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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  والسياسية واالقتصادية  اية مجيع حقوق اإلنسان، املدنيةتعزيز ومح

   احلق يف التنميةمبا فيها واالجتماعية والثقافية،

  تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية، جيمس أنايا    

الصناعات االستخراجية اليت متارس داخل أراضـي الـشعوب األصـلية أو                
  منها بالقرب

  

  موجز    
هذا التقرير هو التقرير السنوي الرابع الذي يقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان املقرر    

  .١٥/١٤بقرار اجمللس  وق الشعوب األصلية، عمالًاخلاص املعين حبق
عن األنشطة اليت ُنفذت خالل العام الثالث مـن         اً  ويقدم فيه املقرر اخلاص موجز      

واليته، مبا يف ذلك التعاون مع اآلليات واهليئات الدولية واإلقليمية األخرى يف جمال حقوق              
تعزيـز  :  الرئيسية األربعة وهـي الشعوب األصلية، واألنشطة اليت ُنفذت يف جماالت عمله  

املمارسات اجليدة؛ والتقارير القطرية؛ واحلاالت احملددة من االنتهاكات املزعومة حلقـوق           
  .اإلنسان؛ والدراسات املواضيعية

ويكرس املقرر اخلاص النصف الثاين من التقريـر لتحليـل ألثـر الـصناعات                
ية أو بالقرب منها، أعـّده عقـب        االستخراجية اليت متاَرس داخل أراضي الشعوب األصل      

توزيع استبيان بشأن هذه املسألة على احلكومات والشعوب األصلية والشركات واجملتمع           
وما يزيد الوعي بتأثري الصناعات االستخراجية على حقوق الـشعوب األصـلية            . املدين

 
 A/HRC/18/35  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

11 July 2011 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/18/35 

GE.11-14637 2 

يع الشواغلُ اليت أُعرب عنها يف كثري من الردود الواردة الـيت تؤكـد أن هـذه املـشار                 
. والصناعات أصبحت تشكل أكرب التحديات اليت تواجه إعمال حقوق الشعوب األصلية          

ويتجلى هذا الوضع أكثر من خالل عدم فهم املعايري األساسية الدنيا بشأن ما يترتب على               
الصناعات االستخراجية من آثار على الشعوب األصلية وعدم فهم دور الدولة ومسؤوليتها 

  .ية حقوق تلك الشعوبفيما يتعلق بضمان محا
وخيتم املقرر اخلاص باإلشارة إىل ضرورة االستمرار يف دراسة هذه املسألة بإجراء              

مزيد من املشاورات من أجل إعمال حقوق الشعوب األصلية يف سياق استخراج املـوارد        
الطبيعية الذي يؤثر على أراضي تلك الشعوب، لكي يتسىن تقدمي جمموعة حمـددة مـن               

  .٢٠١٣أو املبادئ حبلول عام التوجيهات 
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٢-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٢١-٣  .............................................................موجز األنشطة  - ثانياً  

  ٤  ٧-٣  .................................التعاون مع اآلليات واهليئات الدولية  - ألف     
  ٥  ٢١-٨  .....................................................جماالت العمل  -  باء     

  ٩  ٨٠-٢٢  صلية أو بالقرب منهاالصناعات االستخراجية اليت متارس داخل أراضي الشعوب األ  - اًثالث  
  ١١  ٥٥-٢٧  ..........................استعراض الردود على استبيان املقرر اخلاص  - ألف     
  ١٨  ٦٨-٥٦  ......................................................التقييم األويل  -  باء     
  ٢١  ٨٠-٦٩  .......................................................خطة العمل  - جيم     

  ٢٤  ٨٩-٨١  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
  



A/HRC/18/35 

GE.11-14637 4 

  مقدمة  -أوالً   
لية هذا التقرير إىل جملـس حقـوق        يقدم املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األص        -١

ويعرض املقـرر اخلـاص يف      . ١٥/١٤مبقتضيات واليته مبوجب قرار اجمللس        اإلنسان عمالً 
عن األنشطة الـيت ُنفـذت منـذ أن قـدم تقريـره الـسابق إىل اجمللـس                  اً  التقرير موجز 

)A/HRC/15/37 .(        اجية اليت  مث حيدد املقرر اخلاص وحيلل املسائل املتعلقة بالصناعات االستخر
  .متارس يف أراضي الشعوب األصلية أو بالقرب منها

ويعرب املقرر اخلاص عن امتنانه للمساعدة املقدمة من مشروع دعم املقرر اخلـاص               -٢
وكان ال بد من هـذه      . املعين بالشعوب األصلية الذي تنفذه كلية احلقوق يف جامعة أريزونا         

ويتقـدم  . ع بالعمل املذكور يف هذه التقـارير      املساعدة إلعداد التقرير وإضافاته، واالضطال    
بالشكر للكثري من الشعوب األصلية والدول وهيئـات األمـم املتحـدة        اً  املقرر اخلاص أيض  

  .ووكاالهتا واملنظمات غري احلكومية اليت تعاونت معه خالل السنة املاضية يف تنفيذ واليته

  موجز األنشطة  - ثانياً  

  هليئات الدوليةالتعاون مع اآلليات وا  -ألف   
يف ذلك مع املنتدى الدائم املعين بقـضايا        اً  واصل املقرر اخلاص تنفيذ واليته متعاون       -٣

بالتكليف الصادر عـن      الشعوب األصلية وآلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، عمالً        
وكما هو احلال يف الـسنوات املاضـية،   . ١٥/١٤ و٦/١٢جملس حقوق اإلنسان يف قراريه     

، والـدورة   ٢٠١١مـايو   /حضر املقرر اخلاص دورة املنتدى الدائم السنوية املعقودة يف أيار         
. ، وشارك يف مناقشة املسائل اليت هي  قيد نظرمها         ٢٠١١يوليه  /السنوية آللية اخلرباء يف متوز    

وأسهم بوجه خاص يف الدراسة اليت أجرهتا آلية اخلرباء بشأن حـق الـشعوب األصـلية يف          
قدم تعليقات ذات صلة باستعراض املنتدى الدائم ألولوياته وأساليب عمله خالل           املشاركة، و 
  .دورته السابقة

وباإلضافة إىل ذلك، واصل املقرر اخلاص، خالل الـدورتني الـسنويتني لآلليـتني               -٤
املذكورتني أعاله، ممارسته املتعلقة بعقد اجتماعات موازية مع الشعوب األصلية ومنظماهتـا،         

رصة مثينة للقاء ممثلي الشعوب األصلية ومنظماهتا لالطالع على حاالت وشواغل           أتاحت له ف  
حمددة، على حنو كّمل املناقشات األعم اليت أجراها املنتدى الدائم وآليـة اخلـرباء لقـضايا                

  .الشعوب األصلية خالل دورتيهما السنويتني
سبات سابقة، مـع    ، اجتمع املقرر اخلاص، مثلما فعل يف منا       ٢٠١١يوليه  /ويف متوز   -٥

أعضاء آلية اخلرباء وممثلني عن املنتدى الدائم يف جنيف لتبادل جداول العمل ومناقشة نقـاط               
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القوة والضعف يف والية كل منهما واستكشاف أسـاليب االضـطالع بعملـهما بـأكثر               
  .فعالية الطرق

وعالوة على ذلك، واصل املقرر اخلاص توحيد اجلهود مع جمموعة مـن اهليئـات                -٦
وعلـى  . إلقليمية واملتخصصة التابعة لألمم املتحدة، بشأن املسائل املتعلقة بالشعوب األصلية         ا

مدى السنة املاضية، قدم املقرر اخلاص مالحظات بشأن مبادرات برنامج األمـم املتحـدة              
اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومؤسسة التمويل الدوليـة التابعـة             

ويتصل هذا  . دويل واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية        للبنك ال 
  ). أدناه١٤-٨انظر الفقرات (العمل جبهود املقرر اخلاص الرامية إىل تعزيز املمارسات اجليدة 

وواصل املقرر اخلاص تبادل املعلومات مع جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان عن             -٧
إىل ضمان تنسيق   اً  النتهاكات املزعومة حلقوق الشعوب األصلية يف األمريكتني سعي       حاالت ا 

  .اجلهود وتفادي االزدواجية غري الضرورية يف العمل

  جماالت العمل  -باء   
واصل املقرر اخلاص، يف إطار التعاون مع اآلليات الدولية األخرى، االضطالع بعمله             -٨

 املمارسات اجليدة؛ والتقارير القطرية؛ والبالغات بشأن       تعزيز: يف أربعة جماالت متداخلة هي    
  .حاالت حمددة من االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان؛ والدراسات املواضيعية

   اجليدةاملمارساتتعزيز   -١  
لواليته، يف الدفاع عن اإلصالحات القانونية واإلداريـة        اً  استمر املقرر اخلاص، وفق     -٩

ن احمللي والدويل إلعمال احلقوق املنصوص عليها يف إعـالن األمـم       والربناجمية على الصعيدي  
  .املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية وغريه من الصكوك الدولية ذات الصلة

ويتمثل أحد اجلوانب اهلامة من هذا اجملال من جماالت العمل يف تشجيع الدول الـيت       -١٠
ب األصلية عندما اعتمدته اجلمعيـة      مل تصوت يف البداية لصاحل اإلعالن بشأن حقوق الشعو        

وقد رحب املقرر اخلاص يف السنة املاضية ببياين كندا . )١( على أن تؤيده  ٢٠٠٧العامة يف عام    
بيـد  . والواليات املتحدة اللذين أعربتا فيهما عن تأييد اإلعالن وطي صفحة اعتراضهما عليه     

من خالل تضافر اجلهود علـى      أن التحدي الرئيسي ال يزال يكمن يف تنفيذ أحكام اإلعالن           
ويلتزم املقرر اخلاص بالعمل مع الدول ووكاالت األمـم املتحـدة           . املستويني احمللي والدويل  

  .والشعوب األصلية وسائر األطراف املعنية من أجل مواجهة هذا التحدي

__________ 
 .٦١/٢٩٥قرار اجلمعية العامة  )١(
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وفيما يتصل بتعزيز تنفيذ اإلعالن يف الواليات املتحـدة، أدىل املقـرر اخلـاص يف                 -١١
 بشهادة يف جلسة استماع عقدهتا اللجنة املعنية بشؤون اهلنود التابعـة            ٢٠١١يونيه  /نحزيرا

اآلثار املترتبة على إعـالن األمـم     : وضع املعايري "جمللس الشيوخ يف الواليات املتحدة بعنوان       
  ".املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية يف السياسات الداخلية

 العام املاضي املساعدة التقنيـة واالستـشارية إىل   وقدم املقرر اخلاص باستمرار طيلة    -١٢
. احلكومات يف جهودها الرامية إىل وضع قوانني وسياسات للنهوض حبقوق الشعوب األصلية           

 قـدم املقـرر     ،فبناء على طلب من حكومة سورينام والشعوب األصلية والقبلية فيها، مثالً          
زمة لضمان حقوق الشعوب    اخلاص مالحظات وتوصيات بشأن عملية وضع التشريعات الال       

األصلية والقبلية يف احلصول على األراضي واملوارد يف ضوء األحكام امللزمة هبـذا الـشأن               
واسـتندت تلـك املالحظـات      . )٢(الصادرة عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان      

نام يف  والتوصيات يف جزء منها إىل املعلومات اليت مجعها املقرر اخلاص خالل زيارة لـسوري             
  .٢٠١١مارس /آذار
 قدم املقرر اخلاص تعليقات على مشاريع تشريعات شىت         اً،وخالل العام املاضي أيض     -١٣

اجلمعية الوطنية إلكوادور لتنسيق نظم العدالة العرفية للشعوب األصلية مـع           اً  تنظر فيها حالي  
، يف  ٢٠١١يـه   يون/ويف هذا الصدد، شارك املقرر اخلاص، يف حزيران       . نظام العدالة الوطين  

مؤمتر بالفيديو مع اجلمعية الوطنية إلكوادور، أثار خالله أسئلة وشـواغل حمـددة بـشأن               
وعالوة على ذلك، قدم املقرر اخلاص على مـدى عـدة أسـابيع يف              . التشريعات املقترحة 

، مالحظات بشأن مبادرة حكومة غواتيماال الرامية إىل تنظيم إجراءات          ٢٠١١فرباير  /شباط
  . الشعوب األصليةالتشاور مع

وتشمل األنشطة األخرى املتصلة بتعزيز أفضل املمارسات إرشاد وتوجيه العديد من             -١٤
برامج األمم املتحدة ووكاالهتا واملنظمات املتعددة اجلنسيات وغريها من اجلماعات يف جمال            

  :وقد مشلت هذه األنشطة ما يلي. حقوق الشعوب األصلية يف سياقات خمتلفة
، يف حلقة دراسية عقـدت يف       ٢٠١٠نوفمرب  /رر اخلاص، يف تشرين الثاين    شارك املق  •

جنيف بشأن األراضي وحقوق اإلنسان، استضافتها املفوضية، قدم فيها معلومـات           
بشأن الشواغل اخلاصة املتعلقة حبقوق اإلنسان الواجبة للـشعوب األصـلية         وحتليالً
  يتصل باألراضي فيما

، يف اجتماع يف بـاريس ضـم        ٢٠١١يناير  /ثاينشارك املقرر اخلاص، يف كانون ال      •
من املندوبني احلكوميني لدى منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان             عامالً اًفريق

االقتصادي، فقدم تعليقات لتوجيه االنتباه إىل قضايا الشعوب األصـلية يف عمليـة             
  تحتديث املبادئ التوجيهية اليت وضعتها املنظمة للشركات املتعددة اجلنسيا

__________ 
 .A/HRC/18/35/Add.7انظر  )٢(
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، مالحظات واسـعة النطـاق بـشأن        ٢٠١١فرباير  /قدم املقرر اخلاص، يف شباط     •
مشروع املبادئ التوجيهية الصادرة عن الربنامج اإلمنائي خبصوص التـشاور مـع             
الشعوب األصلية حول األنشطة اليت تنفذ يف سياق برنامج التخفيف من أثر تغـري              

   وتدهورهااملناخ خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات
 أثناء اجتماع خاص عقـد يف       اً، أيض ٢٠١١فرباير  /ساهم املقرر اخلاص، يف شباط     •

واشنطن العاصمة، يف عمل منظمة الصحة للبلدان األمريكية املتعلق بوضع سياسـة            
  عامة إقليمية يف جمال الصحة تراعي التعدد الثقايف

حلقة عمل للخرباء   ، اخلطاب الرئيسي يف     ٢٠١١مارس  /ألقى املقرر اخلاص، يف آذار     •
يف برلني، نظمتها الوزارة االحتادية األملانية للتعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي            

  بشأن التعاون األملاين يف جمال التنمية يف أفريقيا وآسيا
قدم املقرر اخلاص، يف أوقات خمتلفة من العام املاضي، التوجيه إىل مؤسسة التمويـل       •

 بشأن الشعوب األصلية، مبا يف ذلك من        ٧ار أدائها رقم    الدولية خالل استعراض معي   
خالل االجتماع مع موظفي املؤسسة، وتقدمي تعليقـات خطيـة علـى مـشاريع        

  األداء معيار
، اخلطاب الرئيسي يف مـؤمتر جملـس        ٢٠١١أبريل  /ألقى املقرر اخلاص، يف نيسان     •

د مرة كل سنتني،    أراضي السكان األصليني يف نيو ساوث ويلز يف أستراليا الذي ُيعق          
وناقش فيه اجمللس إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية، بوصـفه             

  لقياس جوانب رئيسية من عملهاً معلم
، اخلطاب الرئيسي يف اجتماع عقدتـه يف        ٢٠١١مايو  /ألقى املقرر اخلاص، يف أيار     •

ينيـة واملعـارف    جنيف اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد اجل        
التقليدية والفنون الشعبية التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية، اليت هي بـصدد            
وضع صك قانوين دويل بشأن املعارف التقليدية واملوارد اجلينية وأشـكال التعـبري             

  الثقايف التقليدية
صدار دليل  ما فتئ املقرر اخلاص يعمل يف إطار تعاون مستمر مع الربنامج اإلمنائي إل             •

مرجعي عن حقوق الشعوب األصلية ملوظفي الربنامج وغريهم من العاملني املعنـيني    
  بقضايا الشعوب األصلية

   القطريةالتقارير  -٢  
أصدر املقرر اخلاص على مدى السنة املاضية تقارير خمتلفة عن حالة حقوق اإلنسان               -١٥

وتتضمن هذه التقارير ). ت هلذا التقريرانظر اإلضافا(الواجبة للشعوب األصلية يف بلدان معينة 
استنتاجات وتوصيات هتدف إىل تعزيز املمارسات اجليدة، وحتديد دواعي القلق، وحتـسني            

ومنذ أن قدم . أوضاع الشعوب األصلية على صعيد حقوق اإلنسان يف بلدان أو مناطق حمددة       
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 عن حالة الـصاميني يف      املقرر اخلاص تقريره السابق إىل جملس حقوق اإلنسان، أجنز تقريره         
وعن حالة شعب املاوري يف     ) A/HRC/18/35/Add.2(منطقة سامبي بالنرويج والسويد وفنلندا      

تقريرين إىل  اً  ، سيقدم املقرر اخلاص أيض    ٢٠١١ويف عام   ). A/HRC/18/35/Add.4(نيوزيلندا  
جملس حقوق اإلنسان عن حالة الشعوب األصـلية يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة               

)A/HRC/18/35/Add.5 ( ويف كاليدونيا اجلديدة)فرنسا) (A/HRC/18/35/Add.6.(  
وقد . ، زيارة إىل األرجنتني   ٢٠١١وسيجري املقرر اخلاص، يف وقت الحق يف عام           -١٦

. دعوتني من حكوميت بنما والسلفادور لتقييم حالة الشعوب األصلية يف البلـدين           اً  تلقى أيض 
 زالت معلقة، لزيارة بابوا غينيا اجلديدة وبنغالديش وكمبوديا         وقدم املقرر اخلاص طلبات، ما    

  .بشأهنااً إجيابياً وماليزيا والواليات املتحدة، ويأمل أن يتلقى رد

  حاالت حمددة من االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان  -٣  
بالوالية اليت كلفه هبا جملس حقـوق اإلنـسان، مجـع             واصل املقرر اخلاص، عمالً     -١٧
لومات وطلبها وتلقيها من مجيع املصادر ذات الصلة وتبادهلا معها، مبا يف ذلك الـشعوب               املع

واسـتمر املقـرر    . األصلية واحلكومات بشأن حاالت االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان       
يف ما درج عليه من تقدمي مالحظات وتوصيات بشأن مسائل حقوق اإلنـسان         اً  اخلاص أيض 

وترد يف تقرير املقرر اخلاص عن البالغـات        . يها القضايا قيد النظر   األساسية اليت تنطوي عل   
)A/HRC/18/35/Add.1 (          ملخصات الرسائل اليت وجهها وأعرب فيها عن قلقه بشأن حاالت

  .معينة والردود الواردة من احلكومات، إىل جانب مالحظاته وتوصياته
 بداية واليته، مشلت دراسـة      على املمارسة اليت درج عليها املقرر اخلاص منذ       اً  وسري  -١٨

زيارات ميدانية للتعمق يف حبث املسائل اليت أثريت يف االتـصاالت مـع             اً  حاالت معينة أيض  
، سافر املقرر اخلاص إىل كوستاريكا لتقيـيم حالـة          ٢٠١١أبريل  /ويف نيسان . احلكومات

عقب تلك  و.  للطاقة الكهرمائية  Diquísالشعوب األصلية املتضررة من احتمال بناء مشروع        
الزيارة، قدم املقرر اخلاص مالحظاته وتوصياته بشأن احلالة إىل احلكومة وأصحاب املصلحة            

؛ وأعرب عن تطلعه إىل مواصلة حـواره        )A/HRC/18/35/Add.8انظر  (من الشعوب األصلية    
ويف العام املاضي . البناء بشأن هذه احلالة مع احلكومة والفئات املتضررة من السكان األصليني         

عن استخراج املوارد الطبيعية ومشاريع أخرى تـؤثر علـى          اً   أجنز املقرر اخلاص تقرير    اً،يضأ
عن الوضع اخلاص الذي مييز منجم مارلن يف        اً  الشعوب األصلية يف غواتيماال، وكذلك تقرير     

واستند هذان التقريران إىل حد كبري إىل املعلومات اليت         ). A/HRC/18/35/Add.3(ذلك البلد   
  .٢٠١٠يونيه /قرر اخلاص خالل زيارته إىل غواتيماال يف حزيرانمجعها امل

وقد أصدر املقرر اخلاص، يف بعض املناسبات، بيانات يف وسائط اإلعالم أو بيانات               -١٩
وتعلقت البيانات العلنية اليت    . تنشأ يف بلدان حمددة   اً  فورياً  علنية بشأن مسائل تستدعي اهتمام    

ريره السابق إىل جملس حقوق اإلنسان بردود فعل احلكومة على          أدىل هبا املقرر اخلاص منذ تق     
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؛ وبـالقلق إزاء  )شـيلي ) (Isla de Pascua(احتجاجات شعب رابا نوي يف جزيرة الفصح 
على التهم املوجهة إليهم اً إضراب السجناء من سكان املابوتشي األصليني عن الطعام احتجاج    

تجاجات الشعوب األصلية يف بنمـا ضـد        مبوجب قانون ملكافحة اإلرهاب يف شيلي؛ وباح      
التشريعات املتعلقة بقطاع التعدين؛ وبالقوانني والسياسات املتعلقة بالتشاور مـع الـشعوب            

) الواليـات املتحـدة   (األصلية يف بريو؛ وبالقلق إزاء التشريع الذي اعتمدته والية أريزونـا            
ني املشتبه فيهم، وآثـاره     ويسمح بتعزيز صالحيات الشرطة الحتجاز املهاجرين غري الشرعي       

  .املنطقة احلدودية مع املكسيك/على الشعوب األصلية يف الواليات املتحدة

  الدراسات املواضيعية  -٤  
واصل املقرر اخلاص دراسة املسائل اليت هتم الشعوب األصلية يف مجيع أحناء العامل أو                -٢٠

شار إليه أعـاله، مـدخالت      وقدم املقرر اخلاص، على النحو امل     . تثري قلقها بصورة متكررة   
للدراسة اليت أجرهتا آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية بشأن حق الشعوب األصلية يف 

مـارس  /املشاركة يف صنع القرار، مبا يف ذلك خالل اجتماع للخرباء عقدته اآلليـة يف آذار              
يـدة ملـشاركة    أمثلة على املمارسات اجل   اً  وعرض املقرر اخلاص حتديد   . ، يف جنيف  ٢٠١١

الشعوب األصلية يف سياقات خمتلفة، بناء على احلاالت اليت اطلع عليها أثناء شـغله منـصبه         
  .كواحد من املكلفني بوالية

، بناء على دراساته املواضيعية الـسابقة بـشأن         ٢٠١١ويقوم املقرر اخلاص يف عام        -٢١
تـرام حقـوق هـذه       ومسؤولية الشركات عن اح    )٣(ضرورة التشاور مع الشعوب األصلية    

، ببحث القضايا املرتبطة باملشاريع الكربى الستخراج املوارد الطبيعية أو تنميتـها    )٤(الشعوب
وقد أدرج يف الفرع أدناه استعراض للـردود        . يف أراضي الشعوب األصلية أو بالقرب منها      

  .الواردة على استبيان بشأن هذه القضايا وتقييم أويل

اجية اليت متارس داخل أراضي الشعوب األصلية       الصناعات االستخر   - ثالثاً  
  أو بالقرب منها

يشكل تأثري الصناعات االستخراجية على الشعوب األصلية موضع قلق خاص لدى             -٢٢
، )٧(، ويف استعراضه لقضايا معينة    )٦( وتقارير خاصة  )٥(فقد درس يف عدة تقارير قطرية     . املقرر

__________ 
 . A/HRC/12/34انظر )٣(

)٤( A/HRC/15/37. 

؛ ٢٧، الفقـرة    A/HRC/15/27/Add.4؛ و ٥١-٤١، الفقرات   A/HRC/15/37/Add.5ظر على سبيل املثال     ان )٥(
ــرتني A/HRC/15/37/Add.2و ــرات A/HRC/12/34/Add.6؛ و٤٢-٤١، الفقــ ؛ ٣٩-٣٣، الفقــ
 .٥٨-٥٥، الفقرات A/HRC/12/34/Add.2و

 .A/HRC/12/34/Add.5؛ وA/HRC/18/35/Add.8؛ وA/HRC/15/35/Add.4انظر  )٦(
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من جراء مـشاريع التعـدين واحلراجـة        حاالت شىت تضررت فيها حياة الشعوب األصلية        
 اً،ومثلما أشري إليه أعـاله أيـض      . واستخراج النفط والغاز الطبيعي وتوليد الطاقة الكهرمائية      

ركزت الدراسات املواضيعية اليت أجراها املقرر اخلاص يف السابق على واجـب الـدول أن               
عندما اً   تثاران دائم  تتشاور مع الشعوب األصلية وعلى مسؤولية الشركات، وهاتان قضيتان        

متاَرس الصناعات االستخراجية أو ُيسعى إىل ممارستها يف أراضـي الـشعوب األصـلية أو               
  .منها بالقرب
، درس املكلف بالوالية السابق يف تقريره إىل جلنة حقوق اإلنسان،           ٢٠٠٣ويف عام     -٢٣

ثار الطويلة األمد لنمط    القضايا املرتبطة باملشاريع اإلمنائية الكربى، وأعرب عن القلق إزاء اآل         
معني من التنمية ينطوي على انتهاكات جسيمة للحقوق الثقافيـة واالجتماعيـة والبيئيـة              

  .)٨(واالقتصادية اجلماعية للشعوب األصلية يف إطار اقتصاد السوق املعومل
، أسهمت ٢٠٠٧ففي عام   . ومنذ ذلك احلني، حدثت تطورات عديدة يف هذا اجملال          -٢٤

 األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية واعتماده من قبل اجلمعية العامة            مناقشة إعالن 
يف زيادة الوعي مبا يترتب على مشاريع استخراج املوارد الطبيعية وغريها من املشاريع اإلمنائية              

وعقب تنقيح سياسة البنك الـدويل      . من آثار على حقوق اإلنسان الواجبة للشعوب األصلية       
، وضعت عدة مؤسسات ماليـة دوليـة وإقليميـة          ٢٠٠٥لية يف عام    بشأن الشعوب األص  

اليت تؤثر علـى    سياسات ومبادئ توجيهية خاصة هبا فيما يتعلق باملشاريع العامة أو اخلاصة            
 ومن بني آخر هذه التطورات، قيام منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان             .)٩(الشعوب األصلية 

ث مبادئها التوجيهية املوضوعة للشركات املتعـددة       ، بتحدي ٢٠١١مايو  /االقتصادي، يف أيار  
اجلنسيات من أجل تعزيز معايري الشركات يف جمال حقوق اإلنسان الدولية، مبـا يف ذلـك                

بتنقيح معيار أدائهـا    اً  وقامت املؤسسة املالية الدولية أيض    . احلقوق املتعلقة بالشعوب األصلية   
  ). أعاله١٤انظر الفقرة (قرر اخلاص بشأن الشعوب األصلية، وهي عملية أسهم فيها امل

وما زاد الوعي بتأثري العمليات التجارية على حقوق اإلنسان هو عمل املمثل اخلاص               -٢٥
لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها مـن مؤسـسات              

واملبـادئ  " نتـصاف احلماية واالحتـرام واال "األعمال، الذي أدى إىل وضع اإلطار املعنون      
، ١٧/٤ويتيح اإلطار واملبادئ اللذان أقرمها جملس حقوق اإلنسان يف قراره           . الالزمة لتنفيذه 

  .للنهوض بإعمال حقوق الشعوب األصلية يف سياق العمليات التجاريةاً إضافياً أساس
وتترتب على أنشطة الصناعة االستخراجية آثار تنتهك يف كثري من األحيان حقوق              -٢٦
لشعوب األصلية، أسهمت فيها الوكاالت العامة وشركات القطاع اخلاص العاملة يف جمـال         ا

وجتدر اإلشـارة إىل  . استخراج املوارد الطبيعية أو تنميتها، سواء يف البلدان النامية أو املتقدمة      
__________ 

 .A/HRC/12/34/Add.1 وA/HRC/15/37/Add.1ظر ان )٧(
)٨( E/CN.4/2003/90 ٦٩، الفقرة. 
 .٧٢، الفقرة A/HRC/9/9انظر  )٩(
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أن بعض احلكومات قد سعت إىل التخفيف من اآلثار السلبية للعمليات االستخراجية، ولكن             
ويعتـرب املقـرر    . إلنسان ما زالت ُتنتهك نتيجة الزدياد الطلب على املوارد والطاقة         حقوق ا 

اخلاص عمليات الصناعات االستخراجية املتزايدة باطراد مسألة ملحـة بالنـسبة للـشعوب         
ولذلك يهدف إىل املسامهة يف اجلهود الرامية إىل توضيح وحـل           . األصلية على نطاق عاملي   
  .ناعات االستخراجية فيما يتعلق بالشعوب األصليةاملشاكل النامجة عن الص

  استعراض الردود على استبيان املقرر اخلاص  -ألف   
يتوخى منه مجع وفهم اآلراء     اً   استبيان ٢٠١١مارس  / آذار ٣١وزع املقرر اخلاص يف       -٢٧

والشواغل والتوصيات املتعلقة بالصناعات االستخراجية اليت متارس يف أراضـي الـشعوب            
وحظيت هذه املبادرة بالترحيب، حبيث ورد عدد كبري من الردود          . أو بالقرب منها  األصلية  

وسـاهم اخلـرباء    . من احلكومات والشعوب األصلية والشركات وأفراد اجملتمـع املـدين         
مـسامهات قيمـة يف     اً  األكادمييون وأفراد اجملتمعات األصلية، بصفتهم الشخـصية، أيـض        

  .الدراسة هذه
اص بالشكر اخلالص جلميع املسامهني على ردودهم املفصلة علـى          ويتقدم املقرر اخل    -٢٨

االستبيان، ويعرب عن تقديره لدعمهم جهوده الرامية إىل االضطالع بواليته املتمثلة يف النظر             
يف السبل والوسائل الكفيلة بتذليل العقبات القائمة اليت تعترض محاية حقوق الشعوب األصلية 

  .أفضل املمارسات وتبادهلا وتعزيزهامحاية تامة وفعالة، وحتديد 
وتتضمن الفروع الواردة أدناه حملة عامة عن القضايا الرئيسية اليت أثريت يف الـردود                -٢٩

على ما يالحظ من حتـديات نامجـة عـن الـصناعات            اً  على االستبيان، مع التركيز أساس    
 أن املقرر اخلـاص     وجتدر اإلشارة إىل  . االستخراجية اليت متارس يف أراضي الشعوب األصلية      

طلب أمثلة على املمارسات اجليدة فيما يتعلق مبشاريع استخراج املوارد الطبيعية اليت تنفذ يف              
وال يزال حيلل هذه األمثلة، ويأمل      . أراضي الشعوب األصلية أو بالقرب منها، وحصل عليها       

ن مسألة استخراج   من األفكار عن املمارسات اجليدة يف مالحظاته املقبلة بشأ        اً  أن يقدم مزيد  
  .املوارد الطبيعية والشعوب األصلية

  األثر البيئي  -١  
تقدم ردود الدول والشركات والشعوب األصلية على اسـتبيان املقـرر اخلـاص               -٣٠

ملا للصناعات االستخراجية من تأثري كبري على أراضي الشعوب األصـلية             مفصالًاً  استعراض
على أراضيها وأقاليمهـا    اً  األصلية سيطرهتا تدرجيي  وأدرج اجمليبون فقدان الشعوب     . ومواردها

 ورئي أن هذه املسألة تنبع من أوجه القـصور يف           اً،رئيسي  ومواردها الطبيعية بوصفه شاغالً   
وأدرج غالبية ممثلي الشعوب األصـلية      . تدابري محاية أراضي املشاع التابعة للشعوب األصلية      

 وأبرزت الردود أمثلة على تدهور   .اًشديداً  ة تثري قلق  األثر البيئي باعتباره مسأل   اً  ومنظماهتا أيض 
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عما يترتب على ذلـك       النظم اإليكولوجية وتدمريها بسبب الصناعات االستخراجية، فضالً      
هبذه الـنظم   اً  وثيقاً  من آثار مهلكة يف اقتصادات كفاف الشعوب األصلية، اليت ترتبط ارتباط          

الشائعة اليت أبلغ عنها يف الـردود تلـوث امليـاه       وتشمل اآلثار البيئية السلبية     . اإليكولوجية
  .واألراضي واسترتاف النباتات واحليوانات احمللية

وفيما يتعلق بالتأثري السليب لعمليات استخراج النفط على موارد املياه، لـوحظ أن               -٣١
ضـي  استرتاف املوارد املائية وتلوثها كان هلما أثر ضار على املياه املتاحة للشرب وسقي األرا       

. واملاشية، وأثّرا على الصيد التقليدي واألنشطة األخرى، وال سيما يف املوائل الطبيعية اهلشة            
فعلى سبيل املثال، وصفت حكومة الفلبني عملية من عمليات التعدين يف احلُفر املكشوفة يف              

در وجت". قطاً  لن جتد يف جداوهلا وأهنارها مسك     "اً  قفراً  مقاطعة بينغويت، خلفت وراءها أرض    
اإلشارة إىل أن التقارير عن التأثري السليب للعمليات االستخراجية على املوارد املائية مل تقتصر              

بل أفادت بأن اآلثار الضارة نتجت . على حاالت استثنائية مثل انكسار خطوط أنابيب النفط       
ت عن عمليات روتينية أو أسباب طبيعية، مبا يف ذلك تلوث شبكات امليـاه بالنفايـا              اً  أيض

  .الصناعية بسبب األمطار
وأبرز عدد من احلكومات والشركات حقيقة مفادها أن نسبة كبرية من اآلثار البيئية               -٣٢

الضارة النامجة عن عمليات الصناعة االستخراجية ميكن أن تعزى إىل املمارسات السابقة اليت             
فقد أشارت  . االستخراجيةتعترب غري مقبولة مبوجب املعايري احلالية يف جمايل القانون والصناعة           

الرابطة اإلقليمية لشركات قطاع النفط والغاز الطبيعي والوقود األحيائي يف أمريكا الالتينيـة             
 إىل استمرار مشاكل بيئية خطرية، يف مجيـع أحنـاء أمريكـا             ،ومنطقة البحر الكارييب، مثالً   

 .اً عام ٤٠ هبا ألكثر من     الالتينية، من جراء أنشطة استخراج النفط غري املنظمة اليت اضطُلع           
وباملثل، أشارت حكومة إكوادور إىل عمليات شركة شيفرون تكساكو يف منطقة األمازون،            
فذكرت أن اإلرث البيئي السليب فيها نتج عن عمليات استغالل املوارد يف املاضي اليت مل تكن     

  .ختضع للتنظيم واملراقبة
عن وجود صلة واضحة بني الـضرر    اً  يضوحتدث العديد من اجمليبني على االستبيان أ        -٣٣

وأشار عدد منهم إىل أن صحة اجملتمعات احملليـة         . البيئي وتدهور الصحة يف اجملتمعات احمللية     
وأبرزت تقارير أخرى زيادة يف انتشار      . بالتلوث املنقول باملاء واهلواء   اً  قد تأثرت سلب  اً  عموم

ني القادمني إىل أراضي الشعوب األصلية      األمراض املعدية بسبب االتصال بالعمال أو املستوطن      
التدهور البيئي بفقدان سبل    اً  وربط اجمليبون أيض  . للعمل يف مشاريع الصناعات االستخراجية    

  .العيش التقليدية، األمر الذي يهدد األمن الغذائي ويزيد من احتمال سوء التغذية

  اآلثار االجتماعية واالقتصادية  -٢  
 الثانية اليت ذكرها اجمليبون على االستبيان على التأثري السليب          ركزت املسألة الرئيسية    -٣٤

لعمليات الصناعة االستخراجية يف اهلياكل االجتماعية للشعوب األصلية ويف ثقافاهتا، ال سيما            
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عندما تؤدي تلك العمليات إىل فقدان األراضي واملوارد الطبيعية اليت دأبت اجملتمعات األصلية             
 ففي هذه احلاالت، ميكن أن يعرض استخراج املوارد بقـاء مجاعـات             .على االعتماد عليها  

ـ اً  السكان األصليني للخطر باعتبارها ثقافات متميزة ترتبط ارتباط        باألراضـي الـيت    اً  وثيق
  .عادة تسكنها

وأفادت عدة منظمات متثل الشعوب األصلية ومنظمات غري حكومية بـأن هتجـري              -٣٥
 إما بسبب االستيالء على تلك األراضـي أو         - التقليدية   من أراضيها اً  الشعوب األصلية قسر  

على ثقافات  اً   كان له تأثري سليب عموم     -التدهور البيئي الناجم عن مشاريع استخراج املوارد        
اً مثرياً  وقدمت إحدى املنظمات غري احلكومية وصف     . الشعوب األصلية وهياكلها االجتماعية   

إىل " شعب يعيش يف تناغم مـع النظـام اإليكولـوجي         "من    لعملية اهلجرة باعتبارها انتقاالً   
ووصف أحد اجمليبني من اجملتمع املدين يف اهلند اآلثار السلبية للتغيري املستمر            ". الجئني بيئيني "

ملواطن عدد كبري من سكان األديفازي وشعوب قبلية أخرى نتيجة املشاريع اإلمنائية الكربى،             
اً أو ال يقدم شـيئ    اً  جد  ضئيالًاً   هذه املشاريع تعويض   ويقدم كثري من  . وال سيما بناء السدود   

اً وأفيد بأن هلذه املشكلة تأثري سليب خـصوص       . على اإلطالق لألشخاص اجملربين على الرحيل     
على نساء األديفازي، الاليت تعرضن فيما يبدو لفقدان الـسلطة االجتماعيـة واالقتـصادية      

ن التقليديـة القائمـة علـى العمـل يف          وسلطة اختاذ القرارات عندما أُبعدن عن وظـائفه       
  .والغابات األراضي

للمجيبني، تؤثر هجرة السكان غري األصليني إىل أراضي الشعوب األصـلية           اً  ووفق  -٣٦
. على اهلياكل االجتماعية للـسكان اًألصـليني      اً  أيضاً  سلبياً  يترتب عليها من نتائج تأثري     وما

 السكان غري األصليني إىل أراضـي الـشعوب   وتشمل األمثلة اليت قدمها اجمليبون على هجرة  
األصلية عمليات استيطان احلطابني أو عمال املناجم غري املشروعة، وتدفق العمال من غـري              
السكان األصليني والعاملني يف قطاع الصناعة املستقدمني للعمل يف مشاريع حمددة، وزيـادة             

اهلياكل األساسية األخـرى يف  حركة املرور يف أراضي الشعوب األصلية بسبب بناء الطرق و         
 وأعربت حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية من جهتها عن القلـق           .اًاملناطق املعزولة سابق  

إزاء االرتفاع املهول يف معدالت إدمان الكحول والدعارة اللذين مل يكن للشعوب األصـلية         
ت االسـتخراجية إىل    ويف كولومبيا، تفيد التقارير بأن وصول الصناعا      . عهد هبا من ذي قبل    

مناطق الشعوب األصلية قد أدى إىل تسلل مهريب املخدرات وأفراد العصابات إىل أراضـي              
  .عن دخول األسلحة إليها تلك الشعوب فضالً

يف التماسك االجتماعي   اً  كبرياً  وذكرت منظمات السكان األصليني وقادهتم تدهور       -٣٧
مـا يتخـذ   اً وغالب.  العمليات االستخراجية  وتالشي هياكل السلطة التقليدية من جراء زيادة      

أفراد اجملتمع احمللي مواقف متعارضة إزاء املنافع اليت يتوقع جنيها من استخراج املوارد، فتنشأ              
ويبدو أن الرتاع االجتماعي ينتشر بصفة خاصة عندما ُتنقل         . إىل عنف اً  نزاعات تتحول أحيان  

وذكـرت عـدة    . ندما تتاح فرص عمل حمـدودة     املنافع االقتصادية إىل األفراد مباشرة أو ع      
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أن حاالت ارتشاء وفساد قادة السكان األصليني تدعو إىل القلق،          اً  حكومات وشركات أيض  
  .معمقة بشأن األسباب اجلذرية هلذه األمناطاً بيد أهنا مل تدرج يف ردودها أفكار

عـن  اً  ومية أيض وأبلغت التقارير اليت قدمتها الشعوب األصلية واملنظمات غري احلك          -٣٨
تصاعد العنف من جانب قوات األمن احلكومية واخلاصة نتيجة للعمليات االسـتخراجية يف             

وعالوة على ذلك، أبلغ عن   . أراضي الشعوب األصلية، وال سيما ضد قادة السكان األصليني        
انتشار قمع حقوق اإلنسان يف احلاالت اليت تعرب فيها جمتمعات بأكملها عـن معارضـة               

بأن عدم االستقرار الـسياسي     اً  ويف هذا الصدد، تفيد التقارير أيض     .  االستخراجية العمليات
واالضطرابات العنيفة وظهور اجلماعات املتطرفة يف مناطق السكان األصليني هي أمور تنتج            

  .عن وجود الصناعات االستخراجية يف أراضيهم
اريع اسـتخراج املـوارد   وأبرز العديد من اجمليبني على االستبيان ما يترتب على مش           -٣٩

الطبيعية اليت تنفذ يف أراضي الشعوب األصلية من آثار سلبية على جوانب هامة مـن ثقافـة       
وباإلضافة إىل ذلـك، الحـظ اجمليبـون أن         . السكان األصليني، مثل اللغة والقيم األخالقية     

مبا يف ذلك   املشاريع أدت إىل تدمري أماكن ذات أمهية ثقافية وروحية لدى الشعوب األصلية،             
  .املواقع املقدسة واألطالل األثرية

لدى " هنج خمتلف "واعترف جميبون شىت، مبا يف ذلك الشركات، باحلاجة إىل اتباع             -٤٠
 وميكن أن يشمل ذلك مثالً    . التعامل مع جمتمعات السكان األصليني واألنشطة االستخراجية      

. بعينه ووضع تدابري التخفيف اخلاصة بـه     تقييم اآلثار االجتماعية والثقافية على اجملتمع احمللي        
ـ          اً  وأشري أيض  قـد  اً  إىل أن تدريب موظفي الشركات واملتعاقدين من الباطن وتوعيتهم ثقافي

  .يساعد على التصدي للتأثري السليب على اجلوانب االجتماعية والثقافية للمجتمعات األصلية

  عدم التشاور واملشاركة  -٣  
ب األصلية واحلكومات والـشركات إىل ضـرورة        أشارت فئة عريضة من الشعو      -٤١

استشارة الشعوب األصلية املتضررة وإشراكها يف تنفيذ مشاريع استخراج املوارد الطبيعية اليت          
ينص عليه القانون الدويل    اً  هلوية اجمليب، باعتبارها حق   اً  وُحددت هذه احلاجة، تبع   . تؤثر عليها 

لتفادي معارضـة املـشروع وظهـور الرتاعـات          اًوقائياً  أي تدبري : واحمللي ومسألة عملية  
  .االجتماعية اللذين قد يؤديا إىل تعطيل عمليات املشروع

وقدمت احلكومات والفئات اجمليبة من قطاع األعمال أمثلة كثرية علـى الرتاعـات       -٤٢
االجتماعية اليت نتجت عن عدم التشاور مع اجملتمعات األصلية، وأشارت إىل أن احللول هلذه              

على فتح حوار مع الشعوب األصلية، والتوصل إىل اتفاقـات          اً  عات كانت تنطوي دائم   الرتا
  .تعاجل فيما تعاجله جرب األضرار البيئية وتقاسم املنافع

بأن التجارب السلبية الـسابقة     اً  وأفاد اجمليبون من احلكومات والقطاع اخلاص أيض        -٤٣
للجنـة  اً  فوفق. ية مع الشعوب األصلية   تؤدي يف كثري من األحيان إىل تعقيد املشاورات احلال        



A/HRC/18/35 

15 GE.11-14637 

 مـن جـراء     اً،الوطنية املكسيكية للنهوض بالشعوب األصلية، تبدي اجملتمعات األصلية حالي        
وُحددت أمور تـشمل    ". تدخل يف أية حلظة   "من أن الشركات قد     اً  التجارب املاضية، خوف  

عدم املشاركة يف السابق، ونزاعات العمل، وعدم التخفيف من األضرار البيئية، وعدم الوفاء             
تدفع العديد من اجملتمعات األصلية إىل اخلوف مـن املقترحـات           اً  بالوعود، باعتبارها أسباب  

ـ اً   يف أراضيها أو إىل رفضها رفض      احلالية بشأن مشاريع استخراج املوارد      حـىت قبـل     اً،تام
احلصول على معلومات عن املشاريع اجلديدة احملتملة أو إجراء مناقشات بـشأن الترتيبـات              

  .املمكنة يف هذا الصدد
وقدمت عدة حكومات إىل املقرر اخلاص معلومات تصف اإلصالحات القانونيـة             -٤٤

لى وجه التحديد بتنظيم واجب الدولة يف التشاور مـع          والسياسية احمللية األخرية اليت تتعلق ع     
وقد أفضت هـذه اإلصـالحات إىل       . الشعوب األصلية بشأن أنشطة الصناعة االستخراجية     

صياغة القوانني والسياسات الالزمة إلجراء مشاورات عامة، والقيام بالتنقيحات ذات الصلة           
رد بعينها مثل املعادن أو الغابـات أو     ، وهو التشريع املتعلق باستخدام موا     "القطاعي"للتشريع  

فقد . بعض آليات التشاور القائمة بالفعل مع الشعوب األصلية       اً  وُحددت أيض . املوارد املائية 
أبرزت النرويج وفنلندا على وجه اخلصوص القوانني والسياسات احمللية ذات الـصلة الـيت              

 مـشاريع الـصناعات     تقتضي من كل بلد التشاور مع برملان الشعب الصامي فيه بـشأن           
  .االستخراجية وغريها من خطط التنمية يف املناطق املأهولة بالشعب الصامي

وعلى الرغم من حتقيق بعض التقدم على الصعيد احمللي، أعربت عـدة ردود مـن                 -٤٥
كيانات قطاع األعمال اخلاص عن القلق إزاء ارتفاع مستوى عدم اليقني الـذي يكتنـف               

استقصاء للردود الواردة من قطاع األعمال إىل أن األسئلة تظـل           ويشري  . إجراءات التشاور 
عن الظروف احملددة اليت قد تؤدي إىل واجـب   قائمة بشأن نطاق املشاورات وآثارها، فضالً   

لدى احلكومات والشركات يف حتديد اجملتمعات الـيت جيـب          اً  وينعدم اليقني أيض  . التشاور
ية اليت مل ترسم الدولة حدود أراضيها واجملتمعـات         التشاور معها، وال سيما اجملتمعات األصل     

أن تقييـد   اً  والحظت حكومة بريو أيـض    . اليت يعيش فيها السكان األصليون وغري األصليني      
عملية التشاور لتقتصر على اجملتمعات اليت توجد يف املناطق املتأثرة بـشكل مباشـر يغفـل                

ا تتـأثر مـع ذلـك مبـشاريع         اجملتمعات األخرى اليت توجد خارج تلك املناطق ولكنـه        
  .املوارد استخراج

وحتدثت عدة تقارير قدمها السكان األصليون عن التحديات الـيت يواجهوهنـا يف               -٤٦
احلصول على معلومات دقيقة عما ميكن أن يترتب على مشاريع الصناعات االستخراجية من             

 األوىل يف سـاكر     فقد ذكر سكان األمـة    . أثر على بيئة السكان األصليني وحياهتم اليومية      
يف كندا الصعوبات اليت تعترض جمتمعاهتم عند حماولة فهم املعلومات ) Sucker Creek(كريك 

وتشري املعلومات اليت قدموها إىل أن اجملتمعات األصلية . املعقدة يف مرحليت التشاور والتفاوض
ة، مما جيعلها تعتمد على قد تفتقر إىل اخلربة التقنية الالزمة للتشاور والتفاوض على قدم املساوا    
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ـ              حـسب   اً،عمليات تقييم األثر اليت تقدمها شركات استخراج املوارد، اليت ال جتري دائم
  .للنطاق الكامل لألثر احملتمل على الشعوب األصليةاً دقيقاً التقارير، تقييم

ويؤكد عدد كبري من اجمليبني من السكان األصليني أن شركات استخراج املـوارد               -٤٧
املشاورات باعتبارها جمرد عمل شكلي من أجل اإلسراع بتنفيذ أنشطتها داخل أراضي            جتري  

ويف هذا الصدد، أشار شعب هنود حبرية لوبيكون يف كندا إىل أن الواجب             . الشعوب األصلية 
ـ     ـ اً القانوين الذي يفرض التشاور مع الشعوب األصلية مل يطبق تطبيق علـى صـعيد   اً كافي

اليت جتريها الشركات ال تتطلب موافقة الشعوب       " اورات حبسن نية  املش"املمارسة، حبيث أن    
اً بأن آراء الشعوب األصلية ال تـؤثر تـأثري        اً  وأفاد أيض . األصلية أو مراعاة وجهات نظرها    

  .اًعلى خطط احلكومة أو خطط القطاع الصناعي املعدة سلفاً جوهري

  خرىعدم وجود أطر تنظيمية واضحة وأوجه الضعف املؤسسي األ  -٤  
ذكر ممثلو الشركات التجارية أن األطر التنظيمية احمللية القاصرة تشكل عقبات أمام              -٤٨

واعترب العديد مـن تلـك      . تنفيذ عملياهتا بطريقة حتترم حقوق الشعوب األصلية ومصاحلها       
الشركات أن انعدام الوضوح يشكل عقبة رئيسية أمام قدرهتا على االضطالع بعملياهتا على             

وترى اجلهات الفاعلة من . ع التطلعات الدولية فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية   حنو يتفق م  
يف نشوب نزاعـات مكلفـة مـع اجملتمعـات     اً الشركات انعدام اليقني القانوين بدوره سبب 

  .األصلية احمللية
وتشري ردود الشركات إىل ثالثة جماالت معينة تفتقر يف كثري من األحيان إىل إطـار       -٤٩

مضمون ونطاق حقوق الشعوب األصلية علـى أراضـيها وأقاليمهـا           : واضح هي تنظيمي  
ومواردها الطبيعية، وال سيما يف احلاالت اليت مل ُيعترف فيها باحليازة التقليديـة لألراضـي               

من خالل التمليك أو غري ذلك؛ وإجراءات التشاور مع الـشعوب األصـلية؛             اً  رمسياً  اعتراف
ا يتعلق هبذه القضايا، فإن األمثلة اليت قدمتها الشركات علـى           وفيم. وخمططات تقاسم املنافع  

أفضل املمارسات ارتبطت مبمارساهتا ومبادراهتا الطوعية أكثر من ارتباطها باستيفاء الشروط           
  .القانونية للبلدان اليت تعمل فيها

وأشار اجمليبون من قطاع األعمال ومن الشعوب األصلية إىل أن الصعوبات ميكن أن               -٥٠
نشأ حىت عند وجود املعايري القانونية والسياسية احمللية، ألن احلكومات تفتقر يف كثري مـن               ت

األحيان إىل اإلرادة السياسية الالزمة لتطبيق تلك املعايري، بل حتيل املسؤولية إىل الـشركات              
ويؤدي هذا الوضع، من منظور قطاع األعمال، إىل انعدام اليقني ويفضي           . والشعوب األصلية 

 تكاليف إضافية يف القطاع، عالوة على تأمني الرخص الرمسيـة واملتطلبـات اإلداريـة               إىل
وأشار عدد من اجمليبني من قطاع األعمال إىل ضرورة إبرام اتفاقات مع اجملتمعات             . األخرى

  .األصلية احمللية قبل بدء عملياهتم، باعتبار ذلك وسيلة لتفادي املشاكل يف املستقبل
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 ذلك، أشارت املعلومات املقدمة إىل أن غياب التنـسيق والقـدرات            وباإلضافة إىل   -٥١
والحـظ  . املؤسسية يؤديان إىل نقص يف مراقبة الدول لعمليات الـصناعات االسـتخراجية      

اجمليبون، مبا يف ذلك احلكومات، أن املؤسسات احلكومية املسؤولة عن شـؤون الـشعوب              
ما تعمل مبوارد حمـدودة علـى   اً صلة كثري األصلية أو غريها من املؤسسات احلكومية ذات ال       

صعيدي املؤسسات وامليزانية، مما يؤدي إىل عدم مراقبة العمليات االستخراجية أو مراقبتـها             
  .على نطاق حمدود

  مسألة الفوائد امللموسة  -٥  
فقد بينت خمتلـف    . هناك وجهات نظر متناقضة إزاء فوائد العمليات االستخراجية         -٥٢

 أن الشعوب األصلية جتين منافع من مـشاريع اسـتخراج املـوارد             احلكومات والشركات 
 تفيد بأن تلك املنافع حمدودة من حيث        اً،الطبيعية، غري أن الشعوب األصلية ومنظماهتا، عموم      

  .النطاق وال تعوض عن املشاكل املرتبطة بتلك املشاريع
يـة رئيـسية    وأبرزت عدة حكومات ما ملشاريع استخراج املوارد الطبيعية من أمه           -٥٣

 يف  ٧٠ يف املائة و   ٦٠القتصاداهتا احمللية، إذ متثل يف عدد من البلدان، حسب التقارير، ما بني             
إىل أن مشاريع استخراج املوارد     اً  وأشارت احلكومات أيض  . املائة من الناتج القومي اإلمجايل    

وأبـرز بعـض    . يهاتعود بفوائد إجيابية على الشعوب األصلية وغريها يف املناطق اليت تنفَّذ ف           
الردود أن نسبة كبرية من اإلتاوات احلكومية واإليرادات األخرى املتأتيـة مـن العمليـات               

، أو  )كما هو مبني يف رد بـريو      (االستخراجية ختصص للهياكل احلكومية اإلقليمية أو احمللية        
 اسـتثنائية   ، أو، يف حاالت   )يف منطقة األمازون يف إكوادور مثالً     (لصناديق التنمية اإلقليمية    

). على سبيل املثال  )  املتعددة القوميات  -دولة  (يف بوليفيا   ( ملنظمات الشعوب األصلية     اً،جد
الضوء بوجه خاص على خمطط ُيعتـزم       )  املتعددة القوميات  -دولة  (وسلطت حكومة بوليفيا    

أن تستفيد منه الشعوب األصلية من خالل ختصيص نسبة كبرية من الضرائب املفروضة على              
يدروكربونات بتوجيهها إما مباشرة إىل منظمات الشعوب األصلية الرئيسية يف البلد أو إىل             اهل

ذكر فرص العمل   اً  أيضاً  وورد كثري . الصندوق اإلمنائي للشعوب األصلية وجمتمعات الفالحني     
  .باعتبارها منفعة مباشرة جتىن من العمليات االستخراجية يف أراضي الشعوب األصلية

من اً مباشراً  من شركات التعدين إىل أن الشعوب األصلية كانت مستفيد     وأشار عدد   -٥٤
تشييد البىن التحتية األساسية الالزمة لعملياهتا يف املناطق النائية، مبا يف ذلـك بنـاء الطـرق            

املنـافع  اً  وذكرت الشركات أيـض   . وحتسني االتصاالت والوصل بشبكات الكهرباء واملاء     
ريع استخراج املوارد، مثل الرعاية الصحية وفرص التعلـيم يف          االجتماعية املستمدة من مشا   

يف اخلدمات، أو برامج بناء القدرات اليت تدعم منظمات الـشعوب           اً  املناطق اليت تعاين نقص   
مـن سياسـات    اً  وتشكل هذه املبادرات يف بعض األحيان جزء      . األصلية واحلكومات احمللية  

 للشركات وهتدف إىل حصول هذه الشركات على        تتعلق باملسؤولية االجتماعية  اً  أوسع نطاق 
  .لالضطالع بأنشطتها" رخصة اجتماعية"
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ومع ذلك هناك وجهات نظر متباينة فيما يتعلق باملنافع تعكس توجهـات ثقافيـة                -٥٥
فقد أكدت أغلب ردود الشعوب األصلية ومنظماهتا اآلثار الـضارة          . خمتلفة يف سياق التنمية   

عاهتا، ورأت أن تلك اآلثار تفوق املنافع الدنيا أو القصرية األجـل            على بيئتها وثقافتها وجمتم   
ويف هذا الصدد، أفاد فرد من شعب بيمون يف فرتويـال           . املتأتية من العمليات االستخراجية   

بأن اجملتمع ال يعترب املنافع املستمدة من الـصناعات االسـتخراجية           ) البوليفارية -مجهورية  (
ال تتخلله أمراض معدية ويعيش يف بيئة       اً  سليماً  جمتمع"أن يكون   أولوية قصوى؛ بل يسعى إىل      

وباملثل، خلصت منظمة متثل السلطات التقليدية لشعب الكوفان يف كولومبيا إىل           ". غري ملوثة 
ليس لديها خيار سوى البحث عن شيء إجيايب        "، يف الظروف الراهنة،     "الشعوب األصلية "أن  

يف " اسـتخراج الـنفط واملعـادن واملـوارد األخـرى         جملتمعاهتا وسط الدمار الناجم عن      
  .التقليدية أراضيها

  التقييم األويل  -باء   
يتضح من وجهات النظر املختلفة اليت قدمتها الـشعوب األصـلية واحلكومـات               -٥٦

واملؤسسات التجارية وجهات معنية أخرى، بشأن املشاريع اإلمنائية املتعلقة باستخراج املوارد           
ي الشعوب األصلية، أن مشاكل عديدة ال تزال قائمة بالرغم مـن الـوعي              والطاقة يف أراض  

  .من تلك املشاريعاً رئيسياً املتزايد بضرورة احترام حقوق الشعوب األصلية باعتبارها جزء
وتؤكد الردود على االستبيان تصور املقرر اخلاص املستمد من خمتلـف األنـشطة               -٥٧

وىل من واليته، ومفاده أن تنفيذ مشاريع اسـتخراج         املضطلع هبا خالل السنوات الثالث األ     
املوارد الطبيعية وغريها من املشاريع اإلمنائية يف أراضي الشعوب األصلية أو بالقرب منها قد              

اً من أهم الشواغل لدى تلك الشعوب يف مجيع أحناء العامل، ورمبا أصبح أيـض             اً  أصبح واحد 
وتعكس ردود العديد من . يف إعمال حقوقهاأكرب مصدر من مصادر التحديات اليت تواجهها 

اً احلكومات والشركات، إىل جانب ردود منظمات الشعوب األصلية وممثليها، فهما واضح          
لآلثار السلبية، بل الكارثية على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعوب األصـلية    

و ُتنفـذ يف أراضـي تلـك        بسبب مشاريع غري مسؤولة أو ال تراعي مصاحل غريها ُنفذت أ          
  .الشعوب من دون ضمانات مناسبة أو إشراك الشعوب املعنية

وما فتئ الوعي املتنامي باألثر السليب الفعلي أو احملتمل للعمليات الـصناعية علـى                -٥٨
حقوق الشعوب األصلية يتزايد بفضل تزايد عدد األنظمة القانونية واملبـادرات احلكوميـة             

ز إجراءات احملاكم ومؤسسات حقوق اإلنسان على الصعيد احمللي،         عن تعزي   األخرى، فضالً 
وعالوة على ذلك، يتجلى هـذا الـوعي        . اليت ذكرت يف الردود على استبيان املقرر اخلاص       

 املتزايد يف قيام املؤسسات التجارية بوضع أو تعزيز الضمانات الداخلية حلقوق اإلنسان، فضالً
  .وب األصليةعن سياسات حمددة تتعلق حبقوق الشع
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ومثة عوامل سامهت بالتأكيد يف تعزيز هذا الوعي هي إعالن األمم املتحدة بـشأن                -٥٩
حقوق الشعوب األصلية والتأييد العاملي الواسع ملبادئه وتوجيهاته، وازدياد متكني الـشعوب            

وإدانة انتـهاكات هـذه احلقـوق،    اً األصلية للدفاع عن حقوقها اإلنسانية املعترف هبا دولي     
الدروس املستفادة من التجارب السلبية الكثرية، يف سياق اهتمام أوسع من اجملتمع الـدويل              و

  .بتأثري املؤسسات التجارية يف حقوق اإلنسان
وعلى الرغم من هذا التزايد يف مستوى الوعي، تبني الردود على اسـتبيان املقـرر                 -٦٠

ألساسية املترتبة علـى املعـايري      عدم وجود حد أدىن من الفهم املشترك لآلثار ا        اً  اخلاص أيض 
يف سـياق  اً الدولية املقبولة أو للترتيبات واملنهجيات املؤسسية الالزمة إلنفاذ تلك املعايري فعلي      
ويف هـذا   . العمليات االستخراجية أو العمليات اإلمنائية اليت قد تؤثر على الشعوب األصلية          

ون حقـوق الـشعوب األصـلية    الصدد، ال يزال هناك فهم متباين أو غامض لنطاق ومضم 
ولدرجة وطبيعة مـسؤولية الدولـة عـن ضـمان محايـة هـذه احلقـوق يف سـياق                   

  .االستخراجية الصناعات
من النقاش العاملي احلايل حول تأثري األنشطة التجارية على حقوق          اً  وقد تأكد جمدد    -٦١

ام حقـوق اإلنـسان     اإلنسان أن الدولة تتحمل املسؤولية القانونية الدولية النهائية عن احتر         
الذي اقترحه املمثل   " احلماية واالحترام واالنتصاف  "ويتضح ذلك يف إطار     . ومحايتها وإعماهلا 

نيـة وغريهـا مـن      اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوط         
سـية   الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان بوصفه البنية املعيارية األسا،)١٠(مؤسسات األعمال 

  ). أعاله٢٥انظر الفقرة (للنهوض حبماية حقوق اإلنسان يف سياق األنشطة التجارية 
وتبني ردود كثرية من احلكومات على استبيان املقرر اخلاص وعي الدول والتزامهـا          -٦٢

الصريح حبماية حقوق الشعوب األصلية، بيد أهنا، إىل جانب الردود الواردة مـن مـصادر               
 وجود توافق عملي يف اآلراء بشأن مدى وسـبل وفـاء الدولـة              عدماً  أخرى، تعكس أيض  

  .بواجباهتا فيما يتعلق مبشاريع استخراج املوارد واملشاريع اإلمنائية
وكما ذُكر أعاله، أشارت عدة ردود، وال سيما الردود الواردة من اجلهات الفاعلة               -٦٣

إجـراءات التـشاور    من قطاع األعمال، إىل أن احلكومات متيل إىل التنصل مـن تنفيـذ              
والضمانات اإلجرائية األخرى فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصـلية يف سـياق العمليـات              

إىل أن تفويض دور الدولة احلمائي إىل       اً  وأشري مرار . االستخراجية، وتقوم بدور املنظم فقط    
املؤسسات التجارية مسألة مقلقة، ال سيما عندما ال تكون لدى الدولة أطـر تنظيميـة أو                

تكون تلك األطر كافية فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية، مبا يف ذلك ما يتصل حبماية                ال
ويؤدي عدم الوضوح أو التوافق حول      . األراضي واملوارد والتشاور وخمططات تقاسم املنافع     

__________ 
)١٠( A/HRC/17/31. 
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دور الدولة يف محاية حقوق الشعوب األصلية يف هذا السياق إىل زيادة الشكوك الناشئة عن               
  .ات النظر بشأن نطاق تلك احلقوق ومضموهنااختالف وجه

ومثة جمال إضايف هام  ختتلف اآلراء بشأنه يتعلق بالتوازن بـني تكـاليف وفوائـد                  -٦٤
ورغم الوعي املشترك مبا ترتب على األنـشطة        . مشاريع استخراج املوارد واملشاريع اإلمنائية    

 هناك وجهات نظر ختتلـف      االستخراجية يف السابق من آثار سلبية على الشعوب األصلية،        
بشأن حجم املنافع املتأتية من الصناعات االستخراجية وقيمتـها، وخباصـة يف            اً  كبرياً  اختالف
 أبرز الكثري من ردود احلكومات على االستبيان ما للـصناعات           اً،وكما ذكر آنف  . املستقبل

دود الفـاعلني مـن   وأعرب العديد من ر   . االستخراجية من أمهية رئيسية يف اقتصاداهتا احمللية      
قطاع األعمال عن رأي مفاده أن الشعوب األصلية ميكـن أن تـستفيد مـن الـصناعات                 

  .االستخراجية
أما ردود الشعوب األصلية على استبيان املقرر اخلاص فسادها قدر كبري من الشك               -٦٥

 التقليدية،  يف إمكانية االستفادة من مشاريع استخراج املوارد أو املشاريع اإلمنائية يف أراضيها           
 ويف املقابل، شـددت  .اًتاماً وذهبت يف كثري من احلاالت إىل حد رفض تلك اإلمكانية رفض  

الغالبية العظمى من ردود الشعوب األصلية، وكثري منها نابع من جتربة مباشرة مع مـشاريع               
حمددة أثرت على أراضيها وجمتمعاهتا، على اعتقاد مشترك باحلرمان من احلقـوق، وجبهـل              

ول واملؤسسات التجارية حقوق تلك الشعوب ودواعي قلقها، وبانعدام األمن باسـتمرار            الد
ويشري هذا االعتقاد إىل أنه ال ميكن       . يف حياة أفرادها من جراء زحف األنشطة االستخراجية       

 باعتبارها قرارات مفروضة من     إليهاتوقع أي تأثري إجيايب واضح من هذه العمليات، اليت ينظر           
ذ بتواطؤ بني الدولة والشركات على أساس املصاحل، أكثر من اعتبارهـا نتيجـة              القمة ُتتخ 

  .قرارات تتخذ يف إطار مفاوضات تشارك فيها جمتمعاهتا مشاركة مباشرة
ويرى املقرر اخلاص أن عدم وجود أرضية مشتركة يف حـدها األدىن بـني مجيـع                  -٦٦

أمام احلماية واإلعمـال الفعـالني      اً  ريكباً  اجلهات املعنية لفهم القضايا الرئيسية يشكل حاجز      
وقد ثبـت   . حلقوق الشعوب األصلية يف سياق مشاريع استخراج املوارد واملشاريع اإلمنائية         

أن أحد مصادر الرتاع االجتماعي يتمثل يف انعدام فهم مشترك بني اجلهـات الفاعلـة           اً  دائم
عـن   وب األصلية ذاهتا، فـضالً املعنية، مبا فيها الدول والعناصر الفاعلة من الشركات والشع   

وتقدم جتارب مقارنة، مبـا يف ذلـك   . وجود كثري من اجملاالت املفاهيمية والقانونية الغامضة   
حاالت قطرية حمددة تدّخل فيها املقرر اخلاص يف إطار واليته، أمثلة كثرية مبا يكفي علـى                

ما تنشب نزاعات   وحيث. نشوب تلك الرتاعات وتصاعدها وما يعقبها من تطرف يف املواقف         
اجتماعية هلا صلة خبطط استخراج املوارد أو اخلطط اإلمنائية يف أقاليم الـشعوب األصـلية،               

  .خيسر اجلميع
وتبني الردود على استبيان املقرر اخلاص أن هناك حاجة إىل تغيري الوضع الراهن لكي         -٦٧

ركات وإجراءاهتا  يكون ملعايري حقوق الشعوب األصلية أثر ملموس يف سياسات الدول والش          
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وتتمثل اخلطوة األوىل حنو هذا التغيري يف وضـع أرضـية مـشتركة            . املتعلقة بتلك الشعوب  
للتفاهم بني الشعوب األصلية واألطراف الفاعلة احلكومية واملؤسسات التجارية واجلهـات           

ويدرك املقرر اخلاص التعقيدات اليت ينطوي عليهـا أي جهـد     . الفاعلة األخرى ذات الصلة   
واءمة خمتلف املصاحل املعنية يف سياق الصناعات االستخراجية والشعوب األصلية، ويـدرك            مل

ـ       اً  أيض اً الصعوبات اليت تعترض التوفيق بني وجهات النظـر املتناقـضة الـيت تبـديها حالي
  .املعنية اجلهات

حنو حد أدىن من الفهم املـشترك       اً  غري أن املقرر اخلاص مقتنع بضرورة املضي قدم         -٦٨
مون ونطاق حقوق الشعوب األصلية وما يترتب على تلك احلقوق مـن آثـار علـى                ملض

استصواب وجدوى ممارسة الصناعات االستخراجية يف أراضي تلك الشعوب أو بالقرب منها     
يف املستقبل، وطبيعة مسؤولية الدول عن محاية حقوق الشعوب األصلية يف هـذا الـسياق،               

 للصناعات االسـتخراجية، واملـسائل ذات       - والسليب    اإلجيايب -واألثر الفعلي أو احملتمل     
وما مل يكن هناك حد أدىن من الفهم املشترك، سيظل تطبيق معايري حقوق الشعوب               . الصلة

األصلية حمل نزاع، وستبقى تلك الشعوب معرضة النتهاكات جسيمة حلقوقهـا اإلنـسانية             
 على الشعوب األصـلية تواجـه       الفردية واجلماعية، وستظل األنشطة االستخراجية اليت تؤثر      

  .مشاكل اجتماعية واقتصادية خطرية

  خطة العمل  -جيم   
إىل اً  حثيثاً  ، سعي ٢٠٠٨سعى املقرر اخلاص، يف إطار تنفيذ واليته منذ تعيينه يف عام              -٦٩

االضطالع مبهامه األساسية املتعلقة برصد أوضاع حقوق اإلنسان للشعوب األصلية يف مجيع            
وراعى املقرر اخلاص   . زيز حتسني تلك األوضاع بروح من التعاون والتجاوب       أحناء العامل وتع  

علـى  اً خاصاً يف تلك العملية التوجيه الصادر عن جملس حقوق اإلنسان، أي أن يركز تركيز       
  .تعزيز املمارسات اجليدة واملساعدة التقنية

 املاضية عـن  وتتحدث التقارير اليت قدمها املقرر اخلاص على مدى السنوات الثالث           -٧٠
 احلاالت اليت تدّخل فيها يف بلدان معينة من أجل تعزيز فهم أوضح للمشاكل القائمة، فضالً              

إىل إعالن األمم املتحـدة بـشأن       اً  عن تقدمي توصيات ملموسة ملعاجلة تلك املشاكل استناد       
ويرى املقرر اخلاص أن احلاالت     . حقوق الشعوب األصلية وصكوك دولية أخرى ذات صلة       

رية اليت ساهم فيها مسامهة نشطة يف عملية وضع سياسات وتـشريعات وإصـالحات              الكث
دستورية جديدة فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية، بناء على طلـب مـن احلكومـات               

  .اًواملنظمات الدولية والشعوب األصلية، هي حاالت هامة أيض
هات املعنية على الدخول بقدرة اجل اً  واضحاً  وارتبطت آثار عمل املقرر اخلاص ارتباط       -٧١

يف حوار مبدئي ميكن أن تشكل فيه توصيات املقرر اخلاص ومقترحاته قاعدة إلجياد حلـول               
ويف عدد مـن احلـاالت،      . للمشاكل اليت ُحددت يف إطار محاية حقوق الشعوب األصلية        
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أُخذت توصياته بعني االعتبار على األقل يف جزء منها لـدى حتديـد سياسـات الدولـة                 
أما التحليل املواضيعي الذي أجراه املقرر اخلاص جملاالت رئيسية فيمكن مالحظة           . اهتاوتشريع

عن اً  درة أخري على صعيد املمارسة املشاهبة، وال سيما يف عدد من القرارات الصا          اً  آثاره أيض 
  .)١١(احملاكم احمللية

نـهج  ويسترشد املقرر اخلاص، يف وضع خطة عمله للفترة املتبقية مـن واليتـه، ب               -٧٢
وتـشري  . براغمايت يسعى إىل زيادة األثر العملي ألنشطته ضمن احلدود اليت يعمل داخلـها            

جتاربه على مدى السنوات الثالث املاضية إىل أن أفضل وسيلة لتحقيق ذلك هـي حتديـد                
عن تقدمي إرشادات     وتعزيز فهم مشترك للمضمون األساسي حلقوق الشعوب األصلية، فضالً        

  .ال تلك احلقوقعملية بشأن سبل إعم
وكما ذكر أعاله، ظلت مسألة حقوق الشعوب األصلية يف سياق مشاريع استخراج          -٧٣

املوارد الطبيعية واملشاريع اإلمنائية تظهر على حنو ثابت خالل أنشطته، باعتبارها مصدر قلق             
لى ، ع  وكيفاً وقدمت الردود، اهلامة كّماً   . رئيسي وإشارة إىل احتمال انتهاك حقوق اإلنسان      

  .للمقرر على ضرورة مواصلة العمل يف هذا اجملالاً واضح استبيان املقرر اخلاص، دليالً
يف تنفيذ واليته   اً  ويف هذا الصدد، يرى املقرر اخلاص أن الوسيلة الفعالة للمضي قدم            -٧٤

خالل السنوات املقبلة هي التركيز على صياغة جمموعة من التوجيهات أو املبادئ اليت ستوفر              
للحكومات والشعوب األصلية والشركات بشأن محاية حقوق الشعوب األصلية         اً  حمدد اًمسار

وقد أُبـرزت احلاجـة إىل مبـادئ    . يف سياق مشاريع استخراج املوارد أو املشاريع اإلمنائية       
توجيهية حمددة يف ردود شىت على استبيان املقرر اخلاص، وال سيما الـردود الـواردة مـن                 

  .كات واملؤسسات التجاريةاحلكومات وعدد من الشر
ويتفق وضع جمموعة من التوجيهات أو املبادئ اليت تؤدي إىل تفعيل نطاق ومضمون               -٧٥

حقوق الشعوب األصلية يف سياق املشاريع اإلمنائية أو مشاريع استخراج املوارد اليت تـؤثر              
لتمتـع  عن وضع نوع التدابري املؤسسية الالزمة لضمان ا         على أراضي تلك الشعوب، فضالً    
علـى تعزيـز    اً  خاصاً  مع تركيز والية املقرر تركيز    اً  تاماً  بتلك احلقوق يف هذا السياق، اتفاق     

  .أفضل املمارسات وتوفري املساعدة التقنية للحكومات
بنوع التدابري العملية اليت    اً  مباشراً  وعالوة على ذلك، يرتبط حمور العمل هذا ارتباط         -٧٦

احلمايـة  "تعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنـسان يف إطـار          تتطلبها املبادئ التوجيهية امل   
وتنص هذه  . ١٧/٤يف قراره   اً  الذي أقره جملس حقوق اإلنسان مؤخر     " واالحترام واالنتصاف 

املبادئ التوجيهية على أنه ينبغي للدول، عند الوفاء بواجبها يف محاية حقـوق اإلنـسان يف                
ذ القوانني اليت يكون اهلدف منها، أو األثر املترتب         بإنفا"سياق املؤسسات التجارية، أن تقوم      

__________ 
 ٣ (T-2451120و) ٢٠٠٩ديـسمرب  / كـانون األول ٢١ (٢٠٠٧-٢٨٧٨انظر على سبيل املثال القرارين      )١١(

 .الصادرين عن احملكمة الدستورية يف كولومبيا) ٢٠١١مارس /آذار
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اً وأن تقدم يف الوقت ذاته أيض     " عنها، هو طلب أن حتترم املؤسسات التجارية حقوق اإلنسان        
قـوق اإلنـسان يف     عـن طريقـة احتـرام ح      " إرشادات فعالة إىل املؤسسات التجاريـة     "

  .)١٢(عملياهتا مجيع
يف تعليقاته على هذه املبـادئ أن وفـاء الـدول           وأكد املمثل اخلاص لألمني العام        -٧٧

من الوضوح يف بعض اجملاالت القانونية والسياساتية،       اً  بواجباهتا يف هذا السياق يتطلب مزيد     
مثل تلك اليت تنظم احلصول على األراضي، مبا فيها احلقوق املتعلقـة مبلكيـة األراضـي أو            

إرشادات واضحة إىل   "ام الدول بتوفري    وعالوة على ذلك، أشار إىل ضرورة قي      . )١٣(استعماهلا
، مبا يف ذلك سبل تعزيز احلرص الواجـب   "املؤسسات التجارية بشأن احترام حقوق اإلنسان     

بالتحـديات احملـددة الـيت ميكـن أن تواجههـا           "على حقوق اإلنسان، الـيت تعتـرف        
  ".األصلية الشعوب

صلية ووضع الضمانات ويرى املقرر اخلاص أن السعي إىل إعمال حقوق الشعوب األ  -٧٨
املؤسسية الالزمة لتفعيل تلك احلقوق يف سياق مشاريع استخراج املوارد الطبيعية أو املشاريع             
اإلمنائية ميكن أن يتيح أداة مفيدة للشعوب األصلية واحلكومات عند حتديـد أطـر قانونيـة          

فاعلـة يف   يف تـوفري التوجيـه للـشركات ال       اً  وسياسات أكثر فعالية يف هذا اجملال، وأيض      
  .الصدد هذ
وبينما يواصل املقرر اخلاص العمل يف مجيع اجملاالت احملددة يف واليتـه، سـيتطلب                -٧٩

عمله الرامي إىل إعمال حقوق الشعوب األصلية يف سياق مشاريع استخراج املوارد حتويـل              
ـ      . مسار جهود كبرية وإعادة توجيه املوارد البشرية واملادية        رر وكما ذكر أعاله، يـرى املق

اخلاص أن من املهم للغاية التوفيق بني وجهات النظر املتباينة اليت أعربـت عنـها الـدول                 
والشعوب األصلية والشركات الفاعلة يف هذا الصدد، وهو األمر الذي ينطوي علـى فـتح               

وستكون هناك  . عملية مشاورات وحوار على نطاق واسع مع مجيع األطراف الفاعلة املعنية          
اورات ودراسات اخلرباء بشأن جماالت حمددة لتعزيز فهم فعال وعملـي           إىل مش اً  حاجة أيض 

حلقوق الشعوب األصلية ضمن أطر السياسات احمللية واملمارسات التجارية اليت تنفذ فيهـا              
  .تلك املشاريع

وستترتب على ذلك مناقشات كثرية ال بد منها بالتأكيد تتعلق بنموذج العمليـات               -٨٠
ويف غضون ذلك، ستظل الـشعوب      . ريه االجتماعي والبيئي األوسع   االستخراجية القائم وتأث  

األصلية عرضة النتهاكات حقوق اإلنسان، األمر الذي يقوض أساس تقرير مصريها، ويشكل 
ويف هذا الصدد، يعرب املقـرر      . متميزةاً  على بقائها بوصفها شعوب   اً  يف بعض احلاالت خطر   

اليت يتبعها املمثل اخلاص    " ة القائمة على املبادئ   الرباغماتي"اخلاص عن تأييده التام لشكل من       

__________ 
)١٢( A/HRC/17/31 ٣، املرفق، املبادئ)ج(-)أ.( 
 .٨نفسه، املبدأ املرجع  )١٣(
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لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها مـن مؤسـسات              
التزام ال يلني مببدأ تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان يف عالقتـها باألعمـال              "وهي  : األعمال

 - ري حيث تكون احلاجة إليه أمس     التجارية، مقرون بتمسك عملي بأفضل وسيلة إلحداث تغي       
  .)١٤("أي يف حياة الناس اليومية

  االستنتاجات والتوصيات  -اً رابع  
يعرب املقرر اخلاص عن امتنانه للدعم املستمر الذي تقدمه الـدول والـشعوب         -٨١

األصلية واملنظمات واهليئات الدولية واملؤسسات التجارية وغريها من اجلهات الفاعلة من           
ويعرب على وجه اخلصوص عن امتنانه إلعادة تأكيد الثقة         . دين يف تنفيذ واليته   اجملتمع امل 

 ٢٠١١مايو  /املمنوحة له من جملس حقوق اإلنسان، كما يتضح من جتديد واليته يف أيار            
  .لفترة إضافية مدهتا ثالث سنوات

اليته، إىل اخلربة املكتسبة خالل الفترة األوىل من و       اً  وخلص املقرر اخلاص، استناد     -٨٢
إىل حتديد مشاريع استخراج املوارد الطبيعية وغريها من املشاريع اإلمنائيـة الكـربى يف              

من أهم مصادر انتهاك حقوق     اً  أراضي الشعوب األصلية أو بالقرب منها، باعتبارها واحد       
ويبدو منوذج االستمرار يف عمليـات اسـتخراج        . الشعوب األصلية يف مجيع أحناء العامل     

مـع حـق    اً  يعية داخل أراضي الشعوب األصلية، يف شكله السائد، متعارض        املوارد الطب 
  .الشعوب األصلية يف تقرير مصريها يف اجملاالت السياسي واالجتماعي واالقتصادي

وتشري كثري من الردود الواردة من احلكومات والشعوب األصـلية ومنظماهتـا              -٨٣
ستبيان الذي وزعه املقرر اخلاص     والشركات التجارية واجلهات الفاعلة األخرى على اال      

 إىل وجود حالة من الوعي والقلق املشتركني فيما يتعلق باآلثار الـسلبية             ٢٠١١يف عام   
السابقة للعمليات االستخراجية على الشعوب األصلية يف كثري من احلاالت، يف ضـوء             

غري . تقليديةبأراضيها وأقاليمها ومواردها الطبيعية ال    اً  خاصاً  ارتباط تلك الشعوب ارتباط   
على وجود وجهات نظر متضاربة بـشأن  اً قوي دليالًاً أن الردود على االستبيان تقدم أيض   

ما ميكن أن يترتب على مشاريع استخراج املوارد أو املشاريع اإلمنائية يف أقاليم الشعوب              
 تؤكد  األصلية من أثر ضار أو منافع؛ واآلثار العملية يف هذا السياق للمعايري الدولية اليت             

حقوق الشعوب األصلية، ونوع التدابري الالزمة لتضطلع الدول والـشركات الفاعلـة            
  .والشعوب األصلية ذاهتا مبسؤولياهتا

ويف هذا الصدد، فرغم أن املشاكل القائمة والتحديات املقبلة كبرية ومعقـدة،              -٨٤
ت الفاعلـة   يف وعي الـدول والـشركا     اً  يشعر املقرر اخلاص بالتفاؤل مما يعتربه ازدياد      

__________ 
)١٤( E/CN.4/2006/97 ٨١، الفقرة. 
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ويتيح هذا الوعي املتزايد فرصة تارخيية للتقـدم حنـو فهـم    . مبسؤولياهتا واضطالعها هبا 
معياري مشترك وتفعيل حقوق الشعوب األصلية والضمانات املؤسسية املرتبطـة هبـا يف      

ولن . سياق مشاريع استخراج املوارد الطبيعية واملشاريع اإلمنائية يف أراضي تلك الشعوب
العملية يف تعزيز تنفيذ املعايري املنصوص عليها يف إعالن األمم املتحدة بـشأن             تسهم هذه   

يف تفعيل  اً  حقوق الشعوب األصلية والصكوك الدولية األخرى فحسب، بل ستسهم أيض         
  ".احلماية واالحترام واالنتصاف"وحتقيق إطار 

ألطـر  وتكشف الردود الواردة على استبيان املقرر اخلاص عن وجود عدد من ا             -٨٥
احلكومية القانونية واملؤسسية، وقرارات احملاكم احمللية، والسياسات التجارية الداخليـة،          
واملشاريع الرائدة، اليت تتناول حقوق الشعوب األصلية يف سياق الصناعات االستخراجية          

ويرى املقرر اخلاص أن هذه املبادرات املختلفة تستحق دراسـة متأنيـة            . أو هلا صلة هبا   
 تقدم إرشادات مفيدة عند وضع مناذج فعالة لتأمني حقوق الشعوب األصـلية             وميكن أن 

  .يف ما يؤثر عليها من مشاريع استخراج املوارد
ويرى املقرر اخلاص أن واليته تتبوأ مكانة جيدة داخل نظام حقـوق اإلنـسان                -٨٦

 يف األمم املتحدة لتعزيز تفعيل حقوق الـشعوب األصـلية والـضمانات           اً  األوسع نطاق 
املؤسسية املرتبطة هبا يف سياق عمليات استخراج املوارد والعمليات اإلمنائية، على حنـو             
يستند إىل عمل املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عـرب              

وميكن متابعة هذه اجلهود مـن خـالل وضـع          . الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال    
هتدف إىل مساعدة الدول والشركات الفاعلـة والـشعوب         توجيهات أو مبادئ حمددة     

األصلية يف االضطالع باملسؤوليات اليت تنشأ من املعايري الدوليـة حلقـوق الـشعوب              
يف إطار واليته املتمثلة يف النظر يف اً ويرى املقرر اخلاص أن هذه املهمة تدخل متام . األصلية

 اليت تعترض محايـة حقـوق الـشعوب    السبل والوسائل الكفيلة بتذليل العقبات القائمة 
اً األصلية محاية تامة وفعالة، وحتديد أفضل املمارسات وتبادهلا وتعزيزها، وستسهم إسهام          

  .)١٥(يف حتقيق هذه الواليةاً كبري
يف تطوير تلك التوجيهات ال بد من إجراء حوار شامل وجامع مع            اً  وللمضي قدم   -٨٧

كات الفاعلة واملؤسسات الدولية واجلهات    احلكومات ومنظمات الشعوب األصلية والشر    
وبغية التقدم حنو حتقيق هذا اهلدف، . فيهاً رئيسياً املعنية األخرى، يكون بناء التوافق عنصر     

جعل املقرر اخلاص أولوياته القصوى للفترة الثانية من واليته هي التشاور مع أصـحاب              
حمددة فيما يتعلق بالشعوب    املصلحة، وتبادل أفضل املمارسات، وإجراء دراسات خرباء        

  .األصلية والصناعات االستخراجية

__________ 
 ).أ(١، الفقرة ١٥/١٤قرار جملس حقوق اإلنسان  )١٥(
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ويتوقع املقرر اخلاص، وهو يتبع هذا املسار من مسارات العمل، أن يتلقى، كما               -٨٨
وعالوة على  . من مجيع العناصر الفاعلة املعنية    اً  نشطاً  جرت عليه العادة يف السابق، دعم     

 حقوق الشعوب األصلية من املبـادرات       ذلك، ميكن أن يستفيد عمله الرامي إىل إعمال       
اجلارية للمنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية وآلية اخلـرباء املعنيـة حبقـوق              
الشعوب األصلية ويسهم فيها، ومها آليتان أقام معهما املقرر اخلاص عالقات تعـاون يف              

  .إطار االضطالع بواليته
اإلنسان، لدى النظر يف عمل املقـرر       ويف ضوء ما تقدم، رمبا يود جملس حقوق           -٨٩

اخلاص يف املستقبل، أن يعهد إليه مبهمة حمددة هي السعي إىل إعمال حقـوق الـشعوب                
األصلية وتفعيل الضمانات املؤسسية املرتبطة هبا يف سياق مشاريع اسـتخراج املـوارد             

دف تقـدمي  الطبيعية واملشاريع اإلمنائية اليت تؤثر على أراضي الشعوب األصلية، وذلك هب      
ورمبا يود اجمللـس    . ٢٠١٣جمموعة من التوجيهات أو املبادئ احملددة إىل اجمللس يف عام           

  .كذلك النظر يف ضرورة توفري مزيد من الدعم إىل املقرر اخلاص يف أداء هذه املهمة

        


