخلـ اا بشـأن التـراا الثقـايف        2015 با /و اير  ويف
 ملعنية حبقوق الشعوب األصلية وحقوق الشعوب األصلية التاب  آللية اخل اا ا

 ــاركت املقــررة اخلاصــة يف الاريــ  الرويــ  املســتو  جمللــس حقــوق اإلنســان   ( )  
  2015املع  حبقوق اإلنسان و ا  املنا  يف   ار/مارس عام 

احلـــــوار العـــــامل  للبنـــــ  الـــــدو      ـــــاركت يف2015يف نيســـــان/أبريل  )و( 
ــ  ــت مبالحظــاو    م ــأ أ ل ــت الشــعوب األصــلية  حي ــاو مشــتركة   اس ــدو اجتماع  اللية وعق
 قا ة الشعوب األصلية  ورئيس البن  الدو  ومديري  التنايذيني وم ار   العليا  م 

  ألقت الرلمة الرئيسية يف الدورة األوع للاري  العامـل  2015يف متو،/يولي   )،( 
ا مـن املؤسسـاو   احلروم  الدو  املاتوح باب الععوية املع  بالشـركاو عـ  الوطنيـة ون  ـ    

 التجارية ويما يتعل  حبقوق اإلنسان 
   اركت يف املؤمتر العامل  بشأن الشـعوب األصـلية   2015يف أيلول/سبتم   )ح( 

وحتدثت يف مطار حلقة نقاش  ناولت مسألة اال ساق ويما بني  يمـاو األمـم املتحـدة وبراجم ـا     
 وصنا يق ا ويما يتعل  بقعايا الشعوب األصلية.

 
 النياراو القضرية -باا  

  قامـت املقـررة اخلاصـة بنيـارة     2014 شـرين الثـاين/نووم     28 و 20يف الاترة بني  - 4
ــ اا م متــ ا     مع أن البلــد صــدَّق علــى عيــ  املعــاي    (1)مع بــارانوا . وأ ــارو  يف بيــان انت

ــن املســائل        ــ ا الحظــت عــد ًا م ــة الرئيســية حلقــوق اإلنســان  ولرن ــة واإلقليمي املتصــلة الدولي
ــنال     بانتــ اكاو حقــوق الشــعوب األصــلية. والحظــت أن ا ــمَّ األول للشــعوب األصــلية ال ي
يتمثل يف نمان حقوق ـا يف األرانـ  واألقـاليم واملـوار . وناقشـت كيـ   ـ دو بـارانوا          
معدل منو اقتصـا   اسـتثنائيا ولرـن كيـ  جـاا  لـ  علـى حسـاب  ـدم  البيمـة علـى نضـاق             

ية وأل يـــؤ ىل مع اضاـــا  كـــب  تـــ اكاو حقـــوق الشـــعوب األصـــلواســـ  وار رـــاب بعـــ  ان
مستوياو الاقر لـد  الشـعوب األصـلية. وعل قـت أيعـا علـى نقـا اخلـدماو االجتماعيـة           يف

__________ 

 .ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15361&LangID=Eمتاح على املوق  التا :  (1) 
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املتاحة للشعوب األصلية يف مطـار نيـاب الدولـة يف بعـ  جمتمعـاو الشـعوب األصـلية  وعـال         
 ند التماس اللجوا مع القعاا.عن العوائ  الرب ة الا  واج  ا الشعوب األصلية ع

 
  قرير عن حقوق نساا ووتياو الشعوب األصلية -جيم  

قدمت املقررة اخلاصة  قريرًا مع جملس حقـوق اإلنسـان يف  ور ـ  الـثالثني. و ناولـت       - 5
وتيــاو الشــعوب األصــلية  وســلضت  ( حقــوق نســاا و A/HRC/30/41يف  قرير ــا املوانــيع  )

ــ  ــوق ن        وي ــق،رة واملترابضــة حلق ــ اكاو املت ــة معقــدة مــن االنت ــاهتن مــن طائا ــى معان العــوا عل
ــ اكاو  ــذ       ــة. و شــرل االنت ــة اجلماعي ــة والثقاوي ــة واالقتصــا ية واالجتماعي السياســية واملدني

صـلية يعـن،   احلقوق بشرل عاع   رال من العنـ  ا يرلـ  نـد نسـاا ووتيـاو الشـعوب األ      
أ راال أةر  من العن  الا يعانني منـ ا عـا ة. وأقـرَّو بـأن اال تمـام حبقـوق نسـاا ووتيـاو         
الشعوب األصلية   د ،يا ة طاياة يف بع  وكاالو األمم املتحدة و لياهتا وأكدو أن  يلـنم  

يـاو.  التحول عن النمو إل السائد وا باع هنج متعد  األبعا  لتحسني ون   ؤالا النسـاا والات 
وقدمت املقررة اخلاصة يف التقرير جمموعة من التوصياو مع الدول األععاا ومنظمـاو األمـم   

 املتحدة على السواا.
  

 ا ااقاو االستثمار والتجارة احلرة الدولية -ثالثا  
 معلوماو أساسية - أل  

ــ  بأرانــ  الشــعوب األصــلية ومي      - ٦ ــتثمار األجــن  املتعل ــا ة يف االس ــنال الني ــا ال   ا  
واستخراإل املـوار  الضبيعيـة مثـل املعـا ن والالـناو  والـناا والاـا، واخلشـب  مـن بـني أمـور            

ا مع النظــر علــى مــو أعمــ   أةــر    ــث  لــد  املقــررة اخلاصــة بــالد القلــ . ولقــد  وعــت هبــ   
ــرام حقــوق اإلنســان للشــعوب األصــلية      نظــم يف ــ ا مــ  احت ــة  ااعل ــة وكياي االســتثمار الدولي
و شرل معا ـداو أو ا ااقـاو االسـتثمار الدوليـة صـروكا  ـوور يف املقـام األول         انت اك ا. وأ

احلماية القانونية للمستثمرين األجانب ويما يتعل  باستثماراهتم يف الدول املعـياة. ويف الواقـ     
 رتســـب التجـــارة وحتريـــر السياســـاو املاليـــة أمهيـــة حموريـــة يف العديـــد مـــن االســـترا يجياو   

ان الناميــة وبوســع ا أن  ــوور الاــرد االقتصــا ية وحتقــ  النمــو االقتصــا  .   االقتصــا ية للبلــد
أنــ  ال كرــن االوتــرا  بــأن أثر ــا علــى حقــوق اإلنســان للمــواطنني  اةــل البلــدان الــا      نــ 

  ستعي  املشاري  االستثمارية سيرون مجيابيا باملضل  أو حىت يف الاالب.
اآلثـار العـارة الاعليـة واحملتملـة ال ااقـاو       ويسـاور املقـررة اخلاصـة قلـ  متنايـد بشـأن       - 7

االســتثمار والتجــارة احلــرة الدوليــة علــى حقــوق الشــعوب األصــلية. ويف حــني  ســعى املقــررة   

http://undocs.org/ar/A/HRC/30/41
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ــار الرئيســي      ــام لاث ــيم ع ــر مع مجــراا  قي ــذا التقري ــاو   اخلاصــة يف   ــذ  اال ااق ــا   ــا  لا  ة ال
عالن األمم املتحـدة بشـأن حقـوق    الشعوب األصلية و ضبي  حقوق ا املنصود علي ا يف م على

ــا      ــذا املونــوع ا تمام ــالا   ــنم مي ــة    الشــعوب األصــلية  وتهنــا  عت ــرة املتبقي مســتمرا طــوال الات
واليت ا. وسيشرل التقرير التا  اإلطار العام لشوانل املقررة اخلاصة ويمـا يتعلـ  با ااقـاو     من

تثمار يف ا ااقـاو التجـارة احلـرة    ومعا داو االستثمار الدولية  والاصـول املتعلقـة حبمايـة االسـ    
املتعــد ة األطــراف واإلقليميــة  وحيــد  مطــار عملــ ا اجلــار  يف  ــذا اجملــال. ويف  ــذا الصــد     
 عتنم املقررة اخلاصة مرسـال اسـتبياناو مع الـدول األععـاا ومنظمـاو اجملتمـ  املـدين و نظـيم         

 ذ  املسألة.سلسلة من املشاوراو اإلقليمية من أجل التوصل مع و م أعم   
و سلِّم املقررة اخلاصة  لد  معدا   ذا التقرير وعمل ا اجلـار  يف  ـذا اجملـال  بعمـل      - 8

سـائر املرلاـني بواليـاو اإلجـراااو اخلاصـة و ليــاو األمـم املتحـدة. ولقـد استأنسـت املقــررة          
ــ  اخلاصــة بــالتقرير الــذ  قدمــ  اخلــب  املســتقل املعــ  بتقامــة نظــام  و           ومنصــ  كقراط

( بشــأن اآلثــار العــارة حبقــوق  A/HRC/30/44جملــس حقــوق اإلنســان يف  ور ــ  الــثالثني )  مع
اإلنســان ال ااقــاو االســتثمار الدوليــة ومعا ــداو االســتثمار الثنائيــة وا ااقــاو التجــارة احلــرة  

و   أيعا على علم بالتقرير املر قب الـذ  أعـدَّ  اخلـب     املتعد ة األطراف على النظام الدو . 
املستقل لتقدك  مع اجلمعية العامة يف  ورهتا السبعني بشأن اآلثار املتر بة علـى حقـوق اإلنسـان    

 آللياو  سوية املنا،عاو بني الدول واملستثمرين.
يف الاـذاا مع جملـس   واستأنست املقررة اخلاصة أيعا بتقرير املقرر اخلاد املع  بـاحل    - 9

( الذ  يقدم للـدول األععـاا املبـا ئ التوجي يـة بشـأن      A/HRC/19/59/Add.5حقوق اإلنسان )
السبل الرايلة بأن  تسـ  اال ااقـاو التجاريـة واالسـتثمارية الـا   م ـا مـ  التناماهتـا مبوجـب          

حلقــوق اإلنســان  وبتقريــر املقــرر اخلــاد املعــ  حبــ  كــل منســان يف التمتــ   الصــرور الدوليــة 
بأعلى مستو  ممرن من الصحة البدنيـة والعقليـة املقـدم مع اجلمعيـة العامـة يف  ورهتـا التاسـعة        

ــتثم    A/69/299والســتني ) ــاو االس ــر ا ااق ــيال ألث ــذ  يتعــمن حتل ــة   ( ال ــى احلــ  يف الرعاي ار عل
عـن  ـوانل    2015مـن املرلاـني بواليـاو يف عـام      10الصحية. وباإلناوة مع  ل   أعرب 

 .(2)عامة م،اا  أث  ا ااقاو االستثمار والتجارة احلرة على حقوق اإلنسان
 

 حملة عامة عن ا ااقاو االستثمار والتجارة احلرة الدولية -باا  

ُيــدار االســتثمار الــدو  عــا ة مــن ةــالل األحرــام القائمــة علــى املعا ــداو يف مطــار    - 10
القانون الدو . و نار عد  من اآللياو املختلاة  املعرووة معاال با ااقاو االسـتثمار الدوليـة.   

__________ 

 .ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16031&LangID=Eمتاح يف املوق  التا :  (2) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/30/44
http://undocs.org/ar/A/HRC/19/59/Add.5
http://undocs.org/ar/A/69/299
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والار  من ا ااقاو االستثمار الدولية محاية املسـتثمرين األجانـب ومصـاحل م يف الـدول الـا      
 املشاري  االستثمارية. واألنواع الثالثة الرئيسية  ذ  اال ااقاو    التالية: ستعي  

 معا داو االستثمار الثنائية املوقعة بني  ولتني و ركن على االستثمار  )أ( 

معا داو االستثمار اإلقليمية املوقعة بني بلـدان متعـد ة يف منضقـة مـا و ركـن       )ب( 
 أيعا على االستثمار 

ــاو التجــارة واالســتثمار املتعــد ة األطــراف     األحرــام  )إل(  ــوار ة يف مطــار ا ااق ال
واحملـدو ة األطـراف الـا  تعـمن بنـو ا بشــأن االسـتثمار والتجـارة احلـرة  مثـل ا اـاق أمريرــا           
 الشمالية للتجارة احلرة  واال ااق العام املتعل  بالتجارة يف اخلدماو  ومعا دة ميثاق الضاقة.

ياو القانونية الـا  شـرل املصـدر الرئيسـ  للقـانون الـدو  العـام        ولقد  ةلت  ذ  اآلل - 11
ــاطرا  يف ال     ــد ب ــل أن  تناي ــن الناــا  يف أواةــر الســتيناو مــن القــرن املانــ  قب تســعيناو أوال حي

معا ـــدة اســـتثمار ثنائيـــة  2 923  كانـــت  نــار  2014القـــرن املانـــ . ويف هنايــة عـــام   مــن 
جيعــل العــد  اإلعــا  ال ااقــاو االســتثمار الدوليــة معا ــدة اســتثمار أةــر  ناوــذة  ممــا  345 و

. وحجم معا داو االسـتثمار الثنائيـة  ةـذ يف التنـاقا  ولرـن عـد  ا ااقـاو        (3)ا ااقا 3 2٦8
االستثمار الدولية عموما ال ينال مستقرا مع حد ما بسبب االجتا او األةـ ة يف األحرـام الـا    

ــوار     ــ  ال ــا ل  ل ــا يع ــ  باالســتثمار  أ  م ــة      تعل ــار معا ــداو االســتثمار الثنائي ــا ة يف مط  ة ع
واملشمولة على مو متنايد يف مطار ا ااقـاو التجـارة احلـرة األوسـ  نضاقـا. وعلـى سـبيل املثـال          
 تتم الوالياو املتحدة األمريرية حاليـا مااونـاو مـ  بلـدان مـن  سـيا يف مطـار ا اـاق  ـراكة          

لشائعة االستخدام يف معا داو االسـتثمار الثنائيـة.   احمليا ا ا ئ  الذ  يشمل مساو االستثمار ا
ويدلُّ م راإل أحرام متعلقة بت ارة االستثماراو يف ا ااقاو التجارة احلرة علـى الصـالو الوثيقـة    

 .واألسس الاررية اللي الية اجلديدة املشتركة يف جمال االستثمار الدو  والتجارة احلرة

و االستثمار بني بلدان نامية وبلدان متقدمـة النمـو.   ويتم التااو  على أنلبية معا دا - 12
يف املائة من معا داو االستثمار الثنائيـة  ـ م بـني بلـدان      75وعلى سبيل املثال  ُيقدَّر أن نسبة 

. ن  أن نسبة ا ااقاو االستثمار ويما بني بلدان اجلنـوب  تنايـد.   (4)نامية وبلدان متقدمة النمو
__________ 

 (3) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), “IIA issues note: recent trends in 

IIAS and ISDs” IIA issues notes, No. 1 (February 2015) : متاح يف املوق  التا .
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d1_en.pdf. 

 (4) Howard Mann, “International investment agreements, business and human rights: key issues and 

opportunities”, prepared by the International Institute for Sustainable Development for John Ruggie, 

Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights, transnational corporations 

and other business enterprises, February 2008. 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d1_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d1_en.pdf
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ا ااقاو لاتح أسواق ا أمام املسـتثمرين األجانـب بسـبب  وقـ   ـوو       و دةل البلدان النامية يف 
ــة        ــر با  ــذ  التوقعــاو بنمــا إل التنمي ــ  اإلعــا . و  ــا ج احملل ــو الن الوظــائ  واالســتثمار ومن
السائدة الـا حتـد  االسـتثمار األجـن  املبا ـر وحتريـر التجـارة بوصـا ما حمـركني قـويني لنمـو            

 النا ج احملل  اإلعا .

و سعى ا ااقاو االستثمار الدولية مع  وو  احلقـوق األساسـية للمسـتثمرين الـا حتمـ        - 13
 ستعي  املشـاري  االسـتثمارية. ويف  من السلور االستيالئ  ون  العا ل والتميين  للدول الا  

حني  تسم  ذ  اال ااقاو ببع  التنوع  نالبا ما  تخذ ا ااقاو االستثمار الدولية  رال موحدا 
ع حــد مــا ولــد  العديــد مــن البلــدان معا ــداو اســتثمار ثنائيــة منو جيــة  ســتخدم ا كأســاس   م

للتااو  على  ذ  اال ااقاو. و تعمن الشرو  املعيارية يف ا ااقاو االستثمار والتجـارة احلـرة   
 :التميينية أحراما  تصل بالتثبيت وننع امللرية واملعاملة العا لة واملنصاة واملعاملة ن 

الـا عـا ة مـا  ـنا علـى قـوانني        “اةتيـار القـانون  ”أحرام التثبيت    بنو   )أ( 
البلد الا ستنظم معاي  املشاري  االستثمارية. و شـمل األحرـام عـا ة أيعـا الصـيد الـا  شـ         
مع أن أ   اــي او  ضــرأ يف املســـتقبل علــى  ـــذ  القــوانني ال كرــن أن  ضبـــ  بــأثر رجعـــ        

 باملستثمر يؤ   مع محلاق العرر  مبا

بنو  ننع امللرية الا  سعى مع احلد مـن أثـر الوكـاالو احلروميـة الـا  ـ ع        )ب( 
 ــنا ا ااقــاو املســتثمرين عــا ة  امللريــة لرنــرا  العامــة مــن مشــاري  االســتثمار األجــن . و 

ــى ــاري     علـ ــل باملشـ ــا يتصـ ــر  يف مـ ــة جيـ ــنع للملريـ ــون    أن أ  نـ ــب أن يرـ ــتثمارية جيـ االسـ
 العامة وأن يتوةى عدم التميين وأن يعوَّ  عن  بسعر السوق املصلحة  أجل من

بنو  املعاملة العا لة واملنصاة    جنا أساسـ  مـن ا ااقـاو االسـتثمار. و ـذ        )إل( 
علـى مـو يتسـم باال سـاق والشـااوية ويف      ”األحرام عامة مت  اس  ا إلجبار الدول على العمل 
لـى مـو نـ  متحيـن  لعـمان مراعـاة األصـول        حدو  معقولة   ون لـبس أو  عسـ  أو متييـن  ع   

. ولقد اسـتخدمت بنـو    (5)“القانونية يف ا ا  القراراو واحترام التوقعاو املشروعة للمستثمرين
املعاملـة العا لــة واملنصـاة  علــى ســبيل املثـال  لالعتــرا  علــى النيـا او يف العــرائب ومســاع      

 ( A/HRC30/44من الوثيقة  27-25الاقراو  احلرومة لتنظيم املنتجاو العارة مثل التبد )انظر

 نا أحرام املعاملة ن  التميينيـة علـى أنـ  ينباـ  نـمان معاملـة املسـتثمرين         ) ( 
 األجانب من البلد األصل  مثل رعايا الدولة املعياة ون  م من رعايا أطراف ثالثة.

__________ 

 Fair and Equitable Treatment, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreementsانظــــــــر  (5) 

II (United Nations Publications, Sales No. E.11.II.D.15). 

http://undocs.org/ar/A/HRC30/44
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ــب   - 14 ــدم       ومع جان ــا    ق ــة أ ن ــدول املبين ــني املســتثمرين وال ــاو ب ــاو  ســوية املنا،ع لي
ين لــدي ا  ثــار كــب ة ومتنوعــة األحرــام بشــرل عــاع  جمموعــة قويــة مــن احلقــوق للمســتثمر 

 حقوق السران األصليني و    ؤثر أيعا على قدراو الدول  او الصلة على احلماية. على
 

 والدول  سوية املنا،عاو بني املستثمرين -جيم  

من السماو ا امة ال ااقاو االستثمار والتجارة احلرة األحرام الا  نا علـى منشـاا    - 15
 لياو لتسوية املنا،عاو بني املستثمرين والدول. و تيح  ـذ  اآلليـاو للمسـتثمرين االحتجـاإل     
 لد  الدول على ما يتبني  م من انتـ اكاو حلقـوق م املنصـود علي ـا يف ا ااقـاو االسـتثمار      
الدولية نمن مطار  ليـاو حترـيم ملنمـة. و نـار جمموعـة متنوعـة مـن حماوـل التحرـيم املتاحـة           
للمســـتثمرين  لرـــل منـــ ا قواعـــد  اخلاصـــة  مبـــا يف  لـــ  املركـــن الـــدو  لتســـوية منا،عـــاو 
االستثمار  وجلنـة األمـم املتحـدة للقـانون التجـار  الـدو  )األونسـيترال(  ونروـة سـتوك وأل          

 التجارة الدولية. للتجارة  ونروة

ويتمت  املستثمرون بتمرانية الوصول املبا ر مع  ذ  اآللياو ويما يتعلـ  بـأ  منا،عـة     - 1٦
مني  يف مطـار األحرـام الـوار ة    قد  نشـأ يف سـياق ا ااقـاو االسـتثمار الدوليـة  و ـم نـ  ملـن        

ا ااقــاو االســتثمار الدوليــة  باســتناا  ســبل االنتصــاف احملليــة مســبقا  ممــا يلاــ  أ   ــرل   يف
ن متــنح  عويعــا للمســتثمرين أ ــرال املراجعــة القعــائية. وبوســ  احملــاكم نــ  القعــائية أ  مــن
ــو ا مــن معا ــدة اال   مــا م ا ســتثمار. وليســت  نــار أ  قيــو   اعتــ  أن الدولــة قــد انتــ رت بن
اليـة الـا كرـن  قـدك ا. ولقـد أوـا  مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة            التعويعـاو امل  على

ــام     ــدول أاجــ و يف ع ــأن محــد  ال ــا ( ب ــد   2014)األونرت ــ  مبل ــى  و ــون  والر  50عل بلي
. و ــذ  القــراراو (3)محــد  الشــركاو ويمــا يتعلــ  بــثالا  عــاو  مر بضــة ار باطــا وثيقــا  مع
ألطـراف االلتـنام هبـا بشـرل صـارم. وكرـن  ربيـد الـدول         كرن الضعن وي ا وعلـى الـدول ا   ال

التــدب  الــذ  جيــر  الضعــن    وــ  وائــدة ُمرك بــة بــأثر رجعــ   باألســعار التجاريــة  مــن  ــاري    
ن والـدول. وأويـد بأنـ  قـد طلـب      مطار قعية من قعـايا  سـوية منا،عـاو بـني املسـتثمري      يف وي 
مليـون  والر مـن الاوائـد     589و  مبلـد  محد  الدول األطراف يف محد  الدعاو  أن  د مع

 .(٦)بليون  والر الذ  ُمنح مع محد  الشركاو 1كجنا من التعوي  احملروم ب  والبالد 

و رو  أنلبيـة مجـراااو  سـوية املنا،عـاو بـني املسـتثمرين والـدول نـد بلـدان ناميـة.            - 17
ــار مــو   ــني املســت    78و ن ــاو  ســوية املنا،عــاو ب ــة مــن مضالب ــدول مرووعــة  ثميف املائ رين وال

بلدا من أقـل البلـدان منـوا. ومـ   لـ   وقـد أظ ـرو االجتا ـاو يف اآلونـة األةـ ة            101 ند
__________ 

 (٦) Public Citizen, “Memorandum” : متاح على الرابا التا .citizen.org/documents/oxy-v-ecuador-memo.pdf. 



 A/70/301 

 

10/32 15-12526 

 

نسبة متنايدة من قعايا  سوية املنا،عاو بني املستثمرين والـدول  روـ  نـد بلـدان متقدمـة       أن
ونالبـا  . (3)يف املائة ند  ذ  الـدول  40  روعت  عاو  جديدة بنسبة 2014النمو. ويف عام 

ما  رو  الدعاو  ند البلدان املتقدمـة النمـو مـن جانـب املسـتثمرين يف بلـدان أةـر  متقدمـة         
ــام  (7)اقتصــا يا  كمــا جيــر  يف أمريرــا الشــمالية واالحتــا  األورو     ــة ع   2014. وحــىت هناي

كانــت أكثــر الــدول الــا روعــت  عــاو  نــد ا يف قعــايا  ســوية املنا،عــاو بــني املســتثمرين   
 وع وريــة التشــيرية  واجلم وريــة وبولنــدا  وأوكرانيــا  ومكــوا ور   األرجنــتني والــدول  ــ 

  ــذ  أن ومــ . املتحــدة والواليــاو  وا نــد واملرســي   ومصــر  وكنــدا   بوليااريــةال و ويــال
 قـدم  علـى   ضا ا ال احملاكم وتجراااو النامية  والبلدان املتقدمة البلدان من ةليضا  عم القائمة
 أجـل  مـن  واملاليـة  القانونيـة  موار  ـا  املتحـدة  الوالياو استخدمت املثال  سبيل وعلى. املساواة
كمــا أهنــا أل  ســر  عــو  أبــدا   ة قعــايا  ســوية املنا،عــاو بــني املســتثمرين والــدول   مراوحــ

 .(8)يصبح لناما علي ا منح  عوي  ملستثمر وأل

بـني املسـتثمرين والـدول     واملستثمرون الذ  روعوا  عـاو  يف مطـار  سـوية املنا،عـاو     - 18
ــام  ــ          2014يف ع ــوطن لتل ــر  ول امل ــن أكث ــو. وم ــة النم ــدان متقدم ــن بل ــم م كــانوا مبعظم 

الدعاو  الوالياو املتحدة  و ولنـدا  واململرـة املتحـدة ل يضانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية         
والنمسـا. ويـأ    وأملانيا  وورنسا  وكنـدا  وميضاليـا  ومسـبانيا  وسويسـرا  و ركيـا  وبلجيرـا        

لبـــاو يتقـــدم يف املائـــة مـــن املضا 80 لـــ  عقـــب اجتا ـــاو طويلـــة األجـــل  ظ ـــر أن نســـبة  
 .(3)مستثمرون من بلدان متقدمة جدا يف أمريرا الشمالية واالحتا  األورو  هبا

ــدول يف مطــار       - 19 ــني املســتثمرين وال ــة مجــراااو  ســوية املنا،عــاو ب ولقــد ا ــذو أنلبي
 عــو   42ملعرووــة البــالد عــد  ا مــن الــدعاو  ا 30الثنائيــة  وروعــت  معا ــداو االســتثمار

ــوية املنا،عــــاو  مبوجــــب  ــــذ  املعا ــــداو. نــــ  أن أ  2014عــــام  يف ــاو   ســ ــة  عــ نلبيــ
املستثمرين والدول عمومـا روعـت مبوجـب ا ااقـاو التجـارة احلـرة  وكـان ا اـاق أمريرـا           بني

. وُيقـدِّم  (3)أكثر املعاي  الا يتم اللجوا ملي ـا  الشمالية للتجارة احلرة ومعا دة ميثاق الضاقة من
ــا مضالبــاو مبوجــب ا ااقــاو التجــارة احلــرة    ــة  املســتثمرون أحيان ومعا ــداو االســتثمار الثنائي

حد سواا يف احلاالو الا  رون  لـ  اال ااقـاو واملعا ـداو م مـة بـني الـدول املعـياة         على
او الـــدول عرنـــًة للضعـــن يف مطـــار    كانـــت أكثـــر ممارســـ2014و ول املـــوطن. ويف عـــام 

__________ 

 (7) UNCTAD, “IIA issues note: investor-State dispute settlement: an information note on the United States 

and the European Union”, IIA issues notes, No.2 (June 2014).)     : متـــــــــــــــاح يف املوقـــــــــــــــ  التـــــــــــــــا
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf. 

 (8) Congressional Research Service, “International investment agreements (IIAs): frequently asked 

questions”, 15 May 2015  : متاح على املوق  التا .http://fas.org/sgp/crs/misc/R44015.pdf. 
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مجراااو  سوية املنا،عـاو بـني املسـتثمرين والـدول ملاـاا العقـو  أو االمتيـا،او أو انتـ اكاهتا         
املنعومة وحاالو ملااا أو رو  مـنح التـراةيا أو التصـاريح. و شـمل املمارسـاو األةـر        

و نظـيم  عرياـة امليـا      املضعون وي ا مصـالح التشـريعاو  والتمييـن نـد املسـتثمرين األجانـب        
 .(3)والتداب  املتعلقة بار  العرائب والقعايا البيمية

  
 االستثمار الدو  والتجارة احلرة وحقوق اإلنسان للشعوب األصلية  -رابعا  

وا ااقــاو االســتثمار الدوليــة  مــن املســل م بــ  علــى نضــاق أوســ  أن أثــر التجــارة احلــرة - 20
مسائل مـن قبيـل حقـوق األر  والتـد ور البيمـ  والاقـر  وقـدرة        حقوق اإلنسان يشمل  على

الدولة على التنظيم واحلماية  والعجن الدكقراط  والتحـدياو الـا  واجـ  سـيا ة القـانون ويمـا       
يتعل  بون   ل  اال ااقاو ومناا  ـا وقـدرة احلرومـة علـى  ـوو  ةـدماو مـن قبيـل الرعايـة          

ــراف هبــ   ــا . ولقــد مت االعت ذ  املســائل يف مطــار جــدول أعمــال حقــوق اإلنســان    الصــحية واملي
واألعمــال التجاريــة. ولقــد نــاقش املمثــل اخلــاد لرمــني العــام املعــ  مبســألة حقــوق اإلنســان   
 9والشركاو ع  الوطنية ون  ا من مؤسساو األعمال  ـذ  املسـألة الـا أ رجـت يف املبـدأ      

وق اإلنســـان. ويـــنا  ـــذا املبـــدأ حقـــمـــن املبـــا ئ التوجي يـــة املتعلقـــة باألعمـــال التجاريـــة و
ينباـ  للـدول أن حتـتاي حبيـن للسياسـاو الداةليـة كـافء للووـاا بالتناماهتـا املتعلقـة           ” أنـ   على

ــا ية املت    ــداف السياســـ ــة األ ـــ ــد متابعـــ ــان عنـــ ــوق اإلنســـ ــة  حبقـــ ــال التجاريـــ ــلة باألعمـــ صـــ
 .“مؤسساو جتارية أةر   مثاًل من ةالل معا داو أو عقو  استثمارية أو  ول م 
وسيتناول الارع التا  على وجـ  أكثـر  صيصـا اآلثـار املبا ـرة والعامـة علـى السـواا          - 21

ــان       ــان الامت ــى حقــوق اإلنســان للشــعوب األصــلية. و ا  ــنظم االســتثمار والتجــارة احلــرة عل ل
مترابضتان و عن، كل من ما األةر   ن  أنـ  يستحسـن أن ينظـر مع كـل منـ ما علـى حـدة         

ــيح ن  ــؤثر هبــا ا ااقــاو    نظــرًا مع أن  لــ  يت ظــرة متعمقــة يف الســبل املتعــد ة املســتوياو الــا  
التجـارة احلــرة واالســتثمار ومناا مهــا  كمــا  ــو مــبني أعــال   علــى حقــوق اإلنســان للشــعوب  
األصلية. والبياناو عن اآلثار حمدو ة نظرا مع الضبيعة الشـائرة واملشـتتة والاامعـة واملسـتالقة     

ناقشة املسائل امل مـة سـتوجن علـى حـد سـواا املعلومـاو املتاحـة         ذ  األنظمة. ولذل   وتن م
 واجملاالو الا حتتاإل مع منيد من االسترشاف من جانب املقررة اخلاصة أثناا  نايذ واليت ا.
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 اآلثار املبا رة على حقوق الشعوب األصلية -أل   
 احلقوق يف األران  واألقاليم واملوار   

ملر بضــة بالشــعوب األصــلية صــلت ا املتينــة باألرانــ  واألقــاليم  مــن الســماو الشــائعة ا - 22
 32و  29و  2٦و  25و  8واملوار  الضبيعية. وعلـى النحـو املـبني  يف علـة أمـور  يف املـوا        

من معالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  للشـعوب األصـلية احلـ  يف األرانـ      
 ــالت ا بصــاة  قليديــة  أو الــا اســتخدمت ا أو اكتســبت ا   واألقــاليم واملــوار  الــا امتلرتــ ا أو

 شالف  ل   وعال عن احل  يف امتالر  ذ  املـوار  واسـتخدام ا و نميتـ ا والسـيضرة علي ـا.     
مـن الع ـد الـدو  اخلـاد بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية علـى احلقـوق اجلماعيـة            1و نا املـا ة  

 وار ة يف اإلعالن.والار ية يف امللرية  وُ رمِّل األحرام ال
و نضــو  البنــو  نــ  التميينيــة وبنــو  نــنع امللريــة علــى حــد ســواا يف مطــار ا ااقــاو   - 23

ي  محايــة حقــوق الشــعوب األصــلية  االســتثمار والتجــارة احلــرة علــى ممرانيــاو كــب ة لتقــو  
مـا نـوقش   األران  واحلقوق الثقاوية املر بضة هبا ار باطا قويا. ن  أن األحرام التميينيـة  ك  يف

أعــال   متــنح املســتثمرين األجانــب احلــ  يف املعاملــة علــى قــدم املســاواة  ــأهنم يف  لــ   ــأن    
املواطنني واألطـراف الثالثـة األةـر . ويف املمارسـة العمليـة   ـذا يعـ  أنـ  م ا كانـت حقـوق           
الشعوب األصلية ن  مدرجة صراحة بوصا ا استثناااو على  ذ  األحرام  وـتن أ  أ ـرال   

حلماية اخلاصة ألراني ا  مما مبوجب القانون العريف أو حـىت مـن ةـالل  شـريعاو حمـد ة      من ا
 يف جمال حقوق السران األصليني يف األران   كرن أن  تقا م يف سياق االستثماراو.

وكرن لبنو  ننع امللرية يف مطار ا ااقاو االستثمار أيعـا أن  رـون عائقـا  امـا أمـام       - 24
صليني باألران . وم ا با رو احلروماو املعياة م  ا ااقـاو االسـتثمار   مضالباو السران األ

الدولية القائمة  سعيا لتنايذ اإلعالن ون   من معاي  حقوق اإلنسـان  يف ا ـا   ـداب  مجيابيـة     
 رمــ  مع معــا ة  و،يــ  األرانــ  التقليديــة الــا أةــذ ا املســتثمرون األجانــب علــى الشــعوب   

لي ـا  قـدل  عويعـاو بأسـعار السـوق التجاريـة. ولقـد أوجبـت حمـاكم          األصلية  وقـد يضلـب م  
 سوية املنا،عاو بني املستثمرين والدول  ل  احلاجة مع التعوي  بسعر السـوق  حـىت عنـدما    
 رــون مصــا رة األرانــ  لاــر ر عــام مشــروع أو لروــ  الظلــم عــن اســتمالر جــائر ألرانــ    

 .(9)الشعوب األصلية وأقاليم ا

__________ 

 (9) Margaret B. Devaney, “Remedies in investor-State arbitration: a public interest perspective”, Investment 

Treaty News of the International Institute for Sustainable Development, vol. 3, No. 3 (March 2013) .
 .iisd.org/sites/default/files/pdf/2013/iisd_itn_march_2013_en.pdf الرابا التا :متاح على 
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على  لـ   وـتن  رلاـة  املضالبـة باسـتعا ة األرانـ  مـن أجـل الووـاا حبقـوق           وعالوة  - 25
الشــعوب األصــلية قــد يشــرل كــذل  عقبــة. ولقــد واج ــت الــدول  ارخييــا صــعوباو إلجيــا    
املــوار  الال،مــة لتســديد ضــن أرانــ  الشــعوب األصــلية. و ضبيــ  بنــو  نــنع امللريــة يف مطــار     

لتعــــوي   ال كرــــن مال أن ينيــــد احلــــد مــــن ا أحرــــام ا ااقــــاو االســــتثمار الدوليــــة   ون 
الصعوباو مع حد كب . وقد ال  رون العديـد مـن احلرومـاو  مبـا يف  لـ  احلرومـاو         ل 

ــة وحرومــاو الشــعوب األصــلية  قــا رة ببســاطة علــى حتمــل  رــالي  اســتعا ة أرانــ       احمللي
لـــوار ة الشـــعوب األصـــلية  حـــىت عنـــدما  رـــون ةانـــعة للحمايـــة  بـــالرنم مـــن األحرـــام ا 

 اإلعالن ون   من معا داو حقوق اإلنسان. يف
و تمثـــل التـــو راو الشـــائرة بـــني حقـــوق الشـــعوب األصـــلية يف األرانـــ  واملـــوار     - 2٦

 واألحرام الوار ة يف ا ااقاو االستثمار الدولية يف عد  من القعايا  على النحو املبني أ نا .
يلة األمد ومعقدة للااية بشـأن األنـرار   وا  مكوا ور  كانت  نار منا،عة قانونية طو - 27

البيمية الا أحلقت بأران  الشعوب األصلية. وقد اهتمت  ركة  رساكو الـا أصـبحت  ابعـة    
بالتسبب بالتلوا الشـديد للاابـاو املضـ ة واألهنـار يف الاتـرة       2001لشركة  يارون يف عام 

ــام    ــني ع ــن ال   1992و  19٦4ب ــان م ــت جمموعت ــت الحــ   روع شــعوب األصــلية  . ويف وق
ــام    ــد ا. ويف عــ ــة نــ ــاو  عاعيــ ــركة    2011 عــ ــدو   ــ ــأن  ــ ــاة بــ ــد القعــ ــم أحــ   حرــ

بليـون   18.٦باليني  والر للتعوي  عـن األنـرار أو مـا يعـا ل      8.٦ رساكو/ يارون مبلد 
 والر م ا أل  قدم اعتذارا علنيا. وا عت  ركة  رساكو/ يارون أن األحرام القعـائية  قـوم   

واستأنات احلرـم يف عـد  مـن احملـاكم اإلكوا وريـة. وأثنـاا العمليـاو         على الر وة واالحتيال
بليـون  والر. وأقـرو احملرمـة     18القانونية اجلارية  ،ا و التعويعـاو عـن األنـرار وبلاـت     

ــام     ــا يف مكــوا ور احلرــم الصــا ر يف ع ــ 2012العلي ــا ة يف التعويعــاو  ولرن  ا ةاعــت الني
ني  والر. وقامت  ـركة  رساكو/ ـيارون بعـدة    بالي 9.51 األنرار مع النص  وبلات عن

حماوالو للمضالبة بتعويعاو عن األنرار مبوجب اال ااق الثنائ  امل م بني الواليـاو املتحـدة   
 .(10)ومكوا ور. وال ينال التحريم جاريا

 دن  أ نــت حرومـة بــ و لشــركة التعـدين الرنديــة  بـ  كريــ  مــايني   2007ويف عـام   - 28
كوربوريشن  بتشايل منجم سانتا  نا للاعة. وساور جمموعاو السـران األصـليني القلـ  م،اا    
ــر  علــى نــااف حبــ ة  يتيراكــا ونظمــت سلســلة مــن اإلنــراباو       مــا  لاــ  الشــركة مــن أث
ــار          ــدما أطلقــت الشــرطة الن ــل ســتة متظــا رين عن ــذا التحــرر ومقت ــاب   واحلصــار. ويف أعق

__________ 

 (10) Business & Human Rights Resource Centre, “Texaco/Chevron lawsuits (re Ecuador).    متـــــــاح يف املوقـــــــ
 .http://business-humanrights.org/en/texacochevron-lawsuits-re-ecuadorالتا : 
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مشروع و م مبعظم م من الشعوب األصـلية  انـضرو احلرومـة    املتظا رين املعارنني لل على
ــدين يف عــام       . ويف ناــس الوقــت  أعضــت   2011مع ملاــاا اإل ن الــذ  منحتــ  لشــركة التع

ر أو روـــ  أ  عمليـــاو  عـــدين احلرومـــة جمتمعـــاو الشـــعوب األصـــلية احملليـــة ســـلضة مقـــرا 
لاصـل املتعلـ  باالسـتثمار    يف املنضقـة. ويقانـ  املسـتثمر اآلن حرومـة بـ و مبوجـب ا       حار أو
ا اــاق التجــارة احلــرة املــ م بــني كنــدا وبــ و واألرجــح يف مــا يبــدو أن يــدع  نــنع ملريــة    يف

استثمار . و نار  الئـل  شـ  مع أن احلرومـة قـد  سـمح للمـنجم باسـتمناف أعمالـ  لتجنـب          
 .(11)معركة قانونية با ظة الترلاة

بوليايـا املتعـد ة القوميـاو  علـى مشـروع       ولقد اعترنت الشـعوب األصـلية يف  ولـة    - 29
للتعدين يف منضقة مالرو كو ا بسبب ما خيلا  من  ثـار علـى الـبح او املقدسـة. ويف أعقـاب      
احتجاإل اجتماع  عارم واعتراف احلرومة بأن املشروع قد انت   عد ا من األحرام الـوار ة  

ة الشـعوب األصـلية والقبليــة   يف معـالن األمـم املتحـدة بشـأن حقـوق الشـعوب األصـلية وا ااقيـ        
( ملنظمة العمل الدولية  ألات احلرومة امتيـا،او املسـتثمر. وروـ  املسـتثمر  عـو       1٦9)رقم 

مبوجب أحرام معا دة االستثمار الثنائية بـني اململرـة املتحـدة وبوليايـا  مـدعيا وقـوع انتـ ار        
أةـر . و سـعى احلرومـة حاليـا     لبنو  املعاملة العا لة واملتساوية وننع امللرية  من بني أحرـام  

مع م ماإل حقوق اإلنسان  مبـا يف  لـ  اإلعـالن  يف قعـية  سـوية املنا،عـاو بـني املسـتثمرين         
والـدول  مبـا يف  لـ  عــ  اال عـاا بـأن املســتثمر انتـ   حقـوق اإلنســان  ومـن نـمن ا  لــ           

 .(12)الوار ة يف اإلعالن
ــتخراإل   - 30 ــاري  التعـــدين واسـ ــة  وبـــالنظر مع  عـــد  مشـ ــتثماراو التجاريـ ــناا  واالسـ الـ

ــة الســياحة وم     ــاط  االقتصــا ية اخلاصــة  و نمي ــة  واملن ــة احلاصــلة    النراعي ــة التحتي شــاري  البني
عيـ  قــاراو العـاأل  قريبــا  ويف كـث  مــن األحيــان علـى أرانــ  الشـعوب األصــلية  ســواا       يف

 األران  وا ااقـاو  جر   عليم حدو  ا أم ال  من املرجح أن  صبح ال اعاو بني احلقوق يف
ون عرنـــــة ملـــــا يتحملونـــــ  االســـــتثمار  ـــــائعة علـــــى مـــــو متنايـــــد. والســـــران األصـــــلي 

ــن ــبا م ــ  ع ــرة اســتخدام أرانــي م         ن ــا بســبب كث ــيس وق ــاو  ل ــذ  ال اع متناســب يف  

__________ 

 (11) International Centre for Settlement of Investment Disputes, “Bear Creek Mining Corporation 

v. Republic of Peru, ICSID case No. ARB/14/2”: متاح على الرابا التا . italaw.com/cases/2848; Mitra 

Taj, “Peru hopes to revive Bear Creek mine, avoid legal battle”, 15 August 2014. يف املوق  التا :  متاح
http://in.reuters.com/article/2014/08/15/peru-bear-creek-mining-santaana-idINL2N0QL00Z20140815. 

 (12) Permanent Court of Arbitration, “South American Silver Limited v. Bolivia, UNCITRAL, PCA case 

No. 2013-15”, 2013–2015 : متاح على الرابا التا .italaw.com/cases/2121. 
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اإلنـــاوية للاوائـــد الثقاويـــة  للمشـــاري   او الصـــلة باالســـتثمار ممنـــا كـــذل  نتيجـــة اخلســـائر 
  ستمد ا الشعوب األصلية من األران . كث ا مااالقتصا ية الا  ون 
 

 املواوقة احلرة املسبقة واملستن ة  
يــر  احلــ  يف املواوقــة احلــرة املســبقة واملســتن ة يف معــالن األمــم املتحــدة بشــأن حقــوق    - 31

. وعلـى الـرنم   1٦9الشعوب األصلية واحل  يف التشـاور يف ا ااقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم       
ــاو      مــن وجــو    ــاو  بشــأن ا ااق ــة وقــا التا ــاو الوطني ــ  احلروم  ــذ  األحرــام  يعــو  ملمثل

ــا مــا جتــر   ــذ  اال ااقــاو يف ةصوصــية بالاــة.      االســتثمار وصــيانت ا واملواوقــة علي ــا  ونالب
ــ   عــوة مع ممثلــ     ــم بتوجي ــى عل   الشــعوب األصــلية و/أو مــوظاني  وليســت املقــررة اخلاصــة عل

تعة بـاحلرم الـذا  املعتـرف هبـا للمشـاركة يف عمليـة التاـاو          ياكل الشعوب األصلية املتم من
الرمسية على ا ااقاو االستثمار والتجارة احلرة الا سيرون  ا  ثار مبا رة علي ـا وصـيانة  لـ     

العديـد   مسيا على عيـ  مسـتوياو احلرـم وأن   اال ااقاو. وبالنظر مع أن  ذ  اال ااقاو ملنمة ر
حـد  اهتـا     ا  أث  كب  على الشعوب األصـلية  و ـذ  احلالـة  عـد  يف    من املشاري  االستثمارية  

 .املص  انت اكا للحقوق يف املواوقة احلرة املسبقة واملستن ة واملشاركة والتشاور و قرير
وأل يتم احلصول على املواوقة احلـرة واملسـبقة واملسـتن ة للشـعوب األصـلية يف العديـد        - 32

ــن املشـــاري  املمولـــة مـــن    ــار ا ااقـــاو االســـتثمار الدوليـــة.      مـ ــب يف مطـ  املســـتثمرين األجانـ
حســــن النيــــة مــــ  الشــــعوب األصــــلية وال بــــد مــــن اســــترمال املشــــاوراو القائمــــة علــــى 

 2االنضالع جبمي  املشاري  االستثمارية الا  ـؤثر علـي م  ـأث ا مبا ـرا  مبقتعـى الاقـرة        عند
مـن   2ن حقوق الشعوب األصلية والاقرة من معالن األمم املتحدة بشأ 32 و 19 من املا  ني

. ويـوور  ضبيـ   لـ  املـوا  علـى ا ااقـاو       1٦9من ا ااقية منظمة العمل الدوليـة رقـم    ٦املا ة 
االستثمار والتجارة احلـرة ورصـا إل مـاإل احتياجـاو الشـعوب األصـلية ومنظوراهتـا يف أحرـام         

هبـا يف املسـتقبل. وعنـدما    ول  ون حدوا انتـ اكاو حلقـوق اإلنسـان اخلاصـة     اال ااقاو  وحي
  عي   ذ  الارد   نيد احتماالو نشوب ال اعاو و وقُّ  املشاري  وةسارة األرباح.

التعويعـاو   حتمال حتمل املسؤولية املاليـة عـن  و تااقم  ذ  االنت اكاو باعل أن  نار ا - 33
يل املثـال   املمنوحة من الدولة الضرف على أن حتال مع حرومـاو الشـعوب األصـلية. وعلـى سـب     

ســعت بعــ  احلرومــاو الوطنيــة  مبــا يف  لــ  كنــدا واملرســي   للمضالبــة باســتر ا   رــالي    
السـلضاو احملليـة.    للشركاو مـن ةـالل حجـب األمـوال عـن      التعويعاو عن األنرار املمنوحة

ــاو ســامة وأعلنــت حرومــة       ــة مــنح  صــريح ملرــب نااي ويف املرســي   روعــت ســلضاو بلدي
ة ميرولوجيــة ةاصــة. ولقــد روــ  مســتثمر مــن الواليــاو املتحــدة يف مطــار  الواليــة املنضقــة منضقــ

ــا       ا اــاق التجــارة احلــرة ألمريرــا الشــمالية  عــو  يف وقــت الحــ  نــد حرومــة املرســي  ال
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 قــدل األمــوال  . وحاولــت حرومــة املرســي  وقــ  (13)مليــون  والر 1٦ألنمــت بــدو  مبلــد  
نعــت عـن مــنح التصـريح يف حماولــة إلجبار ــا   االحتا يـة للســلضاو علـى مســتو  الواليـة الــا امت   

ــني املســتثمرين          ــاو ب ــ  يف  ســوية املنا،ع ــوي  احملرــوم ب ــن التع ــة ع ــول املســؤولية املالي ــى قب عل
احلرومـة الوطنيـة    و ـبني حملرمـة املرسـي  العليـا أن     والدول. وطعنت سـلضاو الواليـة يف  لـ    

او الواليــة. ويف حــني  ــبني    ســتضي  املضالبــة باســتر ا  التعــوي  عــن األنــرار مــن ســلض        ال
احلالــة أن الــدول ال كرنــ ا  لقائيــا نقــل املســؤولية املاليــة املتر بــة علــى التعويعــاو احملرــوم    ــذ 

بدوع ا يف مطار  سـوية املنا،عـاو بـني املسـتثمرين والـدول مع السـلضاو احملليـة   نـار حـاالو          
و صـلة با ااقـاو االسـتثمار    أةر   عني وي ا على  ذ  الوكاالو  و   عويعاو عن أنرار  ا

والتجارة احلرة. وم  أن املقررة اخلاصـة ليسـت علـى علـم بقيـام أ   ول بنقـل املسـؤولية املاليـة         
مع سـلضاو الشـعوب األصـلية املتمتعـة بـاحلرم الــذا   وـتن  لـ  يشـرل مسـألة حمتملـة  بعــأ           

 .ستن ةعلى القل  الشديد ويما يتعل  باحل  يف املواوقة احلرة املسبقة وامل
وكرن النت اكاو احل  يف املواوقة احلرة املسبقة واملستن ة أيعا أن  س م يف حـدوا   - 34

املنيد من االنت اكاو حلقوق الشعوب األصلية يف سياق االسـتثمار الـدو  وا ااقـاو التجـارة     
والتجـارة  احلـرة املسـتن ة والسـابقة علـى ا ااقـاو االسـتثمار        ةاحلرة. ويوور  ضبي  مبدأ املواوقـ 

ــ        احلــرة ورصــة إل مــاإل احتياجــاو الشــعوب األصــلية ومنظوراهتــا يف أحرــام اال ااقــاو ومن
انت ار حقوق اإلنسان اخلاصة هبا يف املستقبل. وعندما  عي   ذ  الارد  يظل األثـر الوقـائ    

 .احملتمل الحترام احل  يف املواوقة احلرة املسبقة واملستن ة أل يتحق 
 

 الثقاويةاحلقوق   
 نار عد  من السبل الا كرن هبا لاثار احملتملة ال ااقاو االسـتثمار والتجـارة احلـرة     - 35

أن  قــو  احلقــوق الثقاويــة للشــعوب األصــلية. أو ــا أن اآلثــار الوةيمــة علــى االســتثمار الــا  
لشـعوب   لِّا ا ا ااقاو االستثمار والتجـارة احلـرة بشـأن حقـوق األر  واحلقـوق اإلقليميـة ل      

األصلية  ن ا  حدة باعل األمهية الثقاوية ألرانـ  الشـعوب األصـلية وأقاليم ـا. وكمـا سـبقت       
اإل ارة مع  ل  أعال   وتن الصالو باألر  وامليـا   ـ  جـنا ال يتجـنأ مـن ثقاوـة الشـعوب        
األصــلية و ويتــ ا. ولــذل   وــتن العوائــ  الــا حتــول  ون متلــ  الســران األصــليني لررانــ    

عــن ا ااقــاو االســتثمار والتجـارة احلــرة الدوليــة  ــ  أيعـا  عــدا علــى احلقــوق الثقاويــة    الناعـة 
للشعوب األصلية. وعالوة على  لـ   وـتن التشـر  النـاجم عـا ة عـن وقـدان األر  واإلقلـيم         

__________ 

 (13) Public Citizen, “NAFTA Chapter 11 investor – State cases : lessons from the Central America Free Trade 

Agreement”, Public Citizen’s Global Trade Watch, No. E9014 (February 2005). 
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مــن  ــأن  أن ينيــد مــن  قــوي  الســالمة الثقاويــة وســبل محايــة جمتمعــاو الشــعوب األصــلية.    
و احلرم الذا  للشعوب األصـلية قـد يـنجم عـن ا ااقـاو االسـتثمار       أن أ   قوي  آلليا كما

 قوق الثقاوية.احلوالتجارة احلرة الدولية قد ينيد من  د ور سبل محاية 
وقـد ُ قـوَّ  احملـاوالو الـا  بــذ ا الشـعوب األصـلية يف سـبيل التصـد  للممارســاو          - 3٦

بب األحرــام الــوار ة يف ا ااقــاو   ة بســيــالعــارة املتصــلة باالســتيالا علــى املمتلرــاو الثقاو    
االستثمار الدولية. ومن األمثلة علـى  لـ  الضعـن القـانوين الـذ   قـدم بـ  السـران األصـليون          

لرــرة القــدم األمريريــة شصــود الــدالالو املســيمة المســ .    Washington Redskinsنــد وريــ  
ا يـة يف الواليـاو   وقد أالايت منـذ  لـ  احلـني سـت  ـ ا او لتسـجيل العالمـة التجاريـة االحت        

لرــرة القــدم. ومــا ،الــت  لــ  القــراراو قابلــة للضعــن     Washington Redskinsاملتحــدة لاريــ  
ــا  حيــأ يقــول الاريــ  منــ   ربــد ةســائر كــب ة بعــد االســتثمار يف عالمتــ  التجاريــة.            وي 

كم املختصـــة بتســـوية املنا،عـــاو أن اإلجـــراااو القانونيـــة ال جتـــر  يف مطـــار احملـــا حـــني ويف
املستثمرين والدولة  وتن  ذا النوع من ملااا العالماو التجارية كرـن الضعـن ويـ  مبوجـب      بني

 ا ااقاو االستثمار الدولية م ا كانت العالماو التجارية  عو  ملاستثمر من بلد  ةر.
 

  قرير املص  والاقر واحلقوق االقتصا ية واالجتماعية  
ُ شـرر الشـعوب األصـلية يف املااونـاو الـا       كما سبقت اإل ارة مع  ل  أعال   ال - 37

جتر  بشأن اال ااقاو التجارة احلرة وصيانة نصوصـ ا. نـ  أن أحرـام  لـ  اال ااقـاو ُ لـنم       
 ر يباهتـا للحرـم الـذا  واســتخدام أرانـي ا وأقاليم ـا وموار  ــا. ومعا ـدة الواليـاو املتحــدة        

ا ـدة ملنمـة للاايـة علـى عيـ  مسـتوياو       النمو جية الثنائية لالسـتثمار  علـى سـبيل املثـال  مع    
ــة ون  ــا مــن الريانــاو الــا متــارس ســلضة       احلرومــة  مبــا يف  لــ  الشــعب السياســية الارعي
 نظيمية أو م ارية أو سلضة حرومية أةر  خمولة من احلرومة الوطنية. وعـدم قـدرة الشـعوب    

انتـ ار حلق ـا يف  قريـر     األصلية على املشاركة يف صيانة أ  ا ااقاو قانونيـة قويـة هتم ـا  ـ     
مـن معـالن األمـم املتحـدة بشـأن حقـوق الشــعوب        3املصـ   علـى مـو مـا نصـت عليـ  املــا ة       

للشـعوب  ”مـن اإلعـالن أن    32مـن املـا ة    1األصلية  واحل  يف التنميـة. وقـد جـاا يف الاقـرة     
ــة أو      ـــة بتنمي ـــترا يجياو املتعلق ــاو واالس ــب األولوي ــد و ر ي اســتخدام  األصــلية احلــ  يف حتدي

 “.أراني ا أو أقاليم ا وموار  ا األةر 
ــار احملــد ة      - 38 ــة العــرائب مــن نــمن اآلث وكرــن أن  رــون القيــو  املارونــة علــى جباي

مـان مــن احلـ  يف  قريــر املصــ    لالةـتالل يف الــدور الـذ   عــضل  بـ  احلرومــاو احملليــة واحلر   
جمموعة من أنـواع العـرائب  مبـا وي ـا      معدا  ا ااقاو االستثمار الدولية. وقد مت الضعن يف عند

نــريبة القيمــة املعــاوة ورســوم العــرائب علــى الســجائر  والعــرائب نــ  املبا ــرة املارونــة    
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السجائر  ورسوم  ماة الضواب   والعرائب املارونة على  ةـل الشـركاو  والعـرائب     على
ــ  مبوجــب بنــو  املعاملــ       ــة  و ل املتســاوية الــوار ة  ة العا لــة واملارونــة علــى املــوار  الضبيعي

ــ   أ      يف ــد  نتـ ــة. وقـ ــتثمار الدوليـ ــاو االسـ ــران    ا ااقـ ــى السـ ــا علـ ــة وقـ ــريبة مارونـ نـ
األصــليني )الــا كرــن أن يشــمل املســتثمرين األجانــب( أحرــام املعاملــة الوطنيــة  ومنــ ا     نــ 
 ار.سبيل املثال األحرام الوار ة يف معا دة الوالياو املتحدة النمو جية الثنائية لالستثم على
و نعاف األةضار الا هتد  احل  يف  قرير املص  واحلرم الـذا  الـا  ضرح ـا ا ااقـاو      - 39

االســتثمار والتجــارة احلــرة مع االنتــ اكاو الشــاملة الضويلــة األمــد حلقــوق الشــعوب األصــلية.    
ــة للشــعوب      ومــن بــني  لــ  االنتــ اكاو االعتــداااو اجلســيمة واملســتمرة علــى الســالمة الثقاوي

صــلية  واستصــاار القــوانني العرويــة ونظــم احلوكمــة وعــدم االعتــراف هبــا  وعــدم ونــ  أطــر  األ
مترِّن الشعوب األصلية من ممارسـة حق ـا يف التنميـة واحلرـم الـذا   واملمارسـاو الـا جـر و         

 ــذا املنضلــ   الشــعوب األصــلية مــن حرِّيــة الــتحرم التــام يف أرانــي ا وموار  ــا الضبيعيــة. ومــن  
بعـد االســتعمارية   او االسـتثمار الدوليــة يف م امـة  ياكـل القـو  االســتعمارية ومـا      سـا م ا ااقـ  

 .واستاال ا الا أ و مع انت اإل أساليب العنصرية والتميين ند الشعوب األصلية وهتميش ا
ويس م عدم  راوؤ من  ذا القبيل يف عالقاو القوة بني الشـعوب األصـلية والشـركاو     - 40

مستوياو متجـذرة مـن الاقـر بـني الشـعوب األصـلية. و شـرل الشـعوب          والدول أيعا يف بلوغ
يف املائـة مـن األ ـخاد     15يف املائة من سران العاأل  يف حني أهنـا متثـل نسـبة     5األصلية نسبة 

يف املائـة مـن عيـ  األ ـخاد الـذين يعيشـون يف وقـر مـدق           33الذين يعيشون يف وقر. ونسـبة  
ــم    ــامل    ــى الصــعيد الع ــاف عل ــن الشــعوب األصــل   باألري ــام منعجــة بشــرل    م ــذ  األرق ية. و 

  الشـعوب األصـلية. و ـذا القـدر     املوار  الضبيعية املوجو ة يف أرانـ وبالنظر مع الثرواو  ةاد
واالجتماعيــة وحق ــا  الاقــر انتــ ار  حلـ  الشــعوب األصــلية يف التنميــة وحلقوق ـا االقتصــا ية   مـن 
 .والتعليم والاذاا وامليا  والصحةالتمت  مبستو  الئ  من العيش والسرن  يف
قـوق االقتصـا ية   احلوير با انت ار ح  الشعوب األصلية يف  قريـر املصـ  ونـ   مـن      - 41

واالجتماعيــة ار باطــا قويــا مبــا مــرو بــ  الشــعوب األصــلية عــ  التــاري  مــن جتــارب التــ ميش  
ــدا  وعــدم  قريــر امل        رنــ  لناســ ا  صــ  يف اةتيــار مــا   والتجريــد مــن ملريــة أرانــ  األج

مساراو التنمية. و ؤ   اآلثار املتر بة علـى ا ااقـاو االسـتثمار والتجـارة احلـرة مع  اـاقم        من
كــل  لــ  العوامــل. وباإلنــاوة مع  لــ   وــتن اآلثــار ا يرليــة  ــذ  اال ااقــاو  الــا ســتناقش  

أوســا  أ نــا    ســ م أيعــا يف أســباب  اشــ  الاقــر واحلرمــان مــن احلــ  يف  قريــر املصــ  يف   
 جمتمعاو الشعوب األصلية.
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وكرن ال ااقاو االستثمار الدوليـة أيعـا أن  ـؤثر سـلبا علـى معمـال عـد  مـن احلقـوق           - 42
الـدواع    ا الـدول يف االقتصا ية واالجتماعية للشعوب األصلية. وقد  رون الترالي  الا  تحملـ 

 وــ  التعويعــاو  عنــدما عــن ناســ ا يف قعــايا  ســوية املنا،عــاو بــني املســتثمرين والــدول ويف  
كرــن  ُ  ــنم   رــالي  مر اعــة للاايــة. و ــذا األمــر حييــد بــاملوار  العامــة عــن وج تــ ا  و ــو مــا 

حيــد مــن قــدرة الــدول علــى االســتثمار يف معمــال احلقــوق االقتصــا ية واالجتماعيــة. وكرــن    أن
والسـل  العامـة    صخصـة اخلـدماو   ال ااقاو االسـتثمار الدوليـة أيعـا أن  عـنِّ، وُ ـدل ممارسـة ة      

يف  لــ  الرعايــة الصــحية وامليــا . وعلــى ســبيل املثــال  قــد جتعــل بنــو  نــنع امللريــة واملعاملــة   مبــا
املنصــاة واملتســاوية ملاــاا العقــو  اخلاصــة مــن أجــل  ــوو  اخلــدماو الصــحية العامــة أمــرا با ظــا  

ة احتياجــاو يســتحيل علــى احلرومــاو حتملــ . وبــالنظر مع نــع  أ اا القضــاع اخلــاد يف  لبيــ
ــى ســبيل امل     ــت عل ــاو هتميشــا ونــعاا  و ــو أمــر  بر ن ــر الام ــا     أكث ــة ةصخصــة املي ــال عملي ث

 . ل  على احلقوق االقتصا ية واالجتماعية للشعوب األصلية أثر م م أثر وتن
وباإلناوة مع  ل   وكما نوقش يف التقرير املقبـل اخلـب  املسـتقل املعـ  بتقامـة نظـام        - 43

  ومنص   ال  نال حمـاكم  سـوية املنا،عـاو بـني املسـتثمرين والـدول ُ سـتخدم         و   كقراط
للضعن يف التـداب  الراميـة مع النـ و  بالصـحة العامـة. وكمـا  كـر يف  قريـر اخلـب  املسـتقل            
وا  قعية ويليب موريس )سويسرا( ند أورونوا   روعـت  ـركة التبـد املتعـد ة اجلنسـياو      

عا ـدة االســتثمار الثنائيـة امل مـة بــني سويسـرا وأورونــوا       عـو  نـد أورونــوا  مبوجـب م   
،اعمة بأن  شريعاو أورونوا  ملراوحة التدةني أ و مع ةا  قيمـة اسـتثماراهتا. وأقامـت    
الشركة  اهتا أيعا  عو  ند أسـتراليا بسـبب ج و  ـا الراميـة مع احلـد مـن اسـت الر التبـد.         

العامـة  مثـل التـدةني  يف جمتمعـاو الشـعوب       و ن ا  يف الوقـت الـرا ن أمهيـة مسـائل الصـحة     
ــ  يف صــاوف الســران          ــا  ــو علي األصــلية. وانتشــار  ــذ  املشــاكل كرــن أن  رــون أكــ  مم

األصليني. لذل   وتن  ذ  مضالباو  سوية املنا،عاو بني املستثمرين والـدول  لـ  كرـن     ن 
 أن  ؤثر على الشعوب األصلية أكثر من ن  ا.

 
 يرلية لنظم االستثمار والتجارة احلرةاآلثار ا  -باا  

ــوق اإلنســان        - 44 ــى حق ــار املبا ــرة عل ــن اآلث ــدو  والتجــارة احلــرة عــد  م لالســتثمار ال
ــ    للشــعوب األصــلية  علــى مــو مــا جــرو مناقشــت  أعــال . ويف     ــالد القل حــني أن  ــذا أمــر ب

 ا    من امل م أيعا النظر يف اآلثار ا يرلية املتر بة على األثر اجلمـاع   ـذ  اال ااقـاو     حد يف
ــر       ــوط  والــدو . ومبــا أن الشــعوب األصــلية  ــ  نــمن أكث ــى الصــعيدين ال واملمارســاو عل
ــؤثر بشــدة          ــة   ــار ا يرلي ــ  اآلث ــتن  ل ــدو   و ــا يف مطــار النظــام ال اجلماعــاو امل مشــة  ارخيي
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ن بالاعــل يف كــث  مــن األحيــان  ن حقــوق اإلنســان  و ــ  الشــعوب الــا  رــو  ــا مــ مــا علــى
 نعاا بل و تحمل قسضا مارطا من اآلثار الشاملة لنظم االستثمار والتجارة احلرة. أ د
 

 التااوو بني الدولة واجل او الااعلة اخلاصة  
نـب والشـركاو    وِّل ا ااقـاو االسـتثمار والتجـارة احلـرة الدوليـة للمسـتثمرين األجا       - 45

ع  الوطنية حقوقا و لياو مناـا  قويـة جـدا. ومـ   لـ   وـتن القواعـد الـا  ـنظم مسـؤولياو           
“. نـ  املـا    ” اجل او الااعلة اخلاصة  ر  يف كث  من األحيان يف ما  سمى القـانون الـدو   

مللنمــــة أو التوصــــياو  أمــــا املعــــاي   الــــا  شــــمل عــــد ا مــــن املعــــاي  الضوعيــــة أو نــــ  ا  
مســـتو  الصـــرور امللنمـــة قانونـــا الـــا  ســـمح بتحقيـــ  التـــوا،ن يف حقـــوق    مع  صـــل الوـــ

يســــتضيعون بالتــــا  احلصــــول    ومســــؤولياو  لــــ  اجل ــــاو. ويف حــــني أن املســــتثمرين     
ــى ــ  متناســب مــن       ــرل عل ــ  ن ــن القــول بأن ــو  وكر ــدول     ق ــتن ال أ ــرال االنتصــاف  و
حيــة القانونيــة عــن االعتــرا  باعاليــة الشــعوب األصــلية كــث ا مــا  رــون عــاجنة مــن النا و/أو

وبواسضة القانون على ممارساو الشركاو الا  قو  بشدة معمـال حقـوق اإلنسـان. و لـ      
يس م يف  راكم ةض  للسلضة بني اجل ـاو الااعلـة مـن الشـركاو  األمـر الـذ  يعـوق قـدرة         

 األصلية.الدول على القيام بدور املنظِّم الاعال واحلام  حلقوق اإلنسان والشعوب 
 

  عيي  نضاق سياسة الدول وحيِّن ا التشريع   
كرــن لرحرــام الــوار ة نــمن ا ااقــاو االســتثمار والتجــارة احلــرة الدوليــة أن  عــيِّ   - 4٦

ــذا األمــ          ــد أا ــ  مع   ــاو. وق ــ  احلروم ــل وي ــذ   عم ــن التشــريع  ال ــة واحلي ــاق السياس ر نض
الا  صبح بسبب  الدولـة مقيةـدة   “ األثر احملِبا”كاتب عن ا ااقاو االستثمار الدولية بأن   ما يف

يف قدرهتا على احلرم ملا وي  املصلحة العامة بسبب الرنبـة يف جتنـب قـراراو حترـيم و رـالي       
ــان. و    ــدوالراو يف بعــ  األحي ــباليني ال حســب وصــ  املقــرر اخلــاد املعــ     ســوية  قــدَّر ب

وـتن ا ااقـاو   ”لبدنيـة والعقليـة    كل منسان يف التمتـ  بـأعلى مسـتو  ممرـن مـن الصـحة ا       حب 
ــدول حتقــ  ووائــد للشــركاو      ــة ونظــم  ســوية ال اعــاو بــني املســتثمرين وال  االســتثمار الدولي

“ الوطنيــة علــى حســاب وظياــتني ســيا يتني للــدول مهــا التشــري  والاصــل يف املنا،عــاو    عــ 
 (.47  الاقرة A/69/299 )انظر
ــة العا لــة واملتســاوية مع احلــد مــن قــدرة      - 47 وكرــن أن  ــؤ   بوجــ  ةــاد بنــو  املعامل

احلرومــاو. وعلــى ســبيل املثــال  وسَّــرو بعــ  حمــاكم االســتثمار مقتعــياو املعاملــة العا لــة    
ــة الثنائيــــة لالســــتثمار بأهنــــا  واملتســــاوية الــــوار ة يف معا ــــدة الواليــــاو املتحــــدة النمو ج  يــ

واللــوائح اجلديــدة. وقعــت أحرــام التحرــيم بــأن القــوانني أو اللــوائح اجلديــدة القــوانني   شــل

http://undocs.org/ar/A/69/299
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كرـن مناا  ـا م ا كانــت مناقعـة ملصـلحة املســتثمر األجـن . كمـا أن بنــو  املعاملـة العا لــة         ال
واملتساوية كانت وسيلة ناجعـة مترـن املسـتثمرين مـن مقانـاة احلرومـاو املنا،عـاو مبوجـب         

ــا      معا ــداو التجــارة و/أو ا  ــا، وي  ــا و ــن القعــايا ال ــة م ــد اســُتند يف نســبة عالي الســتثمار. وق
يف املائـة   81املصـا ر أن نسـبة   املستثمرون مع بنـو  املعاملـة العا لـة واملتسـاوية. و قـدر بعـ        

 .(14)القعايا الا وا، وي ا املستثمرون حاججوا وي ا بانت اكاو املعاملة العا لة واملتساوية من
وللمخاوف املتعلقة بتعـيي  سياسـة احلرومـاو وحيِّن ـا التشـريع   ـأث   ةـر مبا ـر          - 48

ال ااقــاو االســتثمار والتجــارة “ األثــر احملــِبا”علــى جمتمعــاو الشــعوب األصــلية. وقــد يقلِّــل 
احلرة مما للدول من مرا ة سياسية  نميلة أصال يف كث  مـن األحيـان  مـن أن  تخـذ مجـراااو      

علـى سـبيل املثـال  علقـت      2010ق الشعوب األصلية بالرامل. وا  عام من أجل  نايذ حقو
احلرومة يف نوا يماال العملياو يف منجم مارلىلن يف أعقاب احتجاجاو من السـران األصـليني   
والتوصــياو الصــا رة عــن جلنــة البلــدان األمريريــة حلقــوق اإلنســان ومنظمــة العمــل الدوليــة.    

مع أن الوثـائ  احلروميـة الـا مت احلصـول علي ـا باعـل       أن بع  التقـارير الصـحاية  شـ      ن 
سياســة نوا يمــاال بشــأن حريــة  ــداول املعلومــاو كشــات أن خمــاوف الدولــة مــن أن يــؤ       
منالق املنجم بشرل هنائ  كرن أن يؤ   مع قعية  سوية منا،عاو بـني املسـتثمرين والدولـة    

لدان أمريرا الوسضى  الذ  كـان لاصـل   مبوجب ا ااق التجارة احلرة بني الوالياو املتحدة وب
 .(15)االستثمار الوار  وي   ور يف السماح للمنجم باالستمرار يف عمل 

يف سـياق ا اـاق  ــراكة   “ األثــر احملـِبا ”وقـد أاعـرب عـن بعــ  الشـوانل بشـأن  لـ         - 49
ة احملـيا  احمليا ا ا ئ اجلديد امل م بني الوالياو املتحدة وكندا والعديـد مـن بلـدان  سـيا ومنضقـ     

 نيو،يلندا للتحقي  يف  راو   ـعب  يف 1975ا ا ئ. وحمرمة وايتانا      يمة أانشمت عام 
حتقيـ  عاجـل يف أعمـال احلرومـة      املاور  ند حرومـة نيو،يلنـدا. و ـرعت احملرمـة يف مجـراا     

ما يتعل  بالتااو  على ا ااق  راكة احملـيا ا ـا ئ. وقالـت أسـتا ة يف القـانون طالـب منـ ا         يف
املبا راو الراميـة   جديدة قد يرون ل   أث  سل  على قدل أ لة بشأن التحقي  من ور   رو  

مع محايــة حقــوق الشــعوب األصــلية. وأ ــارو مع الســيناريو او احملتملــة الــا قــد  ــرق بنــو   
ة احلصـول علـى املواوقـ    قد  شـمل حـىت اجل ـو  الراميـة مع     املعاملة العا لة واملتساوية يف الشراكة

__________ 

 (14) Public Citizen, “Memorandum”  5   كرــــن االطــــالع علي ــــا يف املوقــــ  التــــا :     2012أيلول/ســــبتم .
citizen.org/documents/MST-Memo.pdf. 

 (15) Claire Provost and Matt Kennard, “The obscure legal system that lets corporations sue countries”, 

The Guardian  10   2015حنيران/يوني. 
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املسبقة من قبيلة حملية قبل أ اال احلار  وقرار اجمللس احملل  القان  برو  الترةيا باسـتخدام  
 .(1٦)األران  بعد االستماع مع األ لة الا    ن على خماوف  عب املاور 

 
 وقدان األموال العامة  

العامـة أثنـاا   مـن جـراا األثـر الاعلـ  لاقـدان األمـوال       “ األثـر احملـِبا  ”كرن أن يتاـاقم   - 50
الـدواع  جلساو  سوية املنا،عـاو بـني املسـتثمرين والترـالي  الـا  تربـد ا الـدول مـن أجـل          

ناســ ا يف احملــاكم. وعلــى مــو مــا ور  وصــا  أعــال   وــتن بعــ  قــراراو احملرمــة  قــدر   عــن
قيمت ا بباليني الدوالراو  و نـار  رـالي  قانونيـة حتميـة مر بضـة مبراوحـة مضالبـاو  سـوية         

وجيــب ســدا  ا يف هنايــة املضــاف  ا،عــاو بــني املســتثمرين والــدول. و ــذ  القــراراو ملنمــةاملن
أموال  اوع  العرائب. ويؤ   وقدان األموال العامـة لصـاا اجل ـاو اخلاصـة علـى نضـاق        من

ــة مــن        ــوال العام ــواور مــن األم ــو مت ــام بوجــ       واســ  مع احلــد ممــا   ــة الصــاا الع أجــل ةدم
 الشعوب األصلية بوج  أةا. وحقوق اإلنسان وحقوق عام
وين ا  الظلم الناجم عن  ل  حدة باعل مسألة نوقشت أعال  و   أن التـاري  يبـيِّن    - 51

أن أنلبية البلدان الا أاقيمت ند ا  عاو  يف مطار  سوية املنا،عاو بـني املسـتثمرين والـدول    
 البلــدان الناميــة   عــيش يف  ــ  مــن البلــدان الناميــة. ومبــا أن العديــد مــن الشــعوب األصــلية        

ــن و ــ  ــار       م ــا معرنــة بشــدة لاث ــدول  وتهن ــ  ال ــاس امل مشــني يف  ل ــر الن ــني أكث ــة  ب املتر ب
وقــدان األمــوال العامــة. ويــن ا   ــذا العــع  ســواا بــاخلضر احملــد   الــذ  نــوقش أعــال     عــن

حيــأ ُيخشــى علــى احلرومــاو احملليــة املتمتعــة بــاحلرم الــذا  مــن أن  اقــد التمويــل يف مطــار  
أثنــاا جلســاو  ســوية املنا،عــاو    حرومــاو وطنيــة  ســعى مع اســترجاع املــوار  املاقــو ة      

املستثمرين والدول عن طري  االمتنـاع عـن متويـل السـلضاو احملليـة  الـا كرـن أن  شـمل          بني
 حروماو قبلية أو  يماو أةر   عىن بشؤون الشعوب األصلية.

 
 العجن الدكقراط  ونع  سيا ة القانون  

ــاو التجــارة احلــرة     - 52 ــا حترــم ا ااق ــاو ال ــة أن  رــون    كرــن للعملي واالســتثمار الدولي
 طريف نقي  م  هنج حقوق اإلنسان بضرق عديدة. على

__________ 

ــدا    (1٦)  ــدل يف نيو،يلنـــــــ ــتا ة  )” ”Affidavit of Professor Elizabeth Jane Kelsey“و،ارة العـــــــ ــا ة األســـــــ موـــــــ
. كرـــــن االطـــــالع علي ـــــا يف املوقـــــ  التـــــا :     2015  حنيران/يونيـــــ   “(كيلســـــ   جـــــني  ملينابيـــــأ

https://forms.justice.govt.nz/search/Documents/WT/wt_DOC_92914254/Wai%202522%2C%20A0001.pdf. 
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و نــار انعــدام للشــااوية واحلــوار االجتمــاع  والرقابــة التشــريعية أثنــاا عمليــة الصــيانة   - 53
األصـلية واملمثلـون نـ  الـرمسيني      والتااو  على ا ااقاو االستثمار الدولية. وممثلـو الشـعوب  

عموما  نا را ما ُيشركون يف عملياو التاـاو  والصـيانة علـى الـرنم مـن أن اال ااقـاو الـا        
  تمخ  عن ا  ل  العملية ملنمة قانونا لوالياهتم القعائية.

 كما ُ اتقد بشدة الرقابة القعائية يف ما يتعل  با ااقاو االستثمار الدوليـة  ممـا يقـو     - 54
ســيا ة القــانون. وكمــا نــوقش أعــال   وــتن املســتثمرين يســتضيعون اللجــوا مبا ــرة مع  ليــاو  
 ســوية املنا،عــاو بــني املســتثمرين والــدول ولــيس علــي م اســتناا  ســبل االنتصــاف الوطنيــة      
لذل   وتن املراجعة القعائية ال ااقاو االستثمار الدولية يتم التحايل علي ا بشـرل  ـام. ويـث     

ــة    عــدم وجــو  ــد مــن الشــوانل اإلجرائي ــة قعــائية العدي ــا كرــن     أ  رقاب ــة ال ــة بالرياي املتعلق
 سوية املنا،عاو بـني املسـتثمرين والـدول  مبـا يف  لـ  انعـدام عمليـة لالسـتمناف و شـتهت           هبا

ــة  ونمــو       ــاو الرقاب اإلجــراااو بســبب االوتقــار مع أ   ــرل مــن أ ــرال التنســي  و يم
ومـاو عـن عيـ  األحرـام للعمـوم. وباإلنـاوة مع  لـ    نـار         اإلجراااو وعـدم وجـو  معل  

 ـوانل جدِّيـة م،اا التحيـن و عـارب املصـاا يف مـا بـني امل نـيني القـانونيني املعنـيني بالقعـايا.            
ــرر اخلــاد املعــ  حبــ  كــل منســان يف ا      ــ     وكمــا  كــر املق ــأعلى مســتو  كرــن بلون ــ  ب لتمت

ــة والعقليــة    مــن ســوية املنا،عــاو ،مــرة حمــدو ة مــن احملرمــني   يســيضر علــى  ”الصــحة البدني
ــة  واحملــامني  وكرــن أن يرــون ناــس الشــخا حماميــا أو حمرمــ   ا أو مستشــارا ملســتثمر أو  ول

أوقاو خمتلاة. وير با العديد من احملرمني بصالو وثيقة م  أوسا  األعمال  وقد كيلـون   يف
 (.٦2  الاقرة A/69/299)انظر “ مع محاية أرباح املستثمرين

وبــالنظر مع الشــوانل املتعلقــة باملصــلحة العامــة وحقــوق اإلنســان الــا  نضــو  علي ــا   - 55
ا ااقاو االستثمار الدولية وعملية مناا  ا  وكذل  املبالد العـخمة مـن املـال العـام املونـوعة      

ابـة التشـريعية واملراجعـة القعـائية أمـر  ال كرـن       يف بع  األحيان علـى احملـ   وـتن انعـدام الرق    
ــة وســيا ة القــانون       ــا ئ الدكقراطي ــة مب ــا  قــو  بصــورة من جي ــر . وحتــد املمارســاو ال   ي

  درجييا من قدرة الدول والسلضاو احمللية على محاية حقوق اإلنسان والشعوب األصلية.
 

 م امة االةتالل يف موا،ين القوة الدولية  
سبب نظم االستثمار والتجارة احلرة يف  نايد عدم املساواة بني البلـدان املختلاـة    قد  ت - 5٦

أن  ـــؤثر علــى التاـــاو  ومناـــا    ألن االةــتالالو املتأصـــلة يف  ياكــل القـــوة الدوليـــة كرــن   
ــ  ــؤثر نظــم التجــارة ا      ل ــوقش أعــال     ــاو. وكمــا ن ــر   اآللي ــة واالســتثمار بشــرل أكث لدولي
ونالبيـة ا ااقـاو االسـتثمار الدوليـة  ـتم بـني البلـدان الناميـة والبلـدان          يف البلـدان الناميـة.    حدة

http://undocs.org/ar/A/69/299
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ــني    ــاو بــ ــوية املنا،عــ ــايا  ســ ــم قعــ ــو  ومعظــ ــة النمــ ــدمت   املتقدمــ ــدول قاــ ــتثمرين والــ املســ
 البلدان منوا  يف حني أن املستثمرين عا ة ما يرونون من الدول املتقدمة النمو. أقل ند
حلماية حقوق املسـتثمرين األجانـب مع حـدوا العديـد     وأ   نظام االستثمار الدو   - 57

من املنا،عاو بني املستثمرين والدول املعياة. وكرن أن  رـون لقـراراو  ـذ  الـنظم و ليـاو      
اإلناا  القوية التابعة  ا عواقب وةيمة على معمال حقوق اإلنسان عمومـا وحقـوق الشـعوب    

 األصلية على وج  اخلصود.
أيعا بشأن مـا م ا كانـت  ياكـل السـلضة أثـرو يف مـا  وصـلت مليـ          وقد أث و أسملة  - 58

حماكم  سوية املنا،عاو بني املستثمرين والدول من نتائج  ألن البلدان املتقدمة النمـو  بـدو أكثـر    
يل املثــال  أل  ســر أبــدا قعــية قــدرة علــى ا قــاا  ثار ــا الســلبية. والواليــاو املتحــدة  علــى ســب  

و بـني املسـتثمرين والـدول. ومـن نـ  الوانـح مـا م ا كـان  لـ  ألن          قعايا  سوية املنا،عا من
البلدان املتقدمة النمو أكثر قدرة على احلصول على املوار  من أجل الـدواع عـن ناسـ ا يف  ـذ      

 .القعايا أو م ا كان ضة حتين عام لصاا البلدان القوية من الناحية االقتصا ية واجليوسياسية
اةـتالالو التـوا،ن يف النظـام الـدو    نعـاف نظـم حريـة التجـارة         وعن طري  م امـة   - 59

ـــ     ــاواة يف امل ــدم املسـ ــن عـ ــذل  مـ ــل بـ ــا يتصـ ــتثمار مع مـ ــؤثر  واالسـ ــدان. ويـ ــة للبلـ وار  املتاحـ
االوتقار مع املوار  بالتا  سلبا يف قدرة البلدان األقل منوا على محاية أ د الامـاو نـعاا      ل 
 وي ا الشعوب األصلية. مبا
 

 النمو االقتصا   الوط  الشامل  
ــى الصــعيد       - ٦0 ــدو  والتجــارة احلــرة أن يعــن،ا النمــو االقتصــا   عل كرــن لالســتثمار ال

الوط  من ةـالل  شـجي  االسـتثمار األجـن  املبا ـر  واملـأمول أن يرـون كـذل  مـن ةـالل           
ن األحيان مـن النـوع   ،يا ة النا ج احملل  اإلعا . ن  أن  ذا النمو االقتصا   ليس يف كث  م

ب األصــلية. الــذ  يســاعد علــى احلــد مــن الاقــر بــني أ ــد املــواطنني نــعاا  مبــن وــي م الشــعو 
لقد أظ رو التجربة أن النمو املسـتِند وقـا مع حتريـر التجـارة واالسـتثمار األجـن  املبا ـر         بل

ــدم املســاوا       ــاقم ع ــان مع  ا ــن األحي ــؤ   يف الرــث  م ــة ي ــداب  التقشــ  احلرومي ــث ا و  ة وك
يتأ ى على حساب  دم  البيمة على نضاق واس . وكث ا مـا  قـو  اآلثـار الثانويـة السـلبية       ما

طائاة واسعة من حقوق الشعوب األصلية  مثل حقوق ملرية األر  واحل  يف االةتيـار احلـر   
 ملساراو التنمية واحل  يف الصحة والاذاا والتمت  مبستو  الئ  من السرن.
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 تحدياو الر   واملمارساو الواعدةال -ةامسا  
 التحدياو -أل   

 نــار عــد  مــن التحــدياو املترابضــة  رابضــا وثيقــا ويعــنِّ، بععــ ا الــبع  اآلةــر الــا    - ٦1
احلــرة الدوليــة ومــا يتصــل بــذل    عتــر  حتقيــ  مصــالح وعــال ال ااقــاو االســتثمار والتجــارة

ألصلية. و ر  مناقشة  ذ  التحـدياو  حتسيناو يف  عنين ومحاية حقوق اإلنسان للشعوب ا من
 يف الارع الوار  أ نا .

 
  يمنة اللي الية اجلديدة والتركين على األنشضة االستخراجية  

ال ينال حترير التجارة الدوليـة ووـتح األسـواق للمسـتثمرين األجانـب وونـ  اآلليـاو         - ٦2
االقتصا ية اجلديدة. واللي اليـة اجلديـدة منـو إل    القانونية الدولية يستند بقوة مع نظرية اللي الية 

اقتصا   مناصر لقو  السوق ويقول من األسواق  م ا ما  ركت بدون  نظيم  سـتحق  مع ـا   
التنمية على الصعيد العامل . وقد ا، ا و اللي اليـة اجلديـدة  يمنـة يف اجلـنا األةـ  مـن القـرن        

ــدة   العشــرين و ســربت مع العديــد مــن عناصــر السياســاو   ــة اجلدي ــة. و تعــمن اللي الي اإلمنائي
العديد من املبا ئ املتصلة باالستثمار الدو  والتجارة احلرة  مبا يف  لـ   عـم حتريـر التجـارة      
وةصخصة اخلدماو العامة  ومسنا   ور  نظيم  حمدو  للدول  ووجو  صـلة بـني االسـتثمار    

 األجن  املبا ر ومنو النا ج احملل  اإلعا .
ــتثمار     - ٦3 ــاو االسـ ــام ا ااقـ ــ  أحرـ ــا ئ مـ ــذ  املبـ ــ   ـ ــة     و تاـ ــرة الدوليـ ــارة احلـ والتجـ
 عا  علي ا الشـرعية. والواقـ  أن العديـد مـن املؤسسـاو املاليـة الدوليـة الرائـدة  ؤيـد           مث ومن

ــة للجم     ــ  التنميـ ــقة حتقِّـ ــا ية متسـ ــة اقتصـ ــدة كنظريـ ــة اجلديـ ــا.  اللي اليـ ــنام هبـ ــ   م ا مت االلتـ يـ
دو  والتجــارة احلــرة مــن  ثــار  ب املســلِّم حيُجــب مــا لــنظم االســتثمار الــ   لــ  اخلضــا أن نــ 
املصاا املرتسبة وحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب األصلية ا امـة. وقـد أسـ م يف مجيـا       على

ا م ا كـان  لـ  سـيؤ   مع احلـد     منو إل ممنائ  يقاس حبسب النمـو اإلعـا  وال يقـيم و،نـا ملـ     
مـن وطـأة الاقـر  مبـا يف أوسـا  الشـعوب األصـلية. وعـالوة          أوجـ  التاـاوو أو سـيخاِّ     من

على  ل   قد يصبح التأييد الواس  واألعمى  ذ  النظرية االقتصا ية  وما  عـاي  مـن  ـرعية    
 على ا ااقاو التجارة احلرة واالستثمار  عائقا أمام التنمية السياسية الال،مة لإلصالح.

ضة املسار اإلمنـائ  الـا ا ـذ  العديـد مـن احلرومـاو        وبالتوا،  م  اللي الية اجلديدة  - ٦4
ــتخراجية. و     ــضة االســ ــى األنشــ ــن علــ ــل التركيــ ــا  واصــ ــتخراجية   الــ ــضة االســ ــىن األنشــ معــ

األنشضة االقتصا ية الا  ركـن علـى الـتخلا مـن كميـاو كـب ة مـن املـوار  الضبيعيـة            و  نا
سـتخرجة املعـا ن والالـناو والـناا     الا  ستخدم أساسا للتصدير. و شـمل املـوار  الضبيعيـة امل   
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و/أو الاا،  وامليا   ومنتجاو الااباو والنراعة وصـيد األمسـار. ويشـمل العديـد مـن مشـاري        
االســتثمار األجــن  املبا ــر الــا  ــؤثر علــى الشــعوب األصــلية األنشــضة االســتخراجية. وكــث ا  

مع ســباق مــو ا ــالر   األجــن  يــؤ   التنــاوس بــني الــدول املعــياة الجتــذاب االســتثمار    مــا
 جمال احلماية االجتماعية والبيمية. يف
 

 عدم اال ساق نمن القانون الدو   
أانشمت النظم القانونية لالستثمار الدو  والتجارة احلرة كعنصـر مسـتقل مـن القـانون      - ٦5

الـدو  انضالقــا مـن معــاي  حقـوق اإلنســان والشـعوب األصــلية. وبـالرنم مــن القعـايا العامــة       
املضروحة يف مطار ا ااقاو االستثمار الدولية والون  القانوين العريف للرث  من مبا ئ حقـوق  
ــد        ــاو التجــارة واالســتثمار  تقي ــن أن ا ااق ــة للتأكــد م ــا  رمسي ــاو منا اإلنســان  ال  وجــد  لي
باحترام حقوق اإلنسـان. وعـالوة علـى  لـ   وكمـا نـوقش أعـال   وـتن نظـام التجـارة احلـرة            

 ا ـــ  مشـــتَّت ومعقـــد وُمبـــ م. و نـــار العديـــد مـــن  ليـــاو التحرـــيم والقواعـــد   واالســـتثمار
واال ااقاو املختلاة  واوتقار عام مع الشااوية. و ذا األمر يقوِّ  قـدراو مقـرر  السياسـاو    
واملشرعني على احلصول على صورة  املة لـنظم االسـتثمار والتجـارة احلـرة الدوليـة و أث  ـا       

 عوب األصلية من أجل ون  ةياراو وعالة لإلصالح.على حقوق اإلنسان والش
 

 الشوانل املتعلقة باملناوسة الدولية  
لقد اعت  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونرتا ( خماوف الدول من املناوسـة   - ٦٦

الدولية حاجنا حيول  ون م ةال مصالح كب  علـى نظـم التجـارة احلـرة واالسـتثمار. والـدول       
ــة حلقــوق الشــعوب األصــلية يف ب    الــا لــداهنا كرــن أن  صــبح بالتــا    عتــ  أهنــا  عضــ  األولوي
جا بية لالسـتثمار األجـن   األمـر الـذ  قـد يتسـبب يف معاناهتـا يف مـا خيـا الاوائـد الـا             أقل

. وحـىت  ـتم هتيمـة وـرد متراومـة بـني الـدول         (17)كرن أن  عو  هبـا مشـاري  االسـتثمار علي ـا    
ول  ون سن اإلصالحاو ا امة. و ذا األمر يسلا العوا على أمهية العمـل  حت وجد مثبضاو 

 اجلماع  ملعاجلة مسألة ا ااقاو التجارة احلرة واالستثمار وحقوق اإلنسان.
  

__________ 

ــا (   ” (17)  ــة )األونرتـ ــارة والتنميـ ــدة للتجـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ  IIA issues note: reform of the IIA regime: four  “مـ

paths of action and a way forward, IIA issues notes, No. 3 (June 2014)   كرـــن االطـــالع علي ـــا يف املوقـــ .)
 .http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d6_en.pdfالتا : 
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 املمارساو الواعدة -باا  
ال مصــالحاو جو ريــة علــى اإل ارة الدوليــة  يف حــني  عتقــد املقــررة اخلاصــة أن م ةــ  - ٦7

ألنشضة الشركاو أمر  العرور   وقد قالت مهنـا م تمـة أيعـا بالريايـة الـا كرـن هبـا  عـديل         
ــة حل      ــن احلماي ــد م ــ  املني ــن أجــل حتقي ــة م ــاو القائم ــاو الشــعوب األصــلية.   اآللي ــوق جمتمع ق

يف أحـد ا ااقـاو االسـتثمار     أ ار األونرتا  مع أن  يف حني أن معظم البلدان    أطـراف  وقد
الدولية أو أكثر  وتن الرث  منـ ا نـ  را  عـن النظـام احلـا  و سـاور  خمـاوف يف مـا يتعلـ           
ــاو املســتثمرين        ــوق وواجب ــني حق ــوا،ن ب ــة  والت ــاو االســتثمار الدولي ــائ  لال ااق ــاألثر اإلمن ب

 يرلـ  لنظـام اال ااقـاو    والدول  و لياو  سوية املنا،عاو بني املستثمرين والدول  والتعقيد ا
.  لــ  ومتثــل  لــ  املخــاوف الســائدة بــني الــدول ورصــة إلنشــاا منتــد   (3)االســتثمار الدوليــة

عاع  مع  بقلياو التجارة احلرة واالستثمار. وينباـ  االسـتنا  مع املمارسـاو الواعـدة  الـا      
 لتاي  اإلجيا . ر  أمثلة  ونيحية  ا أ نا   لالستاا ة من الارصة املتاحة إلحداا ا

 
 البنو  االستثنائية حلماية حقوق الشعوب األصلية و عنين التنمية املستدامة  

ــد  ضــال       - ٦8 ــار ســلبية ق ــو  االســتثنائية أن حتمــ  الشــعوب األصــلية مــن أ   ث كرــن للبن
حقوق ا يف سياق ا ااقاو االستثمار والتجارة احلرة الدوليـة. وعلـى سـبيل املثـال  كرـن معاـاا       

انــ  الشــعوب األصــلية مــن بنــو  عــدم التمييــن واملصــا رة. واملعلومــاو املتــوورة عــن البنــو   أر
االستثنائية املتعلقة حبماية حقوق الشعوب األصـلية ووعاليتـ ا حمـدو ةد جـدًا  و ـ  جمـال  عتـنم        

 املقررة اخلاصة م راج  يف عمل ا املتواصل م  الدول األععاا.

مدرجــة يف ا ااقــاو االســتثمار الدوليــة لتعنيــن التنميــة  وور و أيعــًا أمثلــة عــن بنــو   - ٦9
ــة للشــعوب األصــلية.      ــن احلقــوق االقتصــا ية واالجتماعي املســتدامة  قــد  رــون مايــدة يف  عني

ا ااقـــًا مـــن ا ااقـــاو االســـتثمار الدوليـــة امل مـــة  13وأظ ـــر اســـتعرا  أجـــرا  األونرتـــا  لــــ 
ا ااقـاو اسـتثمار  وليـة     ٦الثنائيـة و  معا ـداو اسـتثمار    7  نصوص ا متاحـة ) 2014 عام يف

أةــر (  أن معظــم املعا ــداو امل مــة مــؤةرًا يشــمل ميــناو موج ــة مــو التنميــة املســتدامة.    
ا ااقًا استثناااوء عامة  علـى سـبيل املثـال  حلمايـة حيـاة       11بني  ذ  اال ااقاو  يتعمن  ومن

ار  الضبيعيـة القابلـة لالسـتناا .    أو صحة اإلنسـان أو احليـوان أو النبـاو  أو للحاـاى علـى املـو      
وحتتــو  محــد  عشــرة معا ــدة علــى بنــد يــنا صــراحة علــى عــدم قيــام األطــراف بتخاــي   
معاي  الصـحة والسـالمة أو املعـاي  البيميـة بايـة جـذب االسـتثمار. ومـن بـني  لـ  املعا ـداو            

عمـال  والبيمـة   معا داو  يف الديباجة  مع محاية الصحة والسـالمة وحقـوق ال   9   ش  11 الـ
 أو التنمية املستدامة.
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وُ رمىلــل األحرــام الــا هتــدف  علــى نضــاق أوســ   مع احلاــاى علــى احليــن التنظيمــ     - 70
للدول و/أو  قليل اخلعوع للتحريم املتعل  باالستثماراو مع أقل حـد ممرـنر  ميـناوىل التنميـة     

االســـتثمار أنواعـــًا معينـــة املســـتدامة  لـــ . و شـــمل األحرـــام  ـــروطًا  ســـتبعد مـــن  عريـــ  
األصــول  و ونــح االلتنامــاو املتر بــة علــى الــدول مبوجــب ا ااقــاو االســتثمار الدوليــة     مــن

واملتعلقة بتعيي  نضاق التحدياو الا يواج  ا املستثمرون  و تعمن استثناااو مـن التنامـاو   
ــني املســتثم        ــاو ب ــاو  ســوية املنا،ع ــة أكــ  عملي ــنظام بعناي ــوال  و  ــل األم ــدول. حتوي رين وال

يشرال كل نوع من أنواع األحرام  ل   لياو مايـدة حلمايـة حقـوق الشـعوب األصـلية       وقد
 يف مطار ا ااقاو االستثمار الدولية.

 
 اإلصالح الدستور   

 وجد أمثلة عن بلدان يف أمريرا الال ينية بدأو  تخذ ةضواو قانونية حلمايـة أناسـ ا    - 71
االســتثمار الدوليــة. وعلــى ســبيل املثــال  وعلــى النحــو الــذ   ومواطني ــا مــن  ــأث او ا ااقــاو 

حد   املقرر اخلاد املع  حب  كل منسان يف التمت  بـأعلى مسـتو  ممرـن مـن الصـحة البدنيـة       
والعقلية  وقد عدلت مكوا ور  ستور ا حبيأ حيظـر االنعـمام مع صـرور  ـؤ   مع التنـا،ل      

او مـ  األوـرا  أو الشـركاو اخلاصـة. وانسـحبت      عن واليت ا السيا ية يف التحرـيم يف املنا،عـ  
أيعــًا مكــوا ور وع وريــة ونـــنويال البوليااريــة و ولــة بوليايــا املتعــد ة القوميــاو مــن ا ااقيــة    

  A/69/299 ســوية املنا،عــاو االســتثمارية النا ــمة بــني الــدول ورعايــا الــدول األةــر  )انظــر   
 (.70الاقرة 

 
 اجل و  املتعد ة األطراف الرامية مع ،يا ة الشااوية  

ــة مع ،يــا ة الشــااوية          - 72 ــد ة األطــراف الرامي ــ  اجل ــو  ا امــة املتع ــذلت مــؤةرًا بع ُب
ــة. و ــ   شــمل ونــ  وناــا  قواعــد األونســيترال       نظــم يف التجــارة احلــرة واالســتثمار الدولي

تعا د  بني املستثمرين والدول  واعتما  ا ااقية األمم املتحـدة  املتعلقة بالشااوية يف التحريم ال
املتعلقة بالشااوية يف التحريم التعا د  بني املستثمرين والـدول  الـا واـتح بـاب التوقيـ  علي ـا       

 يف   ر   ار/مارس من  ذا العام.
  

 االستنتاجاو والتوصياو -سا سا  

 االستنتاجاو - أل  

او االستثمار والتجارة احلرة الدولية  نضو  علـى احتمـاالو   من الوانح أن ا ااق - 73
كب ة يف أن  ؤ َ  مع وقـوع انتـ اكاو حلقـوق الشـعوب األصـلية. ويرمـن اخلضـر الـذ          

http://undocs.org/ar/A/69/299
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ــنظم احلاليــة  علــى الســواا  يف  أث  ــا املب   ا ــر علــى حقــوق الشــعوب األصــلية    شــرل  ال
التأث  بشرل ماـر  علـى الشـعوب     أهنا  ؤ   مع ظالماو واةتالالو بنيوية متيل مع ويف

األصـلية  لروهنــا بعـ  أكثــر الامـاو هتميشــًا علـى الصــعيد العـامل . و ــذا السـبب   عتــنم       
 .املقررة اخلاصة ميالا ا تمام متواصل  ذ  املسألة ةالل أ اا واليت ا

 شرال اآلثار املتر بة على ا ااقاو االسـتثمار الدوليـة يف حقـوق اإلنسـان وحقـوق       - 74
ــد        ا ــًا متواصــال ومتع ــب ا تمام ــب  تضل ــد ة اجلوان ــدة ومتع لشــعوب األصــلية مســألة معق

األطراف من جانب الدول األععاا يف األمـم املتحـدة  و لـ  بالتشـاور الوثيـ  مـ  ممثلـ         
الشعوب األصلية واملمثلني الـرمسيني. و ـر  املقـررة اخلاصـة أن مجـراا مصـالحاو جذريـة        

تثمار والتجارة احلرة أمر  نـرور  يف مطـار اجل ـو  األوسـ      ومن جية لإل ارة الدولية لالس
ــة. ومــن نــ  املمرــن       ــة ملعاجلــة مســائل حقــوق اإلنســان املر بضــة باألنشــضة التجاري املبذول
السماح باستمرار الون  الذ  متل  وي  الشـركاو واملسـتثمرون حقوقـًا وسـبل انتصـاف      

ــة بشــرل اســتثنائ   يف حــني  رــون اآلليــاو الوحيــدة     املتاحــة ملســاالت ا أو مســاالت م  قوي
أ  انت اكاو حلقوق اإلنسان أو حلقوق الشعوب األصلية  ليـاوء طوعيـًة و/أو يرـون     عن

 ا مرانة نعياة يف القانون الدو . وعالوة على  ل   وال  نال الشعوب األصلية  تحمل 
نتـ اكاو  اال حصة ن  متراومة من العبا الذ  خيلق   ل  الون   و عاين مـن طائاـة مـن   

 .الشديدة حلقوق ا يف سياق أنشضة الشركاو وما يتصل هبا من م ارة االقتصا  املعوأل

بيد أن نرورة مجـراا  اـي   ـامل وعـاع  ال  تعـار  مـ  مجـراا مصـالح يرـون           - 75
أكثر محلاحًا  ويرون  درجييًا أكثر. و عرب املقـررة اخلاصـة أيعـًا عـن ا تمام ـا بتمرانـاو       

اإلجيابيــة املســتجدة يف مــا يتعلــ  با ااقــاو االســتثمار الدوليــة  وعــن اعتقا  ــا   املمارســاو 
بوجـو  ةضــواو ووريــة كرــن للــدول ا ا  ــا كــلف علــى حــدة لتــوو  محايــة أوعــل حلقــوق  

 .الشعوب األصلية

يتنايد عد  الدول األععاا الا  عرب عن عدم ار ياح ـا مـن مظـاأل نظـم التجـارة       - 7٦
ــر     احلــرة واالســتثمار. ويف ناــس الوقــت  وــتن أصــحاب املصــلحة الرئيســيني أصــبحوا أكث

م راكًا حلقيقة االةتالالو املترابضـة  رابضـًا عميقـًا لـد  مناـا  حقـوق الشـركاو وحقـوق         
اإلنسان. و ذ  االجتا او  وور ورصة  امة لتحسني محاية و عنين حقوق اإلنسان وحقـوق  

لإل ارة االقتصا ية الشاملة حبيأ يصـبح   الشعوب األصلية  وورصة لتحويل النظام الدو 
 .أكثر عدال ومنصاوًا مما  و علي  برث 
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 التوصياو - باا 

احلـرة   وصـ  املقـررة اخلاصـة      يف ما يتعل  بتصالح ممارسـاو االسـتثمار والتجـارة    - 77
 :يل  مبا

ــبني      )أ(  ــى النحــو امل ــة احلــرة واملســتن ة واملســبقة  عل ــدأ املواوق  اســتنا ًا مع مب
معالن األمم املتحدة املتعل  حبقـوق الشـعوب األصـلية  وا ااقيـة منظمـة العمـل الدوليـة         يف

   قوم الدول األععاا  باال ترار م  الشعوب األصلية املتعررة  باسترشـاف  1٦9رقم 
عيـ  ا ااقـاو    ممرانية ون   لياو  شاركية  سمح  ا باملشاركة يف عملية التاـاو  علـى  

األقل بالتعلي  على  ين   على احلرة  او الصلة  وعملية صيانت ا  أو االستثمار والتجارة
العمليــتني. وينباــ  م راإل  لــ  يف مطــار اجل ــو  األوســ  الراميــة مع روــ  مســتو  احلــوار  

  االجتماع  الداةل يف عملية التااو  على  ل  اال ااقاو وعملية صيانت ا

ــوار ا  )ب(  ــتو  احلـ ــاوة مع حتســـني مسـ ــاع  منـ ــاو    الجتمـ ــة التاـ ــتن عمليـ وـ
ا ااقاو االستثمار الدولية وعملية صيانت ا ينباـ  أن  عـعا لرقابـة برملانيـة ولتشـاور       على

م  عي  مستوياو احلرم. وينبا  أن  درإل كـل  ياكـل احلرـم الـذا  للشـعوب األصـلية       
 رمسيًا يف عملية ا ا  القراراو املتعلقة با ااقاو االستثمار الدولية 

للمبا ئ التوجي ية الا ونع ا املقرر اخلـاد املعـ  بـاحل  يف الاـذاا      ووقًا )إل( 
واملتعلقــة بتقييمـــاو اآلثـــار املتر بــة علـــى عيـــ  ا ااقــاو التجـــارة واالســـتثمار يف حقـــوق    

املعا ــداو علــى حقــوق اإلنســان  اإلنســان  جتــر  الــدول  قييمــاو قويــة آلثــار عيــ   ــذ  
ــل ــدوام نظــرة ةاصــة   نســان أ وقيع ــا. وينباــ  لتقييمــاو حقــوق اإل   قب ــى ال ن  تعــمن عل
التأث  على احلقوق اجلماعية والار ية للشعوب األصلية  تمة من ةالل التشـاور املبا ـر    يف

 م  اجملتمعاو األصلية 

 رال الدول األععاا م ماإل اعتباراو املساواة بـني اجلنسـني علـى أكمـل      ) ( 
ق اإلنسان  كما  رال أن يـتم حتليـل   وج  يف عملية ون   ذ  التقييماو لاثار على حقو

 قاطعاهتا م  مصا ر التميين األةر  حبيأ يؤةذ يف االعتبـار مرمـن العـع  املعـني لنسـاا      
 الشعوب األصلية م،اا  أث او ممارساو االستثمار 

وب األصـــلية  مبـــن وـــي م النســـاا  ر الـــدول األععـــاا ممثلـــ  الشـــعرُ شـــ ) ـ( 
او االســتثمار والتجــارة احلــرة عنــدما حتــد   قييمــاو عمليــة التاــاو  علــى عيــ  ا ااقــ يف

  ثار ا على حقوق اإلنسان مسائل حمتملة متعلقة بالشعوب األصلية 
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ــو       )و(  ــدول األععــاا يف م راإل بن بالتشــاور مــ  الشــعوب األصــلية   نظــر ال
استثنائية متعلقة حبمايـة حقـوق الشـعوب األصـلية  مبـا يف  لـ  حقوق ـا يف أر  األجـدا          

او التجــارة احلــرة واالســتثمار   يتعلــ  هبــا مــن مــوار  وحرــم  ا   يف عيــ  ا ااقيــ      ومــا 
 الصلة   او

 راــل الــدول األععــاا م راإل م ــاراو مع واجبــاو كــل مــن احلرومــاو  )،( 
واملؤسساو التجارية باحترام حقوق اإلنسان  ووقًا للمبـا ئ التوجي يـة املتعلقـة باألعمـال     

املعـا    ار الدولية سواا اجلديدة من ا أوعي  ا ااقاو االستثمالتجارية وحقوق اإلنسان  يف 
 التااو  علي ا 

ما  امـت  قـام حمـاكم لتسـوية املنا،عـاو بـني املسـتثمرين والـدول   راـل           )ح( 
الدول األععاا على الدوام استخدام القـانون الـدو  حلقـوق اإلنسـان  مبـا يف  لـ  عيـ         

ــاو    األحرــام اخلاصــة املتعلقــة بالشــعوب األ   ــانون يف عملي صــلية  مصــدرًا مــن مصــا ر الق
 التحريم يف املنا،عاو 

 نشــر الــدول األععــاا نتــائج عيــ  قــراراو التحرــيم الصــا رة يف قعــايا   ) ( 
 سوية املنا،عاو بني املستثمرين والـدول  ويشـمل  لـ  نشـر أ  معلومـاو حمـد ة بشـأن        

 األبعا  املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية 

دول األععـاا بـت راإل حتليـل لتـأث  ا ااقيـاو االسـتثمار والتجـارة         قوم الـ  ) ( 
احلــرة علــى حقــوق الشــعوب األصــلية والــر و  القانونيــة والسياســا ية لــد  ونــ  ةضــا  
عمل وطنية بشأن األعمال التجاريـة وحقـوق اإلنسـان  و نايـذ املبـا ئ التوجي يـة املتعلقـة        

 باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان 

الــدول األععــاا علــى اال ااقيــة املتعلقــة بالشــااوية يف التحرــيم         صــدةق )ر( 
  باب التوقي  علي ا يف   ار/مارس التعا د  بني املستثمرين والدول  الا واتح

 ستثمر الدول األععاا يف عملياو الرصد والبحأ والتقييم املوج ة الا  )ل( 
عوب األصــلية  وُ عىلــده  قــارير لشــينــتج عنــ ا و ــم لتــأث  ا ااقــاو االســتثمار الدوليــة علــى ا 

 .مد  وعالية التدةالو يف جمال السياساو والتدةالو القانونية للحد من  ل  التأث  عن

ويف ما يتعلـ  بت ةـال مصـالحاو  يرليـة أعمـ    وصـ  املقـررة اخلاصـة أن  قـوم           - 78
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بتحقيــ   ــوا،ن أوعــل   ل الرايلــة العمــل بشــرل عــاع  للنظــر يف الســب     )أ( 
ــني ــوق ا    بـ ــني حقـ ــركاو وبـ ــتثمرين والشـ ــوق املسـ ــل   حقـ ــواطنني  اةـ ــ  املـ ــان جلميـ إلنسـ
 االستثمار والنظم التجارية  نظم

املشاركة النشضة يف الاري  العامل احلروم  الدو  املاتوح باب الععـوية   )ب( 
حبقـوق اإلنسـان    املع  بالشركاو ع  الوطنيـة واملشـاري  التجاريـة األةـر  يف مـا يتعلـ        

  هبــدف صــيانة صــ ة ملــنم قانونــًا  29/٦الــذ  أنشــأ  جملــس حقــوق اإلنســان يف قــرار   
وون  السبل الرايلة بتعنين املساالة القانونية عن انت اكاو حقوق اإلنسان الا  ر ربـ ا  

 الشركاو و قدل عالإل  ا 

 إل التنميـة    معـا ة النظـر يف منـا   2015يف سياق ةضة التنمية ملا بعد عـام   )إل( 
ــاو      ــ  الام ــة املســتدامة والشــاملة وال مع احلــد مــن الاقــر بــني عي الــا ال  ــؤ   مع التنمي
السرانية  مبا وي ا الشعوب األصلية  وكاالة االعتراف بعمل الشـعوب األصـلية كج ـاو    

 .واعلة يف جمال التنمية لد  معا ة النظر يف ما وم التنمية االقتصا ية

 خلاصة بأن  قوم األمم املتحدة واملنظماو  او الصلة  مبا يل : وص  املقررة ا - 79

ــور        )أ(  ــالح الاـ ــا اإلصـ ــاا خيـ ــدول األععـ ــ  ال،م للـ ــم وـ ــدل أ   عـ  قـ
 ال ااقاو االستثمار والتجارة احلرة  وكذل  اإلصالح البنيو  األوس  واألطول أمدًا 

كاالـــة  عمـــيم معـــاي  حقـــوق اإلنســـان  مبـــا وي ـــا عيـــ  املعـــاي  املتعلقـــة    )ب( 
بالشــعوب األصــلية  يف عيــ  وكــاالو األمــم املتحــدة والوكــاالو  او الصــلة الــا ُ عــىن  
مبسـائل متعلقــة با ااقــاو االســتثمار والتجــارة احلــرة  مبــا وي ــا األونرتــا  ومنظمــة التجــارة  

 العاملية والبن  الدو  

سامهة يف قاعدة األ لة املتعلقة بتأث  ا ااقياو االستثمار والتجـارة احلـرة   امل )إل( 
 على حقوق الشعوب األصلية من ةالل املشاوراو والبحوا املوج ة 

االنضالع بـدور قيـا   يف  نسـي  اجل ـو  الـا  بـذ ا احلرومـاو لنيـا ة          ) ( 
  الشااوية والرقابة املتعلقتني با ااقاو االستثمار الدولية

ون  األ واو واإلر ا او الا كرن للدول األععاا استخدام ا لراالة  ) ـ( 
 . عمني عي  ا ااقاو االستثمار والتجارة احلرة بنَد محاية حقوق الشعوب األصلية

 


