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 مقدمة -أودا  
جم مممق حقمممال  اقمممدمل ا قمممرف  اخلاصممم  ا عن ممم  اقمممال  الشمممعالب األصممم    همممذا التقريمممر     -1

التقريممر مممالجزاا ا قممرف  اخلاصمم    هممذا   واعممر  24/9و 15/14بقممراف  اس ممق  عممم ا اإلنسممان 
قممدمل (  واA/HRC/30/41مقتضممباا عممن األنشممط  المميت ا ممط عق هبمما منممذ اقممدمي اقريرهمما السممابي  

  ثاف ااتاااا االت،ماف الدول   ع   حقال  الشعالب األص   .آل     ا مالا  ع اا 

 أنشطة المقررة الخاصة -ثانياا  
 الزيارات القطرية -ألف 

ث ثممم  أاطممماف همممي اب نمممد   منمممذ المممدوف  ال، ثمممت ل م، مممقفمس ممماا  تافا ا قمممرف  اخلاصممم   -2
          وال اتيمممممممل   آ اف/2015  وهنمممممممدوفاي   اشمممممممرين ال،ممممممما /ناليم  2015آب/أغسمممممممطق   

  ولت دف اقافير هذه الزيافاا     اياا هلذا التقرير. ؛2016مافي 

 على البيئةر الحفاظ تقرير بشأن تدابي -باء 
مالا ممم ع اا  اقريمممراا    اجلمع مم  العامممم    دوفاممما ا اديمم  والسمممبعت لممتقدمل ا قمممرف  اخلاصممم   -3

  بشأن ادابري ا تاظ ع   الب ئ  وآثافها ع   حقال  الشعالب األص   .

 اتفايات ادوةثمار الدولية -ثالثاا  
 معلومات أواوية -ألف 

  (A/70/301  2015عمامل   يرهما ا قمدمل    اجلمع م  العامم    اقر   خُ  ق ا قرف  اخلاصم  -4
ااتاامماا االممت،ماف الدول مم  ل مسممت،مرين األجانممت أن امم ثر اممأثرياا  اليرهمما    أن مممن شممأن ا مايمم  المميت ا

يهمممم همممذه ا سمممأل   أفلممم ق ا قمممرف  اخلاصممم  التعممممي   وبغ ممم   ع ممم  حقمممال  الشمممعالب األصممم   . كبمممرياا 
  ومنظممماا استممم  الشممعالب األصمم   منظممماا األعضمماء   األمممم ا تحممد   و الممتب اناا    الممدول 

مممممل الممممدوا لشمممم ون الشممممعالب األصمممم     وح ممممف الشممممعالب ا ممممد ؛ ونظمممممق  بالتعمممماون ممممم  يريممممي الع
  وا ركز المدوا ألاماث الس الماا والتع م م ومركز كاللالمب ا ا عين باالت،ماف ا ستدامل األص      آل ا
الشمممممعالب األصممممم     م لسممممم   بط بممممما(  ل سممممم   ممممممن ا شممممماوفاا اإلا  م ممممم  والعا  ممممم  ي مممممما يتع مممممي ب

   الشعالب األص     واخل اء   جمال اانالن االت،ماف الدوا وحقال  اإلنسان. م 
ناشممئ  عممن كبممري  ع مم  حقممال  الشممعالب األصمم      اا    أن هنمماآ آثمماف بحمم  ويشممري هممذا ال -5

كالن آثاف هذه االت،مافاا  ااا. وات، ي هذه اآلثاف       باإل اي  نظامل االت،ماف الدوا  و 
محايممم  ا سمممت،مرين اع مممال ع ممم  همممذه ا قمممال  نت ،ممم  الظممماهر  الممميت ُيشممماف  ل هممما بممماجلمالد التنظ ممممي 

  والنقايص اخلطري    عم    اسالي  ا ناتعاا  الجت نظامل االت،ماف. اا عمالم
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لممبي أن اممد اقممافير ل مقممرف  خ  ممتها هلممذه ا سممأل . و وهمذا التقريممر هممال ال،مما  مممن ث ثمم   -6
همممذا ا ال مممالو واناولمممق بعممما آثممماف ااتااممماا االمممت،ماف الدول ممم  ع ممم  حقمممال  الشمممعالب عر مممق 

  اخلاصمم  بنظممامل امانالن االممت،ماف الممدوا. واسمع  ا قممرف  فابا مماا األصم     واضممايا أخممرر أك،مر ا
مممن ثمماف ونطمما  دفالممتها بممالرتك ز ع مم  حممااا لمم ا  هممذه اآل  انمماول   تاللممالهممذا التقريممر    

اليرهمما ا المميت ا مايمم  معممايري النهممايي اقريرهمما  اخلاصمم   ا قممرف تنمماول وا هممذه اااتاامماا وا قممال .
  قممممال  المممدوا القمممانالن   التطمممالفاا  مممالء ع مممم  و لممم  لممم ااها   واضمممعها اااتااممماا  همممذه

  .األص    بالشعالب ع اتهاومن ح    ا ستدام   التنم   وخط  اإلنسان 
ن اسع  ا قرف  اخلاص     اعزيز ااسا  أحكامل اانالن االت،ماف الدوا  والقانال بذل  و  -7

اّ ام د  ا مايم  الميت امالير ل مسمت،مرين     عاام  أداء واجمت الدوا  قمال  اإلنسمان  و ممان أ
 . الدول ي ما يت ل اقال  الشعالب األص   

 تفايات ادوةثمار الدوليةلمحة عامة عن ا -باء 
ااتمممما  الممممت،ماف دوا  منهمممما ممممما يقممممرب  3 268 يتممممألف نظممممامل االممممت،ماف الممممدوا مممممن -8
ااتاامماا الت،مماف  دفجمم    ي ممل المت،ماف م 300ااتمما  الممت،ماف ثنمايي  وأك،ممر مممن  3000 ممن

مسممت،مرين مممن هممذه اااتاامماا بممت الممدول  محايمم  اانالن مم  ل الير وامم .(1 ا ممر  ال،ناي مم  أو اإلا  م مم 
 "دول ا ال ن"   "الدول ا ض ت ". 

بشمأن  اا وانحال ااتاااا االت،ماف الدول م  صمالب اابماو جمال ح مالحمد     اتضممن أحكامم -9
دون اعمماليا؛ وا عام مم  الال ن مم  أو عممدمل التم  ممز  أ  مممن  ممرمي نممزو ا  ك مم   أو "ا  ممادف  القانالن مم " 

؛ و"معام مم  الدولمم  األو  بالرعايمم " ا عام مم  نتسممهامعام مم  ا سممت،مرين األجانممت وا سممت،مرين احمل  ممت 
ا عام م  ا تاحم  ل مسمت،مرين األجانمت اآلخمرين؛ و"ا عام م  ا ن ممت  نتسم  ممن سمتالر ا الميت اتط مت 

اا عمالمممشممل وا اا ري الدول م  الممدن ا ل معام م " الميت نكمن أن يكممالن نطااهما والمعوالعادلم "  أو "ا عماي
  ا واأم نها بالكامل.ل مست،مرين؛ ومحاي  االت،مافا (2 محاي  "التالاعاا ا شروع "

 مناتعمماا بممت لعم  مم  اسممالي  ال ،ممالء    ن ااتاامماا االممت،ماف الدول مم  ا سممت،مرين مممن ّكمموتُ  -10
عمر  اضماياهم ع م  التحكم م عنمدما انشمأ مناتعماا ا سمت،مرون دول  ح م  يسمتط   ا ست،مرين والم

لألحكممامل    محايمم  الممت،مافاام ويقمماا  مممن جانبهمما ممم  الدولمم  ا ضمم ت  بسممبت ممما يممراه ا سممت،مرون يشمم ا 
الطعمممن ممممن أ  التمممزامل بالمممتنتا  لمممبل اانت ممماف احمل  ممم   أو اا المممالافد    اااتااممماا. وا يالجمممد عمالمممم

نظممامل ل طعممالن  أو حممد أدل مممن الشممتاي    أو  ااحمم  الترصمم  لتممدخل  ممرف ثالمم . وا  ضمم  ل خمم 
نكمن أن بمل مال م   حمدود الدولم    اخلمافح أل  صالل ارافاا التحك م اليت اُنتذ عن  ريي م ادف  أ

 ا ل    ب يت الدوافاا.
__________ 

 Recent trends in international investment“ل ت،مماف  والتنم مم   األونكتمماد(  انظممر ممم تر األمممم ا تحممد (1 

agreements and investor-State disputes”, International Investment Agreement – Issues Note 

(February 2015)  ع   الرابط  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d1_en.pdf.  
 Fair and Equitable Treatment, Series on Issues in International Investmentانظممر األونكتمماد   (2 

Agreements II (New York, 2012)    ع   الرابطhttp://unctad.org/en/Docs/unctaddiaeia2011d5_en.pdf. 
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 ممم تر األممممم ا تحمممد  ل ت،ممماف  والتنم ممم   األونكتممماد(  يمممدن عم  ممماا  لغممماء العقمممالد أو  وويقممماا  -11
جمراءاا الدولم  إلا مااا األك،مر شم العاا اإلخ ل ا زعمالمل هبما  أو يسمل الرتاخم ص أو فيضمها ت،مل 

ا ت ممم   بقطممماو   ا ايممم  ممممن ت ممم  التسمممالياا  30الممميت يُطعمممن ي هممما  ح ممم  انممماهز مممما يقمممرب ممممن 
معظممم االممت،مافاا يرتكممز ي هممما القطاعممان ال ممذان ومهمما   اا االممتاراج   وبقطمماو الطاامم اعال ممن

الشمعالب ممن سمكان الأعداد كبري  ممن االجد ي ها  د دول الدعاور هذه قامل أغ ب   واُ  .(3 اجلديد 
  .اليت اق    أفا  ها مالافد ا عادن والطاا  والغاباا اليت جير  التغ هلااألص    

مممن ااتاامماا الت،مماف  ا ممر  اإلا  م مم  الكمم ر اا متزايممداا شممهدا السممنالاا األخممري  عممدداممد و  -12
ل اتاامماا  بممذل  ألالمماا  ا ُمشممك  جتمماوت نطااهمما الت،مماف  ل شمممل االممت،ماف وأبعمماده التنظ م مم   المميت 

ك  همذه. أحمد أحمدث ااتااماا الشمرا همال اهل ك    ااات ادي  العا  م . وااتما  شمراك  احملم ط اهلمادئ 
جممال ح الممالافد      الممذ  يتضمممن العديممد مممن األحكممامل ا ع افيمم  ا ممدفح ي مم  ولعممل ي ممل االممت،ماف

أحممد الت ممالل األك،ممر  ثمماف  ل ،ممدل   هممال معاهممد  االممت،ماف ال،نممايي ل الايمماا ا تحممد  األمريك مم   
ا قمرفين اخلاصمت  انتقماداا . واد اعر  انتقاداا والع  النطا    ا    ل  هذا الشراك ااتا  
صمم ح اا ا مما  القممرافاا العاممم  بشممأن ا الكممم   يع  مماا    نقممل يضمماء العمممل الممدنقرا ي ا ّممص  ألنمم 

 ااات ادي   وااجتماع    وال،قاي      اجلهاا التاع   من الشركاا. 

 حقوق الشعوب األصلية -رابعاا  
 لمحة عامة -ألف 

اإلنسمممان بمممأن ل شمممعالب األصممم    ا مممي   اقريمممر م مممريها  يعمممرتف القمممانالن المممدوا  قمممال   -13
ع مم  النحممال الممذ  ي كممده العهممد الممدوا اخلمماة بمما قال  ا دن مم  والس المم    والعهممد الممدوا اخلمماة 
بمما قال  ااات ممادي  وااجتماع مم  وال،قاي مم   واااتاا مم  الدول مم  ل قضمماء ع مم  ت مم  أشممكال التم  ممز 

انم تهما ااجتماع م  وال،قاي م  مسمافاا  ديمد   لشمعالب األصم    ا اميت عهما قمّر العن ر   اليت ا
ا قممال  المميت أكممداا هممذه ا عاهممداا واعُتمممدا ع مم  نطمما  هممذه . واأخممذ اخلاصمم  هبمما وااات ممادي 

وال  مساا خاص  عندما اُتسر ع    الء واا  الشعالب األص     واحت اجااما  ومنظالفهما ل عما   
م ز   والقالاعد اآلمر  اليت  ظر التم  مز العن مر . ويتم ع  عم ن األممم ا تحمد  ول ااااا التافخي   ا ت

بشممأن حقممال  الشممعالب األصمم    أو ممع صمم اغ  واتسممري هلممذه ا قممال  مممن ح مم  صمم تها بالشممعالب 
   األص   .

ه ئممماا معاهمممداا األممممم ا تحمممد   قممممال  مممما اقمممدمل يمممنعكق   اجتهممماداا وامممرافاا و  -14
لدول باالتناد     ع ن األمم ا تحمد  بشمأن حقمال  الشمعالب األصم    اإلنسان  اليت اطالت ا

. وع م   مالء أحكمامل همذا اإلعم ن  وااتاا م  منظمم  ا م  ا عاهمدااعند انت ذ التزامااا  الجمت 
مممرا احملممماكم 169 فامممم  1989لعمممامل لشمممعالب األصممم    والقب  ممم   بشمممأن االعممممل الدول ممم   (  يسَّ

__________ 

  .”Recent trends“انظر األونكتاد   (3 
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ممما يممدل   أمريكمما ال ا ن مم  وأيريق مما بممدوفها أحكممامل هممذه ا عاهممداا؛ وال ،مان الال ن مم  واإلا  م مم  
التطب ممي العمما ي هلممذه ال ممكالآ  ويشممري    نشممالء اممانالن دوا عممر    جمممال حقممال  ع مم  ازايممد 

 الشعالب األص   .
ب مد أن خ مايص همذا  القمانالن المدوا.  وا يالجد اعريف  تهالمل "الشمعالب األصم   "  -15

وجمممالد ع اممم  و صممم    هاليتهممما بنتسمممها؛ األ الشمممعالب  ديمممدا تهمممالمل ا تتمممي ع  هممما عمالمممماا اشممممل  
وجمالد نظمم اجتماع م  أو اات مادي  أو ل الم   و خاص  بأف  األجداد والرغب    ا تاظ ع  هما؛ 

الشمممعالب  متم مممز  عمممن الت مممافاا الري سممم     استمممم  اعكسمممها لغممم  همممذه خاصممم  هبمممذه الشمممعالب 
ينطبمممي همممذا   استمممم . و اا ؛ وو مممعها غمممري ا هممم من اافخي ممم هممما العري ممم نناال وثقايتهمما  ومعتقمممدااا  وا

  ب رف النظر عن اعافيف الدول.
حقممممال  الشممممعالب األصمممم      األف  و  ا  ك مممم  هلمممما  ب عمممم  يريممممد     اشمممممل ا ممممالافد و  -16

 ما    لم  حقالاهما  اا ي  أو اكتسمبتها اق  مد  أو لمكنتها  أو المتادمتهاامت كتهاواألاال م اليت 
. واالجممد همذه ا قممال  اجلماع م  بغمما والسمم طر  ع  هما   هممذه ا مالافدنم م وا   اممت آ والممتادامل

 همممذه الشمممعالب     مركمممزاسمممتند وهمممي     حمممالت  الدولممم االجمممد النظمممر عمممن لمممنداا ا  ك ممم  الممميت 
وا الافد ال تم  لبقايها ا ماد  وال،قما ؛ األفا ي  وهلا ا ي   اا  دد هاليتها  اا اا باعتبافها شعالب

 ؛ وح اتاا ألفا ي أجدادها لترت   الي  . اخلاص  ا ات  األفا يالعري   ونظمها 
لتمكمممت الشمممعالب األصممم    مممممن اا آل ممماا منالممممب  ثقاي مممبالتممماا بدنشممماء والمممدول م زمممم    -17
اا ع مم  حقالاهمما. و ق قمماا مباشممر اا امم ثر اممأثري المميت  ااتعالمم    ت مم  عم  مماا صممن  القممراف الشممافك  ا 

هلممذا الغممر   اسممتالجت معممايري القممانالن الممدوا  قممال  اإلنسممان  جممراء مشمماوفاا اسممن ن مم  ممم  
ابممل ينطبممي أيضمماا الشممر  وهممذا هممذه الشممعالب ل ح ممالل ع مم  مالايقتهمما ا ممر  وا سممبق  وا سممتنري . 

  صمداف امت ماتاا  أو امراخ ص  ل لمت،ماف  أوأ  امدابري اشمريع   أو  دافيم   أو و م  خطمط ا ا  
  أو بالقرب منها.أفا ي هذه الشعالب أو ا افيع ل مشافي    

النمممال ااات مماد  أو ا مما  أنمم  ا جيممالت ت عهمما أو ممحق ه ئمماا حقممال  اإلنسممان اممد و  -18
غممري  اهمما   أفا مم ها مممنال،قاي مم  ل شممعالب األصمم    وحقال  فيعمم  ا سمماي بمما قال  التنم مم  الال ن مم  

هممال حممي يشمممل الشممعالب  حممي الشممعالب   اقريممر م ممريها  و يعزتهمما هممذه ا قممال  و  .(4 مالايقتهمما
   دمل ا   ح  العام . محاي  هذه ا قال حظر التم  ز العن ر   وحق ق  أن كاي ا  و 

 ادعةراف واإلنفاذ -باء 
 واإل ممماف العممما .التهمممم ا والتم  مممز   معانممما ا ممممن الشمممعالب األصممم    ممممن أك،مممر اسمالعممماا  -19

قمممال  همممذه ا ااعمممرتاف حقمممي وامممد. الالااممم  همممذا ع ممم  فداا  كبمممري حمممد    نشمممأ حقالاهممما  مايممم  الممدوا
بمدفجاا هبما ا لم ما   أمريكما ال ا ن م   واعمرُتف و    بعا الالاياا القضماي  اا كبري اا  الشعالب اقدم

__________ 

 . CCPR/C/52/D/511/1992انظر الالث ق   (4 
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ال  ا عمرتف هبما عماد  ل ،ماعماا متتاوا   من أ ر انظ م   حم      ب دان أخرر. وم   لم   يما ق
اليت اتي خب ايص الشعالب األص      معظم أحناء آل ا وأيريق ا  الجمت القمانالن المدوا ا ارام     

  حمااا   اا يُعمرتف فمس م ا ستالياا ا عمرتف هبما  الجمت معمايري القمانالن المدوا  قمال  اإلنسمان؛ وا
   .لدوا من القانالن ابتئ  "الشعالب األص   " ك،ري   
ق معايري القانالن الدوا  قال  اإلنسان   االان نها احمل    جماليت أدل ب دان حىت وينبغي  -20

 نتا همما.  ممان هبمذه ا عمايري الدول م  و اا ممن اخلطمالاا لتعمديل االان نهما ل اليماء تامماا أن اتامذ مزيمد
الغالمت ع م  اخمت ل مممالاتين   انطمال   وا مافلم  عمم ا اا "ي،مال  اإلنتما " بمت القمانالن ن م ن  مث

القالر بمت شمعالب أصم     مع ت  ويمت ل الم   االيم  اسمع     االمتتاد  ممن المتغ ل ا مالافد 
  الطب ع   ا الجالد    أفا ي هذه الشعالب.

  الع اممم  بمممت ا  لسممماا ا نشمممأ   مايممم  حقمممال  اا ويمممنعكق اخمممت ل القمممال  همممذا عمالمممم -21
ول  عممن اعزيممز وا سمري الممتغ ل ا ممالافد الطب ع مم . وهلممذا السممبت  الشمعالب األصمم    وا  لسمماا ا سمم  

يدن من شأن التم  ز اهل ك ي ا ت،ذف وا  ما  اخلاصم  أن ابطمل متعمالل ا مايم  القانالن م  ل شمعالب 
   أ ر اانالن   متقدم .ب دان االجد ي ها األص     حىت و ن اع ي األمر ب

 يةل الةجارية وحقوق الشعوب األصلاألعما -جيم 
ا كممممد ا بممممادئ التالج ه مممم  ا تع قمممم  باألعمممممال الت،افيمممم  وحقممممال  اإلنسممممان أن ل شممممركاا  -22

مسمم ول   مسممتق     جمممال احممرتامل حقممال  الشممعالب األصمم    ع مم  النحممال ا عممرتف هبمما   القممانالن 
همذه ا بممادئ  مممن معمايري  م،ممل ا بممادئ بددممماح هممذه ا سم ول   اقممالر المدوا  قممال  اإلنسمان. و 

ه ممم   نظمممم  التعممماون والتنم ممم    ا  مممدان ااات ممماد  بشمممأن الشمممركاا ا تعمممدد  اجلنسممم اا. التالج 
باالمممت،مافاا الممميت اممم ثر ع ممم  أفا مممي الشمممعالب ا ت ممم   ممممن ا عمممايري  متزايمممد  واالجمممد جممالعممم  

األصم      مما    لمم  معممايري أداء معظممم ا  لسمماا ا ال مم  الدول مم   م،ممل ا  لسمم  ا ال مم  الدول مم ؛ 
بمماحرتامل التعممادل واُ ممزمل عم ءهمما انطبممي هممذه ا عممايري ع مم  ا  ممافف اخلاصمم  المميت اتق ممد  بممادئ و 

. وامد أدفح هلمذه الشمعالب ا مر  وا سمبق  وا سمتنري ا الايقم  حقال  الشعالب األص      ا    ل  
 م مممافف أن غمممري البنممم  المممدوا شمممر  ا  مممالل ع ممم  همممذه ا الايقممم    مشمممروو ل المممت  ا مممنقع.

ل الماا لضممان   ال اتي مي    اضم  بعمد التنم  وم رف األيريقي  التنم   م رف م،ل أخرر 
  الشعالب األص   .مراعا  حقال  

واتضممممن معممممايري عممممدد متزايممممد مممممن ا بممممادفاا ا تعممممدد  األ ممممراف مع مممماف احممممرتامل حقممممال   -23
شمعالب األصم   ؛ الشعالب األص    ع   النحال الذ  ي كده  ع ن األمم ا تحد  بشأن حقال  ال

حمر  ومسمبق  ومسمتنري  ابمل ا الايقم  ع مم  أ  همذه الشمعالب مالايقمم ا وممن مث  يهمي اشمرت  مالايقم  
حققمق بعما ه ئماا ال مناعاا االمتاراج   والشمركاا امد . و ع   انت ذهالت،ماف أو مشروو 

   ل المممااا صمممالب ااعمممرتافاا ا مممالفد  لزيمممق النا مممل  والسمممكر  وال ممماليا وممممالافد أخمممرر اقمممدم
ع مم  حنممال شممر  ا  ممالل ع مم  هممذه ا الايقمم   الممت تاء بمما قال  الممالافد    اإلعمم ن   مما    لمم  
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اعمرتاف الشمركاا عم  اا العا ي لألمم ا تحد . واعكق هذه التطالفاا عمالممجاء   اااتا   ما
  الال ن    س ول تها عن احرتامل حقال  الشعالب األص   .

اضمايا اتع مي اكتنتها ذه االتزاماا  ع ت   وما ازال وم   ل   ما ازال عم     نتا  ه -24
مالايقتهممما ا مممر  وا سمممبق  وا سمممتنري   بمممداء بتأويمممل حقمممال  الشمممعالب األصممم     وخباصممم  حقهممما   

  .ح،بها أو
ومممن شممأن معاجلمم  ا سمممأل  المميت انطمممال  ع  همما مشممافك  الشممركاا   انتهاكمماا حقمممال   -25

 يعرتيممان  الت مد  ل خممت ل وعممدمل اااسما  ال ممذين اا كبممري اا  الشمعالب األصمم    أن اسمهم  لممهام
. واارُتحمممق آل مممماا ممممن أجمممل معاجلمممم  مسمممأل  األعمممممال الت،افيممم  وحقممممال  القمممانالن المممدوا حال مممماا 

والشمممعالب ا تضمممرفين األيمممراد إلن ممماف التحكممم م ا ا  ممم  ه ئممماا اإلنسمممان  م،مممل ال ،مممالء    
و م  معاهمد  بشمأن ا تضرف . وامد أثمافا ا نااشماا الميت جمرا ع م  ا سمتالر ا كمالمي المدوا 

ل ا  اعزيز التزاماا الك،ري من القضايا اليت أُثريا   األعمال الت،افي  وحقال  اإلنسان اتع ي ب
  ا ست،مرين  الجت ااتاااا االت،ماف الدول  .

فايات ادوةثمار الدوليةل وتسةوية المناععةات بةين آثار ادوةثماراتل وات -خامساا  
 األصلية الشعوبحقوق  على المسةثمرين والدول

 ادوةثمارات على الشعوب األصلية آثار -ألف 
ا ،ممري  اخلاصم  عممن عمدد مممن ا مااا العممل البح،ممي المذ  ا ممط عق بم  ا قممرف  كشمف  -26
ا التعمممممدين  والمممممنتط والغمممممات  والطااممممم  أجنمممممط   اطاعمممممامشمممممافي  المممممت،ماف وا تم، ممممم     ق مممممي ل

  األصممم    الكهرماي مم   وال ممناعاا الزفاع مم  ألممترا عمممن انتهاكمماا جسمم م   قممال  الشممعالب 
ا مدا اهل ئماا الدول م  واإلا  م م   قمال  اإلنسمان امد و األف   وا كم الذايت  وا قمال  ال،قاي م . 
اانتهاكاا الميت امد اتسماور واجلمرايم القضاي    هلذه  ع   نطا  وال   و من االص ااا ولالابقها

 ا راكب   د اإلنسان  .
   المتغ ل مممالافد دف اات مادي  ام انم م وعماد  مما اتبم  المدول ا ضم ت  ا عن مم  ل الماا  -27

 الطاامم   أو ا عممادن  أو األفا ممي  أو مممالافد أخممرر االجممد   الغالممت   أفا ممي الشممعالب األصمم   .
يتمالاير  مما المتغ ل ع م  ا مالد ا أن الس الماا همذهانت مذ  عمن ا سم ول  ا كالم م  الالكمااا واعت 
 اممديقاا  ،ممماا اعزيممز  اخلممافح   اسمماليقها ع مم  بنشمما  مث مممن واعمممل مممالافد  مممن األفا ممي همذه  

أو أنممم    عمممرتف اإل ممماف القمممانال  احمل مممي اقمممال  الشمممعالب األصممم    أصممم ا ي وا.  ل همممافؤوي األممممالال 
حقمال  الشمعالب األصم     معن م  ب مالن أو أنم  ا ينتمذها بما ر . وح ،مما ُوجمدا  اا يعرتف هبا جزي 

 أو ا  ضممم  ل مسممماءل   أو ينق مممها التماليمممل. اا ا  لسممماا اكمممالن  مممما  مممع ت  ل الممم همممذه يمممدن 
كان مممم  الالصممممالل    لممممبل اانت مممماف   دول ا ممممال ن أو   الممممدول  م األصمممم    ل شممممعالب اتمممما  وا

ها  األمممر الممذ  يتضممي    جتممرمي أنشممطتها  و   افاكمماب أعمممال صممتاليبئمم  ا ضمم ت   يتضممطر    اع
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وي مماا   صممتاليها. واعمما  الشممعالب األصمم    مممن انتهاكمماا جسمم م   حممدوثعنممف  ممدها  و   
تما  هلما ممن همال مها  ولبل ع شها  وثقايااما  ومما  قال  اإلنسان نت ،  الضرف الذ  ي حي أفا  

اممد . و  اام  بقاءهمما ال،قما  وا ماد اا تهما  وهممي انتهاكماا امدد أح انمخ مافاا  جاي م   وه اكمل حالكم
اتع مي  سمايل مناتعماا بمت ا سمت،مرين والمدول ي  صمالب اسمال اجتماه اعط ق بعا ا شمافي   وههمر 

   .الكام ت  وم ادف  ا مت كااا ماي  واألمن  و ن ت   ا عادل  و ا عام   ال
وع   الرغم من التطالفاا اهلام    جممال ااعمرتاف اقمال  الشمعالب األصم    والضمماناا  -28

"آثماف ع م  لم   الجت القانالن الدوا  قال  اإلنسان  يدن االت،ماف   همذه القطاعماا ا الير  هلا 
عمن ألن التراغ القانال  الناشم   (5 ح ا  الشعالب األص    ما يتئق اتزايد وانتشر ع   نطا  وال "

 اا عدمل ااعرتاف اقال  هذه الشعالب   األف  أو  نتا ها ي سر عم  اا م ادف  أفا  ها اعسمت
مممممن هممممذه األفا ممممي    مشممممافي  هممممال متممممالاير ن ا سمممم ولت الممممال ن ت واحمل  ممممت مممممن  اليممممل ممممما ّكممممونُ 

المممت،مافي . و  الالامممق نتسممم   يمممدن الغالب ممم  العظمممم  ممممن همممذه األفا مممي حمم ممم   الجمممت ااتااممماا 
اطماو با ناتعماا   ي مما يت مل الت،ماف الدول  ؛ ويُتالا  اسالي  ا ناتعاا بت ا سمت،مرين والمدول ا

األعمممال الت،افيمم  الزفاع مم   والقطاعمماا االممتاراج     أيريق مما وآلمم ا؛ ويالجممد   أمريكمما ال ا ن مم  
  أامال م الشمعالب   ا نتمذا تع قم  بالتسمالياا  اا ال م   هبمذه األنشمط  المدعاور عدد متزايمد ممن 

 األص    أو بالقرب منها.
ا قمممرفون اخلاصمممالن  وه ئمممماا معاهمممداا األممممم ا تحمممد   وال ،نممم  األمريك مممم  وامممد امممّدمل  -29

ع م  اعتمماد امدابري انظ م م   مص الشمركاا ا مال ن دول  م  عديمد   قال  اإلنسان االص اا 
شمعالب األصم      اخلمافح  وا عاابم  اليت انشط داخل وايااما القضماي    نم  انتهاكماا حقمال  ال

اانتهاكمماا ا مم  الشممركاا مسمم ول  عممن هممذه اكممالن وجمم  ممما  دثمم  مممن أ ممراف عنممدما ع  همما  
 . (6 ي هامتالا ئ   أو
واحظق جلن  الب مدان األمريك م   قمال  اإلنسمان أن معاجلم  ا سمايل ا تع قم  بالالايماا  -30

ااتااماا ثناي م  أثنماء عم  ماا  بمرامل القضاي    اا ال    اد اتط ت  جراء متاو اا بمت المدول 
 ابل السما  ل شركاا األجنب   ببدء نشا ها. و أو غريها من اااتاااا 

 ثمار العالمية وتسوية المناععات بين المسةثمرين والدول آثار اتفايات ادوة -باء 
نكن أن استر ااتاااا االت،ماف الدول   عن آثاف خطري  ع   حقمال  الشمعالب األصم     -31

  معاجلممم  واي ممم     أ( عمممدمل معاجلممم  مسمممأل  حقمممال  اإلنسمممان مرتابطممم  نت ،ممم  ثممم ث مسمممايل في سممم  
محايمممم  نتمممما   ب( اخلطممممر التع ممممي أو ا ت ممممالف إلو ؛ ديباجمممم  هممممذه اااتاامممماا وأحكامهمممما ا ال ممممالع 

يتضممي وهممال ممما   عممن  ريممي التحكمم م ا سممت،مرين     مماف اسممالي  ا ناتعمماا بممت ا سممت،مرين والممدول

__________ 

  .A/HRC/24/41من الالث ق   1انظر التقر   (5 

  .CERD/CAN/CO/19-20من الالث ق   14  والتقر  A/HRC/24/41من الالث ق   48انظر التقر   (6 
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 ح( المممتبعاد الشمممعالب األصممم    ممممن عم  ممماا صممم اغ  اااتااممماا والتتممماو  وانظ ممممي؛ تمممالد    
   .عم  اا اسالي  ا ناتعااو ارافها ومن  ع  ها
ويتعممت النظممر   اآلثمماف احملتم مم  ااتاامماا االممت،ماف الدول مم  هممذه ع مم   ممالء ااعممرتاف  -32

اقال  الشعالب األص     وعدمل  نتا ها  من األ ر القانالن   احمل  م . وانحمال همذه  حال اا  النااص
لتقمدمل اسالي  ا ناتعاا بت ا ست،مرين والدول     اعط ل مما همال  مروف  عم  اا اااتاااا  و 

 فاد  الدولممم  همممي اق ّمممد ع اتهممما بأنشمممط  االمممت،ماف. و ممممن ح ممم  واطمممالف األ مممر القانالن ممم  احمل  ممم  
  حقمممال  اإلنسمممان و    جممممال ع ممم  الشمممركاا عممم  الال ن ممم وحريتهممما   يمممر  و نتممما  التزامممماا 
أيضماا ارلمل يدهنما ذه اااتاااا محاي  ا ست،مرين  ارلل ه    عماهلا التدفجيي  قال  اإلنسان. و 

اعط ممل مممن مث      مممن جالانممت  نكمماف ا قممال   وُاسممهمممما انطممال  ع  مم  األ ممر القانالن مم  القايممم
  .من منظالف حقال  اإلنسان اإلص   ا ط الب

هاممممم     اا أدواف سممممان وااتاامممماا االممممت،ماف الدول مممم  القممممانالن الممممدوا  قممممال  اإلن د  ويمممم -33
  أفا مي الشمعالب األصم    ا الجمالد  ا مالافد ما يت مل بالمتاراح ي انظ م ل الآ الدول ا ض ت  و 

 ا سمت،مرينا  ك م  اخلاصم  ب حقمال  وانظم م محايم  ع م اسماعد  اااتاااا هذهي منها.بالقرب أو 
هممذه تعمماف  حقممال  ا سممت،مرين ا واممد .أو اانتتمماو هبمما وا ممالافد األفا ممي بالممتغ لي ممما يت ممل 

م ك تهما   القمانالن العمر  وحقمال  األص    ل شعالب األص    ا كرل  م  ا قال   اا مباشر اعاف اا 
و ن  القممانالن الممدوا  قممال  اإلنسممان  حيم همما وهممي حقممال   السممابيا  ك مم  و مم  المميت اسممتند    
  ول ق هلا لند م ك  .اا غري معرتف هبا فمس كانق حقالااا 

ا السممم اااا و ممم  بعممما   بعمممالت جيمممويعمممرتف القمممانالن المممدوا  قمممال  اإلنسمممان بأنممم   -34
لكمممي اكمممالن همممذه الق مممالد مشمممروع   ب مممد أنممم  قمممال  الشمممعالب األصممم      ا  ك ممم . الق مممالد ع ممم  ح

؛ منهممما  ح( اتنالمممت مممم  الغمممر و ب( اكمممالن  مممروفي ؛ وأن   أ( يمممنص ع  هممما القمممانالن؛  جيمممت
و  لممم ا  حقمممال  الشمممعالب األصممم      ا  ك ممم   ي كمممد  .(7 اق مممد بقممماء همممذه الشمممعالب ا  د(و

مشمماوفاا ع مم  وجممالب  جممراء اا و  انطممال   مممن القممانالن الممدوا  قممال  اإلنسممان أن هممذه الشممر 
ابمل اعتبماف أ  امدبري ممن همذه الشمعالب  ح الل ع   مالايقم  حمر  ومسمبق  ومسمتنري  لاسن ن   

 .اا مشروع اا ادبري م ك تها نق حقال  
حممرتامل ومحايمم  حقممال  الشممعالب األصمم      أفا مم ها وحقالاهمما   ا الايقمم  ويشممكل عممدمل ا -35
عنمممد ممممنع حقمممال  ل مسمممت،مرين   أفا مممي همممذه احرتامممماا ومحايممم  كممماي ت ا سمممبق  وا سمممتنري  و ا مممر  

همذه السم اااا    . و السبت اجلذف   دوث انتهاكاا احقم  وأولم  نطااماا  قالاهماالشعالب 
لدول   الميت ا ا تمزمل بأحكمامل القمانالن المدوا  قمال  اإلنسمان   محايم  ُاسهم ااتاااا االت،ماف ا

أمممامل اا حقمال  ا سممت،مرين ع م  حسمماب حقمال  الشممعالب األصم     ألن هممذه ا مايم  ا ممبع عايقم
  ل شعالب األص      ا ستقبل.السابق  ااعرتاف با قال  

__________ 

 (. 2007  حمكم  الب دان األمريك    قال  اإلنسان  شعت لافاماكا  د لالفيناملانظر  (7 
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الب األصم    ممن  عممال حقالاهما وبغ   معاجل  ا ال  الشا   الميت انشمأ عنمدما ُتنم  الشمع -36
أحمممد ا قمممرفين اخلاصمممت أكمممد   أفا ممم ها ومالافدهممما بسمممبت ا مايممم  ا كتاللممم  ل مسمممت،مرين  يقمممد 

  السابقت أن  
ينبغممي أن اع ممال اضممايا حقممال  األف  ع مم  التنم مم  الت،افيمم . وجيممت ااعممرتاف  

افلممم  أيضممماا. بتغ  مممت حمممي استمعممماا التق  ديممم   لممم ق   القمممانالن يحسمممت  بمممل   ا م
وجيت و   حد لتكر  اغ  ت حي شرك  اعمدين جتافيم  أو غريهما بمداا ممن جمتمم  حم مي 
أاممامل ع مم  األف  وفعاهمما عمم  األج ممال  ألن  لمم  يشممت نظممامل محايمم  حقممال  اإلنسممان 

 . (8 ل شعالب األص    برمت 
افاا   أفا مي االمت،ميت يسَّمرا ومحمق المالدول م  ااتاااا االت،ماف اارتنق ما ك،رياا و  -37

ارتاممت ع مم    هممذه األفا ممي. و عسممكري  واممالاا أمممن خاصمم  الشممعالب األصمم    بانتشمماف اممالاا 
ا لممم ما ا ممم  المميت هلممما امممافيل ممممن النزاعممماا و   الب مممدان  الك،ممري ممممن  لمم  آثممماف ا،مممري ا قممماا كبمممرياا 

 ممن 30 ا ماد    ا بمت النحمال ع م و   اإلنسمان  قمال  المدوا القمانالن و الجت مناتض  ا د .
نشمما  عسممكر    الق ممامل بمأ    بشمأن حقممال  الشممعالب األصم     ا ينبغممي ا تحممد األمممم  عم ن

ع  م  الشمعالب االايمي   ما   ا فه م م ح  عامم  وج هم   أو أاال مهاأفا ي الشعالب األص    أو 
واامم   األمممين مسمممال  بمم   الالجممالد وممم   لمم   يهممذا  .(9 حريمم بكممل اط بمم  األصمم    ا عن مم   أو 

كامممممل ا مايمممم  واألممممممن ا تع قممممم  بتمممماليري  امممممأوي ا أحكممممامل هممممذه اااتاامممماا ويقمممماا لممممبعا األمممممر 
ل مست،مرين  األمر الذ  يتضي    نشالء اضمافب مباشمر بمت امانالن االمت،ماف المدوا والقمانالن 

  الدوا  قال  اإلنسان.
والتمممدابري الممميت اعتممم   مممروفي  أيضمممق ااتااممماا االمممت،ماف الدول ممم    بعممما ا مممااا  و  -38

النطا  وخساير كبري    األفوا . يعنمدما دخمل ااتما    والع االت سري انت ذها    انداو نزاع
وبممممدأا عم  مممم   1994كممممانالن ال،ا /ينمممماير   1الت،مممماف  ا ممممر  ألمريكمممما الشمممممال   ح ممممز النتمممما    

تحريمر المال ين ا  لمف ممن خ ا   األفا ي اجلماع م  ل شمعالب األصم     أع من جم ا تابا ما ل 
باإلعمممدامل"   حمممي اا اشممم اباي تمممرده ا سممم ع واعتممم  همممذا اااتممما  "حكمممم  الشمممعالب األصممم    
 الشعالب األص   .

الممُتادمل ااتمما  الت،مماف  ا ممر  بممت الالايمماا ا تحممد  وبممريو  فيعمم   اا عاممم 14وبعمد مممروف  -39
منهما آثمماف لم ب   خطممري  ع مم    كمان لعشممر      ال   ال مم  اجلديممد  لسمن ل سمم   ممن ا رالمم م التشمريع

فيا حكالمم  بمريو ابمالل اارتاحماا الشمعالب در حقال  شعالب األماتون األص      األف . وأ
بعمد أن انتشمرا القمالاا العسمكري  اا شا م 30األص       اعبئ  صمتاليها  مما ألمتر عمن مقتمل 

 ل رد ع    ل .

__________ 

  .E/CN.4/2003/90/Add.3 هم( من الالث ق  67انظر التقر   (8 

  .A/HRC/24/41/Add.3من الالث ق   50انظر التقر   (9 
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سمممت،مرين والمممدول  اا ال ممم   اقمممال  اسمممالي  النزاعممماا بمممت ا  دعممماورويتممم ع النظمممر    -40
الشمممعالب األصممم    يرصممم مم لتق ممم م ،افلممماا احملممماكم  وح،ممما المممدول وا سمممت،مرين  واسمممال ا تممما  
 شافك  الشعالب األص     والس اااا اليت انمدل  ي هما ا ناتعماا بمت ااتااماا االمت،ماف الدول م  

 والقانالن الدوا  قال  اإلنسان. 

الةةةي تنطةةو  المناععةةات بةةين المسةةةثمرين والةةدول  اتتسةةوي علةةىأمثلةةة  -جيم 
 الشعوب األصليةعلى حقوق 

بالفل نغتمالن   اض   ا ركمز المدوا لتسمالي  مناتعماا االمت،ماف   ادعق شرك  البرتول والغات -41
أن  كمممالادوف   امممف بالتزامااممما بتممماليري كاممممل ا مايممم   (10 (2010  فيزوفلممم ز  ينممم   مممد  كمممالادوف

 .اا هلممما  الاجهممم  معاف ممم  الشمممعالب األصممم    الممميت ا مممذا شمممكل احت،اجممماا عن تممم  أح انمممواألممممن 
    ات مد و وديعق الدول  بأن أعمال الشعالب األص    شك ق حال  ممن حمااا القمال  القماهر   

مممن أللممباب  جراي مم  الممدعالر  سممأل  حقممال  هممذه الشممعالب. وفُيمما اجلانممت األمممين مممن ديالعاامما 
  قممال  األمريك مم  الب ممدان جلنمم  نظممرا  لمم   و ممالاتا  ال  الشممعالب األصمم   .اضممايا حقممانمماول دون 

اإلنسمممان وحمكمممم  الب مممدان األمريك ممم   قمممال  اإلنسمممان   همممذه القضممم    واضمممق احملكمممم    عمممامل 
بممممأن عممممدمل التشمممماف  الشممممعالب األصمممم     وعممممدمل ا  ممممالل ع مممم  مالايقتهمممما ا ممممر  وا سممممبق   2012

 .  (11 هددا ت عها بقاء الشعالب األص   أمالف  قال   وا ستنري   والتادامل الدول  ل
(  جلأا الشرك     الدي  بس س   من اضايا 2014  ش ترون  د  كالادوفو  اض    -42

. 2011اكم اإلكالادوفيم    عمامل احملماضمق هبما التحك م بغ م  التهمرب ممن ديم  التعاليضماا الميت 
عن الضمرف المذ  اا دواف اعاليضب يت  8.6بعد في  دعالر تاع    اضق احملكم  بدي  مب غ ي

الالالمم  ل غايمم    ممط ع التتسممري ر هممذه القضمم   وُاظهمم  ممي الشممعالب األصمم    جممراء ا ممالث ب ئتهمما.
يهمي انطمال  ع م   .الشعالب األص    نكاف  قال  من أن ينطال  ع    "االت،ماف"  وما حيتمل 

شممااة اضممرفوا بسممبت عممدمل حممماكم حم  مم   وع مم  اممراف بممدي  اعاليضمماا ألأمممامل دعممالر اضمماي   
وجالد لبل ل نت اف. و ُ ت   واق احي    ال ،ن  األمريك    قال  اإلنسان ا ا  امدابري 

اسمممالي   ناتعممماا بمممت امممراف التعممماليا ال مممادف     ممماف احرتاتيممم   نممم  أ  عممممل امممد ينشمممأ جمممراء 
   ا عن  .ا ست،مرين والدول خيالف  أو يقال   أو يهدد حقال  اإلنسان ل شعالب األص  

نممزو ا  ك مم   البممق الشممرك  ب( 2015  يممالن ب زولممد وبممالفد ا ممم ت  ممد تمبممابال   اضمم   و  -43
بممت أ ان مما وتمبممابال   وبممت لاليسممرا وتمبممابال    لمم ا  نممزو  تتاالممت،ماف ال،نمماي  يت الجممت معاهممد

التق  ديمم   الدولمم    ك مم  أفا . وادعممق أفبمم  تاعمماا مممن الشممعالب األصمم     المميت كانممق أفا مم ها
    مممذكر  صممديي احملكممم  أن ل دولمم  ول شممرك  التزاممماا بمماحرتامل حقممال  اإلنسممان الممدعالرمال ممالو 

  أمرهممما   اخلاصممم  هبمممذه اجلماعممماا. واعرتيمممق حمكمممم  ا ركمممز المممدوا لتسمممالي  مناتعممماا االمممت،ماف
__________ 

   (.2010  اراف بشأن ااخت اة  بالفل نتالن فيسالفلز  د  كالادوفاض    (10 

   (.2012  حمكم  الب دان األمريك    قال  اإلنسان  لافاياكال  د  كالادوف اض   (11 
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اممد يمم ثر    طالبمماا هممذه اجلماعمماا بأفا مم ها وبممأن ارافاامما 2012وا ال ممادف   حزيران/يالن مم  األ
 الممتناداا اجلماعمماا هممذه   غممري أن احملكممم  فيضممق مممذكر    .الشممعالب األصمم جمتمعمماا ع مم  م مما  

ممممرابطت همممذه اجلماعممماا وتعماؤهممما لعن مممر "االمممتق ل  "  كمممالهنم  ايتقممماف   األلمممق التال ممم    أ( 
  ممما  أصمممحاب نكممن أن اضمممر مشمممافكتهم همممذه تمماا يمممدن وبالبأشممااة ينتسمممبالن    ا كالمممم   

استط   أن اقرف ما   ا كانمق همذه اجلماعماا شمعالب أصم    أمل ا   ااحملكم   الدعالر؛  ب( أن
اخت مماة اتسممري حقممال  الشممعالب األصمم   ؛  ح( أهنمما غممري مقتنعمم  بممأن  وأن اخت اصممها ا يشمممل

مممن  عممم ن  26اإلنسممان   ممما    لمم  ا ممماد   القمممانالن الممدوا  قمممال  الجممت لتزامممماا االنظممر   ا
العاممممم  قالاعممممد ال  وأن يممممدخل   نطمممما  وايتهممممااألمممممم ا تحممممد  بشممممأن حقممممال  الشممممعالب األصمممم     

ا الدولم  وا الشمرك  أثمافا مسمايل أنم  اشمل القانالن الدوا  قال  اإلنسان؛  د(  الدوا ال قانالن 
الصمممتها   بهلمممذه اجلماعممماان ا قمممال  ا زعالمممم     أاحملكمممم  حقمممال  الشمممعالب األصممم   . وخُ  مممق 

   نطا  هذا النزاو.ا ادخل     مسأل  قال  اإلنسانالدوا  قانالن ال الجت  أص   "اا "شعالب
 دعمالر( 2009  غ مم ق غاللمد  مد الالايماا ا تحمد التحك م   اضم    ق ه ئ وفيض -44

القمممراف همممذا كاليتشمممان مقدلممم . واع مممي الشمممرك  الممميت ُمنعمممق ممممن الالصمممالل    منطقممم  يعت هممما شمممعت  
 الاممف احملكممم  القايممل بممأن دوفهمما ينح ممر   اق مم م ممما   ا كممان مع مماف ا عام مم  العادلمم  وا ن ممت    

القانالن الدوا العر  اد انته   ول ق اق  م ما   ا كانق الدول  اد تكنمق ممن  ق مي امالاتن   اف 
شمماف القممراف    أن الدولمم  كانممق ع مم  صمممالاب بممت حقممال  متنايسمم  لشممعت كاليتشممان ول شممرك . وأ

  االاعماا ا سمت،مر  دفاح عندما التندا    فأ  ممن التشمافام ممن ا هن مت  وأهنما   اسمتح  
   األمه مم  المميت انطممال  اا وأهنمما   ُ ممل بأحكممامل ا عاهممد . وأشمماف القممراف أيضمم اا اعااممدياا ممما يشممب  ن مم

بالتمدابري الب ئ م  بشمكل عممامل  ي مما يتع مي  ون الب ئم    كال تالفن ما مم  لشمع  هما القمالانت ال مافم  ا نظ  
ا عممادن بالجمم  خمماة؛ ومممن مث  يدنمم  كممان ع مم  ا سممت،مر أن خيتمما لممقف االاعاامم .  والتنق ممت عممن

فيعهما شمعت كاليتشمان  لكنهما   اأخمذ ا،تهما القاي م  الميت واب ق احملكمم  ممذكر  صمديي احملكمم  
 اإلنسان    ال    بالشعالب األص    ينطبي ع   هذه القض  . بأن القانالن الدوا  قال  

  (2011  غراند فيتري  نرتبرايز ل كق نايشنز ل مت د  د الالاياا ا تحمد   اض   و  -45
الالايممماا ا مممذاا  عنمممق شمممرك  ل تبمممغ ن كهممما أيمممراد ممممن شمممعالب اهلاودنسمممال  الكنديممم    امممدابري 

 مسأل  عدمل التشاوف ا سمبي معهما بشمأن بعما التمدابري. الشرك ا سايل اليت أثافاا ومن  .ا تحد 
 مثمم  يكممالن اممد أنمم  ل م ك مم   نممزو أ  حممدوث اسممتنا   أهنمما أاممرا أن بعممد احملكممم    كممرا يقممد
 األصممممم     الشمممممعالب مممممم  بالتشممممماوف ا كالم ممممم  السممممم طاا ي مممممزمل العمممممر  المممممدوا القمممممانالن   مبمممممدأ
 ثر ع مم  هممذه الشممعالب اممأثرياا  ا ا كالم مم  المميت اممأو اإلجممراءاا ،ماعمماا  بشممأن الس المماا ك

. و مما كممان مممالكال الشممرك  مممن األيممراد  يممدن احملكممم  افاممأا عممدمل النظممر   مسممأل  التشمماوف شممأن
اجلماعاا ا سبي. لكنها أ ايق أن  نكن األخذ بأن  كان ينبغي عقد مشاوفاا م  حكالماا 

وم ممما ها يرادهممما م ممما  أامممد اتضمممرَّف د  الممميت القبايمممل األمريك ممم  األصممم      الالايممماا ا تحمممأو 
 . (12 جراء ادابري انظ م جتاف  التبغبالتعل من يبدو أهنا اضرفا بل   الس ادي 
__________ 

  ا تاحم  212و 210  التقرامان غرانمد فيتمري  نرتبرايمز لم كق نايشمنز ل مت مد  مد الالايماا ا تحمد انظر اض    (12 
  .www.state.gov/documents/organization/156820.pdfع   الرابط  
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حمكمممم  التحكممم م الدايمممم  لممماوث أمريكمممان لممم  تر مممماين نغ  مممد دولممم  بالل ت ممما و  اضممم    -46
نممممزو م ك مممم  مزعممممالمل  م  ممممالن دواف عممممن 387الشممممرك  بتعمممماليا اممممدفه اطالممممت   ا تعممممدد  القالم مممماا

 عاهممممد   امت ممماتاا اعمممدين  وعمممدمل معام مممم  الشمممرك  معام ممم  عادلممم  ومن مممت  عمممم ا  10جممالعممم    ممما
دولمم  بالل ت مما ا تعممدد  االممت،ماف ال،ناي مم  بممت ا م كمم  ا تحممد  ل يطان مما العظممم  وآيرلنممدا الشمممال   و 

ا  ممالل ا احمل  مم  مممن أجممل مشممروع  لممدر اجلماعممااا الشممرك  بأهنمما بممذلق جهممالدواممدي   القالم مماا.
  وأن جممالع  صغري  من عممال ا نماجم غمري الشمرع ت وبعما منظمماا الشمعالب عام مالايق  ع   

أن اجلماعماا  الشرك  أيضاا زعم النزاو. واج،ق األص    هي اليت عاف ق ا شروو  وأن ا كالم  أ
دولم  بالل ت ما ا تعمدد  القالم ماا   تمق أن امّدعي  باشمر  ا شمروو  و واكمرافاا  مرافاا منها احمل      بق 

عمممدمل م حقممم  اممماد  الشمممعالب ا كالمممم  ايممم  واألممممن هلممما  واحظمممق أن امممراف كاممممل ا ماليري  عمممن اممم
 .  (13 األص    اراف "غري معقالل با ر "  و ل  بالنظر    األ راف اليت اكبدها الت،مافها

ع مم  اا ا ممريق حتاهمم هنمما ل   أ( وفدَّا دولمم  بالل ت مما ا تعممدد  القالم مماا ع مم   لمم  بممالقال  -47
التنالممت والضممروف   أ  د بمم ا  مم ح  العاممم  وأن مثمم  ممما يمم ف ارافهمما  فجمماو ا  ك مم     الدولمم  ويقمماا 

أجممممل جتمممماوت الشممممالاغل األمن مممم  المممميت نشممممأا عممممن معاف مممم  الشممممعالب األصمممم    هلممممذا ا شممممروو   ومممممن
  أن  تما لمقف ينبغمي ل شمرك    وكان  هنا كانق انتذ اشريعااا احملالنظامل العامل؛  ب(  والتعاد 

ا قمال  ينتهم  ا شمروو  ن  االمتقراف؛  ح(بضممان اقدمل الدول  أ  التمزامل        االاعااا ا شروع 
 اخمت  حاولمق  الشمرك  ن ( د  الميت يقرهما  عم ن األممم ا تحمد  بشمأن حقمال  الشمعالب األصم   ؛

 ن ( همم  بنتسمها؛ نتسمها حكم   الشعالب هذه  ي اامل جتاهل   ا عن   األص    الشعالب مالايق 
  وممممن مث  ينبغمممي األخمممذ ا اتضممممن أ  حكمممم يتع مممي بالقمممانالن ا نطبمممياالمممت،ماف ال،ناي ممم   معاهمممد 

( ح( من ااتاا   ي  نا لقمانالن ا عاهمداا   ما    لم  3 31ل ماد   بالجالد "اتسري منه،ي"  ويقاا 
ألن همذا  الب األص     الجمت القمانالنت المال ين والمدواالتزاماا حقال  اإلنسان  اا ال    بالشع

كاممل ا مايم  واألممن  اماليري  ا عام م  العادلم  وا ن مت   و ا تع قم  ب معمايري لمم  الطب عم  ا تغمري  يتسمي 
بأولاليممم  حقمممال  اإلنسمممان ع ممم  محايممم  يقمممّر القمممانالن المممدوا العمممر   ن والتعسمممف  ونمممزو ا  ك ممم ؛  و( 

احملكممم  األمريك مم   قممال  اإلنسممان   هممذا السمم ا   بقممراف     الدولمم التشممهدا ا سممت،مرين؛ واممد 
   .(14 من م ،ا  األمم ا تحد  103  وا اد  لاوهالياماكسا  د بافاغالا اض   
التتسمري ا نه،مي يتضمي ك مف   ابمّت  ( الدولم  ن   أع    لم   ديعمق الشمرك  بمأ وفداا  -48
 م،تمعماا جمت ا عاهمد  ممن أجمل  عممال ا قمال  ا زعالمم  لاانتقاة ممن محايم  الشمرك   ال    

األصمم     الجممت القممانالن الممدوا؛  ب(  عمم ن األمممم ا تحممد  بشممأن حقممال  الشممعالب األصمم     
وا بمممادئ التالج ه ممم   نظمممم  التعممماون والتنم ممم    ا  مممدان ااات ممماد   وا بمممادئ التالج ه ممم  ا تع قممم  

منظمممم  العممممل الدول ممم  صمممكالآ غمممري م زمممم ؛  ح( ااتاا ممم    باألعممممال الت،افيممم  وحقمممال  اإلنسمممان
ال ،نمم  األمريك مم   قممال  اممرافاا   و (169  فاممم 1989  لعممامل الشممعالب األصمم    والقب  مم بشممأن 

 زممممم  ل مم كمممم  ل سممممق م  اإلنسممممان  والسممممالابي القضمممماي   ل محكممممم  األمريك مممم   قممممال  اإلنسممممان
__________ 

 .https://pcacases.com/web/view/54 انظر اراف التحك م وفد صاحت الدعالر ا تاحت ع   الرابط  (13 

   .https://pcacases.com/web/view/54انظر فد ا ذكر  ا قاب   ل احت الدعالر ا تاح  ع   الرابط   (14 
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طبممي ع مم  الع امماا بممت انالن الممدوا المميت انل سممق االاعممد مممن االاعممد القممدهنمما ا تحممد ؛ ومممن مث  ي
الدولممم  يشممم ق    ثبممماا أن محايممم  حقمممال  الشمممعالب األصممم    افاقمممق    مسمممتالر د( الطممريت؛  

 ن. ع   محاي  ا ست،مرياع ال حقال  اإلنسان ب ان السبت الذ  جيعل  "  أوجتاه الكاي االتزاماا "

فيتمري  نرتبرايمز لم كق نايشمنز ل مت مد  مد غرانمد واحت،ق الشمرك  بمرأ  كنمدا   اضم    -49
 الشممعالبمنظممم  العمممل الدول مم  بشممأن  ااتاا مم  بممأن القايممل( 48 انظممر التقممر   الالايمماا ا تحممد 

  و عمممم ن األمممممم ا تحممممد  بشممممأن حقممممال  الشممممعالب 1989( لعممممامل 169 فاممممم  والقب  مممم  األصمممم   
السمابق  بقمرافاا احملماكم القضماي   كمما احت،مق ممن القمانالن المدوا العمر     ل سا جمزءاا   األص   

( بعمممدمل الت مممل   مسمممأل  انطبممما  47انظمممر التقمممر    غ مممم ق  مممد الالايممماا ا تحمممد   اضممم   
( 46 انظر التقر    يالن بتساللد أند بالفدف ا م ت  د تمبابال حقال  الشعالب األص     واض   

ديعمممق و  .ال،ناي ممم  االمممت،ماف معاهمممداا نطممما   ممممن انمممدفح ا األصممم    الشمممعالب حقمممال  بمممأن
حقال  الشعالب األصم    ع م  محايم  حقمال  اغ  ت أن من الضروف   دفاح شر  يكري بالشرك  

  هممذا ال ممدد    مع مماف    وأشممافا"ختمما دفجمم " محايمم  ا سممت،مرين يكممالن هديمم ا سممت،مرين 
 . (15  ع    لكدل ل ناي     ن التي ندا    معاهداا االت،ماف ال، ذ  يردااشرتا  ا اوف  ال

بمري كريم  مماين نغ كالفبالفايشمن  مد  و  اض   ا ركمز المدوا لتسمالي  مناتعماا االمت،ماف -50
عمممما ادعمممق أنممم  نمممزو غمممري مباشمممر  م  مممالن دواف اعاليضممماا  500الشمممرك  بمممأك،ر ممممن اطالمممت   بمممريو

ل م ك مم   وعممدمل معام تهمما معام مم  عادلمم  ومن ممت   والتم  ممز  ممدها  وعممدمل امماليري كامممل ا مايممم  
 الجمت ااتما     و لم اعدين م  مترت م    منطقم  اامت ماتاا   لمانتا آنما من  ما امراه حقالاماا واأل

عقت انمداو احت،اجماا الشمعالب مطالبتها هذه وادمق الشرك  . الت،اف  ا ر  بت بريو وكندا
 ا منال  هلا.  األص     األمر الذ  أيض     لحت امت ات ل تعدين

  هلمما دوايمم  ل المم    وأن حركمم  اجمماا  المميت كممان بعضممها عن تمماا الشممرك  أن ااحت،واممزعم  -51
شمعت أنمافا و ظم  بمدعم ممن معادي  لألجانت ولعم  ماا التعمدين اقمف وفاء همذه ااحت،اجماا 

م الظمممروف الشمممرك  أن حكالمممم  بمممريو ا مممريق بانتهاتيممم  ل الممم   عمممال  أن اقممم   . وامممّدعي األصممم ي
الشممرك     أهنما كانمق اعتمزمل الاليمماء  اشمريو . عنمف الشمديدااجتماع م  والب ئ م   وأهنما ف ماق هلممذا ال

الب ئ م  و سم ول تها ااجتماع م   وأهنما أجمرا مشماوفاا مم  تاعماا الشمعالب األصم    با قتض اا 
 .  (16 اليت ينطال  ع  هامن يرة العمل واإليراداا  ا  يد  ل مشروو اليت كانق لتستت د ك،رياا 

وعممدمل كتايمم     جممراءااممما ا ذامم  مممن وانمماول فد الدولمم   ب عمم  االممت،ماف  و ممروف  ا مما   -52
يب مغ  وديعمق الدولم  بمأن ا شمروو  . ا الايقم  ا مر  وا سمبق  وا سمتنري عدمل ا  الل ع   التشاوف  و 

همم  اجلالت ممافيع ال تممم    مما    لمم  مالايقمم    ممل بعممد ع مم  مسممتالر االممت،ماف ألن الشممرك    
  أ  حممي اممط ومممن مث    يكممن ل شممرك  . اق مم م اآلثمماف ااجتماع مم  الب ئ مم  ل مشممرووا سمم ول  عممن 

__________ 

 .  ا رج  نتس  (15 

 /https://icsid.worldbank.org/appsانظممر مممذكر  صمماحت الممدعالر وألسممها ا ال ممالع   ا تاحمم  ع مم  الممرابط  (16 

icsidweb/cases/pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/14/21&tab=DOC.   
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ا مممدن الكممم ر   بالنمممال  بمممريو  شمممّ ق احت،اجممماا الشمممعالب األصممم    . واالمممق الدولممم   ن لتعمممدينا
ا ت،مممذف جلماعممماا ل عمممرتا  ا مممطراباا اجتماع ممم  عن تممم  نت ،ممم  وأيضمممق    ألك،مممر ممممن شمممهر؛ 

بسممبت "عممرو  دممم  حيركهمما   ب األصمم    ع مم  أنشممط  التعممدين ولمم ق  كمما تعمممق الشممرك الشمعال 
و كمممرا الدولممم  أن امممراف  لغممماء امت مممات التعمممدين المممتند     نتممما  ". ل الممم الن" أو "مسمممرح   ل الممم  

 .  (17  العام الس م فجال الشر    جراءاا غري ت  زي  كانق  روفي  لضمان 
مراعمممما  وديعمممق الدولممم    اناوهلممما شمممرو  التشممماوف وا الايقممم  بمممأن ممممن مسممم ول   الشمممرك   -53

شممالاغل الشممعالب األصمم    ا تضممرف  مممن ا شممروو  لكممن الشممرك    اتشمماوف و    ممل ع مم  مالايقمم  
 قمانالن المدوا  اا ال م   لعمايري ا  ما اقتضم    الشعالب األص    واجلماعاا ا تضرف   ويقاا ت   

واممالانت بممريو  وا مافلمماا المميت أوصممق هبمما حكالممم  كنممدا  وا بممادئ التالج ه مم   اإلنسممان قممال  
انت مذ امانالن بمريو يتمالخ  و  هذا ال دد  ديعق الدول  بأن . ل م، ق الدوا ل تعدين والت زاا

(  المميت 169 فاممم 1989لعممامل الشممعالب األصمم    والقب  مم   منظممم  العمممل الدول مم  بشممأن ااتاا مم  
أنمم  ا يتعممت  الدولمم  و كممرا". أحممد شممرو  "ا الايقمم  واعتمم ه   ا مافلمم  مسممبقاا  وفاا اشممرت  اشمما

ع   الشرك  التماي التشاوف مم  اجلماعماا األصم    ا تضمرف  يحسمت  بمل يتعمت ع  هما   واام  
دون همذه ا الايقم  ممن ألن ا شروو لمن يمن،ع هلذه اجلماعاا ا سبق  ا الايق  األمر ا  الل ع   

الايقم  لمال كمان ممن ا مكمن ا أنم  مما كمان ل شمرك  أن   مل ع م   أيضماا الدولم  و كرا قبالل. الأو 
ن  لمم   الممتندا عمم وبممداا  .اعرتا مماا ع مم  مشممروعهاالتنبمم  بااحت،اجمماا العن تمم  المميت انممدلعق 

ممن اجلماعماا احمل  م  الميت هلما نتمال    منطقم  ا شمروو  وأغت مق اجلماعماا ا ّم  الشرك     دعمم 
وامد أشمعل همذا المنها اانتقمايي  .أهنا لتتضرف ممن همذا ا شمروو يعاف مت فأا     اساوف  اليت احمل

 . (18 ا ،ري ل ا ف ناف االت اء والنزاو  وكانق ل  آثاف ع  ا دود

تع مممي هبمممذه اصمممديي احملكمممم   ممممذكر اقمممدمي  كاللالمب ممما ل لمممت،ماف ا سمممتدامل  مركمممز   مممتو  -54
يهمم ا سمت،مر االايمي ذكر     عمدمل ا هذه ا مأشاف . واد (19 لط تفيضق االقض   لكن احملكم  
عمم و  ذكر   وأثممافا هممذه ا مم . يممف الممالافد   ااتمما  الت،مماف  ا ممر التعر ممم    ممط ع "االممت،ماف" 

مسممأل  عممدمل انطبمما  مع مماف ا عام مم  العادلمم  وا ن ممت   وعممدمل القممدف  ع مم   ثبمماا أن   ع مم   لمم 
احملالف  أشافا    الدوف ي. كما ولال أن هذا ا ع اف لبي أن  ُب  االاعاا الشرك  كانق مشروع 

الذ  ينطال  ع    شر  التماي وا قمي ا الايقم  ا مر  وا سمبق  وا سمتنري    اق م م الالاماي  و ديمد 
الالالممع  النطمما  التعمماليا  و ممروف  كتالمم  اامت،ممال هلممذا الشممر  ع مم   ممالء النزاعمماا ااجتماع مم  

  يممدن اعمماليا الشممرك  ل تسمماور ومنحهمما مممذكر ل  وويقمماا و.  ت مم  أحنمماء بممري  بالتعممدين وا ت مم   
 االتغ ل  ول ت،اهل بذل  حقال  الشعالب األص   .   حقاا 

__________ 

 /https://icsid.worldbank.orgط  انظمر األلمق ا ال ممالع   ل مدعالر ا ضماد   ودعممالر ااخت ماة ا تاحمم  ع م  المراب (17 

apps/icsidweb/cases/pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/14/21&tab=DOC  . 

   نتس . ا رج (18 

 .  /http://ccsi.columbia.edu/work/projects/participation-in-investor-state-disputesانظر (19 
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  مالحظات بشأن تسوية المناععات بين المسةثمرين والدول - ال 

عتم  القمانالن   يُ   أواا . عدد من ا  حظاا بشأن القضايا ا شاف  ل هما أعم ه بداء نكن  -55
ل قمممانالن الالاجمممت  م مممدفاا   اقمممال  الشمممعالب األصممم   ممممن ح ممم  صممم ت    المممدوا  قمممال  اإلنسمممان

جتاه ممق احملمماكم   واامم  األمممر . واممد التطب ممي   ت مم  القضممايا المميت صممدف ي همما حكممم بممالتعاليا
 مد الالايماا  غ مم ق احملكم  اليت نظرا   اض   بالت،ناء  وم ا ها الشعالب األص   حقال  
  واعت اممما غمممري  اا أمه ممم  بالنسمممب  إلجراءااممما  فغمممم أن انتهاكممماا حقمممال  همممذه الشمممعالب ا تحمممد 

ا ناتعمماا ا ممذكالف   وأن اممرافاا   اضممايا جالهريمم   ا مم  ا قممال  كانممق وجهالدهمما الرام مم     اأك ممد
 .   وفياههاانطال  ع   آثاف عم ق  ع   حقال  الشعالب األص     ا   الدعاور اداحملاكم 

ممن ح م   ممان  احمرتامل ومحايم   اقمدم اا ا مذكالف  أعم ه ويعت  القراف ال ادف   القضم    -56
اراعمي اضمايا الشمعالب األصم    امرافاا التعماليا األماكن ا قدل  ل شمعالب األصم     و ثباام  أن 

الناشممم  عمممن  مب مممغ اإليمممراداا ا تالاعممم     ا ايممم  50بنسمممب  أن  تممما يقمممراف احملكمممم  . واشمممم ها
ل م ك مم   غممري مباشمر  يشممكل نزعماا        محايمم  األمماكن ا قدلمم  ل شمعالب األصم يرممي   امدبري 

 ي يد هذا الرأ .  " ل عدال وا حاا  "اعست اا  اا وأن التدابري ا اشكل  نكاف 

المذ  ارايم  ا الاف الالافد   مذكر  صديي احملكم  جالهرياا وم   ل   جتاه ق احملكم   -57
المميت   مممن ح م  صم ت  بما قال  قمال  اإلنسمانالمدوا  قممانالن ومتماده أن الشمعت كاليتشمان عمن 

وممن بمت اانتقماداا  اا  .القمانالن الالاجمت التطب مييُعتم  هذه القضم    ينبغمي أن انطال  ع  ها 
يعي القمممال     ع ممم  التمممافيل التشمممر  كبمممرياا   اعتممممدا اعتمممماداا امممد أن احملكمممم  هبمممذه القضممم   ال ممم   
أفلم  ماه م  التالاعماا ا شمروع  ل مسمت،مر  األممر المذ     ديد بالب ئ   ي ما يت ل ن ا كال تالف 

 . هذا التافيلم،ل   ق هلا الالاياا القضاي   اليت للابق  خطري   

لكمن نكمن  مر  ح،مم   .وجُيهمل ك مف لتسمت، ت حمكمم  أخممرر  ،م  ممن همذا القب ممل -58
 صمممم   ي ممممبع  اا  ممممع ت لمممم اد  القممممانالنالمممميت يكممممالن ي همممما و مممم  لممممدول بدي مممم  متادهمممما أنمممم    ا

   حمّد  ا متمر منم  عنمدما انضما الب ئم  الس الم   أممراا احرتامل حقال  اإلنسان  التشريعاا دعماا 
 . و مما كانممق التزاممماا الممدول جتمماه الشممعالب األصمم    اايممم   الجممت القممانالن الممدوا  قممال  كمماف 

المممدول لمممن انتمممذ همممذه بمممأن  سمممت،مر انت مممذها؛ وأ  االاعممماا اإلنسمممان  يممممن ا عقمممالل أن يتالاممم  ا
احملكمم  أن ات،نمت همذا ال مبق   مقدوف وكان  . وغري مشروعبتاااا   غري عادلاكالن االتزاماا 

 ن ل دول  ا ي   التشري  بغ   محايم  حقمال  شمعالهبا األصم    بقالهلا أو ع  لال أهنا ا ذا مالاتاا 
 . قانالن الدوا  قال  اإلنسانع   النحال ا عرتف ب   الجت ال

أحمممد األلمممباب الممميت  ُرحمممق لتتسمممري يشمممل احملممماكم   معاجلممم  اضمممايا حقمممال  ويتم،مممل  -59
  وهال فأ  ايا حقال  اإلنسان   ل ا  ح،،هااض الشعالب األص      أن الدول   اُ،ر أص ا 

ر ممم  القضمم تت ويتعمماف  هممذا األمممأعربممق عنمم  احملمماكم أيضمماا   لمم ا  آفايهمما   اضممايا أخممرر. 
لمماوث أمريكممان لمم  تر ممماين نغ  ممد دولمم  بالل ت مما   وكريمم  ممماين نغ كممالفب  ممد بممريوالعممالقتت 

ا لمم ما و ع مم  حقممال  الشممعالب األصمم      كبممرياا     ح مم  فكممزا الممدولتان ارك ممزاا ا تعممدد  القالم مماا
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أن ذه ا قمال  اسمتحي هما الايقم  ا مر  وا سمبق  وا سمتنري   واعت اما أن حقالاها ا تع ق  بالتشاوف و 
لشمعالب  قمال  اويشمري همذا التطمالف    وجمالد امتتف حمتممل بمت اماليري ا مايم  . ي هااحملاكم انظر 

األصمم      القممالانت احمل  مم  وااتاامماا االممت،ماف الدول مم   وا ممد مممن ضمما ر فيمم  دعمماور اضمماي   
 . باهظ  التكال ف   ل ا  التدابري اليت اضر اماي  ا ست،مرين

ي ممما يت ممل لشممركاا والممدول اتع ممي  سمم ول اا امسممايل هاممم   أيضمماا  قضمماياوا،ممري هممذه ال -60
من أجل ا  الل ع   مالايق  حمر  ومسمبق  ومسمتنري  ممن الشمعالب األصم     ومما ينشمأ بالتشاوف 

ومممن مث  يممدن هممذه القضممايا تممنع . عممن هممذه ا الايقمم  مممن الممت،ماف حيممي ل مماحب  ا طالبمم  امايتمم 
و ممان وجمالد احملاكم يرص   عاجل  مسأل   اا أمه م  ألالم   بالنسمب   قمال  الشمعالب األصم    

اتع ممي . و اممدف أكمم  مممن اااسمما  بممت اممانالن االممت،ماف الممدوا والقممانالن الممدوا  قممال  اإلنسممان
  جمممال الشممركاا ع مم  عممااي الالاجبمم  الممذ  يقمم  العنايمم  الاجممت ب  حممدر ا سممايل األولمم  نطاامماا 

ي هما يبمدو  ممن لم اااا  ا شمروع  ااالاعاا   ديد والدوف الذ  ي دي  حقال  اإلنسان  احرتامل
ا الايقمممم  ا ممممر  وا سممممبق    غ مممماب تم مممم  مممممن األممممالف ا قممممال  ا ال مممراو ااجتممممماعي وانتهاكمممماا 

 . وا ستنري 

لممميت انشمممأ بمممت القمممانالن المممدوا  قممممال  التمممالاراا ا تكممممرف  ا أيضممماا وُاظهمممر همممذه القضمممايا  -61
  بالفل نغتممالن فيسالفلممز  ينمم   ممد  كممالادوفاضمم   . يتممي اإلنسممان ونظممم اممانالن االممت،ماف الممدوا

األمريك مم   قممال  اإلنسممان الب ممدان يظهممر هممذا التضممافب بشممكل م تممق بممت الممتنتاجاا حمكممم  
ألمر الذ  هدد بقاءها  بأن الدول  التادمق اال  متر   وغري  روفي   د الشعالب األص     ا

أن الدول    استادمل ا ست،مر والدول  بت النزاو اسالي  اليت كانق  رياا   عم    وادعاء الشرك  
  الشرك  والدول  ع م  السمالاء       اُعر ،مافها من معاف   الشعالب األص   اال  كاي    ماي  الت

 .    حقال  الشعالب األصكبري اهتمامل    مرايعت هما   سأل  

ومممما يتممم  يتزايمممد عمممدد حمممااا اسمممالي  ا ناتعممماا بمممت ا سمممت،مرين والمممدول الممميت هلممما صممم    -62
بالطممماب  التام مممين هلمممذه التسمممالياا   ه الزيممماد  صممم  ال  الشمممعالب األصممم   ؛ وامممد يكمممالن هلمممذاقممم
االمتاراج   الميت اغمامر بالمت،مافااا  ع م  ال مناعاا ا لم ما شمركاا و يش،  ا ست،مرين   ما

وبا ،مل   . مايم  ا رابطم  بااتااماا االمت،ماف الدول م  سمأل  اي اتسرياا أول    كمل ممر  التما
الميت الدول التدابري أن اتاذ احتمال اق  ل يدن االاعاا الدول اليت ااب أن يتالاصل هذا التالج  

  و عماهلا   ا    ل  محايتها  واحرتامهاو ل عرتاف اقال  الشعالب األص    تّق ا اج   ل ها 
  . الباا هذه الشعالب باألف  طا ت      التافخي ا ظا  عن  ريي معاجل  

اضمممممم     ا سممممممأل  اممممممراف حمكممممممم  الب ممممممدان األمريك مممممم   قممممممال  اإلنسممممممان  هويال ممممممع هممممممذ -63
عمممماد  إلديعمممق الدولممم  بأهنممما ا اسمممتط   انت مممذ بمممراما يقمممد . (20 لاوهالياماكسممما  مممد بمممافاغالا 

ل مسمت،مرين     ماف ا تاحم  حقال  الشعالب األص    بسبت ا ماي  ن أجل  مان ماألفا ي  
ع م  ينبغمي أن اُتّسمر أن أحكمامل ا عاهمد  بمواضمق احملكمم  . معاهد  االت،ماف ال،ناي   م  أ ان ا

__________ 

  .www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_146_ing.pdfانظر الالث ق  ع   الرابط   (20 
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   السمممكان إلعاداممما  مممالء التزامممماا الدولممم    جممممال حقمممال  اإلنسمممان  وأن م مممادف  األفا مممي 
وع م  المرغم ممن أن همذه  ". أو م م ح  عاممعمامل ع م  ألماي أنم  "لغمر  مم ف   جراءاألص  ت 
امممانالن  الجمممت تزامممماا لعتممم  حماولممم  ل تالي مممي بمممت ااالق   ممم  الممميت اُ  قضمممايا حمممدر الهمممي القضممم   

ا اال مع    أ  ممدر ينبغممي يدهنمما القممانالن المدوا  قمال  اإلنسمان   الجمت االمت،ماف المدوا و 
وممىت  ما هي ااعتبافاا اليت ينبغي أن  مدد ممىت يكمالن التعماليا  مروفياا  اعاليا ا ست،مرين  أو

مزيمممد ممممن اقمممدمي    أنممم  ينبغمممي هل ئممماا حقمممال  اإلنسمممان  ه القضممم  شمممري همممذاو كمممذل .   ا يكمممالن
  بشأن هذه ا سايل.اإلفشاداا 

ممداوااا   االل م  احملماكم   ي المذتسمضمايا ااهتممامل احملمدود وغمري ا ويظهر من هذه الق -64
فيمما األلمماي الممذ  الممتند  ل مم  وي،ممري . لشممعالب األصمم   ا احملكممم  المميت اقممدمها صممدييذكراا  مم

من الشالاغل  عدداا  يالن ب زولد وبالفد ا م ت  د تمبابال احملكم  مذكر  صديي احملكم    اض   
امممالحي بممم  اضممم   لممماوث  مممماوهمممال حمممماكم أخمممرر   ا سمممتقبل   االعم قممم    حمممال الرتشمممدا هبممم

 ر. مريكان ل  تأ

  التكر  القاي مم  بأنمم  يتعممت ع مم  الشممعالب األصمم     ثبمماا "الممتق ل تها" عممن الدولمم  يمم -65
  ا س ول  عن اتعاف  م  دوف الدول   باعتبافها اجله يكر   هذه الشعالب  ا سايل ا ت    اقال 

 ديمد    األصم    شمعالب لمث  ن فيما احملكمم  المدوف األلالمي  .ا رابطم  هبمذه ا قمال  قضاياال
 . يتعاف  م  القانالن الدوا  قال  اإلنسانهال أمر ي،ري ا قاا بالغاا و  تها بنتسهاهالي

قال  بالنسب   ارافها ع   رتات اد ينأا احملكم    األصل بنتسها عن أ   رف اد و  -66
أهنممما ع ممم  أن حكمهمما امممد يممم ثر ع مم  همممذه ا قممال   لكنهممما أصممرا بمممأارا يممالشممعالب األصممم     

ويتسماور همذا . ممن القمانالن ا نطبمي   وأهنما ل سمق جمزءاا النمزاو ا عمرو  ع  همانطما  عن   فجخا
دون  ااحم  خ ماف ا شمافك   منحقال  الشعالب األص    اغ  ت محاي  ا ست،مرين ع   م   الافا 
مث  هذه ا ،ا ص ت أتم  الشرع   اليت يالاجهها نظامل اانالن االت،ماف الدوا.وتّق  .الطعنأو 

 ن ا مم فاا المميت اسممتند    القممالل بعممدمل ااخت مماة ي ممما يت ممل اقممال  الشممعالب األصمم    دل ممل  
  النظامل.  آخر ع   أوج  ا الف 

ويعكممق كممل ممما  ُكممر أعمم ه حق قمم  أن نظممامل اسممالي  ا ناتعمماا بممت ا سممت،مرين والممدول  -67
أ  اهتممممامل بممماأل راف    نظمممامل القمممانالن اخلممماة همممال    جمممالهره  نظمممامل  اصمممم اضمممايي يسمممتند 

يممرة حمممدود  يتمم ع هلمما لممالر   م،ممل الشممعالب األصمم     وا ا تضممرف  ال،ال،مم  مممن اجلهمماا التاع مم 
 ع ممم  منالمممب  غمممري المممدول اط بهممما الممميتوممممذكراا ومشمممافكاا صمممديي احملكمممم  . ل مشمممافك  جمممداا 

    اقممممال  الشممممعالب األصمممم أ ممممرافاا معمممماا  حممممي ي مممم  الممممدول وا سممممت،مرون لمممم ا  اُ   مممممن اإل مممم  
 . ن من  ل و ويستت د

نها المممذ  اعتممممده اا ممماد المممع ممم  االمممتب اناا     عمممدد ممممن المممدول فدودوامممد أشمممافا  -68
من اااتا  الت،اف  وااات اد  الشامل بت كنمدا واا ماد  8األوفويب ويرد    حد ما   الت ل 

مماا هممذا الممنها مسمميمممن بممت . األوفويب  باعتبممافه خطممال  حنممال  صمم   نظممم اسممالي  ا ناتعمماا ن  احملسَّ



A/HRC/33/42 

GE.16-13924 20 

اضمافب ا  ما    والمتبعاد الدول  الطمرفلعم    اع ت احملّكمت الذين اسّم هم منقع وجالد جال ح 
كمستشمممافين و ااحممم  الالصمممالل    كمممل الالامممق نتسممم   وجمممالد حمكممممت يعم مممالن   المممذ  ينشمممأ عمممن 

المنها    وجتمدف اإلشماف  أيضماا عم  اا ا راجع      اف االتئناف بعد صدوف امرافاا التعماليا. 
ا اتم ع الميت   معاهمداا االمت،ماف ال،ناي م مما ا مم  ممن الذ  اعتمدا  ال اتيل   اآلون  األخري    

  بمداا ممن  لم   اسالي  ا ناتعماا بمت ا سمت،مرين والمدول لكنهما اعتممدال ،الء    ه ئاا  مكان   
 .  والتحك م ال،نايي بت الدولع   مزيا من الاللا   والنها الدب المال    

 شمددايقمد باإل اي     اعرتاف الدول با اج      صم   نظمم اسمالي  ا ناتعماا  و  -69
يضاء انظ مي يت ع  عمال حقال  الشعالب األصم      ما    لم  االير  مان  روف  ع   أيضاا 

أن بمحي المردود امال و . اشرتا  التشماوف ا سمبي هبمدف ا  مالل ع م  مالايقم  حمر  ومسمبق  ومسمتنري 
ل سممق عنممد الممدخالل   ااتاامماا الممت،ماف دول مم  دول ا ممال ن والممدول ا ضمم ت  مقاصممد واالاعمماا 

لممتحتت  أن الدولمم  وباعتبمماف الاليمماء اقممال  الشممعالب األصمم     اممدفاا ع مم   ممّد مممن  ا ممالدو مم  
 مايممم  التنظممم م دون مالاجهمم  مطالمممت بمممالتعاليا  وأنمم  جيمممت  عنمممد اااتضمماء  مالاتنممم  ااقهمما   

حقممممال  الشممممعالب ممممم  واجممممت الدولمممم  ا تم،ممممل   محايمممم  ا كتاللمممم  ل مسممممت،مرين بطريقمممم  اتنالممممت 
تاحم  باإلنك  زيم  ا   المدول ع م  المرد ع م  المتب انااا ممن اشم،  ا قمرف  اخلاصم  مزيمداا . و األص   

 سأل . بشأن هذه ا    اقريرها النهايياسرتشد هبذه الردود لالف وهي   والترنس   واإللبان  

  شراكة المحيط الها ئ -اا وا و 

ممممن الت،مماف  العا  ممم  ااتممما  شمممراك   كبمممرياا   جممزءاا  معممماا ت،ّمممل ممممن ثمم ث امممافاا  ب مممداا  12  واَّمم -70
أعمممداد كبمممري  ممممن الشمممعالب ب مممداا ممممن همممذه الب مممدان  11. واالجمممد   2015احملممم ط اهلمممادئ   عمممامل 

امد و   الكبمري    أفا م ها.مشمافي  االمت،ماف األجنمط ها من جراء عدد متزايد مناليت يتضرف  األص   
ا مقافنمم  امايمم  قالاهمما كتاللمم   ا مايمم  ضممعف هممذه الشممعالب عممن شممالاغ ها ي ممما يتع ممي بأعربممق 

أيضمماا عممدمل  هممذه الشممعالب انتقممداو  .ب نهممما اانت ممافلممبل ا سممت،مرين األجانممت  وعممدمل اممالاتن 
ع مممم  حقممممال   ألثرهمممما أ  اق مممم موعممممدمل  جممممراء   الشممممراك  هممممذه التتمممماو  ع مممم معهمممما عنممممد التشمممماوف 
بشممأن هممذه الشممراك  اشمماوفاا كاي مماا عممدمل التشمماوف دن حمكممم  وايتممانغي  يمموكممما أو ممحق اإلنسممان. 

ال،قمممم  ونشممممالء مسممممتالر احتمممممال ايتمممما  مممممن ُيضممممر بالع امممماا وممممم  الشممممعالب األصمممم     ويزيممممد "
واطالممممت الشممممعالب األصمممم      هممممذا ال ممممدد بعقممممد مشمممماوفاا اسممممن ن مممم  ابممممل . (21 "خ ممممالماا
امم د  هممذه ألن هممذه الشممعالب  شمم     غ مماب محايمم  كاي مم   أن ع مم  ااتمما  الشممراك  الت ممديي 
 امشمافي  وأنشمط  اتضمي    مزيمد ممن النمزاو واانتهاكماا اخلطمري   قالاهم   ا سري انت مذ الشراك  

 .    ا عافف التق  دي  االطب ع     ا    ل  حقالاه هاالافدمو  ها أاال م    األف  و 

__________ 

  بشممأن ااتمما  شممراك  احملمم ط اهلممادئ  النسمما  السممابق  ل نشممر(  ا تمما  ع مم  الممرابط انظممر اقريممر حمكممم  وايتممانغي (21 
https://forms.justice.govt.nz/search/Documents/WT/wt_DOC_104833137/Report%20on%20the%

20TPPA%20W.pdf . 
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و  حممت أن . وا يتضمممن ااتمما  شممراك  احملمم ط اهلممادئ أ   شمماف     حقممال  اإلنسممان -71
"األهداف التنظ م م  الب ئ م  وال مح   أو غريهما"   اااتا  يشري    ا ي   التنظ م ي ما يتع ي بم

  المت،مافااي مل اااتما  ا تع مي بامما يمرد   " ابري "متسق  مم يدن  يشرت  أن اكالن هذه التد
 التتسممرياا التضتا مم ويق ممره ع مم   لمم  النطمما  الممذ   ممدده يق ممد بالتعممل هممذا ا ممي مممن مث يدنمم  و 
 . (22 ماي  االت،ماف الالالع  النطا  
الشمممممعت األصممممم ي الالح مممممد المممممذ  يتطمممممر   ل ممممم  ي مممممل همممممال وشمممممعت مممممماوف  ن التي نمممممدا  -72

هممذا الت ممل "معام مم  اتضمم     لشممعت ا مماوف "  ا كممم  و ال مم   مممن ويتمم ع . (23 االممت،ناءاا
يمرر   ومم   لم . اسمالي  ا ناتعماا بمت ا سمت،مرين والمدولاتسري معاهد  وايتمانغي ممن ويستبعد 

واممد أعربممق حمكممم  وايتممانغي عممن ا قهمما ي ممما . (24 لممت،ناء غممري كممافاشممعت ا مماوف  أن هممذا ا
  وأوصمممق بممأن يشمممافآ شمممعت  والدولممما سممت،مر ثممماف احملتم ممم  لتسممالياا ا ناتعممماا بمممت يتع ممي باآل

 . ل ضرف قالا مت ي ها عندما اتعر  حا اوف    اع ت احملك  
 يعممممين  مممممن اا  شممممراك  احملمممم ط اهلممممادئ    مممماف ااتمممما  شممممعت ا مممماوف  للممممت،ناء وهممممذا اا -73

أن اتضمرف نكمن عالب األصم    األخمرر  حقمال  الشموبالتماا   حقال  هذا الشعتااعرتاف بأن 
ا ناتعاا بمت ا سمت،مرين وآل ت  اخلاص  بتسالي  الشراك  ااتا  محاي  ا ست،مرين  الجت جراء من 
غمري مكتاللم   االمت،ناء الجمت همذا اوف  شعت ا ملا ماي  ا كتالل  ل. وهذا يعين أيضاا أن والدو 
 ا خاص  هبا. الت،ناءادمل  دفاح ضرف  و ل  لعساير الشعالب األص    ا تأص ا ل

الشمممراك  ي مممما يتع مممي بااتممما  وممممن بمممت ا سمممايل الممميت شمممددا ع  هممما الشمممعالب األصممم     -74
الت مل  ا ال م   ممن ع   ل طراا ع م  معافيهما التق  ديم   و لم  ألن هذا اااتا  مسأل  اأثري 
الشمممعالب محايممم   قمممال  أ  يمممالير يعمممزت حقمممال  الشمممركاا   ا  ك ممم  التكريممم   ب نمممما ا اااتممما  

حممىت . واممدل الت،ربمم  نظممامل ا  ك مم  التكريمم نطمما  ا عممافف التق  ديمم  المميت اقمم  خممافح األصمم      
ومثمم  شممالاغل ،اث مم   .نكممن أن ُاسمماّل    غ مماب  ممماناا كاي مم ا عممافف التق  ديمم  ع مم  أن اآلن 

  اتع ي با الافد اجل ن   والتنالو الب اللالجي.

لأل مراف با ما  التمدابري ال تمم  ي مما يتع مي المت،ناء يسممع  االمت،ناءاا  ي مل اد أُدفح و  -75
أن يت،اه م  احملكممالن المت،ناء نكمن  واام  ا مافلم  با عافف التق  دي  ويقاا التزامااا الدول م   لكنم   

ا ااتمممما  الشمممراك  همممذا ااشمممرتا اا الممميت يقتضمممم هدفح   اُمممو  أو أن يتسمممروه بأنممم  دون أمه ممم  امممذكر. 
التقالمم ا ن مف ل منماي   وشمر  ا الايقم  بشمأن القانالن الدوا  قال  اإلنسان والقانالن الب ئمي المدوا 

  القممممالانت ح ،ممممما يممممرد ا سممممبق  وا سممممتنري  ل شممممعالب األصمممم     و  ُيشممممر    شممممر  ا الايقمممم   ا ا ممممر  و 
 .  الال ن   اليت اشرت   ل 

__________ 

-https://ustr.gov/sites/default/files/TPP    ا تاحممم  ع ممم  المممرابط15-9انظمممر شمممراك  احملممم ط اهلمممادئ  ا ممماد   (22 

Final-Text-Investment.pdf .   

 .6-29ا رج  نتس   ا اد   (23 
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  حقمال  ا سمت،مرين فالما  وحقمال  الشمعالب ومن شأن آثاف شمراك  احملم ط اهلمادئ  ح م -76
  العديممد مممن الب ممدان    خاصمم ع مم  الشممعالب األصمم   اكممالن شممديد  الال ممأ  األصمم    مق ممد   أن 

 اابمممممالنظر    العممممدد اهلايممممل مممممن شممممركاا ال مممممناع   و لمممم   الشممممراك  الغن مممم  بمممما الافد األعضمممماءُ 
 ألمممرتال ا  وكنمممدا  ومال زيممما  ون التي نمممدا   العام ممم  االمممتاراج    وا راجممم   وتيمممق النا مممل  والطااممم  

همذه ا مالافد   منما ي امدوف ي هما صمراعاا ونزاعماا االجمد مما  غالبماا . و والالاياا ا تحد  األمريك م 
   بت الشعالب األص    وا ست،مرين األجانت.

   ادوةنةاجات والةوصيات -اا وابع 

 ادوةنةاجات -ألف 

وم  ذلةكل  .الةنميةفي يسهم في النمو ادية ا   و يمكن لالوةثمار األجنبي أن  -77
يدور نقاش منذ أمد طويل بشأن الظروف الالعمة الةي تمكن البلةدان الناميةة مةن ادوةةفا ة 

هذه تهيئة من هذه ادوةثماراتل وإلى أ  حد يمكن دتفايات ادوةثمار الدولية أن تيسر 
 .  (25 الظروف

الحةةةدين أن تكةةةون الةنميةةةة مسةةةةدامة ومةسةةةقة مةةة  الةةةدولي النظةةةال العةةةال ويقةضةةةي  -78
وفةي حةين اتذخةذت بعةخ الخطةوات األوليةة فةي  .المبا ئ الديمقراطيةم  حقوق اإلنسان و 

اإلشةارة ب محاولة إل راج هذه األهداف السياواتية العامة ضمن اتفايةات ادوةةثمار الدوليةة
 يباجةةةات معاهةةةدات الم ةةةلحة العامةةةة فةةةي مةةةن أجةةةل ةنظةةةيم ال يإلةةةى حةةةق الدولةةةة الحةةةر فةةة

 اإلشارات إلى حقةوق اإلنسةانفإن ل وفي أحكامها الموضوعية ادوةثمار الثنائية النموذجية
لنظةةال يةةانون  ظلةةا ادوةةةجابة األووةة  نطايةةاا بحيةةن  فةةي هةةذه ادتفايةةات إد نةةا راا  د تذةةدرج

  لذلك. نةيجة يائماا شرعيةه يزال الةشكيك في  ود. ادوةثمار الدولي حةى اآلن غير كافية

المقةةررة الخاصةةة إلعةةدا  هةةذا الةقريةةرل بمةةا فةةي ذلةةك  أجرتةةهالةةذ   ويةةدل البحةةن -79
أثةةر تنطةةو  علةةى دوةةةثمارات األجنبيةةة والمحليةةة اأن علةةى حلقةةات العمةةل وادوةةةبياناتل 

اتفايةةةات ادوةةةةثمار عنةةةدما د يةعلةةةق األمةةةر بخطيةةةر علةةةى حقةةةوق الشةةةعوب األصةةةليةل حةةةةى 
يةةانون نظةةال إصةةال  حقةةوق الشةةعوب األصةةلية لةةن يةطلةة   ومةةن ثةةمل فةةإن ضةةمان. الدوليةةة

الةزاماتهةةا فيمةا يةعلةق بةأ اء ادوةةثمار الةدولي فحسة ل بةل مشةاركة اوةةبايية أووة  للةدول 
أن هةذه يةدل علةى  . بيد أن البحن الذ  أجرته المقةررة الخاصةةفي مجال حقوق اإلنسان

إلى تفةايم ةزايد من السياياتل في عد  م أن تؤ  ل بل إنها تؤ   بالفعل ادتفايات يمكن
  وتزيد من حّدتها. سهم فيهاأن تالخطيرةل و هذه اآلثار 

__________ 

 :K. Mohamadieh and M. Montes, “Throwing Away Industrial Development Toolsانظممر   (25 

Investment Protection Treaties and Performance Requirements”, in Investment Treaties: Views and 

Experiences from Developing Countries (South Centre, Geneva, 2015) . 
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إلةى أنةه محكمةة وايةةان ي فةي وةياق اتفةاق شةراكة المحةيط الهةا ئل ويد خل ةا  -80
هةةةذه الشةةةراكة بهةةةدف حمايةةةة حقةةةوق الشةةةعوب اتفةةةاق حةةةةى عنةةةدما يذةةةدرج اوةةةةثناء مةةةا فةةةي 

  فإننا:األصليةل 

ل إلةةى اوةةةنةاجات ياطعةةة تبةةين كيةةف يمكةةن لةسةةويات د نسةةةطي  الةوصةة 
خةةل المناععةةات بةةين المسةةةثمرين والةةدول فةةي إطةةار شةةراكة المحةةيط الهةةا ئ أن تذ 

بمعاهةةدة حقةةوق وم ةةالا شةةع  المةةاور ل لكننةةا نعةبرهةةا مسةةألة خطيةةرة تسةةةحق 
نقبةل فةي هةذا  ود. المعاهةدةفةي شةركاء المن الةدييق والنقاش والحةوار بةين  مزيداا 

 . (26 ال د  حجة الةاج القائلة بأن مخاوف صاح  الدعوى مخاوف مبالغ فيها
ومواءمة يانون ادوةثمار الدولي م  القانون الةدولي لحقةوق اإلنسةان شةرب مسةبق  -81

وجةةو  مةةن أجةةل الة ةةد  ألعمةةة الشةةرعية هةةذهل واحةةةرال حقةةوق الشةةعوب األصةةليةل وكفالةةة 
ومن خالل الةأكد مةن أن اتفايةات ادوةةثمار  .مجموعة أحكال مةناوقة في القانون الدولي

الدوليةةةة د تقيةةةد الفضةةةاء الةنظيمةةةيل ومةةةن خةةةالل اتخةةةاذ تةةةدابير لحمايةةةة حقةةةوق الشةةةعوب 
 األصلية في وياق أنشةطة المسةةثمرينل تسةةطي  الةدول أن تحةد مةن حةادت تسةوية المناععةات

 ةل اليقةةةين المرتبطةةةعةةةدتذنهةةةي حالةةةة بةةةين المسةةةةثمرين والةةةدول ألنهةةةا باهظةةةة الةكةةةاليفل وأن 
. بالقيو  الةي يضعها يانون ادوةثمار الدولي على وةيا ة الدولةة ووةيا ة الشةعوب األصةلية

وةةياق حجةةا القةةانون الةةدولي لحقةةوق اإلنسةةان فةةي  ومةةن خةةالل إثةةارةوباإلضةةافة إلةةى ذلةةكل 
ا يكفةي مةن إليالء م على المسةثمرينمزيداا من الض ط الدول وةمارس تسوية المناععاتل 

  .عناية الواجبة بحقوق اإلنسان يبل الشروع في تسوية المناععاتال

الدولةةة فةةي الةنظةةيم خدمةةةا للم ةةلحة العامةةة وبةةين  ولةةذلك فثمةةة تةةنعر بةةين حمايةةة حةةق  -82
يةةيا للةدول ادعةراف بحقوق الشةعوب األصةلية ألن كفالة حماية حقوق الشعوب األصلية؛ 

تخلةي الدولةةة للمسةةةثمرين األجانة  وللمحةةاكم الةةةي تحمةي م ةةالحهم عةةن ووةيلة للحةةد مةةن 
  .بالموار  الطبيعيةالسيطرة على القرارات المة لة 

وتعةقةةد المقةةررة الخاصةةة أن مةةن الممكةةن وضةة  نظةةال يةةانون اوةةةثمار  ولةةي يقلةةل  -83
لويا ويوفر في االدولل ويعو  بالفائدة عليها وعلى حقوق الشعوب األصليةل الخطر على 

وينب ي من أجل تحقيق هةذه  .المسةثمرين األجان األمن دوةثمارات أكبر من  يدراا نفسه 
الةنظيميةةة ولألطةر ادوةةثمار الةةدولي لقةةانون إجةراء إصةةالحات ي ةيرة وطويلةةة األجةل ال ايةة 

  وممارواتهم والةزاماتهم. المسةثمرينولسياوات المحلية لدول الموطن والدول المضيفةل 

نظال تسوية المناععات بين المسةثمرين لحجا يوية إلجراء إصال  جذر   وتوجد -84
حةةل لويةةد ايةذرحةةا فةةي هةةذا ال ةةد  آليةةات . والةةدولل وإصةةال  نظةةال مناععةةات ادوةةةثمار
الجماعةةةات المحليةةةة واألفةةةرا  نطايهةةةا ليشةةةمل المناععةةةات بةةةين المسةةةةثمرين والةةةدول يمةةةةد 

__________ 
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اللجةةةوء إلةةةى ربمةةةا قةةةائقل والووةةةاطةل و تق ةةةي الحإجةةةراءات وذلةةةك باوةةةةخدال  لالمةضةةةررين
  .المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسانهيئات يضائية مثل 

كشف عيف ادعةقا  البالي الذ  يوحي للدول بأنها يةا رة علةى أن تضةمن ويج    -85
ويجةةة  أن يةحمةةةل  .األمةةةن للمسةةةةثمرين وأن تةجاهةةةل حقةةةوق اإلنسةةةان للشةةةعوب األصةةةلية

 وإد لخةةاطر ادجةماعيةةة والسياوةةية المرتبطةةة باوةةةثماراتهمالمسةةةثمرون مسةةؤولية تقيةةيم الم
 أن تسةةبعد نظم تسةوية المناععةاتم يعد مةن الممكةن لةول تويعاتهم غير مشروعة. أصبحا
فإن يراراتهةا على حلهال وإد  ةيا ر  اأنههي زعم تمن المناععات الةي  تضرراا األشّد من هم 
لحقهةا فةي  وفقاا  لوالفعالة للشعوب األصلية لمشاركة الكاملة. ثم إن اغير مشروعةوةكون 

المبةا ئ همةا مةن وبل ادنة افل  تساو  ل إلى جان  كفالةأو رفخ منحها الموافقةمنا 
ة الخاصة ةشج  المقرر تو غير المةواعن وغير المةسق.  ةجاوع عدل النظال الحالياألواوية ل

الةةذ   تقريرهةةا النهةةائيةطلةة  إلةةى وضةة  تالةعةةاون والةفكيةةر الخةةالق فةةي هةةذا ال ةةد ل و  علةةى
ل حقةةوق الشةةعوب األصةةليةضةةمان الةفاعةةل بةةين حمايةةة المسةةةثمرين و وةةةدرس فيةةه مسةةألة 

 ثةةراءعلةةى إ اسةةاعديحقةةوق اإلنسةةان والةنميةةة المسةةدامة أن وتنظةر فةةي كيةةف يمكةةن لنهجةي 
 في المسةقبل.  يانون ادوةثمار الدولي

 الةوصيات -باء 

 محةويات اتفايات ادوةثمار الدولية  

علةةى النحةةو الواجةة  أحكامةةاا تذ ةةا  يجةة  أن تةضةةمن اتفايةةات ادوةةةثمار الدوليةةة  -86
 أن:األحكال  وينب ي لهذه .فيما يةعلق بالحق في الةنظيم

خدمةةةة تةجنةةة  اوةةةةخدال صةةةي ة تقييديةةةة فيمةةةا يةعلةةةق بةةةالحق فةةةي الةنظةةةيم   أ( 
 لم لحة العامة؛ل

المةمثلةة فةي ت الدولةة تحفظ هةذا الحةق بطريقةة تةسةق صةراحة مة  واجبةا  ب( 
القةانون الةدوليل بموجة   هةالةزاماتد وفقةاا حماية واحةرال وإعمال حقوق الشعوب األصةلية 

بما في ذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسان؛

تنطبةةةةق علةةةةى جميةةةة  معةةةةايير حمايةةةةة المسةةةةةثمرينل مثةةةةل المعاملةةةةة العا لةةةةة   ح( 
بطريقة غير مباشرة؛والمن فةل وكامل الحماية واألمنل ونزع الملكية 

إلةةةى إعمةةةال حقةةةوق  أن الةةةةدابير الةةةةي تسةةةعى حقيقةةةةا تةةةنر صةةةراحة علةةةى   د( 
  .الةعويخد تسةوج  دتفايات ادوةثمار الدولية و  د تشكل انةهاكاا  اإلنسان

وينب ي وض  آليات ب ية تعديل اتفايات ادوةةثمار الدوليةة القائمةة لةةضةمن الحةق  -87
 ن.باحةرال حقوق اإلنسافي الةنظيمل وادلةزال 
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اتفايات ادوةثمار الدولية في  يباجاتها احةرال حقوق اإلنسةان  تةضمنينب ي أن و  -88
  .(27 اا وياواتي هدفاا باعةباره 

اتفايةات ادوةةثمار الدوليةةل  ضةمند يكون للحق في الةنظيم حماية كافية  حينو  -89
لةةةةدابير الراميةةةة إلةةةى تعزيةةةز تةعلةةةق با اوةةةةثناءات عامةةةةأن تةةةدرج فةةةي هةةةذه ادتفايةةةات ينب ةةةي 

المسةةاواة والة ةةد  للةمييةةةز الةةةاريخي الطويةةل األجةةةلل أو اوةةةثناءات معينةةةل أو تسةةةويات 
ب يغ محد ة للمناععةات بةين المسةةثمرين والةدول تةعلةق بةةدابير معالجةة حقةوق الشةعوب 

 بالةعاون م  الشعوب األصلية.محّد ة وينب ي وض  اوةثناءات . (28 األصلية

 تحظر المطالبات الةي:ادخة اص أن نب ي ألحكال وي -90

ادوةثمارات الةي د تمةثل القةانونل بمةا فةي ذلةك القةانون الةدولي بتةعلق  أ(  
  لحقوق اإلنسان؛

الةةةةي يةةةةررت  "شةةةةركات صةةةندوق البريةةةةد"الشةةةةركات ال ةةةوريةل أو تقةةةدمها   ب( 
مةةن الحمايةةة وةةي هةةو ادوةةةفا ة بةةداف  وحيةةد أو أواقضةةائية الوديةةة الةةةوطن ضةةمن حةةدو  ال

 ة.الةي تةيحها اتفايات ادوةثمار الدولي

تنطبق حماية ادوةثمارل مثةل المعاملةة العا لةة والمن ةفةل وكامةل الحمايةة أدّ وينب ي  -91
طبةق يبةةل إجةةراء نتأدّ وينب ةةي المةوطنةة. ادوةةةثمارات غيةةر واألمةنل وحظةةر نةزع الملكيةةة علةى 

أو يبةل  لاألصلية للح ول على موافقةها الحرة والمسبقة والمسةةنيرةمشاورات م  الشعوب 
  .إبرال اتفايات تعايدية م  الشعوب األصلية المعنية

وينب ةةةي أن تخةةةول اتفايةةةات ادوةةةةثمار الدوليةةةة ون وصةةةها الةفسةةةيرية للةةةدول حةةةق  -92
مرين فةةي أ اء الةةدول ثتةةدخل المسةةةتقةةديم مطالبةةات مضةةا ة لجبةةر الضةةرر الةةذ  ينشةةأ عةةن 

  .بموج  القانون الدولي لحقوق اإلنساندلةزاماتها 

 عملية الةفاوض  

 2015ووفقاا لةوصيات المقةررة الخاصةة فةي تقريرهةا المقةدل إلةى الجمعيةة العامةة عةال  -93
(A/70/301):  

ينب ةةي وضةةة  إجةةةراءات وآليةةةات مالئمةةة للةشةةةاورل بالةعةةةاون مةةة  الشةةةعوب   أ( 
ب ةةياغة اتفايةةات ادوةةةثمار الدوليةةةل والةفةةاوض بشةةأنهال والموافقةةة فيمةةا يةعلةةق األصةةليةل 

شةراكة اتفةاق عليها؛ وينب ي ضمان حق هذه الشعوب في الةشاور معها يبل الة ديق على 
 المحيط الها ئ؛

__________ 

ل نمرويا  وا عهمد المدوا ل تنم م  ا سمتدام   انظر ع   لب ل ا ،ال ااتاااا معاهد  االت،ماف ال،ناي   النمال ج    (27 
   ي.واجلماع  اإلجاي   ل ،نالب األيريق

  .انظر معاهد  االت،ماف ال،ناي   النمال ج   ل معهد الدوا ل تنم   ا ستدام  (28 
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على حقوق اإلنسةانل  ينب ي تقييم آثار جمي  اتفايات الةجارة وادوةثمار  ب( 
المبةةةا ئ الةوجيهيةةةة المةعلقةةةة فةةةي إطةةةار ات األثةةةر الةةةةي أذجريةةةا تقييمةةةغةةةرار وذلةةةك علةةةى 

 ء.باألعمال الةجارية وحقوق اإلنسان الةي وضعها المقرر الخاص المعني بالحق في ال ذا

دلةزاماتهةةا فةةي  وينب ةةي للةةدول أن تةفةةاوض بشةةأن اتفايةةات ادوةةةثمار الدوليةةة وفقةةاا  -94
ادجةماعيةةة و  خةةاص بةةالحقوق ادية ةةا يةمجةةال الةعةةاون الةةدولي بموجةة  العهةةد الةةدولي ال

  .م  مبدأ "األيد  النظيفة" ذ  ال لة بحقوق الشعوب األصلية والثقافيةل وتمشياا 

لاللةزامةةةات  وينب ةةةي للةةةدول أن تةفةةةاوض بشةةةأن اتفايةةةات ادوةةةةثمار الدوليةةةة وفقةةةاا  -95
دأ "األيةد  مة  مبةوبمةا يةماشةى القانون الدولي لحقةوق اإلنسةانل بالةعاون بموج  الدولية 

الواجبةةةل وتوليةةد وتةةوخي العنايةةة علةةى حقةةوق اإلنسةةانل األثةةر مةةن خةةالل تقيةةيم و  النظيفةةة"ل
المعةةارف المناوةةبة ذات ال ةةلة بجميةة  اآلثةةار المحةملةةة علةةى حقةةوق الشةةعوب األصةةليةل 

  .وواء في الداخل أو في الخارج

  تسوية مناععات ادوةثمار  

لهةا أثةر علةى حقةوق  يضةايادوةةثمار الةةي تعةالا وينب ي لهيئةات تسةوية مناععةات ا -96
مةةن خةةالل الشةةعوب األصةةلية تعزيةةز تقةةاط  حقةةوق اإلنسةةان مةة  اتفايةةات ادوةةةثمار الدوليةةة 

  :يلي ما

سةند إلى القانون الدولي لحقوق اإلنسةان عنةد تقيةيم جمية  تها اعةما  نذ   أ( 
إلةةى مةطلبةةات حقةةوق  اوةةةنا اا الضةةرورية  القضةةاياالحقةةوق ذات ال ةةلة بنةةزاع مةةال ومعالجةةة 

اإلنسةةان مثةةل القضةةاء علةةى الةمييةةز العن ةةر ل وتطبيةةق مبةةدأ الةناوةة ل وادعةةةراف باآلثةةار 
  ؛هاورفاه هاالشديدة للمشاري  الكبيرة على حقوق الشعوب األصلية في تقرير م ير 

إيالء ادعةبار الواج  للقانون الدولي لحقوق اإلنسان عند تفسير مفهول   ب( 
المةمثةل فةي الدولةة احةةرال يراراتهةا لواجة  ية ادوةثمارل وتعريف ادوةةثمارل وضةمان حما

صةراحة فةي  الحةق فةي الةنظةيم مؤكةداا عّمةا إذا كةان الةنظيم بموج  القةانونل ب ةرف النظةر 
 د؛ ألاتفايات ادوةثمار الدولية ذات ال لة 

ى النحةةةو مسةةؤوليات المسةةةةثمرين فةةي مجةةةال حقةةوق اإلنسةةةان علةةمراعةةاة   ح(  
 المبين في المبا ئ الةوجيهية المةعلقة باألعمال الةجارية وحقوق اإلنسان؛

جميةة  معاهةةدات القةةانون الةةدولي  ةضةةمني منطبةةقالةأكةةد مةةن أن القةةانون ال  د( 
ل وإعةالن األمةم المةحةدة بشةأن حقةوق كل  ولة طرفلحقوق اإلنسان الةي صديا عليها  

  على الشعوب األصلية؛ ينطبق اا يريتفس باعةباره  ليالا  لالشعوب األصلية

بقةدرتها علةى حمايةةة فيمةا يةعلةةق إيةالء أهميةة للةويعةات المشةةروعة للةدول   ه( 
 حقوق الشعوب األصلية؛
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مذكرات من خالل تقديم ادعةراف بحق تدخل الشعوب األصلية المعنية   و( 
  صديق المحكمةل وإيالء حججها ادعةبار الكامل؛

تفسةير بنةو  العقةةد المبةرل بةين الدولةةة والمسةةثمرينل بمةا فةةي ذلةك شةةروب   ت( 
على  في هذه ادتفاياتل بطريقة د تفرض ييو اا بنو  جامعة تحقيق ادوةقرارل الةي ت طيها 

  يدرة الدولة على حماية حقوق الشعوب األصلية؛

ليةل الشركات األجنبية في انةهاكةات حقةوق الشةعوب األصةإ راك مساهمات  (   
السياوةية الةةةي تواجةه الشةةعوب و والعقبةات القضةائيةل والماليةةةل والثقافيةةل والةقنيةةةل واللوجسةةيةل 

   األصلية عندما تحاول مساءلة هذه الشركات؛

تفا   منا تعويضات تسهم في تجميد تنظيم حقةوق الشةعوب األصةليةل  (   
 الشعوب األصلية؛اإلضرار بحقوق إلحاق الشركات في ضلوع  فعلياا تذقّر أو 

السةةرية الةجاريةةة فةةي جميةة  الحةةادتل مراعةةاة رفةةخ الموافقةةة علةةى شةةرب    ( 
وةةياق اإلجةةراءات فةةي لشةةفافية ل عائقةةاا باعةبةةار هةةذه السةةريّة الحةةادت الق ةةوىل باوةةةثناء 

  .الةنظيمية ذات ال لة بحقوق اإلنسان األواوية

 :وينب ي للدول -97

  ن وص الةفسيرية؛العاله من خالل تعزيز المماروات المذكورة أ  أ( 

الة ديق على اتفايية األمةم المةحةدة بشةأن الشةفافية فةي الةحكةيم الةعاهةد    ب( 
 ؛بين المسةثمرين والدول

معةاا بحقوق الشعوب األصليةل والةعاون من ذو  المعرفة مين تعيين محك    ح( 
األصلية؛ بحقوق الشعوبفيما ية ل لةفسير اتفايات ادوةثمار الدولية 

 تفا   إ راج شروب جامعة في معاهدات ادوةثمار الثنائية؛  د( 
تسوية المناععات بةين  عاوى على رّ ها تعزيز حجا حقوق اإلنسان عند   ه( 

ل والةأكيةةد علةةى مسةةؤوليةها فةةي مجةةال الةنظةةيم مةةن أجةةل حمايةةة حقةةوق المسةةةثمر والدولةةة
 .هذه الحقوقالشعوب األصليةل ومسؤولية الشركات عن احةرال 

  الةزامات الشركات  

 :ينب ي دتفايات ادوةثمار الدولية أن -98

بةاحةرال حقةوق اإلنسةانل بمةا فةي ذلةك فيما ية ةل مسؤولية الشركات تةناول   أ( 
وتجبةر األضةرار تمنة  الشةركات وتخفةف وينب ي أن  لالعناية الواجبة لحقوق اإلنسانإيالء شرب 

مةةا يةعلةةق بالفئةةات فيد وةةيما و مةورطةةة فيهةةال هةةي الةةةي يةةد تكةةون و حقةةوق اإلنسةةان الةةةي تمةةس 
   الضعيفة مثل الشعوب األصلية؛
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وإذا كانةةةا هنةةةاك أ لةةةة علةةةى عةةةدل كفايةةةة العنايةةةة . ادوةةةةثماراتإدّ تحمةةةي د   ب( 
الواجبةةةةة بحقةةةةوق اإلنسةةةةانل أو مشةةةةاركة الشةةةةركات فةةةةي اإلضةةةةرار بحقةةةةوق الشةةةةعوب األصةةةةليةل 

ذات ال ةلة المسةةثمر مةن مزايةا حمايةة المسةةثمرين  تحةرلال صةريحة أن تكون ثمةة أحكة فينب ي
المحةاكم رفةخ يةعين علةى الةي  ل وهي المناععاتالمناععات بين المسةثمرين والدول ياتبةسو 

 إلى آليات إبطال حقوق الشركات في هذه السيايات؛ النظر فيهال اوةنا اا 

لعملياتهةةةا علةةةى  ةالمحةملةةةر ثةةةاباآل تشةةةةرب علةةةى الشةةةركات أن تبلةةةغ علنةةةاا   ح( 
 ا.من تدابير لمن  هذه اآلثار والةخفيف من حدتهاتخذته حقوق الشعوب األصليةل وبما 

 :وينب ي للدول النظر في ما يلي -99

إ راج أحكال اتفايات ادوةثمار الدوليةة ذات ال ةلة بمسةؤولية الشةركات   أ( 
 إنفاذها؛للةمكين من في القانون المحلي 

احةةةرال المةمثلةةة فةةي ة دوةةةعراض امةثةةال الشةةركات لمسةةؤوليةها وضةة  آليةة  ب( 
ميثةاق األمةم عمليةات هيئةات القائمةل بما في ذلك العمليات إلى  حقوق اإلنسانل اوةنا اا 

ل ونقةةاب ادت ةةةال الوطنيةةة فةةي منظمةةة الةعةةةاون والةنميةةة فةةي الميةةةدان ومعاهةةداتهاالمةحةةدة 
ادية ةةا  ل وأفريةةة تفةةةيس المؤوسةةات الماليةةة الدوليةةة وذلةةك ب يةةة كفالةةة إيةةالء ادعةبةةار 

  .بالمطالبات ذات ال لة بمناععات ادوةثمارالمةعلقة الواج  لالوةنةاجات 

 :أنللمسةثمرين ينب ي و  -100

مةةةن فرضةةةية أن األطةةةر الةنظيميةةةة تةطةةةور باوةةةةمرار صةةةوب  اا انطاليةةةيعملةةةوا   أ( 
ل علةةى النحةةو المطلةةوب صةةراحة إعمةةادا تةةدريجياا  إعمةةال حقةةوق اإلنسةةان للشةةعوب األصةةلية
 بموج  القانون الدولي لحقوق اإلنسان؛

  ادنةقال نحو نموذج لالوةثمار يعزع إعمال حقوق اإلنسان.يدعموا   ب( 

  عمة للةخفيف من آثار اتفايات ادوةثمار الدوليةالةدابير الةكميلية الال  

حقةةوق اإلنسةةان أن تواصةةل إصةةدار توصةةيات الدوليةةة واإليليميةةة للهيئةةات لينب ةةي  -101
تنظر في أن تنظيم ولوك الشركاتل و عن تةناول مسؤوليات  ول الموطن والدول المضيفة 

ي مجةةةال حقةةةوق وضةةة  توصةةةيات عامةةةة أو آراء اوةشةةةارية بشةةةأن مسةةةؤولية  ول المةةةوطن فةةة
  .ناإلنساالشعوب األصليةل وتقاط  حماية ادوةثمار م  حقوق 

خةارج نطةاق وديةهةا لوائا تنظيمية تنطبةق وينب ي أن تعةمد  ول الموطن وأن تنفذ  -102
تضمن أن على الشعوب األصلية في الخارجل و عمليات شركاتها بنثار فيما ية ل القضائية 

ل بما في ذلك الحرمان من الحماية بموج  للحقوقانةهاك أ  عن مساءلة هذه الشركات 
  .اتفايات ادوةثمار الدولية
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ال ةلة بحقةوق لواجبها المةمثةل فةي الةنظةيم ذ  ويج  أن تمةثل الدول المضيفة  -103
  :الشعوب األصلية في

إلةةةى  اوةةةةنا اا  هاواأليةةةاليم والمةةةوار  الةةةةي تسةةةةلزل تروةةةيم حةةةدو األراضةةةي   أ( 
  ل واوةخدامها؛وادوةحواذ عليهافية لألراضيل الحياعة العر 

 ون موافقةهةةا مةةن واأليةةاليم والمةةوار  الةةةي أذخةةذت منهةةا األراضةةي إعةةا ة   ب( 
  الحرة والمسبقة والمسةنيرة؛

تقريةةةر م ةةةيرها بحيةةةن يةسةةةنى لهةةةا أن تحةةةد  طةةةرق تنميةهةةةا ادجةماعيةةةة   ح( 
  وعمليات صن  القرار فيها؛وأعرافها والثقافية وادية ا يةل وحفظ وتطوير مؤوساتها 

وبحسةن نيةة إلعطةاء أو رفةخ إعطةاء موافقةهةا الحةرة  مسبقاا معها الةشاور   د( 
  بالةدابير الةي تمس حقويها؛فيما ية ل والمسبقة والمسةنيرة 

  معةقداتها ومعارفها الةقليدية؛  ه( 

  .بنفسها أولوب حياة مةواصل و ائم تخةاره هي  و( 

أن تكفل الحكومية المسؤولة عن حماية حقوق الشعوب األصلية للهيئات ينب ي و  -104
احةةةةةرال حقةةةةوق الشةةةةعوب المعلومةةةةات المة ةةةةلة بضةةةةرورة للمسةةةةةثمرين األجانةةةة  أن تةةةةةا  
 .الدولة باإلعمال الةدريجي لهذه الحقوقوالةزال األصليةل 

مشةةةةاري   ويمكةةةن للشةةةعوب األصةةةلية أن تنظةةةر فةةةي اإلعةةةالن عةةةن تويعاتهةةةا بشةةةأن -105
بروتوكةودت للةشةاور والموافقةة الحةرة أياليمهال بووةائل منهةا مةثالا ادوةثمار المحةملة في 
  .المشروعةالمحةملين ةؤثر من ثم على تويعات المسةثمرين فوالمسبقة والمسةنيرةل 

معاييرهةا البنةك الةدوليل تطبيةق بمةا فيهةا ويج  على المؤوسات الماليةة الدوليةةل  -106
على نحو يةفق وتطورات معايير القةانون الةدولي لحقةوق اإلنسةانل بمةا فةي المةعلقة باأل اء 

 .ذلك ما يةعلق باشةراب الموافقة الحرة والمسبقة والمسةنيرة

ومةةن أجةةةل تعليةةةق أو إنهةةةاء أ  اتفةةةاق اوةةةةثمار  ولةةةي يةةةؤثر علةةةى حقةةةوق الشةةةعوب  -107
قةةانون المعاهةةدات ل( مةةن اتفاييةةة فيينةةا 2)62ة سةةةطي  الةةدول ادحةجةةاج بالمةةا األصةةليةل ت

بحةةدوت ت يةةر أواوةةي فةةي الظةةروفل مثةةل ادعةةةراف بالشةةعوب األصةةلية  اخةةل فيمةةا ية ةةل 
عنةد  )أ( هةذا ادعةةراف لةم يكةن مةويعةاا  :ل ينب ةي للةدول أن تبةين أن. ولهةذه ال ايةةحدو ها

لسةةمات ا وأفريقيةةا بةطةةور فهةةم الةةدول فةةي آوةةيه يمكةةن تفسةةير األمةةر الةةذ  إبةةرال ادتفةةاق؛ 
 )ب( الة ييةةر يحةةول جةةذرياا و؛ الجماعةةات الةةةي تشةةكل شةةعوباا أصةةلية فةةي هةةاتين المنطقةةةين

بةالنظر إلةى الحةال حسة  مقةضةى مدى ادلةزامةات الةةي لةم تنفةذ بعةد بموجة  المعاهةدةل 
الح ةةول علةةى الموافقةةة الحةةرة والمسةةبقة والمسةةةنيرة للشةةعوب األصةةلية علةةى خطةةط شةةرب 

أ  الةةةةزال بةةةعةةةن إخةةةالل الطةةةرف الةةةذ  طالةةة  بةةةالة يير  ينشةةةأ( الة ييةةةر لةةةم )جوادوةةةةثمار؛ 
بموج  المعاهدة أو بأ  الةزال  ولي آخر تجةاه أ  طةرف آخةر فةي المعاهةدة؛ وهةذه هةي 

 .العةبة الةي د يفي بها ادعةراف بحقوق الشعوب األصلية  اخل الدولة المضيفة
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  اإلصال  الطويل األجل  

في الةفكير بشةأن  ادوةثمار الدولي تحودا لقانون يسةلزل اإلصال  الطويل األجل  -108
ن النظةر إلةى مة بةددا . فغرض وطبيعة اتفايةات ادوةةثمار الدوليةة وآليةات تسةوية المناععةات

ينب ةةي ل ولربمةةا فةةي المقةةال األولل إلةةى حمايةةة حقةةوق المسةةةثمرينل أن  ورهةةا يرمةةي أواوةةاا 
طةةار القةةانون الةةدوليل بمةةا يةناوةة  مةة  مرحلةةة إفهمهةةا فةةي إطةةار وياوةةة عامةةة أووةة ل وفةةي 

حقةةةوق الحمايةةة المشةةةروعة للمسةةةةثمر مةةة  نسةةةجم ادية ةةةا  ل بحيةةةن توالةةةةرابط العولمةةة 
يحةةول  ون تحقيةةق أهةةداف  مةةن أن تكةةون ييةةداا  وحقةةوق اإلنسةةان بةةددا  ةاألصةةليالشةةعوب 

علةةى هةةذا األمةةر ينطةةو  و  .تجةةزا النظةةال الةةدوليمةةن د السياوةةة العامةةة الطويلةةة األجةةلل وتزيةة
وينب ةةي أن  إعةا ة ت ةميم جوانة  مةةن نظةال يةانون ادوةةثمار الةةدولي الةةي د تفةي بةال رض.

يةةدرة معقولةةة علةةى واكةسةةاب يكةةون الهةةدف هةةو حمايةةة الحقةةوق المشةةروعة للمسةةةثمرين 
عةةدل اوةةيةل وضةةمان وحمايةةة حقةةوق اإلنسةان األو لالةنبةؤل وضةةمان حةةق الدولةةة فةي الةنظةةيم

  ى.األيو لألطراف للم الا ادية ا ية  حقوق الفئات األكثر ضعفاا تبعية 
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Annex I 

  Participation in international and national conferences and dialogues 

 The Special Rapporteur participated in a number of international dialogues and 

conferences, including: 

(a) The twenty-first session of the Conference of Parties to the United Nations 

Framework Convention on Climate Change;  

(b) A symposium in Canada addressing the national inquiry of the Government 

on missing and murdered indigenous women;  

(c) A high-level dialogue on the World Bank’s draft environmental and social 

standard on indigenous peoples, held in Addis Ababa;  

(d) A seminar on litigation experiences in cases of violence against women and 

women’s access to justice, held in Guatemala; 

(e) An international seminar on indigenous jurisdiction and access to justice, 

held in Colombia; 

(f) A panel discussion on conflict and peace negotiations and indigenous 

peoples, held in New York; 

(g) A meeting with the World Bank and the Nordic Trust Fund on safeguarding 

indigenous peoples’ rights. 

 Further details on those activities will be included in the forthcoming report of the 

Special Rapporteur to the General Assembly. 

 The Special Rapporteur also participated in the regular sessions of the Permanent 

Forum on Indigenous Issues and the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous 

Peoples, and discussed how to better coordinate their mandates. She also held meetings 

with several State delegations and indigenous organizations. 
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Annex II 

  Regional and global workshops on the impact of investment agreements 

and the rights of indigenous peoples 

In order to inform her thematic report, together with IWGIA, AIPP and Tebtebba, the 

Special Rapporteur organized a series of regional workshops on the impacts of investment 

treaties on the rights of indigenous peoples. The first was held in Lima, Peru, for Latin 

America and the second in Bangkok, Thailand for Asia. A third is planned for Africa. The 

Special Rapporteur also co-organized a global expert’s seminar, together with CCSI, which 

was held in New York in May 2016.  

The Special Rapporteur wishes to express her gratitude to all of the indigenous peoples’ 

representatives, civil society organizations and individuals who participated in these 

meeting and contributed to deepening her knowledge of the impacts of investment treaties 

on the rights of indigenous peoples and potential avenues for addressing the challenges this 

poses. She looks forward to continued collaboration with them over the coming year in the 

development of her final report on the subject of investments and indigenous peoples’ 

rights. 

In particular, the Special Rapporteur would like to thank Jose Alywin, Lorenzo Cotula, 

Joshua Curtis, Howard Mann, Kinda Mohamadieh, Lone Wandahl Mouyal and Luis Vittor 

and for their expert input and Cathal Doyle for his assistance in the development of the 

report. She also expresses her gratitude to Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), Columbia 

Center on Sustainable Investment (CCSI) the International Working Group Indigenous 

Affairs (IWGIA) and Tebtebba for their assistance in organizing these workshops. She also 

thanks the staff and students of the University of Colorado Law School Clinic for research 

they conducted. 

She also acknowledges with gratitude the assistance provided by the Office of the United 

Nations High Commissioner for Human Rights and her external team. She also expresses 

thanks to the many indigenous peoples, States, United Nations bodies and agencies and 

non-governmental organizations that cooperated with her over the past year in the 

implementation of her mandate. 

The indigenous representatives and expert participants in the two regional workshops and 

the global workshop are listed below. 
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Workshop on Indigenous Peoples and International Investment 

May 12, 2016, Ford Foundation headquarters 

320 East 43rd St., New York 

Participants 

Jose Aylwin Co-director, Observatorio Cuidadano, Chile 

Rana Bahri DLA Piper 

Manja Bayang Supporting the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples 

Chhoun Borith Indigenous representative, Cambodia 

Patricia Borraz Supporting the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples 

Amy Brown Ford Foundation 

Stephanie Burgos Oxfam America 

Jesse Coleman Columbia Center on Sustainable Investment 

Kaitlin Cordes Columbia Center on Sustainable Investment 

Lorenzo Cotula International Institute for Environment and Development 

Penny Davies Ford Foundation 

Cathal Doyle External advisor to the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples 

Celeste Drake Trade & Globalization Policy Specialist at AFL-CIO 

Ben Hoffman Columbia Law School Human Rights Clinic; Human Rights Institute 

Atama Katama CSO Partnership for Development Effectiveness 

Birgit Kuba World Bank Inspection Panel 

Danika Littlechild Canadian Commission for UNESCO 

Howie Mann International Institute for Sustainable Development 

Soledad Mills Equitable Origins 

Terry Mitchell Wilfrid Laurier University, Canada 

Marcos Orellana Center for International Environmental Law 

Aaron Marr Page Forum Nobis 

Sochea Pheap Cambodia Indigenous Youth Association 

Nikki Reisch New York University Center for Human Rights and Global Justice 

Stanley Riamit Indigenous Livelihoods Enhancement Partners, Kenya 

Lisa Sachs Columbia Center on Sustainable Investment 

William Shipley Centre for International Sustainable Development Law 

Tui Shortland Managing Director, Repo Consultancy 

Indira Simbolon Asian Development Bank 

Joseph Ole Simmel Mainyoito Pastoralist Integrated Development Organization 

Rukka Sombolinggi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

Casper Sonesson United Nations Development Programme 
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Elsa Stamatopoulou Columbia University 

Sam Szoke-Burke Columbia Center on Sustainable Investment 

Victoria Tauli-Corpuz Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples 

Mong Vichet Highland Association, Cambodia 

Samoeun Vothy Indigenous representative, Cambodia 

Christina Warner University of Colorado American Indian Law Clinic 

Shawn Watts Columbia Law School 

Hee-Kyong Yoo  Supporting the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples 

Michael Zaccaro University of Colorado American Indian Law Clinic 

Remote participants 

Filip Balcerzak SSW, Poland 

Ilias Bantekas Brunel University London 

Graeme Everton Indigenous Traders 

Carla Fredericks University of Colorado 

Lise Johnson Columbia Center on Sustainable Investment 

Kinda Mohamadieh South Centre 

Brendan Plant Cambridge University 

Andrea Saldarriaga London School of Economics 

Shana Tabak Georgia State University 

Indigenous Peoples’ International Seminar 

Free Trade Agreements, Bilateral Investment Treaties and Large Scale Investment Projects 

(Megaprojects) and their Impacts on the Rights of Indigenous Peoples 

Lima 25-26 April 2016 

Participants 

Alejandro Capetillo Quebrada de Tarapaca, Aymara  

Alejandro Parellada IWGIA 

Aline Papic Quebrada de Tarapaca, Aymara  

Ana Maria Llao Ex Consejera Nacional Mapuche ante Conadi (2012-2016) 

Armando Balbuena Wayuu Representative 

Baskut Tunkat Special Rapporteur on Toxic Waste 

Carwyn Jones  Victoria University of Wellington 

Cathal Doyle External advisor to the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples 

Celso Padilla Consejo Continental de la Nación Guaraní  

Donald Rojas MNICR  

Emanuel Gomez Universidad Autónoma Chapingo 
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Humberto Cholango Former CONAIE President 

Jorge Nahuel Mapuche Confederation 

Jose Aylwin Observatorio Ciudadano  

Jose Fernando Lopez 

Hernandez 

Organización Campesina Emiliano Zapata – Coordinadora Nacional Plan 

de Ayala (OCEZ-CNPA)  

Joseph Nkamasiai African Inland Child & Community Agency for Development (AICCAD) 

Lorenzo Cotula IIED  

Maíra Krenak  CASA  

Marcos Cortez Basilio Red de guardianes del maíz de Coyuca de Benítez, Guerrero  

Maximiliano Mendieta Tierraviva, Paraguay  

Melaku Tegegn ACHPR  

Nancy Yanez Observatorio Ciudadano  

Nora Newball Gobierno Creole de Bluefields  

Ovide Mercredi Former Chief of AFN 

Patricia Borraz External advisor to the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples 

Paulina Acevedo Observatorio Ciudadano  

Raymundo Camacho Support for Munduruku people Brazil  

Rozeninho Saw 

Munduruku Munduruku representative Brazil 

Sergio Campusano Diaguitas Huasco Altinos 

Terry Mitchel Wilfrid Laurier University 

Thomas Jalong JOAS 

Victoria Tauli Corpus Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples 

Asia-Pacific Consultation on International Investment Agreements and Indigenous Peoples 

Prince Palace Hotel, Bangkok  

Thailand 2-3 May 2016 

Participants 

Victoria Tauli Corpuz Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples 

Catalino Corpuz Jr Tebtebba 

Helen Valdez Tebtebba 

Maribeth Bugtong Tebtebba 

Mary Ann Bayang Tebtebba 

Joan Carling AIPP 

Prabindra Shakya AIPP 

Benedict Mansul Country Research- Malaysia 

Abhay Flavian Xaxa Country Research-India 

mailto:tegmel@gmail.com


A/HRC/33/42 

GE.16-13924 36 

Cleto Villacorta III Country Research-Philippines 

Ranja Sengupta Third World Network 

Abdul Fauwaz Aziz Third World Network 

Joseph Purugganan Philippines Focus on the global south 

Kate Lappin Thailand-APWLD 

Diyana Yahaya Thailand-APWLD 

Jacqueline Carino Philippines CPA 

“Nancy” Zhang, Nanjie Thailand CYLR 

Niabdulghafar Tohming Thailand Focus on the Global South 

Te Ringahuia Hata Maori representative New Zealand 

Myo Ko Ko POINT Myanmar  

Khamla Soubandith CKSA Laos 

Ruslan Khayrulin Econforum Uzbekistan 

Pianporn Deetes International Rivers Thailand 

Vicky Bowman Myanmar 

Khariroh Komnas Perempuan Indonesia 

Aflina Mustafainah Komnas Perempuan Indonesia 

Anne Tauli CPA Philippines 

Kate Ross International Rivers 

Joyce Godio AIPP 

Subhaqya Mangal 

Chakma 

AIPP 

Jocelyn Medd IAP 
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Annex IV 

  Other ISDS cases impacting on indigenous peoples rights 

In Bechtel v. Bolivia (2006), Bechtel, a US company, filed an arbitration case for 

$50 million in 2002 under the Bolivia-Netherlands BIT, in a context where the US had no 

BIT with Bolivia. The case arose when indigenous peoples’ protests at privatization of the 

water supply lead to nationalization. The case was eventually settled when confrontation 

with the police turned violent led to an international campaign put significant pressure on 

the parent company. 

In Cosigo Resources Ltd and Tobie Mining & Energy Inc v. Colombia Canadian and United 

States mining companies issued a notice of intent to take a $16.5 billion arbitration case 

against Colombia under the US-Colombia FTA. They hold that Colombia delayed signing 

its mining concession until a national park covering the area was established, and that there 

was inadequate consultation with indigenous peoples in relation to the park’s creation. In 

September 2015, the Colombian Constitutional Court upheld the creation of the park. The 

companies acknowledge that the proposed mining activities face strong opposition from 

among the impacted indigenous peoples, but point to an agreement with one indigenous 

association as evidence of sufficient support to proceed. 

    

 


