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  مجلس حقوق اإلنسان
   الدورة الرابعة والعشرون

  من جدول األعمال 3البند   
تعزيــــــز وحمايــــــة جميــــــع حقــــــوق اإلنســــــان، المدنيــــــة والسياســــــية 

  في ذلك الحق في التنمية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما

  *جيمس آنايا  تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب األصلية،     

   الصناعات االستخراجية والشعوب األصلية     

  موجز    
هــذا هــو التقريــر املواضــيعي النهــائي الــذي أعــده جــيمس آنايــا، املقــرر اخلــاص املعــين   

           لقـــــــراري الـــــــس  إلنســـــــان وفقـــــــاً حبقـــــــوق الشـــــــعوب األصـــــــلية، وقدمـــــــه إىل جملـــــــس حقـــــــوق ا
ويعـاجل هـذا التقريـر الـذي يسـتند إىل تقـارير سـابقة الشـواغل الـيت . 15/14ورقـم  6/12رقم 

ويســـعى . تنتـــاب الشـــعوب األصـــلية يف جمـــال حقـــوق اإلنســـان جـــراء الصـــناعات االســـتخراجية
قـوق اإلنسـان ذات الصـلة املعـايري الدوليـة حل مضـموناملقرر اخلاص إىل املضي يف فهم حمتوى و 

. ذه الشواغل، وحتديد النقاط التوافقية اليت خلص إليهـا بشـأن هـذه املعـايري واالسـتفادة منهـا
ويقـــدم جمموعــــة مـــن املالحظــــات والتوصــــيات املســـتمدة مــــن التجــــارب الـــيت درســــها واملتعلقــــة 

الدوليــة وتفضــي إىل بالنمــاذج اجلديــدة الســتخراج املــوارد الــيت تتفــق، أو قــد تتفــق، مــع املعــايري 
وال يتطـــرق التقريـــر إىل القضـــايا ومعـــايري حقـــوق اإلنســـان . إعمـــال حقـــوق الشـــعوب األصـــلية

  .املتعلقة بالشعوب األصلية اليت انعزلت مبحض إرادا
  

  

__________ 

  .يعمم مرفق هذا التقرير كما ورد وباللغة اليت ُقدم ا فقط  *  
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   مقدمة  -أوالً    

 )1()فط والغــاز والفحــمالــن(ســتخراج املعــادن والوقــود األحفــوري الاحلملــة العامليــة  تــؤدي  -1
واســتمرار  الكثــري مــن هــذه املــوارد الطبيعيــة يف أراضــي الشــعوب األصــلية، إىل زيــادة بتبقــيمقرتنــة 
وكمـــا أســهب املقـــرر اخلـــاص يف . )2(تـــأثري اســتخراج املـــوارد علــى حيـــاة الشـــعوب األصــليةانتشــار 

مـــــن الوثيقــــــة  55 إىل 30الفقـــــرات مــــــن  انظـــــر مــــــثالً (اإلشـــــارة إىل ذلــــــك يف تقـــــاريره الســــــابقة 
A/HRC/18/35 ( ،تعرضــت الشــعوب األصــلية يف مجيـــع أحنــاء العــامل لعواقـــب وخيمــة، بــل مـــدّمرة

   .جراء الصناعات االستخراجية

وعلى الرغم من وجود هذه التجارب السلبية، يقتضي التطلع إىل املستقبل عدم افـرتاض   -2
. مصـــاحل الشـــعوب األصـــليةوجـــود تضـــارب كلـــي ودائـــم بـــني مصـــاحل الصـــناعات االســـتخراجية و 

وخلــص املقــرر اخلــاص يف معــرض حبثــه لألوضــاع عــرب العــامل، إىل أن الشــعوب األصــلية تبــدي يف 
ملناقشـــة مســـألة اســـتخراج املـــواد الطبيعيـــة مـــن أراضـــيها علـــى حنـــو يراعـــي  حـــاالت عديـــدة انفتاحـــاً 
فيهــا الشــعوب  حبــاالت عديــدة وافقــت وقــد أحــيط املقــرر اخلــاص علمــاً . منفعتهــا وحيــرتم حقوقهــا

األصلية على االستخراج الصناعي للموارد الطبيعية من أراضـيها بـل بـادرت إىل اسـتخراج املعـادن 
   .أو تنمية النفط أو الغاز

ومن جهة أخـرى، توجـد بـال شـك حـاالت يتعـارض فيهـا اسـتخراج املـوارد مـع تطلعـات   -3
ىل األراضــي واملــوارد الطبيعيــة الالزمــة الشــعوب األصــلية وأولوياــا اإلمنائيــة، أو قــد يعيــق وصــوَهلا إ

ويف الســنوات األخــرية، باتــت الــدول والشــركات . لســالمتها البدنيــة وســالمتها الثقافيــة واملعيشــية
، ومســح التقــدم يف هــذا اــالاالســتخراجية اخلاصــة تراعــي أكثــر فــأكثر حقــوق الشــعوب األصــلية 

التجـارب السـلبية يف أمـاكن غري أن . لبيئةالتكنولوجي باحلد من أثر األنشطة االستخراجية على ا
  . مرتابة من الصناعات االستخراجية ومناهضة هلاجتعل الشعوب األصلية عديدة 

وعــالوة علــى ذلــك، يالحــظ املقــرر اخلــاص أن منــوذج األعمــال التجاريــة الــذي ال يــزال   -4
ة لـيس ذاك النمـوذج يف معظـم مواقـع اسـتخراج املـوارد الطبيعيـة مـن أقـاليم الشـعوب األصـلي سائداً 

سـيما حـق تقريـر املصـري وحـق  ، التامـاً  الذي يفضي إىل إعمال حقوق الشعوب األصـلية إعمـاالً 
التقريــر املقــدم  وعلــى غــرار مــا جــاء يف. امللكيــة واحلقــوق الثقافيــة املتصــلة باألراضــي واملــوارد املتــأثرة

مــــــن الوثيقــــــة  74الفقــــــرة ( 2012مــــــن املقــــــرر اخلــــــاص إىل جملــــــس حقــــــوق اإلنســــــان يف عــــــام 
__________ 

  ,World Bank, “The World Bank Group in extractive industries:   2011 annual review” (2011): انظر )1(
pp. 8-14 . متاح على العنوان التايل: 

http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/WBG_EI_Annual_Report_FY11_Final.pdf. 
  Indigenous peoples, transnational corporations and“ الفريـق العامـل الـدويل لشـؤون السـكان األصـليني، )2(

other business enterprises”, briefing note (January 2012), p. 1متـــاح علـــى العنـــوان التـــايل ،:  
www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0566_BRIEFING_2.pdf. 
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A/HRC/21/47 ( يتمثــل النمــوذج الســائد يف قيــام شــركة خارجيــة مدعومــة مــن الدولــة بــالتحكم يف
ال تتعــدى يف  عمليــة االســتخراج واســتغالهلا لتحقيــق أربــاح ومــنح الشــعوب األصــلية املتــأثرة فوائــد
وائد ذات قيمـة أحسن األحوال توفري فرص العمل ألفرادها وإقامة مشاريع إمنائية جمتمعية، وهي ف

  . اقتصادية ضحلة مقارنة مبا جتنيه الشركات من أرباح

علــى  مـاً اوبسـبب زيـادة اسـتخراج املـوارد وتزايــد أثـر ذلـك علـى الشــعوب األصـلية بـات لز   -5
ويف . عكـــُس االجتاهـــات التقليديـــة وتـــأمني حقـــوق الشـــعوب األصـــلية يف هـــذا الســـياقالشـــركات 

 ات الفاعلــة ذات الصــلة فهمهــا للحقــوق املعــرتف ــا دوليــاً البدايــة، ينبغــي أن تعّمــق مجيــع اجلهــ
للشــعوب األصــلية، وللمبــادئ الــيت توّجــه إجــراءات الــدول والشــركات عنــد وجــود احتمــال تعــرض 

وعالوة على ذلك، يتعني حبث ووضع منـاذج  .هذه احلقوق لالنتهاك جراء األنشطة االستخراجية
تخراج املـوارد الطبيعيـة تفضــي أكثـر مـن النمــاذج جديـدة مـن األعمــال التجاريـة املتخصصـة يف اســ

وحرص املقـرر . حبقوقها تاماً  يف معظم أرجاء العامل إىل متتع الشعوب األصلية متتعاً  السائدة حالياً 
اخلـــاص يف تقـــاريره الســـابقة املقدمـــة إىل الـــس علـــى تســـليط الضـــوء علـــى املشـــاكل الـــيت تواجـــه 

االستخراجية، واملسامهة يف فهـم املعـايري الدوليـة حلقـوق  الشعوب األصلية فيما يتعلق بالصناعات
   .)3(اإلنسان ذات الصلة

ويتوخى املقرر اخلاص يف تقريره النهائي املقدم إىل الس املضـي يف فهـم املعـايري الدوليـة   -6
ويقـدم . ذات الصلة وحتديد النقاط التوافقية اليت خلص إليها بشأن هذه املعايري واالسـتفادة منهـا

جمموعة من املالحظات والتوصيات املستمدة من التجارب اليت تناوهلا بالدرس واملتعلقة بالنماذج 
إىل إعمـــال  اجلديـــدة الســـتخراج املـــوارد الـــيت تتفـــق، أو قـــد تتفـــق، مـــع املعـــايري الدوليـــة بـــل تفضـــي

  .حقوق الشعوب األصلية

ملوّسـعة مـع ممثلـي الشـعوب واستفاد املقرر اخلاص عند إعداد هذا التقرير من املشاورات ا  -7
األصلية، والدول، واملؤسسات التجاريـة العاملـة يف قطـاع االسـتخراج، واملنظمـات غـري احلكوميـة، 

ويثين املقرر اخلاص على كل الذين سامهوا بآرائهم وتصورام عنـد تعبئـة اسـتبياناته والـرد . واخلرباء
  .)4(كومات اليت استضافت املشاوراتعلى أسئلته، وإىل الشعوب األصلية وباقي املنظمات واحل

__________ 

مـن  87إىل  79ومـن  76إىل  34والفقـرات مـن   A/HRC/18/35مـن الوثيقـة  89إىل  22انظر الفقـرات مـن   )3(
 .A/HRC/21/47وثيقة ال

يود املقرر اخلـاص التوجـه بشـكر خـاص إىل املـؤمتر الـوطين لشـعوب أسـرتاليا األوىل، وحلـف الشـعوب األصـلية يف  )4(
القطـب الشـمايل  -ومعهد لوويل للموارد الطبيعية التابع جلامعة آريزونـا، وجملـس أوروبـا  آسيا، وجملس الصاميني،

لبحر بـارنتس، ومنظمـة ألويـة السـالم الدوليـة، ومنظمـة العفـو الدوليـة، وروابـط الشـعوب األصـلية، وفريـق املاسـيغا 
بشـأن التنميـة االقتصـادية للشـعوب العامل املتعدد الثقافات، والس الدويل للتعدين والفلـزات، ومشـروع هافـارد 

إىل  اهلنديــــة األمريكيــــة، وكليــــة احلقــــوق جبامعــــة ميديلســــكس، وفريــــق اســــرتاتيجيات التنميــــة االقتصــــادية؛ وأيضــــاً 
ــــا العظمــــى و ) أســــرتاليا(حكومــــات إســــبانيا ودولــــة أســــرتاليا الغربيــــة  ــــدا الشــــمالية، أواململكــــة املتحــــدة لربيطاني يرلن

 ويـود التوجـه بالشـكر أيضـاً . هـذه اجلهـات مـن مسـاعدة لعقـد املشـاورات ذات الصـلةوالنرويج، وذلـك ملـا قدمتـه 
فانس للعدالة الدولية، وكلية القانون الدويل حلقوق اإلنسان التابعة جلامعة فرجينيا، وبرنـامج . إىل مركز سريوس ر
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استخراج الموارد وتنميتها من خـالل مبـادرات الشـعوب : نموذج مفضل  -ثانياً   
  األصلية ومؤسساتها التجارية

للنموذج السائد املتمثـل يف حتكـم جهـات أخـرى يف اسـتخراج املـوارد الطبيعـة مـن  خالفاً   -8
ألوىل، تنشـــئ الشــعوب األصـــلية يف بعـــض أراضــي الشـــعوب األصــلية واالســـتفادة منهـــا بالدرجــة ا

وهـذا النمـوذج البـديل املتمثـل يف . األحيان مؤسساا التجارية الستخراج املوارد الطبيعية وتنميتها
 حتكم الشعوب األصلية يف استخراج املوارد الطبيعية يسمح أكثر من غريه مبمارسة هذه الشعوب

ومـا يتصـل بـذلك مـن  وارد، والتنمية الثقافية املالئمة حلقوقها املرتبطة بتقرير املصري، واألراضي وامل
وغـريه مـن مصـادر  )5(إلعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الشـعوب األصـلية حقوق، وذلك وفقاً 

   .)6(القانون الدولية

اســتخراج المــوارد الطبيعيــة وتنميتهــا مــن طــرف الشــعوب األصــلية باعتبــار ذلــك   -لفأ  
  ولحقوقها ذات الصلة ممارسة لحقها في تقرير المصير

ـــــــة "  -9            للشـــــــعوب األصـــــــلية احلـــــــق يف حتديـــــــد األولويـــــــات واالســـــــرتاتيجيات املتعلقـــــــة بتنمي
وينطـوي هـذا احلـق بالضـرورة علـى حـق  .)7(كجـزء مـن حقهـا يف تقريـر املصـري" أراضيها وأقاليمها

. اليمهـا إن اختـارت ذلـكالشعوب األصلية يف تنفيـذ مبادراـا املتعلقـة باسـتخراج املـوارد داخـل أق
مبــا فيهــا  ويف احلــاالت الــيت متلــك فيهــا الشــعوب األصــلية مجيــع املــوارد املوجــودة داخــل أراضــيها، 

املعــــادن وغريهــــا مــــن املــــوارد اجلوفيــــة، تشــــمل ملكيــــة املــــوارد بطبيعــــة احلــــال احلــــق يف اســــتخراجها 
أو غريهــا مــن املــوارد مبوجــب لكنــه حــىت عنــدما تــدعي الدولــة ملكيتهــا للمــوارد اجلوفيــة . وتنميتهــا

القــــانون احمللــــي، حيــــق للشــــعوب األصــــلية أن تنفــــذ مبادراــــا املتعلقــــة باســــتخراج املــــوارد الطبيعيــــة 
للشــروط الــيت تفرضــها الدولــة علــى األطــراف  املوجــودة داخــل أراضــيها وتنميتهــا علــى األقــل وفقــاً 

  . األخرى

تخراج الشــــعوب األصــــلية للمــــوارد ويالحــــظ املقــــرر اخلــــاص أن النمــــوذج املتمثــــل يف اســــ  -10
ألولوياـا اإلمنائيـة مـا فتـئ ينتشـر يف عـدد  املوجودة داخل أقاليمها والـتحكم يف اسـتخراجها وفقـاً 

وتوجـد حـاالت ملموسـة عديـدة . من البلـدان الـيت طـورت القـدرات التجاريـة والتقنيـة ذات الصـلة
األصـلية مالكـة ومشـغلة لشـركات تنـتج تكـون فيهـا الشـعوب أو القبائـل  يف أمريكا الشـمالية مـثالً 

__________ 

دمته هذه اجلهات مـن مسـاعدة القوانني والسياسات املتعلقة بالشعوب األصلية التابع جلامعة أريزونا، وذلك ملا ق
 .إلجراء البحوث األساسية املستخدمة يف إعداد هذا التقرير

 .32و 26و 5و 3ملواد من مجلتها  وفقاً  )5(
بشأن الشـعوب األصـلية والقبليـة يف  )1981(169أخرى منها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  انظر صكوكاً  )6(

؛ 27و 1   عهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية، املادتـان؛ وال15إىل  13مـن  البلدان املستقلة، املـواد 
 .5من املادة ) ت)(د(لعنصري، الفقرتان واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ا

 .32من املادة  1إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، الفقرة  )7(
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ويف الكثـري مـن . النفط والغاز، أو تدير أصول الطاقـة الكهربائيـة، أو تسـتثمر يف الطاقـات البديلـة
هذه احلاالت، تشاركت الشعوب األصلية مع منشـآت غـري أهليـة إلنشـاء مؤسسـات اسـتخراجية 

  . متلك أغلبية أسهمها أو تكتسبها تدرجيياً 

قـد يشـكل خاصة باتمعات األصـلية أن استخراج املوارد من قبل شركات  ومن األكيد  -11
اتمعـــات حبقـــوق اإلنســـان وال ســـيما تلـــك املتصـــلة بالبيئـــة هـــذه متتـــع أفـــراد بـــدوره خطـــراً علـــى 

غــري أن التجــارب تكشــف أنــه ميكــن التقليــل مــن حــدة هــذا اخلطــر وتعزيــز التمتــع حبــق . الطبيعيــة
ــــر املصــــري واحلقــــوق املت ــــة إنشــــاء مؤسســــات تقري ــــار الشــــعوب األصــــلية حبري ــــه، عنــــدما ختت صــــلة ب

   .احملليةاإلدارية ؤسسات املاستخراجية باالعتماد على ما يلزم من القدرات و 

  دعم الدولة لمبادرات الشعوب األصلية ومؤسساتها التجارية ومنحها األفضلية  -باء  

أن ام حقــوق الشــعوب األصــلية و ينبغــي أن تفــي الــدول بالتزامهــا املتمثــل يف تعزيــز واحــرت   -12
تضـــع بـــرامج ملســـاعدة الشـــعوب األصـــلية علـــى تطـــوير مـــا يلزمهـــا مـــن القـــدرات والوســـائل لتنفيـــذ 

. مبادراا املتعلقة بإدارة املوارد الطبيعية وتنميتها، مبا يف ذلك استخراجها، إن هي اختـارت ذلـك
ســلوك قــد يســفر عــن انتهــاك  وجيــب علــى الــدول أن حتــرتم حقــوق اإلنســان ال باالمتنــاع عــن أي

 .)8(حبمايـة حقـوق اإلنسـان وتعزيزهـا واحرتامهـا علـى حنـو إجيـايب هذه احلقوق فحسب وإمنا أيضـاً 
وينطبـــق مبـــدأ القـــانون الـــدويل حلقـــوق اإلنســـان كـــذلك علـــى احلقـــوق اخلاصـــة للشـــعوب األصـــلية 

  . املنبثقة عن معايري حقوق اإلنسان املنطبقة على نطاق واسع

املــوارد الطبيعيــة وتنميتهــا وتســويقها علــى جمموعــة  إنشــاء مؤسســات الســتخراج ويتوقــف  -13
وعـــالوة علـــى ذلـــك، عـــادة مـــا تقـــرتن مشـــاريع اســـتخراج املـــوارد  .مـــن املهـــارات التجاريـــة والتقنيـــة

ومـن املسـّلم بـه أن جـّل الشـعوب . إال بعد سنوات عدة باستثمارات أولية مهمة، وال تدر أرباحاً 
إىل القدرات أو الوسائل املادية الالزمة إلنشاء مؤسساا التجارية  مل تفتقر حالياً األصلية عرب العا

السـتخراج املـوارد أو إقامــة شـراكات اســرتاتيجية مـع الشــركات غـري األهليــة مـا قــد يسـاعدها علــى 
وينبغــي التحلــي بُبعــد النظــر ملســاعدة الشــعوب األصــلية الــيت . زيــادة حتكمهــا يف هــذه املؤسســات

سلوك هـذا السـبيل باعتبـاره أحـد اخليـارات الـيت قـد تتـاح هلـا كبـديل عـن حتكـم جهـات  ترغب يف
عـــدم النظـــر إىل الشـــعوب  وينبغــي. أخــرى يف اســـتخراج املـــوارد الطبيعيــة املوجـــودة داخـــل أقاليمهـــا
ينبغــي دعمهــا علــى حنــو يســمح هلــا  األصـلية علــى أــا توقفــت عــن التقــدم وتنميــة القـدرات، وإمنــا

   .ألهدافها وتطلعاا قدراا وفقاً  بتطوير وبناء

__________ 

 2و 1اء مبوجــب مــواد مــن ميثــاق األمــم املتحــدة مــن بينهــا املــواد يســري هــذا االلتــزام علــى مجيــع الــدول األعضــ )8(
من مبادئ القانون الدويل؛ وينطبق على حقوق اإلنسان املنصـوص عليهـا يف املعاهـدات  عاماً  ، وميثل مبدأً 56و

 .اليت تنضم إليها الدول ويف غريها من مصادر القانون الدويل
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ويعــي املقــرر اخلــاص أن العديــد مــن البلــدان متلــك، كجــزء مــن بــرامج أوســع للمســاعدة   -14
اإلمنائيـــــة، بـــــرامج حكوميـــــة ملســـــاعدة الشـــــعوب األصـــــلية علـــــى إدارة املـــــوارد الطبيعيـــــة أو إنشـــــاء 

ـــة املـــدرة للـــدخل خمتلفـــة، مـــن قبيـــل املـــنح وتتـــيح هـــذه الـــربامج أشـــكال دعـــم . مؤسســـاا التجاري
والقــــروض واملعاملـــــة الضـــــريبية املؤاتيــــة واخلـــــدمات االستشـــــارية واملــــنح الدراســـــية والتـــــدريب علـــــى 

ويتعــّني تعزيــز هــذه الــربامج، واســتهدافها بالتحديــد حيثمــا ُوجــدت، لــدعم بنــاء قــدرات . املهــارات
. ة املــوارد الطبيعيــة واســتخراجهالتنفيــذ مبادراــا املتعلقــة بــإدار  الشــعوب األصــلية ومســاعدا ماليــاً 

. ويف البلدان اليت ال توجـد فيهـا بـرامج داعمـة ينبغـي للدولـة أن تضـع تلـك الـربامج وتطورهـا أيضـاً 
مبــادرات الشــعوب  وينبغــي أن تــدعم الوكــاالت املاحنــة واإلمنائيــة الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة أيضــاً 

   .األصلية الرامية إىل استخراج املوارد وتنميتها

وعـــالوة علـــى ذلـــك، ينبغـــي أن يشـــمل الـــدعم املقـــدم مـــن الدولـــة إىل الشـــعوب األصـــلية   -15
كما يتعني على الدولة أن . مساعدا على احلصول على كل ما يلزم من الرتاخيص أو التصاريح

تقــوم، عنــد مــنح الرتاخــيص أو التصــاريح، مبــنح األفضــلية ملبــادرات الشــعوب األصــلية الراميــة إىل 
املوارد داخل أقاليمها على حساب أية مبادرات تقدمها مؤسسـات جتاريـة تابعـة لطـرف  استخراج

   .ثالث الستخراج املوارد من هذه األراضي

وتتميـــز . ووجــود الشــعوب األصــلية يف هــذه األقــاليم مـــربر كــاف ملنحهــا هــذه األفضــلية  -16
فقـد . بوجودها فيها قبل غريهاالشعوب األصلية بارتباطها الثقايف الوثيق باألراضي اليت تقطنها، و 

رعت األراضي واملوارد املوجودة يف أقاليمها علـى امتـداد أجيـال خلـت وسـعت إىل احلفـاظ عليهـا 
ما تطالب الشعوب األصلية، مبوجب أعرافها أو قوانينها، وبصرف النظر  وكثرياً . لألجيال القادمة

مـا  وارد اجلوفيـة، املوجـودة يف أقاليمهـا، وكثـرياً عن قوانني الدولة، مبلكيتها جلميع املوارد، مبا فيها امل
وبــالنظر إىل هــذه العوامــل، يعــد اإلقــرار بأولويــة . ال تســّوى هــذه املطالبــات علــى النحــو املناســب

مل تكــن مســألة          الشـعوب األصــلية يف اســتخراج املــوارد داخــل أقاليمهــا مســألة إنصــاف إن
   .حق

لية ملبـادرات الشـعوب األصـلية الراميـة إىل اسـتخراج وعالوة على ذلـك، يعـد مـنح األفضـ  -17
واضـــطالع الشـــعوب األصـــلية باســـتخراج املـــوارد يزيـــد إىل . املـــوارد داخـــل أراضـــيها ممارســـة جيـــدة

وال شـك . أقصى حد من فرص استخراجها على حنـو حيـرتم حقـوق الشـعوب األصـلية ومصـاحلها
إىل التقليــل مـــن التحــديات وعناصـــر  يف أن حتكــم الشـــعوب األصــلية يف اســـتخراج املــوارد يفضـــي

انعــدام االســتقرار الكثــرية املالزمـــة ألنشــطة االســتخراج الــيت تضـــطلع ــا مؤسســات جتاريــة تابعـــة 
وعالوة على ذلك، يزيـد احتمـال أن حتـتفظ . للحكومة أو لطرف ثالث وإىل القضاء عليها ائياً 

ـــة باألربـــاح الـــيت تـــدرها مشـــاريع اســـتخراج املـــوارد وأن يســـتفيد الســـكان احملليـــون مـــن تعزيـــز  الدول
  .القدرات
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عنــدما تــروج المؤسســات التجاريــة التابعــة للدولــة أو : الســيناريو العــادي  -ثالثاً   
  لطرف ثالث استخراج الموارد الطبيعية داخل أراضي الشعوب األصلية

مـــن مثلمـــا حيـــق للشـــعوب األصـــلية تنفيـــذ مبادراـــا الراميـــة إىل اســـتخراج املـــوارد، كجـــزء   -18
       حقهــــا يف تقريــــر املصــــري، ووضــــع اســــرتاتيجياا اإلمنائيــــة، حيــــق هلــــا رفــــض تنفيــــذ هــــذه املبــــادرات 

غـــري أن الشـــعوب األصـــلية تواجـــه اليـــوم . كمـــا يفعـــل، وسيواصـــل فعلـــه بـــال شـــك، العديـــد منهـــا
        مشــــاريع اســــتخراج املــــوارد الــــيت تضــــطلع ــــا مؤسســــات جتاريــــة تابعــــة للدولــــة أو لطــــرف ثالــــث، 

ســـيما عنـــدما تـــّدعي الدولـــة ملكيتهـــا للمـــوارد، أكثـــر ممـــا تواجـــه خيـــار تنفيـــذ، أو عـــدم تنفيـــذ،  ال
ورغـم تزايـد حـاالت قبـول الشـعوب األصـلية هلـذه املبـادرات . مبادراا الراميـة إىل اسـتخراج املـوارد

  . مة يف الكثري من أرجاء العاملفإا تالقي على ما يبدو مقاو 

  صلية في االعتراض على األنشطة االستخراجيةحق الشعوب األ  -ألف  

يف القــــانون الــــدويل حلقــــوق  راســــخاً  حيتــــل احلــــق يف حريــــة التعبــــري وحــــق املشــــاركة موقعــــاً   -19
ومبوجب هذه احلقوق جيوز للشعوب األصلية وأفرادها االعرتاض علـى إقامـة مشـاريع  .)9(اإلنسان

ا تتخـــذه الدولـــة مـــن قـــرارات بشـــأن اســـتخراجية، والتعبـــري عـــن ذلـــك صـــراحة، ســـواء يف ســـياق مـــ
وتلتزم  .املشاريع أو يف غريها من السياقات، بطرق منها تنظيم احتجاجات سلمية واملشاركة فيها

الدول باحرتام ومحاية احلق يف حرية التعبـري وحـق املشـاركة، وال ميكنهـا تقييـد ممارسـة هـذه احلقـوق 
   .)10(مإال يف حدود ضيقة وألغراض احلفاظ على النظام العا

  عدم التعرض لالنتقام والعنف  -1  

حباالت عديدة تعرض فيها أفراد الشعوب األصلية وجمتمعاـا  أحيط املقرر اخلاص علماً   -20
ويف حــاالت عديــدة، تعــرض الســكان . للقمــع بســبب اعرتاضــهم علــى إقامــة مشــاريع اســتخراجية

أو مجاعية، ألعمال الرتهيب أو األصليون املعرتضون على إقامة مشاريع استخراجية، بصفة فردية 
   .العنف، مبا يف ذلك العنف املميت

ويتعني على الدول أن تتخـذ التـدابري الالزمـة لكفالـة حـق الشـعوب األصـلية وأفرادهـا يف   -21
عــن التعبــري عــن رأيهــا بشــأن مســائل  علــى إقامــة املشــاريع االســتخراجية، فضــالً  االعــرتاض ســلمياً 

وينبغـي . ترهيب أو عنـف، أو ألي شـكل مـن أشـكال االنتقـام أخرى، دون التعرض ألي أعمال
مــــرتكيب أعمــــال العنــــف أو املهــــددين ومســــاءلة التــــدريب املناســــب لقــــوات األمــــن تــــوفري لــــدول ل

علـــى حـــد ســـواء مـــن  وكـــالء اجلهـــات احلكوميـــة واخلاصـــةالتـــدابري الالزمـــة ملنـــع  واختـــاذبارتكاـــا، 

__________ 

 . دويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةمن العهد ال 25و 22و 19  نظر مثالً املواد ا )9(
 .19من املادة  3انظر املرجع نفسه، الفقرة  )10(
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وإىل جانــب ذلــك، ينبغــي عــدم مقاضــاة أفــراد  .)11(اســتخدام القــوة علــى حنــو مفــرط أو غــري مــربر
الشــعوب األصــلية بتهمــة االحتجــاج كوســيلة ملــنعهم مــن التعبــري، وعــدم القيــام بــذلك إال عنــدما 

ويف مقابـــل ذلـــك، ينبغـــي الرتكيـــز علـــى تزويـــد الشـــعوب . تؤكـــد احلجـــج حـــدوث جـــرائم حقيقيـــة
ختصــة علــى اإلصــغاء لشــواغلها األصــلية بالوســائل الــيت تســمح هلــا حبمــل الســلطات احلكوميــة امل

  . ومعاجلتها

ومـــن جهتهـــا، ينبغـــي أن تعتمـــد الشـــركات االســـتخراجية سياســـات وممارســـات لضـــمان   -22 
امتثـــــال موظفيهـــــا األمنيـــــني ملعـــــايري حقـــــوق اإلنســـــان ذات الصـــــلة ومراعـــــام لألمنـــــاط الثقافيـــــة 

كات عـن احـرتام حقـوق اص على مسؤولية الشر ويشدد املقرر اخل. واالجتماعية للشعوب األصلية
للمبادئ التجارية املتعلقة باألعمال التجارية وحقـوق اإلنسـان الـيت اعتمـدها جملـس  اإلنسان وفقاً 

، وعلى عدم تقييد هذه املسؤولية بنوع الشروط الـيت قـد تفرضـها 2011حقوق اإلنسان يف عام 
   .الدولة أو ال تفرضها على الشركات وموظفيها

ص أن املبــادئ الطوعيــة املتعلقــة بــاألمن وحقــوق اإلنســان الــيت يــروج ويالحــظ املقــرر اخلــا  -23
هلـــا ضـــمن عمليـــة تشـــاركية تضـــم جمموعـــة مـــن احلكومـــات واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة والشـــركات 
العاملة يف قطاعي االستخراج والطاقة، مبا يف ذلك ثّلة مـن أكـرب الشـركات العامليـة املتخصصـة يف 

على حقوق اإلنسـان يتنـاول عالقـات  قائماً  املبادئ الطوعية إطاراً  وتعتمد. املعادن والنفط والغاز
وجيـــب تشـــجيع هـــذه العمليـــة الـــيت تضـــم أصـــحاب . الشـــركة مـــع الدولـــة وشـــركات األمـــن اخلاصـــة

. املقـــرر اخلـــاص يـــرى أن التقيـــد ـــذه املبـــادئ ينبغـــي أن يكـــون ملزمـــاً  مـــع أنمصـــلحة متعـــددين، 
جية والســلطات احلكوميــة ذات الصــلة املبــادئ الطوعيــة وينبغــي أن تعــي مجيــع الشــركات االســتخرا

  . وتتقيد ا إىل جانب معايري حقوق اإلنسان املنطبقة

  بشأنها غير مبررة لقبول إقامة مشاريع استخراجية أو التشاور عدم التعرض لضغوط  -2  

، رنتقـــام املباشـــاإلفراط يف اســـتعمال القـــوة أو االبـــ بصـــرف النظـــر عـــن الشـــواغل املتعلقـــة  -24
ينبغي أال يضغط وكالء الدولـة أو الشـركات االسـتخراجية علـى الشـعوب األصـلية إلكراههـا علـى 

وهلــــذا الغــــرض، ينبغــــي عــــدم تقييــــد تقــــدمي اخلــــدمات األساســـــية . قبــــول املشــــاريع االســــتخراجية
احلكوميـــــة، مبـــــا فيهـــــا تلـــــك املتصـــــلة بــــــالتعليم والصـــــحة واهلياكـــــل األساســـــية، بقبـــــول املشــــــاريع 

وعــــالوة علــــى ذلـــك، ينبغــــي أن متتنــــع الــــدول والشـــركات عــــن اســــتخدام وكالئهــــا . ةاالســـتخراجي
  . للتالعب بقادة الشعوب األصلية وترهيبهم

، أو تســمح للشــركات بــأن تلــّح، علــى مشــاركة يـة املطــاف، ينبغــي أال تلــّح الــدولويف ا  -25
 ك الشـعوب رفضـاً الشعوب األصلية يف مشاورات متعلقة مبشاريع اسـتخراجية مقرتحـة رفضـتها تلـ

ت اأن مــن واجــب الــدول التشــاور مــع الشــعوب األصــلية بشــأن القــرار  وقــد بــات مفهومــاً . قاطعــاً 

__________ 

 ).1990(انظر املبادئ األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القوانني  )11(
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هلــذا االلتــزام، يتعــني علــى  وامتثــاالً . الــيت متســها، مبــا فيهــا القــرارات املتعلقــة باملشــاريع االســتخراجية
يري الدوليـــة وأن تقنعهـــا الـــدول أن تتـــيح للشـــعوب األصـــلية إجـــراءات تشـــاورية مناســـبة حتـــرتم املعـــا

بيـد أن املقـرر اخلـاص يـرى ). أدناه 71إىل  58انظر الفقرات من (باملشاركة يف هذه اإلجراءات 
أنه يف حال سـعت الـدول إىل التشـاور بشـأن هـذه املشـاريع يف حـني أبـدت الشـعوب األصـلية يف 

شــاورات، كمــا حــدث يف علــى املشــاريع املقرتحــة ورفضــت املشــاركة يف امل صــرحياً  املقابــل اعرتاضــاً 
ويف مثــل هــذه احلــاالت، يتعــني، أو ينبغــي، أال تصــر . بلــدان عديــدة، بطُــل التــزام الــدول بالتشــاور

أن األمـر يتعلـق بوضـع ال توافـق  الدول أو الشركات على إجراء املشاورات، وجيب أن تفهم أيضاً 
الـيت سـتتخذ خبصـوص  القـرارات يهـ مـا: وعنـدها يغـدو السـؤال املطـروح. عليه الشـعوب األصـلية

   .هذه املشاريع اليت اعرتضت عليها الشعوب األصلية ومل توافق عليها

  مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة  -باء  

ــــل إن اعرتاضــــها علــــى املشــــاريع   -26 مــــن حــــق الشــــعوب األصــــلية أن تعــــرب عــــن مواقفهــــا، ب
ملوافقــة احلــرة واملســبقة واملســتنرية، مبــدأ اانطالقــاً مــن تبعــات حمــددة قــد ينطــوي علــى االســتخراجية 

وهــو مبــدأ تــنص عليــه أحكــام عديــدة مــن إعــالن األمــم املتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب األصــلية 
  .)12(وحيظى بقبول متزايد على صعيد املمارسة

  راجية داخل أراضي الشعوب األصليةوجوب الموافقة على المشاريع االستخ: القاعدة العامة  - 1  

، وكـذا االعتبـارات العمليـة، )13(املختلفـة غريه من مصادر القانون الدوليةاإلعالن و أدى   -27
قاعـــدة عامـــة متنـــع القيـــام بأنشـــطة اســـتخراجية داخـــل أراضـــي الشـــعوب األصـــلية دون إىل وضـــع 

وتشـمل أراضـي الشـعوب األصـلية األراضـي الـيت . احلصول على موافقتها احلرة واملسـبقة واملسـتنرية
ختصصها هلا بشكل من األشكال واألراضـي الـيت اعتـادت أن متلكهـا أو  متنح إياها من الدولة أو

، وغريها مـن األراضـي الـيت )أم مل تكن سواء أكانت مسجلة رمسياً (حتوزها مبوجب احليازة العرفية 
__________ 

اجــب الــدول التشــاور مــع ملســألة حبــث حيثيــات هــذا املبــدأ وصــلته بو  خاصــاً  أوىل املقــرر اخلــاص بالفعــل اهتمامــاً  )12(
مـــــــن الوثيقـــــــة  57إىل  36الفقـــــــرات مــــــن  ،مــــــثالً  ،انظـــــــر. الشــــــعوب األصـــــــلية بشــــــأن القـــــــرارات الــــــيت متســـــــها

A/HRC/12/34 من الوثيقة  71إىل  62والفقرات من  53إىل  47؛ والفقرات منA/HRC/21/47. 
           الشـــعوب األصـــلية، والفقـــرات مـــن إعـــالن األمـــم املتحـــدة بشـــأن حقـــوق  32مـــن املـــادة  2الفقـــرة  ،مـــثالً  ،انظـــر )13(

تشـــــرين  28مـــــن القـــــرار الصـــــادر عـــــن حمكمـــــة البلـــــدان األمريكيـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان يف  137إىل  129مـــــن 
؛ )تفسـري لالتفاقيـة األمريكيـة حلقـوق اإلنسـان( شعب سـاراماكا ضـد سـورينامبشأن قضية  2007نوفمرب /الثاين

، آراء معتمــدة بومــا ضــد بــريو، 1457/2006نســان رقــم مــن بــالغ جلنــة حقــوق اإل 7-7و 5-7والفقرتــان 
؛ والتوصــية العامــة رقــم )تفســري للعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية( 2009مــارس /آذار 27يف 
تفســري االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء (للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري بشــأن الشــعوب األصــلية ) 1997(23

الصــادرة عــن اللجنــة املعنيــة  E/C.12/1/Add.74مــن الوثيقــة  12؛ والفقــرة )يــز العنصــريعلــى مجيــع أشــكال التمي
تفســــري العهـــد الــــدويل اخلــــاص بـــاحلقوق االقتصــــادية واالجتماعيــــة (بـــاحلقوق االقتصــــادية واالجتماعيـــة والثقافيــــة 

 ).والثقافية
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تعتـرب ذات أمهيــة ثقافيــة أو دينيــة بالنسـبة إليهــا أو متثــل مصــادر مواردهـا التقليديــة الالزمــة لرفاههــا 
موافقــة الشــعوب األصــلية عنــدما حيتمــل أن تــؤثر  وقــد ُتطلــب أيضــاً . مارســاا الثقافيــةاملــادي أو مل

األنشــطة االســتخراجية يف هــذه الشــعوب، حبســب طبيعــة واحتمــاالت تــأثري هــذه األنشــطة علــى 
ويف مجيــع احلــاالت الــيت تقــرتح فيهــا مشــاريع اســتخراجية قــد تــؤثر يف الشــعوب . ممارســة حقوقهــا

تشاور معها والسعي على األقل إىل احلصـول علـى موافقتهـا، حـىت وإن مل تكـن األصلية، ينبغي ال
   .)14(ضرورياً  املوافقة شرطاً 

وُتستمّد هذه القاعدة العامة من طابع املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية كضمان للحقوق   -28
شـطة اسـتخراجية للشـعوب األصـلية وهـي حقـوق عـادة مـا تتـأثر جـراء القيـام بأن املعرتف ا دوليـاً 
مــــن الوثيقــــة  53إىل  47الفقــــرات مــــن (وكمــــا ســــبق للمقــــرر اخلــــاص شــــرحه . داخــــل أراضــــيها
A/HRC/21/47 ( ،ميثـل مبــدآ التشـاور واملوافقــة معــا أداة إلعمـال حــق املشــاركة وحـق تقريــر املصــري

مبـــا فيهـــا           وضـــمانات جلميـــع حقـــوق الشـــعوب األصـــلية الـــيت قـــد تتـــأثر بعناصـــر خارجيـــة،
احلقــوق املكفولــة بالقــانون احمللــي أو املعاهــدات الــيت انضــمت إليهــا، أو احلقــوق الــيت تعــرتف ــا 
مصــادر القــانون الــدويل وحتميهــا مــن قبيــل إعــالن األمــم املتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب األصــلية 

عــن حــق  وتشــمل هــذه احلقــوق، فضــالً . وخمتلــف املعاهــدات متعــددة األطــراف واســعة التصــديق
وحــق تقريــر املصـري، واحلقــوق املتعلقــة بامللكيـة والثقافــة والــدين وعـدم التمييــز فيمــا يتصــل املشـاركة 

باألراضــي واألقــاليم واملــوارد الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك األمــاكن واألشــياء املقدســة؛ واحلــق يف الصــحة 
 واحلــق يف الســالمة البدنيــة وعالقــة ذلــك ببيئــة نظيفــة وســليمة؛ وحــق الشــعوب األصــلية يف حتديــد

مــن  50انظــر الفقــرة (أولوياــا اإلمنائيــة ومتابعتهــا، مبــا فيهــا األولويــات املتعلقــة بــاملوارد الطبيعيــة 
وبـــالنظر إىل انتشـــار االســـتخراج الصـــناعي للمـــوارد ). ، واملصـــادر املـــذكورةA/HRC/21/47الوثيقـــة 

عوب األصـلية الطبيعية، ميكن أن يالحظ بسهولة أن مزاولة األنشطة االستخراجية يف أراضي الشـ
مـــا يفضـــي إىل القاعـــدة  -تـــؤثر يف مجيـــع األحـــوال علـــى التمتـــع ـــذه احلقـــوق بطريقـــة أو بـــأخرى 

العامـــة الـــيت تقيـــد القيـــام بأنشـــطة اســـتخراجية داخـــل أراضـــي الشـــعوب األصـــلية باحلصـــول علـــى 
  . موافقتها

نه عندما ُحيتمـل ومن املفهوم أكثر فأكثر أ. وتتعّزز هذه القاعدة العامة باعتبارات عملية  -29
أن تــؤثر املشــاريع االســتخراجية املقرتحــة يف الشــعوب األصــلية أو أقاليمهــا، ُيستحســن أن حتصــل 
الدول أو الشركات املرّوجـة للمشـاريع علـى موافقـة الشـعوب األصـلية املعنيـة إلقامـة هـذه املشـاريع 

ي املطلــوب ويؤســس ويــوفر هــذا االتفــاق أو املوافقــة اإلذن االجتمــاع. أو تتفــق معهــا علــى ذلــك
ذه املشاريع،  لعالقات إجيابية بني مشغلي املشاريع االستخراجية والشعوب األصلية األكثر تأثراً 

  .وهو ما يوفر االستقرار الالزم إلقامة هذه املشاريع

__________ 

 .169مل الدولية رقم من اتفاقية منظمة الع 6من املادة  2من اإلعالن؛ والفقرة  19انظر املادة  )14(
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وإذا كــان عــدم املوافقــة علــى املشــاريع االســتخراجية الــيت تســعى الشــركات أو الــدول إىل   -30
لكـن جيـب . إىل عـدم إقامتهـا، فـإن املوافقـة عليهـا ميكـن أن تسـمح مبباشـرا تنفيذها وقـد تفضـي

فمبــــدأ املوافقــــة احلــــرة واملســــبقة . التشــــديد علــــى أن املوافقــــة ال متثــــل أداة تشــــريعية قائمــــة بــــذاا
واملستنرية، كما يتجّلى يف إطار قائم على حقوق اإلنسان، ال يعترب املوافقة جمرد موافقة على قرار 

واملوافقة تؤدي دورها . ، أو أداة لتزكية اتفاق ال خيدم مصاحل الشعوب األصلية املتأثرةمسبقاً حمدد 
 املتمثل يف ضمان حقوق اإلنسان عندما تعطى ال على أسـاس حـر ومسـتنري فحسـب وإمنـا أيضـاً 

  .لشروط عادلة حتمي حقوق الشعوب األصلية وفقاً 

  من القاعدة العامةالنطاق المحدود لالستثناءات المسموح بها   -2  

ثناءات مــن القاعــدة العامــة املتمثلــة يف موافقــة الشــعوب األصــلية تميكــن حتديــد بعــض االســ  - 31
ال   ،أوالً . على إقامة مشاريع استخراجية داخل أراضيها، على أن ينحصر ذلك ضمن حدود ضـيقة

احلــاالت الــيت  ُتشــرتط املوافقــة علــى القيــام بأنشــطة اســتخراجية داخــل أراضــي الشــعوب األصــلية يف
علـى ممارسـة هـذه الشـعوب حلقوقهـا  أن هذه األنشطة لن تؤثر كثرياً  قطعياً  ميكن أن يثبت فيها ثبوتاً 

ورمبـا يفـرتض ذلـك مـن الناحيـة  -  )15(املوضوعية املتصلة باستغالل األراضـي واملـوارد داخـل أقاليمهـا
نــدما تعــيش الشــعوب األصــلية النظريــة يف ظــل االنتشــار الواســع لألنشــطة االســتخراجية، ال ســيما ع

تطلـــب املوافقـــة   وعلـــى األغلــب، ال. مــن املنـــاطق الــيت تقـــام فيهــا األنشـــطة االســتخراجية جـــداً  قريبــاً 
عندما ميكن التأكد من أن األنشطة االستخراجية لن تقيد احلقوق املوضوعية للشـعوب األصـلية إال 

  .يف حدود ضيقة ينص عليها القانون الدويل حلقوق اإلنسان

باملــذهب الراســخ للقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان وبأحكــام  وقــد تفــرض الــدول، عمــالً   -32
على ممارسة بعـض حقـوق اإلنسـان،  صرحية من أحكام املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، قيوداً 

بيـــد أنـــه هـــذه القيـــود ال تكـــون مقبولـــة إال إذا . مثـــل حـــق امللكيـــة واحلـــق يف حريـــة الـــدين والتعبـــري
عـض املعـايري املتمثلـة يف الضـرورة والتناسـب فيمـا يتعلـق بغـرض عـام مقنـع يف إطـار عـام استوفت ب

مـــن إعــالن األمـــم املتحـــدة  46مـــن املــادة  2وحتـــدد الفقــرة . يقــوم علـــى احــرتام حقـــوق اإلنســان
بشــأن حقـــوق الشـــعوب األصـــلية احلــدود الـــيت تســـمح بـــأن تقيــد يف إطارهـــا احلقـــوق املعـــرتف ـــا 

  :دىن التايلمبوجب املعيار األ

 ووفقاً  وال ختضع ممارسة احلقوق الواردة يف هذا اإلعالن إال للقيود املقررة قانوناً   
وجيب أن تكون هـذه القيـود غـري متييزيـة والزمـة وأن . لاللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان

يكون غرضها الوحيد ضمان ما توجبه حقوق وحريات الغري من اعرتاف واحرتام والوفاء 
  .ضيات العادلة واألشد ضرورة لقيام جمتمع دميقراطيباملقت

__________ 

التـدابري الـيت تقـوض أو تعرقـل إىل حـد كبـري األنشـطة "ال بـد مـن التشـاور بشـأن ( 6-7، الفقـرة قضية بوماانظر  )15(
 ).واملوافقة عليها" ألقلية أو مجاعة ما من مجاعات السكان األصليني االقتصادية اهلامة ثقافياً 
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وعنــدما توافــق الشــعوب . ويُــذكر أن املوافقــة تضــمن احلقــوق األساســية للشــعوب األصــلية  - 33
األصلية موافقة حـرة علـى إقامـة مشـاريع اسـتخراجية بشـروط تتـوخى محايـة حقوقهـا، قـد يُفـرتض أن 

. )16(شـكال دون أن يفضـي ذلـك إىل انتهاكهـامن املمكن تقييد ممارسة احلقوق بأي شـكل مـن األ
ومن جهة أخرى، عندما ال توافق الشعوب األصلية على إقامة مشاريع استخراجية داخـل أراضـيها، 

 مفروضــة  أن تثبــت عــدم وجــود قيــود يبطــل هــذا االفــرتاض، ويتعــني علــى الدولــة لكــي تنفــذ مشــروعاً 
  .وجدت  نون إنأي حق من احلقوق أو عدم خمالفه هذه القيود للقا على

أن يكــون احلــق املزمــع تقييــده مــن احلقــوق الــيت  ، جيــب أوالً ولكــي يكــون التقييــد مقبــوالً   -34
معيــاري الضــرورة  ،كمــا يشــري إليــه اإلعــالن  ،جيــوز للدولــة تقييــدها، وأن يراعــي هــذا التقييــد ثانيــاً 

وأشارت . اإلنسان لآلخرين والتناسب فيما يتعلق بغرض عام مقنع من باب احلرص على حقوق
حمكمـــة البلـــدان األمريكيـــة حلقــــوق اإلنســـان إىل أن حقـــوق ملكيــــة الشـــعوب األصـــلية لألراضــــي 
واملوارد حممية باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لكنهـا ختضـع لقيـود حتـددها الدولـة وتسـتجيب 

  .)17(ملعياري الضرورة والتناسب فيما يتعلق بغرض مقنع

دول قد جلأت يف عدد من احلاالت إىل القوة النتزاع ملكية ويالحظ املقرر اخلاص أن ال  -35
األراضـــي أو املـــوارد الســـطحية مـــن الشـــعوب األصـــلية ـــدف الوصـــول أو الســـماح بالوصـــول إىل 

حلقــوق الشــعوب اً وألن انتــزاع امللكيــة هــذا يعــد تقييــد. املــوارد اجلوفيــة الــيت تــّدعي الدولــة ملكيتهــا
قدم إليها تعويضات عادلة يف هذا الصدد، فإن السؤال الفيصل األصلية يف امللكية، حىت عندما ت

وحيذر املقـرر اخلـاص . يف هذه احلاالت هو ما إذا كان اهلدف من التقييد حتقيق غرض عام مقنع
من عدم وجود هذا الغرض العام املقنع يف املصـاحل التجاريـة البسـيطة أو األغـراض املـدرة للـدخل، 

. ن إيــرادات األنشــطة االســتخراجية موجهــة إىل الــربح اخلــاصوعــدم وجــوده بــال شــك عنــدما تكــو 
وينبغـــي التـــذكري بـــأن الشـــعوب األصـــلية تتمتـــع مبوجـــب مصـــادر خمتلفـــة مـــن القـــانون الـــدويل حبـــق 
امللكيــة واحلقــوق الثقافيــة وغريهــا مــن احلقــوق فيمــا يتعلــق بأقاليمهــا التقليديــة، حــىت وإن مل يكــن 

وجيــب أن تكــون  .)18(ريه مــن أشــكال االعــرتاف الرمســيعليهــا يف صــك ملكيــة أو يف غــاً منصوصــ
القيود املفروضة على مجيع تلك احلقـوق مدعومـة علـى األقـل بغـرض عـام مقنـع ضـمن إطـار قـائم 
علـى حقــوق اإلنســان، كمــا هـو احلــال بالنســبة إىل القيــود املفروضــة علـى احلقــوق الــيت تعــرتف ــا 

  .اً الدولة رمسي

__________ 

احلاشية السـفلية ( شعب ساراماكا ضد سورينامقضية من احلكم الصادر يف  134إىل  127انظر الفقرات من  )16(
 ).أعاله 13رقم 

 .127املرجع نفسه، الفقرة  )17(
بشــأن  2006مــارس /آذار 29مــن القــرار الصــادر عــن حمكمــة البلــدان األوروبيــة يف  128الفقــرة  انظــر مــثالً  )18(

الشـــعوب األصـــلية امللكيـــة التقليديـــة لألراضـــي مـــن قبـــل ( ساهوياماكســـا ضـــد بـــاراغواي اتمـــع األصـــليقضـــية 
 ).تضاهي امللكية القانونية املمنوحة من الدولة
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جــود غــرض عــام مقنــع لتقييــد حــق امللكيــة أو غــريه مــن وحــىت وإن أمكــن التحقــق مــن و   -36
احلقوق املتصلة بأراضي الشعوب األصلية، جيب أن تراعي القيود معياري الضرورة والتناسب فيما 

سيصــعب اســتيفاء هــذا الشــرط يف حالــة الصــناعات االســتخراجية  اً،وعمومــ. يتعلــق ــذا الغــرض
وعنــد حتديــد هــذين املعيــارين جيــب . وافقتهــااملضــطلع ــا داخــل أراضــي الشــعوب األصــلية دون م

إيــــالء الرعايــــة الواجبــــة ملــــدى أمهيــــة جمموعــــة احلقــــوق احملتمــــل تأثرهــــا باملشــــروع بالنســــبة إىل بقــــاء 
ــــري مــــن اً وينبغــــي أيضــــ. الشــــعوب األصــــلية مراعــــاة إمكانيــــة اســــتمرار الشــــعوب األصــــلية يف الكث

جــب قوانينهــا أو أعرافهــا يف املــوارد اجلوفيــة احلــاالت، إن مل يكــن يف معظمهــا، املطالبــة حبّقهــا مبو 
هــذه العوامــل  وتعرقــل. املوجــودة داخــل أراضــيها رغــم أن قــانون الدولــة يــنص علــى خــالف ذلــك

تناسب القيود اليت تفرضها الدولة على احلقوق، ما يعزز القاعدة العامـة الـيت تقيـد القيـام بأنشـطة 
  . على موافقتهااستخراجية داخل أراضي الشعوب األصلية باحلصول 

  استخراج الموارد الطبيعية من أقاليم الشعوب األصلية دون موافقتها  -جيم  

أم مل تكــن، اً أساسـياً ينبغـي أن تضـمن الـدول، سـواء أكانـت موافقـة الشـعوب األصـلية شـرط  - 37
قـد    إجراء مشاورات قائمة على حسن النية مع الشعوب األصلية بشأن األنشـطة االسـتخراجية الـيت 

ـــــ ـــــى ذلـــــك ت ـــــى موافقتهـــــا أو االتفـــــاق معهـــــا، كمـــــا يـــــنص عل ؤثر فيهـــــا، وأن تســـــعى إىل احلصـــــول عل
، واتفاقيـة )32مـن املـادة  2والفقـرة  19املـادة (األمم املتحدة بشأن حقوق الشـعوب األصـلية   إعالن

  . وغريمها من املصادر) 6من املادة  2الفقرة ( 169منظمة العمل الدولية رقم 

لة ما بإقامة مشروع استخراجي يؤثر يف الشعوب األصلية دون احلصول وعندما تأذن دو   -38
على موافقتها، وختتار القيام بذلك، تظل ملتزمة باحرتام حقوق الشعوب األصلية ومحايتها وجيب 

اختـاذ اخلطـوات الالزمـة للحـد مـن القيـود  سـيما الأن تكفل تنفيذ الضـمانات املنطبقـة األخـرى، و 
و إلغائهـــا عـــن طريـــق تقييمـــات اآلثـــار، وتـــدابري التخفيـــف، والتعـــويض، املفروضـــة علـــى احلقـــوق أ

بالتزامهــا العــام املتمثــل يف التشــاور، مشــاورات  وينبغــي أن جتــري الــدول، عمــالً . وتقاســم األربــاح
. قائمــة علــى حســن النيــة مــع الشــعوب األصــلية وينبغــي إعــداد اتفــاق بشــأن هــذه التــدابري وإبرامــه

ة يف مدى مالءمة هذه التـدابري ويف املشـاورات اجلاريـة بشـأا عنـد تقيـيم وسرتاعى العناصر املتمثل
  . مدى تناسب أية قيود تفرض على احلقوق

وينبغـــــي إجـــــراء اســـــتعراض قضـــــائي حمايـــــد ألي قـــــرار تتخـــــذه الدولـــــة إلقامـــــة مشـــــاريع   -39
. شـروعاستخراجية، أو الرتخـيص بـذلك، دون احلصـول علـى موافقـة الشـعوب األصـلية املتـأثرة بامل

وينبغي أن يضمن االستعراض القضائي امتثال املعايري الدولية املطبقة فيما يتعلق حبقوق الشـعوب 
تربيـر أيـة األصلية وأن حيدد على حنو مستقل مـا إذا كانـت الدولـة قـد وفـت بالتزاماـا املتمثلـة يف 

  .قيود تفرض على احلقوق

واجبــة النابعــة عــن مســؤوليتها املســتقلة ويتعــني علــى الشــركات بــدورها أن تبــذل العنايــة ال  -40
عن احرتام حقوق اإلنسان قبل أن تبدأ، أو تلتـزم ببـدء، عمليـات االسـتخراج دون احلصـول علـى 
موافقــــــة مســــــبقة مــــــن الشــــــعوب األصــــــلية املعنيــــــة وأن تقــــــّيم علــــــى حنــــــو مســــــتقل مــــــا إذا كانــــــت 
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صــلية، وأن حتــدد ظــروف العمليــات ســتمتثل املعــايري الدوليــة يف غيــاب موافقــة الشــعوب األ هــذه
وينبغــي عــدم القيــام بعمليــات االســتخراج إذا كانــت ال متتثــل هــذه املعــايري، بصــرف النظــر . ذلــك

  .رخيص حكومي ُمينح يف هذا الصددعن أي ت

شــروط إبــرام اتفــاق مــع الشــعوب األصــلية بشــأن األنشــطة االســتخراجية   -رابعاً   
طـرف ثالـث واحتـرام التي تضطلع بها الدول أو مؤسسات تجارية تابعـة ل

  هذا االتفاق

كمــا أشــري إليــه يف مســتهّل هــذا التقريــر، اعرتضــت الشــعوب األصــلية املعنيــة، يف معظــم   -41
أراضــيها أو بـالقرب منهــا، يف احلـاالت الـيت أبلــغ ـا املقــرر اخلـاص وتتعلـق بصــناعات اسـتخراجية 
تـــرب كـــذلك، وبســـبب غيـــاب علـــى إقامـــة مشـــاريع اســـتخراجية بســـبب تأثرياـــا الســـلبية، أو مـــا يُع

غـــري أن املقـــّرر اخلـــاص اســـتفاد مـــن عـــدة اتفاقـــات أخـــرى أبرمتهـــا . التشـــاور أو املوافقـــة الالزمـــني
الشــعوب األصــلية مــع مؤسســات جتاريــة تابعــة للدولــة أو لطــرف ثالــث الســتخراج املــوارد داخــل 

اعــرتاض الشــعوب ويســاهم تقيــيم كــل مــن املمارســات اجليــدة والســيئة املتعلقــة حبــاالت . أراضــيها
األصلية وموافقتها بناء على املعـايري الدوليـة ذات الصـلة يف فهـم شـروط إبـرام اتفـاق مـع الشـعوب 
 األصلية بشأن الصناعات االستخراجية اليت تسعى إىل تنفيذها مؤسسات جتارية تابعـة للدولـة أو

لى املوافقـة احلـرة أي معايري احلصول من الشعوب األصلية ع -لطرف ثالث واحرتام هذا االتفاق 
  .وفقاً لشروط عادلة ومنصفة واملسبقة واملستنرية

وأشــار املقــرر اخلــاص يف الفصــل الثــاين مــن هــذا التقريــر إىل أن حتكــم الشــعوب األصــلية   -42
املعنيـــة مـــن خـــالل مبادراـــا ومؤسســـاا التجاريـــة يف األنشـــطة االســـتخراجية ميثـــل أفضـــل طريقـــة 

أقاليمها، يف حال حدوث ذلـك، علـى عكـس النمـوذج السـائد لالضطالع ذه األنشطة داخل 
غــري أن . املتمثــل يف اضــطالع جهــات خارجيــة بعمليــة اســتخراج املــوارد الطبيعيــة والــتحكم فيهــا

العــامل الــذي نعــيش فيــه اليــوم عــامل لــن تكــون فيــه القــدرات املاليــة والتقنيــة يف املســتقبل القريــب يف 
القــوى السياســية تعزيــز النظــام القــائم للجهــات القطاعيــة أيــدي غــري الشــعوب األصــلية وستواصــل 

ويف ظــــل هــــذا الواقــــع، ال بــــد مــــن حتديــــد إن أمكــــن شــــروط اســــتخدام املــــوارد الطبيعيــــة . الفاعلــــة
املوجــودة يف أراضــي الشــعوب األصــلية مــن قبــل مؤسســات جتاريــة تابعــة للدولــة أو لطــرف ثالــث 

  .اماً لشعوب األصلية احرتاماً تعلى حنو حيرتم حقوق ا

وال يتنــاول هــذا النقــاش مجيــع االعتبــارات ذات الصــلة إال أنــه حيــدد الشــروط األساســية   -43
وتشـــري هـــذه . الــيت ميكـــن أن يســـتند إليهـــا إلبـــرام اتفاقـــات مــع الشـــعوب األصـــلية واحلفـــاظ عليهـــا

  .الشروط إىل وضع مناذج شراكة مع الشعوب األصلية حترتم حقوقها
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يـة حكوميـة تحمـي حقـوق الشـعوب األصـلية علـى النحـو إنشاء نظـم رقابـة تنظيم  -ألف  
  الواجب

ال بـــأن حتـــرتم حقـــوق اإلنســـان فحســـب اً إن الـــدول ملزمـــة كمـــا ُشـــّدد علـــى ذلـــك آنفـــ  -44
بـــأن حتميهـــا وتعززهـــا وتنفـــذها، وينطبـــق هـــذا االلتـــزام علـــى حقـــوق الشـــعوب األصـــلية اً أيضـــ وإمنــا

ضـي التـزام الدولــة حبمايـة حقـوق اإلنســان ويف سـياق الصـناعات االســتخراجية، يق). 12الفقـرة (
حبقـوق الشـعوب األصـلية يف األراضـي واملـوارد الطبيعيـة اً تامـاً بضمان إطار تنظيمـي يعـرتف اعرتافـ

وغري ذلـك مـن احلقـوق الـيت قـد تتـأثر بعمليـات االسـتخراج؛ ويـنص علـى احـرتام تلـك احلقـوق يف 
ويف سلوك الشركات االستخراجية؛ وينص لة الصادرة عن الدو قرارات اإلدارية ذات الصلة المجيع 

على فرض عقوبات فعالة وإتاحة سبل انتصاف عندما تنتهك احلكومات أو اجلهات الفاعلـة يف 
ويتطلــب إطــار تنظيمــي كهــذا وضــع تشــريعات أو لــوائح تنظيميــة . قطــاع الشــركات تلــك احلقــوق

ل خمتلـف مكونـات جهـاز إدارة تشمل املعايري الدولية حلقوق الشعوب األصـلية وتُفّعلهـا مـن خـال
الدولة اليت تنظم حيـازة األراضـي والتعـدين واسـتخراج الـنفط والغـاز وغريمهـا مـن املـواد الطبيعيـة أو 

  . تنمية هذه املوارد

وخلص املقـرر اخلـاص عنـد حبـث قـوانني الـدول ولوائحهـا يف شـىت أحنـاء العـامل إىل وجـود   -45
كثــرية مــن حقــوق الشــعوب األصــلية ال تــزال تعــاين   نقــص يف األطــر التنظيميــة لدرجــة أن جوانــب

. عنــد االضــطالع بالصــناعات االســتخراجية اً،نقــص احلمايــة، أو انعــدامها يف حــاالت كثــرية جــد
وتكشـــف التجـــارب أن القيـــام بعمليـــات االســـتخراج بـــالقرب مـــن أراضـــي الشـــعوب األصـــلية قـــد 

التنظيميـــة ويســـهم يف يعـــرض حقـــوق هـــذه الشـــعوب للخطـــر أو االنتهـــاك بســـبب نقـــص األطـــر 
  .بيئات اجتماعية تسودها النزاعاتاستمرار وجود 

ومثـــة حاجـــة إىل إجـــراء إصـــالحات تشـــريعية وإداريـــة يف معظـــم البلـــدان الـــيت تقـــيم فيهـــا   -46
شــعوب أصــلية مــن أجــل حتديــد حقوقهــا املرتبطــة باألراضــي واملــوارد والــيت قــد تتــأثر بالصــناعات 

ملرتبطـة باألراضـي الـيت ال تنفـرد باسـتخدامها أو امتالكهـا، كتلـك االستخراجية، مبـا فيهـا احلقـوق ا
املتصلة باملمارسات املعيشية أو ااالت الثقافية أو الدينية املهمة، ومحاية هذه احلقـوق علـى حنـو  

وعــالوة علــى ذلــك، ال بــد مــن آليــات تنظيميــة جديــدة أو معــّززة تــنص علــى التشــاور مــع . كــاف
شــاريع االسـتخراجية وضــمان امتثــال املعــايري الدوليـة عنــد التشــاور، مبــا الشـعوب األصــلية بشــأن امل

  .فقة احلرة واملسبقة واملستنريةيف ذلك مبدأ املوا

  تنظيم أنشطة الشركات خارج اإلقليم  -باء  

الحــــظ املقــــرر اخلــــاص يف الكثــــري مــــن احلــــاالت الــــيت ثبتــــت فيهــــا مســــؤولية الشـــــركات   -47
عوب األصــلية، أو علــى األقــل تواطؤهــا يف ذلــك، أن هــذه االســتخراجية عــن انتهــاك حقــوق الشــ

االنتهاكـــات حتـــدث يف بلـــدان تتمتـــع بـــنظم رقابـــة تنظيميـــة ضـــعيفة بينمـــا تقـــع الشـــركات املتورطـــة 
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وحــىت وإن كــان القــانون ال يلــزم الدولــة بتنظــيم . بصــفة عامــةاً بلــدان أخــرى تكــون أكثــر تقــدم يف
يمهــــا لفــــرض توافقهــــا مــــع معــــايري حقــــوق اإلنســــان األنشــــطة اخلارجيــــة للشــــركات املقيمــــة يف إقل

وتشــجيعه، فإــا متلــك، كمــا تؤكــد ذلــك املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باألعمــال التجاريــة وحقــوق 
عـن احلفــاظ علــى  وتشــمل هـذه الــدوافع، فضــالً . دوافــع سياسـية قويــة للقيــام بـذلك ،)19(اإلنسـان

يميــة مــن أجــل النهــوض حبقــوق اإلنســان مسعــة الــدول، أخالقيــات ممارســة الدولــة لســلطتها التنظ
  . واحلد كلما أمكن من االضطرابات البشرية

وهكذا ينبغي أن تتخذ الدول تدابري ترمي إىل تنظيم الشركات املقيمة اخلاضـعة لوالياـا   -48
القضائية من أجل منع تورط هذه الشركات، أو تواطئها، يف انتهاك حقـوق الشـعوب األصـلية يف 

ويالحـظ . ، مىت أمكن، مبعاقبة الشركات املتورطة فيها وتوفري سبل االنتصاف منهـااخلارج والقيام
املقــرر اخلــاص أن بعــض الــدول اعتمــدت يف هــذا الســياق تــدابري تنظيميــة تشــمل األنشــطة خــارج 
اإلقلــيم ــدف التصــدي لشــواغل حقــوق اإلنســان يف ســياقات حمــددة، إال أــا تطبــق علــى حنــو 

وتنظــيم أنشــطة الشــركات يف خــارج اإلقلــيم قصــد . ل الشــعوب األصــليةحمــدود فيمــا يتعلــق بشــواغ
تعزيز امتثاهلا املعايري الدولية املتصـلة حبقـوق الشـعوب األصـلية سيسـاعد علـى إنشـاء ثقافـة احـرتام 
هـــذه احلقـــوق مـــن قبـــل الشـــركة عـــرب الوطنيـــة وتـــوفري املزيـــد مـــن فـــرص إقامـــة عالقـــات ســـليمة بـــني 

  .وب األصليةات االستخراجية والشعالشرك

المتعلـــــق الحكـــــومي االســـــتراتيجي التخطـــــيط مشـــــاركة الشـــــعوب األصـــــلية فـــــي   -جيم  
  الموارد وتنميتها واحترام حقوق هذه الشعوب عند وضعهباستخراج 

 جــرت العــادة أن تعتــرب الــدول املعــادن والــنفط والغــاز وغريهــا مــن املــوارد الطبيعيــة أصــوالً   -49
ا، عنــد تنظــيم القطاعــات، خمططــات طويلــة وقصــرية املــدى اســرتاتيجية، وهكــذا يضــع الكثــري منهــ

ويـؤثر هـذا . لتنمية املوارد، مبا فيها املوارد املوجودة داخل أقاليم الشعوب األصلية أو بالقرب منهـا
املخطــط احلكــومي االســرتاتيجي يف حتديــد القــوانني ويصــّمم الضــوابط الرقابيــة وحيــدد السياســات 

كمـــا يضـــع هـــذا املخطـــط أســـاس اختـــاذ القـــرارات املتعلقـــة بإقامـــة . ذات الصـــلة باســـتخراج املـــوارد
االســرتاتيجي التخطــيط وحبكــم هـذه اخلصــائص، ميكــن أن يــؤثر . وتنفيـذ مشــاريع اســتخراج املــوارد

ويعـرب . يف الشـعوب األصـلية ويف متتعهـا حبقوقهـا اً،وإن مل يكن سـريع اً،عميقاً لتنمية املوارد تأثري 
إزاء االستنتاجات اليت خلـص إليهـا مـن دراسـة العديـد مـن املخططـات املقرر اخلاص عن انشغاله 

إشــــراك علــــى صــــرحية المثلـــة القليــــل مــــن األاحلكوميـــة املتعلقــــة بتنميــــة املـــوارد، والــــيت تفيــــد بوجـــود 
  .ومعاجلته حلقوقها اخلاصةالتخطيط الشعوب األصلية يف عملية 

د أمنــاط مـن التخطـيط احلكــومي ويف املقابـل، خلـص املقـّرر اخلــاص بصـفة عامـة إىل وجـو   -50
املتعلق باستخراج املوارد قد تفضي بطرق عديدة إىل اختاذ قرارات تضعف قدرة الشعوب األصلية 

__________ 

 .، تعليق2املبدأ  )19(
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وتتقيــد بعــض نظــم التخطــيط بــإجراء . علــى حتديــد أولوياــا فيمــا يتعلــق بتنميــة أراضــيها وأقاليمهــا
ح بتوزيــع تصــاريح استكشــاف طــرح العطــاءات التنافســية، أو بغــريه مــن نظــم الرتخــيص الــيت تســم

املــوارد أو القيــام بأيــة أنشــطة اســتخراجية أخــرى، قبــل إجــراء أيــة مشــاورات مــع الشــعوب األصــلية 
وعالوة على ذلك، يعزز التخطـيط احلكـومي يف العـادة املمارسـات القطاعيـة القائمـة الـيت . املتأثرة

حتكــم الشــعوب زيــادة ر وتســمح بحتــول دون اعتمــاد النمــاذج البديلــة الــيت يــدعو إليهــا هــذا التقريــ
  .األصلية يف أنشطة استخراج املوارد داخل أقاليمها

وجيب تصحيح أمناط التخطيط احلكومي اليت مـش الشـعوب األصـلية وحقوقهـا، حـىت   -51
تتمكن هذه الشعوب من املشاركة يف عمليات التخطيط االسـرتاتيجي مـن خـالل ترتيبـات متثيليـة 

وال شك يف . األقل إىل حد ما عدد من الدول أو فروعها السياسية مناسبة، كما فعل ذلك على
أن مشاركة الشعوب األصلية يف التخطيط االسرتاتيجي املتعلق باستخراج املوارد سيزيد مـن فـرص 

  . االتفاق مع الشعوب األصلية بشأن مشاريع حمددة

رام حقــــوق ممارســــة الشــــركات االســــتخراجية للعنايــــة الواجبــــة فيمــــا يتعلــــق بــــاحت  -دال  
  الشعوب األصلية 

ذلك حقوق تتحمل الدول املسؤولية الرئيسية عن ضمان احرتام حقوق اإلنسان، مبا يف   -52
طـــر التنظـــيم والتنظـــيم الـــذايت اخلاصـــة مبســـؤولية الشـــركات مـــن أُ  عـــدداً  الشـــعوب األصـــلية، غـــري أن
ء يف انتهــاك حقــوق ملــا قــد تؤديــه املؤسســات التجاريــة مــن أدوار ســوااً تعكــس اليــوم فهمــا واســع

وهكــــذا، تشــــري املبــــادئ التوجيهيــــة املتعلقــــة باألعمــــال . اإلنســــان أو إعماهلــــا يف ســــياقات خمتلفــــة
التجارية وحقوق اإلنسان إىل أن املؤسسات التجارية مسؤولة عن احرتام حقوق اإلنسان املعرتف 

اً ذلـك املقـرر اخلـاص آنفـوكما شـرح . وأن هذه املسؤولية ال تتوقف على التزامات الدولةاً ا دولي
متتــد هــذه املســؤولية املتمثلــة يف احــرتام حقــوق ) A/HRC/21/47مــن الوثيقــة  56و 55الفقرتــان (

احلقـــوق  ســـيما الاإلنســـان لتشـــمل امتثـــال املعـــايري الدوليـــة املتعلقـــة حبقـــوق الشـــعوب األصـــلية، و 
تنطبق بال شـك علـى املنصوص عليها يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، و 

  .امتثال باقي املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

وينبغـــــي أال تفـــــرتض املؤسســـــات التجاريـــــة، مبـــــا فيهـــــا الشـــــركات االســـــتخراجية، حبكـــــم   -53
متثـــال القـــانون الـــدول يضـــاهي المتثـــال المســـؤوليتها املســـتقلة عـــن احـــرتام حقـــوق اإلنســـان، أن ا

ملقابــل، ينبغــي أن تبــذل الشــركات العنايــة الواجبــة لضــمان ويف ا. لمعـايري الدوليــة حلقــوق اإلنســانل
أال تتــورط بأعماهلــا، أو تتواطــأ، يف انتهــاك حقــوق الشــعوب األصــلية، مــن خــالل حتديــد أي أثــر 

  .عكسي حقيقي أو حمتمل قد ينشأ عن مشروع استخراج املوارد وتقييم هذا األثر

ســكان األصــليني الــيت قــد تتــأثر وتشــمل العنايــة الواجبــة باخلصــوص حتديــد جمموعــات ال  -54
بإقامة مشروع استخراجي واحلقوق اليت تتمتع ـا داخـل منطقـة إقامتـه وحوهلـا وأثـره احملتمـل علـى 

وينبغـــي أن تبـــذل هـــذه العنايـــة . وذلـــك عنـــد بـــدء التخطـــيط إلقامـــة هـــذا املشـــروع ،هـــذه احلقـــوق
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قبـل إجـراء  ى املشـروع، أيالواجبة على أساس متهيدي يف املراحل األوىل مـن عمليـة حتديـد جـدو 
وعـــالوة علـــى . مراحـــل التخطـــيط أو اختـــاذ القـــرارات املتعلقـــة باملشـــروعخـــالل تقيـــيم آثـــار أكمـــل 

ذلــك، ينبغــي أن تــويل الشــركات االســتخراجية العنايــة الواجبــة مــن أجــل تفــادي اكتســاب أصــول 
ريــة وتنتهــك املؤسســات جتاً ملوثــة مثــل تــراخيص استكشــاف املــوارد واســتخراجها املمنوحــة ســابق

  .حقوق الشعوب األصلية

ضــمان عــدم مســامهة الشــركة يف إخــالل الــدول بالتزاماــا اً وتشــمل العنايــة الواجبــة أيضــ  -55
وهكـــذا، ينبغـــي أن تتفـــادى الشـــركات . الدوليـــة جتـــاه الشـــعوب األصـــلية أو االســـتفادة مـــن ذلـــك

 حتـرتم شـرطي التشـاور واملوافقـة قبول الرتاخيص واالمتيازات املقدمة من دول مل االستخراجية مثالً 
  ).40الفقرة (اً املسبقني كما أشري إىل ذلك آنف

وتقتضــي اســتمرارية وفعاليــة ممارســة العنايــة الواجبــة واحــرتام حقــوق الشــعوب األصــلية أن   -56
وينبغـــي أن تلّخـــص سياســـة الشـــركة . تعتمـــد الشـــركات سياســـات رمسيـــة ـــدف إىل حتقيـــق ذلـــك

تطبق ا الشركة هذه السياسة علـى مجيـع مسـتويات اختـاذ القـرار، والكيفيـة  الكيفية اليت تعتزم أن
اليت سـتمارس ـا العنايـة الواجبـة وسـتتخذ ـا إجراءاـا علـى املسـتوى التشـغيلي لتفـادي التـورط، 

وينبغـي أن تـنص السياسـة كـذلك  .)20(أو التواطؤ، يف انتهـاك حقـوق اإلنسـان للشـعوب األصـلية
  .ون مع الشعوب األصلية على حنو حيرتم حقوقهاعلى ممارسات للتعا

مــــن الشــــركات االســــتخراجية أدركــــت املزايــــا العمليــــة اً ويالحــــظ املقــــرر اخلــــاص أن عــــدد  -57
الحــــرتام حقـــــوق الشـــــعوب األصـــــلية ومـــــا يتصـــــل بــــذلك مـــــن عنايـــــة واجبـــــة، واعتمـــــدت مـــــن مث 

. ذه السياســـاتمـــن رابطـــات الصـــناعات شـــجعت هـــاً السياســـات املؤسســـية املقرتحـــة، وأن عـــدد
زال معظــــم هــــذه  ورغــــم اإلشــــارة إىل االجتــــاه املشــــّجع لعمليــــة صــــنع السياســــات املؤسســــية، مــــا

وعـالوة . لمعـايري الدوليـة حلقـوق الشـعوب األصـليةلمتثال الالسياسات ال ينص كما ينبغي على ا
لقـانون ل متثـالالألن العديـد مـن الشـركات تلتـزم بايشعر بالقلق على ذلك، ال يزال املقرر اخلاص 

وعـي زيـادة الوطين وال تويل العناية الواجبة املستقلة حلقوق اإلنسـان ذات الصـلة، علـى الـرغم مـن 
ومثّـة . الشركات بضرورة احرتام حقوق الشعوب األصـلية وبإمكانيـة االسـتفادة مـن ذلـك يف الواقـع

السياســـات حاجــة ملّحــة إىل أن تتحلـــى الشــركات مبزيـــد مــن الــوعي والعـــزم علــى اعتمـــاد وتنفيــذ 
  . واملمارسات الرامية إىل ضمان احرتام حقوق الشعوب األصلية

  إجراءات تشاورية وتفاوضية نزيهة ومالئمة  -هاء  

إن إعــالن األمــم املتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب األصــلية إذ يؤكــد القاعــدة العامــة الــيت   -58
ــــد القيــــام بأنشــــطة اســــتخراجية داخــــل أقــــاليم الشــــعوب األصــــلية باحلصــــول  علــــى موافقتهــــا، تقّي

__________ 

 ).A/66/288(املقدم من املقرر اخلاص إىل اجلمعية العامة  2011من تقرير عام  96انظر الفقرة  )20(
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أن تتشـاور وتتعـاون حبسـن نيـة مـع "يشّدد على أن حصول الدول على املوافقة يتطلب منها  فهو
وهكــذا ). 32مــن املــادة  2الفقــرة " (الشــعوب األصــلية املعنيــة مــن خــالل املؤسســات الــيت متثلهــا

إلبـــرام  ميـــثالن شـــرطني مســـبقنيالنيـــة يؤكـــد اإلعـــالن أن التشـــاور والتعـــاون القـــائمني علـــى حســـن 
وكمــــا هــــو مشــــار إليــــه أعــــاله . اتفاقــــات مــــع الشــــعوب األصــــلية بشــــأن األنشــــطة االســــتخراجية

ميكـــــن للشـــــعوب األصـــــلية أن تـــــرفض التشـــــاور بشـــــأن الصـــــناعات االســـــتخراجية ) 25 الفقـــــرة(
غــري أنــه إذا كــان ال بــد مــن املوافقــة علــى األنشــطة . ميكنهــا أن ختتــار عــدم املوافقــة عليهــا مثلمــا

ات مالئمــة ة أو االتفــاق بشــأا فــإن ذلــك جيــب أن يســتند إىل مشــاورات أو مفاوضــاالسـتخراجي
  .وقائمة على حسن النية

وتشــّكل إجــراءات التشــاور بشــأن عمليــات االســتخراج املقرتحــة قنــوات ختــّول الشــعوب   -59
علـــى أن ترتتـــب األصـــلية املســـامهة علـــى حنـــو نشـــط يف التقيـــيم املســـبق جلميـــع اآلثـــار الـــيت حيتمـــل 

ـــأثر حقوقهـــا ومصـــاحلها املوضـــوعيةال ـــك مـــدى ت وعـــالوة علـــى ذلـــك، . نشـــاط املقـــرتح، مبـــا يف ذل
أو حتديـــد تـــدابري اً تكتســـي إجـــراءات التشـــاور أمهيـــة حامســـة عنـــد البحـــث عـــن بـــدائل أقـــل ضـــرر 

كمـــا ينبغـــي أن تشـــكل املشـــاورات آليـــات تســـمح للشـــعوب األصـــلية بـــإبرام اتفاقـــات . التخفيـــف
تمتـــع عـــن تعزيـــز ال ســـرتاتيجياا اإلمنائيـــة، وحتقيـــق أربـــاح ملموســـة فضـــالً تتماشـــى مـــع أولوياـــا وا

  .حبقوق اإلنسان املتصلة ا

انظـر (وتناول املقرر اخلاص عناصر التشاور القائم علـى حسـن النيـة يف التقـارير السـابقة   -60
لكنـه يـود أن يشـدد ) A/HRC/12/34مـن الوثيقـة  49إىل  46اخلصوص الفقـرات مـن وجه على 

  .تشاور بشأن األنشطة االستخراجيةاملتعلقة بالبعض النقاط لى ع

  مباشرة بين الشركات االستخراجية والشعوب األصليةالمفاوضات ال  -1  

يف كثــري مــن احلــاالت مباشــرة مــع الشــعوب الشــركات تتفــاوض الحــظ املقــرر اخلــاص أن   -61
ا، وأن الـدول تفـوض يف الواقـع األصلية خبصوص األنشطة االستخراجية املقرتحة اليت قد تؤثر فيه

الشــــركات لتنفيــــذ التزامهــــا املتمثــــل يف التشــــاور مــــع الشــــعوب األصــــلية قبــــل الرتخــــيص باألنشــــطة 
وتتمتع الشعوب األصلية حبق تقرير املصـري وهـو مـا مينحهـا حريـة التفـاوض مباشـرة . االستخراجية

ويف الواقــــع، قــــد تكــــون املفاوضــــات املباشــــرة بــــني الشــــركات . الشــــركات إن رغبــــت يف ذلــــك مــــع
والشـــعوب األصـــلية أجنـــع الوســـائل للتوصـــل إىل ترتيبـــات يتفـــق عليهـــا الســـتخراج املـــوارد الطبيعيـــة 
داخل أراضي الشعوب األصلية وحترتم احرتاماً تاماً حقوق تلك الشعوب وتتيح هلا فرصاً لتحقيـق 

ا اإلمنائيةأولويا .  

ويف إطــار مســؤولية املؤسســات التجاريــة عــن احــرتام حقــوق اإلنســان، جيــب أن تســتويف   -62
املفاوضــات املباشــرة بــني الشــركات والشــعوب األصــلية باألســاس املعــايري الدوليــة ذاــا الــيت تــنظم 

لقة باملـدة تشاور الدولة مع الشعوب األصلية، مبا يف ذلك على سبيل الذكر ال احلصر، تلك املتع
. الزمنيــة، ومجـــع املعلومـــات وتقامسهـــا بشـــأن األثـــر واألربـــاح املمكنـــة، ومشـــاركة الشـــعوب األصـــلية
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وعــالوة علــى ذلــك، جيــب أن تبــذل الشــركات ذاــا العنايــة الواجبــة لضــمان هــذا االمتثــال، لكــن 
اوض الدولـة تظـل يف ايــة املطـاف املسـؤول عــن حـدوث أي قصـور يف إجــراءات التشـاور أو التفــ

 سـيما الوينبغي من مث أن تتخذ تـدابري ترمـي إىل اإلشـراف علـى اإلجـراءات ونتائجهـا وتقييمهـا، 
  .التخفيف من اختالالت موازين القوى بني الشركات والشعوب األصلية املتفاوضة معها

  التخفيف من عدم توازن القوى  -2  

ـــة مـــا تتســـم املشـــاورات بـــني الشـــعوب األصـــلية والوكـــاالت اً كثـــري   -63 أو املؤسســـات التجاري
احلكوميــة الســاعية إىل تنفيــذ مشــاريع اســتخراجية بــاختالالت كبــرية يف مــوازين القــوى، وعــادة مــا 
يُعــــزى ذلــــك إىل الفــــوارق الشاســــعة يف القــــدرات الفنيــــة واملاليــــة والنفــــوذ السياســــي والوصــــول إىل 

ات القطاعيـة الفاعلـة وعلـى العمـوم، يالحـظ املقـرر اخلـاص بأسـف أن الـدول أو اجلهـ. املعلومات
ويعتقد املقـرر اخلـاص . ملسألة التصدي هلذه االختالالتالقليل من االهتمام بصورة منتظمة تويل 

أن إبـــرام اتفاقـــات مســـتدامة وعادلـــة مـــع الشـــعوب األصـــلية حـــول اســـتخراج املـــوارد مـــن أقاليمهـــا 
مدروســـة ات وقبـــل كـــل شـــيء علـــى حتديـــد اخـــتالالت مـــوازين القـــوى واختـــاذ خطـــو  يتوقـــف أوالً 

  .لتصدي هلال

ويكتسـي دور احلمايـة الــذي تؤديـه الـدول أمهيــة خاصـة يف هـذا الســياق، يف حـني يتعــني   -64
علـــى الشـــركات ممارســـة العنايـــة الواجبـــة ووضـــع السياســـات واملمارســـات الراميـــة إىل ضـــمان عـــدم 

الراميــــة إىل وميكــــن أن تشــــمل التــــدابري العمليــــة . اســــتغالهلا هلــــذه االخــــتالالت يف مــــوازين القــــوى
منهـــا توظيـــف ميســـرين مســـتقلني للمشـــاورات أو املفاوضـــات، اً التصـــدي هلـــذه االخـــتالالت أمـــور 

ووضــع آليــات متويــل مــن شــأا أن تســمح للشــعوب األصــلية باالســتفادة مــن مســاعدة ومشــورة 
تقنيتني مستقلتني، ووضع إجراءات موّحـدة لتـدفق املعلومـات إىل الشـعوب األصـلية بشـأن خمـاطر 

  . شاريع االستخراجية وفوائدها املمكنةامل

  جمع المعلومات وتقاسمها  -3  

بــات مــن املفهــوم بصــفة عامــة أنــه ال بــد مــن تقيــيم أثــر عمليــات االســتخراج علــى البيئــة   -65
وينبغـــي أن تصـــل الشـــعوب األصـــلية إىل كـــل املعلومـــات اّمعـــة . وحقـــوق اإلنســـان قبـــل تنفيـــذها

الوكـاالت احلكوميـة أو الشـركات االسـتخراجية، وأن ُمتـنح فرصـة  بشأن تقييمات األثر اليت أجرا
وينبغــي أن تكفـــل . املشــاركة يف تقييمــات األثــر خــالل عمليــة التشـــاور أو غريهــا مــن اإلجــراءات

طلب إجرائها  الدول إجراء تقييمات موضوعية لألثر إما من خالل إخضاعها ملراجعة مستقلة أو
  . نفيذ املشاريع االستخراجيةدون مراقبة اجلهات الساعية إىل ت

وينبغـي الســماح بوصــول الشــعوب األصــلية التــام إىل املعلومــات املتعلقــة باجلــدوى التقنيــة   -66
ويفهـم املقـّرر اخلـاص أن الشـركات عـادة مـا . واملالية للمشاريع املقرتحـة، وبفوائـدها املاليـة املمكنـة

غـري أنـه يوصـي بتقاســم . مث يف نشـرها تعتـرب الكثـري مـن هـذه املعلومـات ملكيـة خاصـة وتـرتدد مـن
املعلومات اليت قد تعترب ملكية خاصة مع الشعوب األصلية املعنية كتـدبري ضـروري للتخفيـف مـن 



A/HRC/24/41 

GE.13-15247 22 

االخــتالالت يف مــوازين القــوى وكســب ثقــة الشــعوب األصــلية يف املفاوضــات املتعلقــة باملشــاريع، 
الرتباطهــا التــارخيي مبنــاطق إقامــة للشــعوب األصــلية ملــا عانتــه مــن حرمــان فيمــا مضــى و اً وإنصــاف
  . سريةبصورة لشركات تقاسم معلوماا وبإمكان ا. املشاريع

  التوقيت  -4  

مببـــدأ املوافقـــة احلـــرة واملســـبقة واملســـتنرية، ينبغـــي التشـــاور واالتفـــاق مـــع الشـــعوب  عمـــالً   -67
املشـروع يف األصلية بشأن املشروع االستخراجي قبل أن ترخص الدولة إلجناز أي نشاط متصل ب

أحــد أقــاليم الشــعوب األصــلية، مبــا يف ذلــك يف املنــاطق الــيت تســتخدمها هــذه الشــعوب بشــكل 
ومـــن . حصـــري وغـــري حصـــري، أو أن تقـــوم إحـــدى الشـــركات ـــذا النشـــاط أو تلتـــزم بالقيـــام بـــه

الناحيــــــة العمليــــــة، قــــــد يتعــــــني التشــــــاور واحلصــــــول علــــــى املوافقــــــة يف خمتلــــــف مراحــــــل املشــــــروع 
  .مبرحلة اإلنتاجاً من مرحلة االستكشاف إىل إقفال املشروع مرور  االستخراجي،

والحـــظ املقـــرر اخلـــاص أن أنشـــطة االستكشـــاف الراميـــة يف ايـــة املطـــاف إىل اســـتخراج   -68
املوارد تتم يف حاالت عديدة يف أقاليم الشعوب األصلية، وأن الشركات والدول ترى أن مـن غـري 

ة االستكشاف وأال حاجة إىل احلصول على املوافقة، إذا كان الضروري إجراء املشاورات يف مرحل
ويــرى املقـــرر اخلــاص أن هـــذا املوقـــف ال . ال بــد منهـــا، إىل حــني مـــنح تــرخيص باســـتخراج املـــوارد

مع مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية أو مع حق امللكية واحلقوق الثقافية وغريها اً يتماشى بتات
ية، بــالنظر إىل اآلثــار احلقيقيــة واحملتملــة إلقامــة املشــاريع االســتخراجية مــن حقــوق الشــعوب األصــل

وتكشــف التجربــة أن القيــام بنشــاط االستكشــاف وغــريه مــن األنشــطة دون . علــى هــذه احلقــوق
ثقــة لــدى المــا يعــزز شـعور انعــدام اً التشـاور مــع الشــعوب األصـلية أو احلصــول علــى موافقتهــا كثـري 

  .لوغ اتفاق ائيب بهذه الشعوب فيصبح من الصع

وفيمــــــا يتعلــــــق باملــــــدة الزمنيــــــة أيضــــــاً، ينبغــــــي أن تلتــــــزم املشــــــاورات بــــــالقيود الزمنيــــــة الــــــيت   - 69
ولكـــي تـــتمكن الشـــعوب األصـــلية . الدولـــة كمـــا تـــنص علـــى ذلـــك بعـــض الـــنظم احلاكمـــة  تفرضـــها

اـــا، إبـــرام اتفاقـــات حـــرة ومســـتنرية بشـــأن األنشـــطة الـــيت قـــد يكـــون هلـــا آثـــار عميقـــة علـــى حي  مـــن
  .تقدمها يف املشاورات ةأال ختضع لضغوط الوقت أو غريها من الضغوط وأن ُحترتم وتري   ينبغي

  مشاركة الشعوب األصلية من خالل المؤسسات الممثلة لها  -5  

تتمثـــل إحـــدى خصـــائص الشـــعوب األصـــلية يف وجـــود مؤسســـات متثلهـــا وتتخـــذ القـــرارات   - 70
تضفي على املشاورات مع الشعوب األصلية طابعـاً خمتلفـاً   نيابة عنها، وجيب أن يفهم أن هذه امليزة

كثـــرياً عـــن املشـــاورات مـــع عمـــوم النـــاس أو عـــن العمليـــات العاديـــة لتعـــاون الدولـــة أو الشـــركات مـــع 
الشـــعوب زعمـــاء ويالحـــظ املقـــرر اخلـــاص وجـــود حـــاالت جتـــاوزت فيهـــا الشـــركات والـــدول . اتمـــع

غـري أن املعـايري .  حماولـة فاشـلة لضـمان دعـم جمتمعـي واسـعاألصلية وهياكلها املعنية بصنع القرار يف
الدوليـة تقتضــي إشــراك ممثلــي الشــعوب األصــلية مــع إيــالء االعتبــار الواجــب لعملياــا املتعلقــة بصــنع 

وينبغــي تشــجيع الشــعوب األصــلية . وهــذا هــو أفضــل طريــق لضــمان الــدعم اتمعــي الواســع. القــرار
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غـري أن الـدول أو . القرارالتمثلية واملتعلقة بصنع ناسب يف مؤسساا التوازن اجلنساين املحتقيق على 
الشــركات ينبغــي أال متلــي هــذا التــوازن اجلنســاين علــى الشــعوب األصــلية أو تفرضــه عليهــا متامــاً كمــا 

  . ينبغي للشعوب األصلية االمتناع عن ذلك مع الدول والشركات

هــات الــيت يتعــني إشــراكها مــن ممثلــي وقــد حيــدث خلــط يف بعــض األحيــان يف حتديــد اجل  -71
الشـــعوب األصـــلية، يف ظـــل احتمـــال تـــأثر تنظـــيم جمتمـــع الشـــعوب األصـــلية والعديـــد مـــن جماالتـــه 

أن تنــال العوامــل التارخييــة يف بعــض احلــاالت مــن اً مبشــاريع اســتخراجية معينــة، وقــد حيــدث أيضــ
الشــعوب األصــلية الفرصــة ويف هــذه احلــاالت، ينبغــي مــنح . املؤسســات املمثلــة للشــعوب األصــلية

عن تزويدها مبا يلزم من الـدعم احلكـومي إذا رغبـت يف ذلـك، لتنظـيم نفسـها مـن  والوقت، فضالً 
  . أجل حتديد املؤسسات اليت ستمثلها يف املشاورات حول املشاريع االستخراجية

  االتفاقات والشراكات المنصفة القائمة على الحقوق  -واو  

للـدور ) 30الفقـرة (فقة احلـرة واملسـبقة واملسـتنرية، كمـا ذُكـر أعـاله يتوقف أداء مبدأ املوا  -72
املنوط به يف محاية حقوق الشعوب األصلية وإعماهلا على منح املوافقة، يف حال منحها، بشروط 

وبنــــاء عليـــه، مــــا فتــــئ يتزايـــد الــــوعي بضــــرورة أن تســـتند االتفاقــــات املربمــــة مــــع . عادلـــة ومنصــــفة
مـــة مشـــاريع اســـتخراجية داخـــل أقاليمهـــا إىل االحـــرتام التـــام حلقوقهـــا الشـــعوب األصـــلية بشـــأن إقا

املتصلة باألراضـي واملـوارد املتـأثرة، وأن تـنص علـى التوزيـع العـادل لفوائـد املشـاريع يف إطـار شـراكة 
  .حقيقية

  تخفيف األثر  -1  

قــد تــأثر يت آلثــار البيئيــة وغريهــا مــن اآلثــار الــمواجهــة أو ختفيــف االتــدابري الراميــة إىل إن   -73
أحــد املكونــات األساســية ألي اتفــاق هــي حقــوق الشــعوب األصــلية املتصــلة بأقاليمهــا ســلباً يف 

وتبني التجربـة أنـه جيـب إيـالء اهتمـام . للقيام بأنشطة استخراجية داخل أراضي الشعوب األصلية
كن خـــاص إىل األثـــر احملتمـــل هلـــذه األنشـــطة علـــى الظـــروف الصـــحية واألنشـــطة املعيشـــية واألمـــا 

وينبغي أن تستند األحكام املتعلقة باملنع والتخفيف إىل دراسات دقيقة . الثقافية أو الدينية املهمة
بــأثر اً ، وأن تتعلــق حتديــد)65انظــر الفقــرة (لآلثــار تشــارك يف إعــدادها الشــعوب األصــلية املعنيــة 

وة علــى ذلــك، وعــال. األنشــطة علــى حقــوق معينــة يعــرتف ــا القــانون احمللــي أو القــانون الــدويل
ينبغي أن تتضمن هذه األحكام آليات لرصـد املشـروع علـى أسـاس تشـاركي طيلـة فـرتة عملـه وأن 

  .ى تدابري تتناول إقفال املشروعتنص كذلك عل

ولقد اسـتخلص املقـّرر اخلـاص العـرب مـن حـاالت عديـدة وافقـت فيهـا الشـعوب األصـلية   -74
روع علــى املــوارد الطبيعيــة والثقافيــة ومعاجلــة والشــركات علــى وضــع آليــات مشــرتكة لقيــاس أثــر املشــ

وميكـن أن تـنص هـذه اآلليـات علـى اسـتمرار احلـوار بـني الشـعوب األصـلية والشـركات . هذا األثـر
ع ويسـاعد علـى بشأن أثر املشاريع، ما يفضي إىل إمكانية تعزيز ثقة الشعوب األصـلية يف املشـاري

  .بناء عالقات سليمة
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  راكة حقيقية وتقاسم األرباحترتيبات بشأن إقامة ش  -2  

دعا املقرر اخلاص إىل استخراج املوارد داخل أقاليم الشعوب األصلية بطرائق خمتلفـة عـن   -75
الطرائق التقليدية اليت حتد من حتكم الشعوب األصلية يف املشاريع االسـتخراجية وتقلـص أرباحهـا 

صـــل الثــاين أعـــاله وأشــري إليهـــا وتتمثــل إحـــدى هــذه الطرائـــق البديلــة، الـــيت نوقشــت يف الف. منهــا
وفيمــا . بــالنموذج املفّضــل، يف قيــام الشــعوب األصــلية بــإطالق عمليــة اســتخراج املــوارد وتنفيــذها

يتعلق باملشاريع االستخراجية اليت تروجهـا دول أو شـركات خارجيـة، تفّضـل طرائـق أخـرى تسـتند 
باعتبارها جهـات شـريكة إىل اتفاقات حتمي مجيع حقوق الشعوب األصلية وتضم هذه الشعوب 

  .حقيقية يف املشاريع إذ تشارك يف صنع القرارات املتعلقة باملشاريع وحتّقق األرباح على حد سواء

وينبغي أن يكون تربير استفادة الشعوب األصلية من املشاريع املنجزة داخل أقاليمهـا يف   -76
رد املســتخرجة مبوجــب القــانون فحــىت وإن مل تكــن مالكــة للمــوا: بــديهياً اً إطــار منــوذج شــراكة أمــر 

احمللــي فإــا تســمح إذ توافــق علــى إقامــة املشــاريع بالوصــول إىل هــذه املــوارد وتتخلــى عــن بــدائل 
عـن  فضـالً  -وينبغـي أن تزيـد األربـاح املاليـة املباشـرة للشـعوب األصـلية  .لتنمية أقاليمهـا مسـتقبالً 

بفضـــل  -ركات بأعمـــال خرييـــة الفوائـــد العرضـــية مـــن قبيـــل خلـــق فـــرص العمـــل أو اضـــطالع الشـــ
التعويضات اليت حيق هلا احلصول عليها مقابل السماح بالوصول إىل أقاليمها ومقابل أي تأثريات 

وكذا بفضل الرصيد االجتماعي املهـم الـذي سـامهت يف  ،)21(سلبية متفق عليها يف إطار املشروع
ن مث للشـــعوب األصـــلية ويف الوقـــت ذاتـــه، حيـــق مـــ. تكوينـــه يف املاضـــي واحلاضـــر علـــى حـــد ســـواء

االستفادة من املشـاريع االسـتخراجية الـيت تضـطلع ـا أطـراف أخـرى داخـل أقاليمهـا لكنـه ينبغـي 
 عـن أيـة رقابـة تنظيميـة قـد تفرضـها عمـالً  أن يتاح هلا خيار املشاركة يف إدارة هـذه املشـاريع فضـالً 

  .حبقها يف تقرير املصري

ص وجـــود منـــط مـــن االتفاقـــات يف بعـــض أصـــقاع ويف هـــذا الســـياق، يالحـــظ املقـــرر اخلـــا  -77
العـامل يكفــل للشــعوب األصــلية نســبة مئويــة مـن األربــاح النامجــة عــن عمليــات االســتخراج أو عــن 

ويف . غريهـا مــن أشـكال حتقيــق الـدخل ومينحهــا أدوات املشـاركة يف اختــاذ بعـض القــرارات اإلداريــة
يف عمليـة االسـتخراج، مـا يسـمح هلـا  بعض احلاالت، متنح الشعوب األصـلية املعنيـة بضـعة أسـهم

ويســعى املقــرر اخلــاص إىل رؤيــة . باملشــاركة يف اختــاذ القــرارات اإلداريــة وجــين األربــاح مــن املشــروع
ضـــرورة اً ويالحـــظ أيضـــ. املزيـــد مـــن التقـــدم يف هـــذا املضـــمار صـــوب بلـــوغ منـــاذج شـــراكة حقيقيـــة

ا املالية واإلدارية عندما تقبل اغتنام مساعدة الشعوب األصلية يف معظم احلاالت على بناء قدرا
  .هذه الفرص

__________ 

            شـــــــعب ســـــــاراماكا ضـــــــد ســــــــورينام مـــــــن احلكـــــــم الصـــــــادر يف قضـــــــية 140إىل  138انظـــــــر الفقـــــــرات مـــــــن  )21(
 ).أعاله 13شية احلا(
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  إجراءات التظلم المناسبة  -3  

ينبغي أن تدرج إجراءات التظلم املناسبة يف اتفاقات إقامة املشـاريع االسـتخراجية داخـل   -78
باملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان  أقــاليم الشــعوب األصــلية عمــالً 

ويف احلــاالت الــيت يكــون فيهــا مشــّغل املشــروع االســتخراجي شــركة ). 31إىل  25دئ مــن املبــا(
. لســـبل االنتصـــاف الـــيت تتيحهـــا الدولـــةمكملـــة تظلـــم وضـــع إجـــراءات للشـــركات خاصـــة، ينبغـــي 

االحــرتام التــام لــنظم الشــعوب األصــلية  بطريقــة تكفــلوينبغــي أن توضــع إجــراءات الــتظلم وتنفــذ 
  . لة وتسوية املنازعاتاملتعلقة بإقامة العدا

  استنتاجات وتوصيات  -خامساً   

تعرضــت الشــعوب األصــلية فــي جميــع أنحــاء العــالم لعواقــب وخيمــة، بــل مــدمرة،   -79
ورغم هذه التجارب السلبية، ينبغي التطلع إلى المسـتقبل . بسبب الصناعات االستخراجية

اجية ومصـــالح دون افتـــراض وجـــود تضـــارب كلـــي ودائـــم بـــين مصـــالح الصـــناعات االســـتخر 
غير أن نموذج استخراج الموارد ينبغي أن يختلـف عمـا هـو سـائد حاليـاً  . الشعوب األصلية

  .د استخراج الموارد داخل أراضيهاكي يتسنى مراعاة حقوق الشعوب األصلية عن

ويتمثل أحد النماذج المفضلة الستخراج الموارد الطبيعيـة داخـل أراضـي الشـعوب   -80
الشعوب من الـتحكم بنفسـها فـي عمليـات االسـتخراج مـن خـالل  األصلية في تمكين هذه

وقـــد تســـتفيد الشـــعوب األصـــلية مـــن إقامـــة شـــراكات مـــع . مبادراتهـــا ومؤسســـاتها التجاريـــة
منشــآت غيـــر أهليــة تتحلـــى بالمســـؤولية والخبــرة وتملـــك التمويـــل الجيــد إلنشـــاء شـــركاتها 

  .االستخراجية وإدارتها

ة تنفيـــذ مبادراتهــــا المتعلقــــة باســــتخراج المــــوارد وعنـــدما تختــــار الشــــعوب األصــــلي  -81
الطبيعيـة داخــل أراضــيها، ينبغــي أن تحظـى بــدعم الــدول والمجتمــع الـدولي لبنــاء مــا يلزمهــا 

  .من القدرات لهذا الغرض، وينبغي أن تعطى مبادراتها األسبقية على غيرها من المبادرات

راج الموارد، كجزء من حقهـا ومثلما يحق للشعوب األصلية تنفيذ مبادراتها الستخ  -82
في تقرير المصير، وتحديـد اسـتراتيجياتها اإلنمائيـة، يحـق لهـا رفـض تنفيـذ هـذه المبـادرات 
واالستعاضــة عنهــا بمبــادرات أخــرى بشــأن تنميتهــا المســتقبلية، وينبغــي أن تــدعم خياراتهــا 

  .اً األخرى أيض

الســتخراجية التــي ويحــق للشــعوب األصــلية وأفرادهــا االعتــراض علــى المشــاريع ا  -83
تسعى إلى تنفيـذها مؤسسـات تجاريـة تابعـة للدولـة أو لطـرف ثالـث والتعبيـر بحـزم عـن هـذا 

ـــراض ـــى المشـــاريع . االعت ـــى االعتـــراض عل وينبغـــي أن تكـــون الشـــعوب األصـــلية قـــادرة عل
االســــــتخراجية أو عـــــــدم الموافقـــــــة عليهـــــــا دون التعــــــرض ألعمـــــــال االنتقـــــــام أو العنـــــــف، 

  .االستخراجية أو التشاور بشأنها أجل قبول المشاريع لضغوطات مجحفة من أو
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وُيشــترط التقيــد بالقاعــدة العامــة المتمثلــة فــي الحصــول علــى موافقــة حــرة ومســبقة   -84
وقــد ُيشــترط . ومســتنيرة مــن الشــعوب األصــلية للقيــام بأنشــطة اســتخراجية داخــل أقاليمهــا

تـؤثر هـذه األنشـطة فيهـا،  الحصول علـى موافقـة الشـعوب األصـلية أيضـاً عنـدما يحتمـل أن
  .وذلك بحسب طبيعة األنشطة وأثرها المحتمل على ممارسة الشعوب األصلية لحقوقها

وهكذا، تضمن الموافقـة الحـرة والمسـبقة والمسـتنيرة الحقـوق المعتـرف بهـا دوليـاً   -85
  .للشعوب األصلية التي عادة ما تتأثر باألنشطة االستخراجية المنجزة داخل أقاليمها

وقـــد توضـــع اســـتثناءات محـــدودة مـــن الشـــرط العـــام المتمثـــل فـــي موافقـــة الشـــعوب   - 86
األصــلية علــى األنشــطة االســتخراجية المنجــزة داخــل أقاليمهــا، ســيما عنــدما تســتوفي القيــود 
المفروضة على الحقوق الموضوعية للشعوب األصلية معياري الضرورة والتناسب فيمـا يتعلـق 

  .مل الحترام حقوق اإلنسانبغرض عام مقنع يحدد في إطار شا

وعندما تسمح دولة ما بإقامة مشروع اسـتخراجي يـؤثر فـي الشـعوب األصـلية دون   -87
ــار أن تقــوم بــذلك، ينبغــي أن يخضــع هــذا القــرار لمراجعــة  الحصــول علــى موافقتهــا، وتخت

  . قضائية مستقلة

ال، فــي وبصــرف النظــر عمــا إذا كانــت موافقــة الشــعوب األصــلية شــرطاً صــارماً أم   -88
حـــاالت معينـــة، ينبغـــي أن تضـــمن الـــدول التشـــاور القـــائم علـــى حســـن النيـــة مـــع الشـــعوب 
األصلية بشأن األنشطة االستخراجية التـي قـد تـؤثر فيهـا وأن تبـذل مـا فـي وسـعها للوصـول 

ــى اتفــاق أو الحصــول علــى موافقــة وفــي جميــع األحــوال، تظــل الــدول ملتزمــة بــاحترام . إل
لية ويجـــب أن تكفـــل كـــذلك تنفيـــذ الضـــمانات المنطبقـــة، وحمايـــة حقـــوق الشـــعوب األصـــ

سيما الخطوات الرامية إلى الحد من القيود المفروضة على الحقوق أو إزالتها عن طريق  ال
  .لتخفيف والتعويض وتقاسم األرباحتقييمات اآلثار وتدابير ا

وينبغي أن تعتمد الشركات االسـتخراجية مـن جهتهـا سياسـات وممارسـات لضـمان   -89
للقــــانون المحلــــي اً أن تحتــــرم عملياتهــــا بجميــــع جوانبهــــا حقــــوق الشــــعوب األصــــلية وفقــــ

وينبغـي أن تبـذل الشـركات . وللمعايير الدولية، بمـا فيهـا اسـتيفاء شـرطي التشـاور والموافقـة
العنايـــة الواجبـــة لضـــمان أال تنتهـــك إجراءاتهـــا، أو تشـــارك فـــي انتهـــاك، حقـــوق الشـــعوب 

قيـــيم أي أثـــر ســـلبي حقيقـــي أو أن يحتمـــل أن يـــنجم عـــن األصـــلية، مـــن خـــالل تحديـــد وت
  .مشروع استخراج الموارد على حقوق اإلنسان

وتشــمل الشــروط التــي يتعــين علــى المؤسســات التجاريــة التابعــة للــدول أو لطــرف   -90
ثالــــث اســــتيفاؤها إلبــــرام اتفاقــــات مــــع الشــــعوب األصــــلية بشــــأن المشــــاريع االســــتخراجية 

ود نظــم رقابــة تنظيميــة كافيــة تكفــل الحمايــة لحقــوق الشــعوب وجــ: والحفــاظ عليهــا مــا يلــي
؛ )ويتعلق األمر بكـل مـن الـنظم المحليـة والـنظم التـي يمتـد تأثيرهـا خـارج اإلقلـيم(األصلية 

ومشاركة الشعوب األصلية في المخطط االستراتيجي الحكومي المتعلق باستخراج الموارد 
اجبـة، وتـوفير إجـراءات تشـاورية عادلـة ومالئمـة؛ الطبيعية وتنميتها، وبذل الشركة للعناية الو 

  .مين االتفاق بنودًا عادلة ومنصفةوتض
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وتشــــمل الميـــــزات الضــــرورية للتشـــــاور أو التفـــــاوض المالئمــــين بشـــــأن األنشـــــطة   -91
ـــوفير  االســـتخراجية تخفيـــف اخـــتالالت مـــوازين القـــوى؛ وجمـــع المعلومـــات وتقاســـمها؛ وت

يئـة خاليـة مـن الضـغوط؛ وضـمان مشـاركة الشـعوب الوقت الكافي إلجراء المشاورات فـي ب
  .األصلية من خالل المؤسسات الممثلة لها

ويجــب أن تصــاغ االتفاقــات المبرمــة مــع الشــعوب األصــلية بشــأن إقامــة مشــاريع   -92
استخراجية داخل أراضيها على نحـو يحتـرم حقوقهـا المتصـلة باألراضـي والمـوارد المتـأثرة، 

تــنص علــى التخفيــف مــن اآلثــار والتوزيــع العــادل اً كامــوينبغــي أن تتضــمن بالخصــوص أح
  .حقيقية، وأن تتضمن آليات للتظلمألرباح المشاريع في إطار شراكة 
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Annex 

[English only] 

  Summary of activities of the Special Rapporteur on the rights 
of indigenous peoples, James Anaya, 2012-2013 

1. This following details the activities carried out by the Special Rapporteur on the 
rights of indigenous peoples pursuant to his mandate since he last reported to the Human 
Rights Council in 2012. Professor James Anaya is currently in the final year of his 
mandate, which ends 30 April 2014. Accordingly, the present report is the last report he 
submits to the Human Rights Council. However, he looks forward to bringing to the 
attention of the Council, through his successor, the activities undertaken during the 
remainder of his mandate.  

2. The Special Rapporteur is grateful for the support provided by the staff at the United 
Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. He would also like to thank 
the staff and researchers of the Special Rapporteur support project at the University of 
Arizona for their on-going assistance with all aspects of his work. Further, he would like to 
thank the many indigenous peoples, Governments, United Nations bodies and agencies, 
non-governmental organizations, and others that have cooperated with him over the past 
years in the implementation of his mandate. 

 A. Coordination with other human rights mechanisms and processes 

3. Before detailing the tasks carried out under his own areas of work over the past year, 
the Special Rapporteur would like to describe to the Human Rights Council his efforts to 
coordinate with the other United Nations mechanisms that deal with indigenous issues, in 
particular the Permanent Forum on Indigenous Issues and the Expert Mechanism on the 
Rights of Indigenous Peoples. Coordination with these and other institutions is a 
fundamental aspect of the mandate of the Special Rapporteur, as the Human Rights Council 
calls on him “To work in close cooperation and coordination with other special procedures 
and subsidiary organs of the Council, in particular with the Expert Mechanism on the 
Rights of Indigenous Peoples, relevant United Nations bodies, the treaty bodies and 
regional human rights organizations;   [and] to work in close cooperation with the 
Permanent Forum on Indigenous Issues and to participate in its annual session” (Council 
resolution 15/14, para. 1 (d) and (e)). 

4. As in past years, the Special Rapporteur has participated in the annual sessions of 
these mechanisms, during which he has held parallel meetings with the numerous 
indigenous representatives and organizations that attend these sessions. These meetings 
provide a valuable opportunity for indigenous peoples to present cases of specific 
allegations of human rights violations and often result in action taken by the Special 
Rapporteur through the communications procedure, addressed below, or other follow up. 
During the sessions of the Permanent Forum and the Expert Mechanism, the Special 
Rapporteur also gave statements and participated in a lengthy interactive dialogue with 
Governments, indigenous representatives, and others present. 

5. Also with respect to coordination with United Nations processes, on several 
occasions over the past year, the Special Rapporteur has participated in preparations for the 
World Conference on Indigenous Peoples, which will be convened by the General 
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Assembly in 2014. In this connection, in December 2012, the Special Rapporteur, together 
with members of the Permanent Forum on Indigenous Issues and the Expert Mechanism on 
the Rights of Indigenous Peoples met in Guatemala to discuss their respective roles in 
preparation for and during the World Conference. The meeting included participation in 
ceremonies to mark the Oxlajuuj B’aqtun, the change of the era in the Maya calendar. In 
addition, in June 2013, the Special Rapporteur spoke at a preparatory session for the World 
Conference, held in Alta, Norway, which was hosted by the Sami Parliament of that 
country. The Alta meeting was attended by hundreds of indigenous peoples from around 
the world and resulted in an outcome document detailing their collective their expectations 
and proposals for the World Conference. 

6. The Special Rapporteur has also continued to coordinate his work with regional 
human rights institutions. Most significantly, in April 2013, he participated in an 
“Exchange Workshop on Indigenous Peoples’ Rights Between the Inter-American 
Commission on Human Rights, the ASEAN Inter-Governmental Commission on Human 
Rights and the African Commission on Human and Peoples’ Rights” in Banjul, the 
Gambia. During the meeting, the Special Rapporteur presented his work in the African 
context and globally, and exchanged information with the regional mechanisms on common 
challenges and objectives for the promotion of the rights of indigenous peoples in their 
respective work areas. He also continues to dialogue with the African Commission and the 
Inter-American Commission on cases of common concern, and has followed up with 
several Governments regarding the status of implementation of decisions previously made 
by these bodies.  

 B. Areas of work 

7. The Special Rapporteur has engaged in a range of activities within the terms of his 
mandate to monitor the human rights conditions of indigenous peoples worldwide and 
promote steps to improve those conditions. He has sought to incorporate a gender 
perspective, and be attentive to the particular vulnerabilities of indigenous children and 
youth. Overall, the Special Rapporteur has tried to develop work methods oriented towards 
constructive dialogue with Governments, indigenous peoples, non-governmental 
organizations, relevant United Nations agencies and other actors, in order to address 
challenging issues and situations and to build on advances already made. As detailed in 
previous reports to the Human Rights Council, the various activities that he has carried out 
in this spirit can be described as falling within four, interrelated spheres of activity: 
promoting good practices; country reports; cases of alleged human rights violations; and 
thematic studies. 

 1. Promotion of good practices 

8. A first area of the Special Rapporteur’s work follows from the directive given by the 
Human Rights Council “To examine ways and means of overcoming existing obstacles to 
the full and effective protection of the rights of indigenous peoples …   and to identify, 
exchange and promote best practices” (Council resolution 15/14, para. 1 (a)). The Special 
Rapporteur has been focused on working to advance legal, administrative, and 
programmatic reforms at the domestic level to implement the standards of the United 
Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and other relevant international 
instruments. 

9. In this connection, the Special Rapporteur has continued to provide technical 
assistance to Governments in their efforts to develop laws and policies that relate to 
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indigenous peoples. Most often, this technical assistance has dealt with the development of 
procedures surrounding the duty to consult with indigenous peoples about decisions that 
affect them. For example, at the request of the Government of Chile, he provided detailed 
comments on a draft regulation on indigenous consultation and participation, which he 
made public and discussed with government and indigenous representatives in November 
2012. Also, in April 2013, the Special Rapporteur gave a keynote speech at the conference, 
“The Right of Indigenous Peoples to Prior Consultation: The Role of the Ombudsmen in 
Latin America”, which was convened by the Ibero-American Federation of Ombudsmen, in 
Lima, Peru. The conference brought together the Ombudsmen and heads of national human 
rights institutions throughout Latin America, as wells as indigenous leaders and 
government officials from Peru. While in Lima the Special Rapporteur followed up on 
previous technical assistance regarding the development of a law on consultation with 
indigenous peoples and a corresponding regulation. 

10. More broadly, the Special Rapporteur has continued to encourage Governments to 
promote the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples at the national 
level. In this regard, he gave the keynote address at the Commonwealth International 
Human Rights Day expert panel entitled “Strengthened Rights Protection for Indigenous 
Peoples”, which was organized by the Commonwealth Secretariat to commemorate 
International Human Rights Day, on 10 December 2012 in Geneva, Switzerland. In his 
statement, the Special Rapporteur emphasized that the Declaration presents the way 
forward for engagement with indigenous peoples in a succession of steps in the process of 
shedding the legacies of colonization. He urged the Commonwealth countries to reflect on 
the Declaration with a view towards developing measures to implement its terms. 

11. Also in furtherance of his mandate to promote good practices, the Special 
Rapporteur has, on an on-going basis, provided inputs into various United Nations 
processes and activities that relate to indigenous peoples. Of note in this regard since last 
reporting to the Human Rights Council are the following: 

• In March 2013, the Special Rapporteur participated in an “Expert Focus Group 
Seminar on Free, Prior and Informed Consent of Indigenous Peoples” and a “High 
Level Meeting on Engagement and Dialogue with Indigenous Peoples”, hosted by 
the World Bank. The meetings, which took place in Manila, Philippines, were 
carried out in the context of the World Bank’s review of its environmental and social 
safeguard policies, including its Operational Policy 4.10 on indigenous peoples, 
which apply to the Bank’s lending for investments in specific projects. In his 
statements at the meetings, the Special Rapporteur emphasized that the revised 
policy should be consistent with rights of indigenous peoples affirmed in the United 
Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. He further urged that the 
policies that apply to all the Bank’s financial and technical assistance, and not just 
its investment lending, be reviewed to ensure consistency with the Declaration. 

• In February 2013, the Special Rapporteur provided the keynote address at the 
indigenous panel that opened the current session of the Intergovernmental 
Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge 
and Folklore, in Geneva. This Committee of the World Intellectual Property 
Organization was meeting to discuss a draft instrument on intellectual property 
rights and the protection of genetic resources and associated traditional knowledge. 
In his statement, the Special Rapporteur examined how the concepts of state 
sovereignty and property, which have been central to discussions at the 
Intergovernmental Committee, relate to the rights of indigenous peoples. 

• In December 2012, The Special Rapporteur participated in the first Forum on 
Business and Human Rights in Geneva, Switzerland. The Special Rapporteur spoke 
at a panel on business affecting indigenous peoples. In his statement, Professor 
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Anaya emphasized that there is a “need for change in the current state of affairs if 
indigenous rights standards are to have a meaningful effect on State and corporate 
policies and action as they relate to indigenous peoples”. He also provided an update 
on his on-going study on the issue of extractive industries affecting indigenous 
peoples. 

• Finally, the Special Rapporteur has on numerous occasions, at the request of various 
United Nations institutions and specialized agencies, provided inputs into document 
being prepared that relate to indigenous peoples. These documents have mostly 
related to policies on consultation and free, prior and informed consent, as was the 
case with documents developed by the Food and Agriculture Organization of the 
United Nations and the United Nations Global Compact, for which the Special 
Rapporteur provided orientations and comments. 

 2. Country reports 

12. A second area of the Special Rapporteur’s work involves investigating and reporting 
on the overall human rights situations of indigenous peoples in selected countries. The 
reports of the country situations include conclusions and recommendations aimed at 
strengthening good practices, identifying areas of concern, and improving the human rights 
conditions of indigenous peoples. The reporting process involves a visit to the countries 
under review, including to the capital and selected places of concern within the country, 
during which the Special Rapporteur interacts with Government representatives, indigenous 
communities from different regions and a cross section of civil society actors that work on 
issues relevant to indigenous peoples.  

13. Since the Special Rapporteur’s last report to the Human Rights Council, he has 
completed country visits to El Salvador, Namibia, and Panama. The reports on the situation 
of indigenous peoples in Namibia and El Salvador are included as addendums to the main 
thematic report (A/HRC/24/41/Add.1 and A/HRC/24/41/Add.2, respectively). The Special 
Rapporteur is in the process of drafting his report on the situation of indigenous peoples in 
Panama, following a visit to that country in July 2013, and that report will be presented to 
the Human Rights Council in 2014. 

14. In addition, in March 2013, the Special Rapporteur held a consultation in Kuala 
Lumpur, Malaysia with indigenous representatives from countries throughout the Asia 
region, and on the basis of these consultations, prepared a report, which will be published 
as an addendum to the present report (A/HRC/24/41/Add.4). The Special Rapporteur was 
very pleased with the comprehensive information that was provided by indigenous 
representatives during the consultation, and was grateful for the assistance of the Asia 
Indigenous Peoples Pact and the Malaysia National Human Rights Institution, SUHAKAM, 
for their work in hosting and organizing that event.  

15. Later this year the Special Rapporteur will be carrying out a visit to Peru, and he 
hopes also to receive confirmation from Canada for dates to visit that country before the 
end of 2013. He also looks forward to visiting one or two additional  countries before his 
mandate ends in May 2014. 

 3. Examination of specific allegations of human rights violations 

16. On an on-going basis, the Special Rapporteur has responded to specific cases of 
alleged human rights violations. A fundamental aspect of the mandate of the Special 
Rapporteur is to “To gather, request, receive and exchange information and 
communications from all relevant sources, including Governments, indigenous peoples and 
their communities and organizations, on alleged violations of the rights of indigenous 
peoples” (Council resolution 15/14, paragraph 1 (b)).  
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17. Within the resources available to him, the Special Rapporteur does his best to act on 
all submissions that include complete and well-documented information, in cases that 
involve violations of the rights of indigenous peoples that may not be adequately addressed 
by domestic authorities. Full copies of letters sent and replies received are contained in the 
Joint Communications Report of Special Procedures Mandate Holders issued periodically 
by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (A/HRC/22/67 
and Corrs. 1 and 2, and A/HRC/23/51). Over the past year, the Special Rapporteur 
examined a total 37 cases in the following countries: Australia, Bangladesh, Botswana, 
Brazil, Cameroon, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Ethiopia, Guatemala, Israel, 
Kenya, Mexico, Nepal, New Zealand, Nicaragua, Peru, Philippines, Russian Federation, 
Suriname, United Republic of Tanzania, United States of America, and the Bolivarian 
Republic of Venezuela. 

18. The Special Rapporteur has placed a special importance on following up on the 
situations reviewed, issuing in numerous cases observations and recommendations to the 
Governments concerned. Summaries of all letters sent by the Special Rapporteur and 
replies received by Governments since last reporting to the Human Rights Council, as well 
as observations and recommendations issued by the Special Rapporteur in these cases, are 
contained in an addendum to the present report (A/HRC/24/41/Add.5).  

19. The cases addressed over the past year reveal that many ongoing barriers to the full 
enjoyment of the rights of indigenous peoples persist throughout the world. These cases 
involve threats to the enjoyment of indigenous peoples’ rights to their traditional lands and 
resources, acts of violence against indigenous peoples and individuals, including against 
indigenous women and children, the forced removal of indigenous peoples for large-scale 
development projects, the suppression of indigenous peoples own forms of organization 
and self-government, and conditions of poverty and related socials ills that are perpetuated 
by patterns of discrimination. 

20. Also, on several occasions since last reporting to the Human Rights Council, the 
Special Rapporteur has issued public statements concerning situations that, in his view, 
require immediate and urgent attention by the Governments concerned. Public statements 
were issued in relation to the following situations: acts of violence between indigenous 
Tagaeri-Taromenane and Waorani peoples of the Yasuní Biosphere Reserve, Ecuador; 
rising tensions and violence against indigenous peoples by  non-indigenous settlers in the 
Bosawas Reserve, Nicaragua; protests by First Nations and a month-long hunger strike by 
the Chief of the Attawapiskat First Nation, in Canada; violent clashes between indigenous 
protesters and members of the military that resulted in the death of six indigenous persons, 
in Guatemala; the imminent sale of land that encompasses a site of spiritual significance to 
indigenous peoples in South Dakota, United States; and a process of dialogue to address the 
military presence in the Nasa territory, Colombia.  

 4. Thematic studies 

21. For the past three years, the thrust of the thematic focus of the Special Rapporteur 
has been on the issue of extractive industries affecting indigenous peoples. The Special 
Rapporteur’s last report on this issue is contained in the main report presented to the 
Human Rights Council this year. As detailed in the main report, over the past year, the 
Special Rapporteur has participated in numerous meetings to gather perspectives on the 
issue from indigenous peoples, Governments, and companies, including meetings in 
Australia, Norway, Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
and the United States. Additionally, as part of his study, he launched an online forum to 
gather examples of specific extractive projects that are being carried out in or near 
indigenous peoples territories. The Special Rapporteur is grateful for the numerous 



A/HRC/24/41 

33 GE.13-15247 

contributions provided through these media from indigenous peoples, Governments, 
companies, and non-governmental organizations from around the world.  

22. A second area of thematic focus of the Special Rapporteur has been to provide 
comments on the need to harmonize the myriad activities within the United Nations system 
that affect indigenous peoples. In 2012, the Special Rapporteur’s report to the General 
Assembly (A/67/301) provided an overview of the various processes and programmes 
within the United Nations system that are of particular relevance to indigenous peoples or 
about which indigenous peoples have expressed concern. These include processes and 
programmes related to UNESCO; the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations; the World Intellectual Property Organization; and the World Bank Group; as well 
as processes carried out within the framework of United Nations treaties like the 
Convention on Biological Diversity and the United Nations Framework Convention on 
Climate Change.  

23. The Special Rapporteur notes that the United Nations has done important work to 
promote the rights of indigenous peoples but that greater effort is needed to ensure that all 
actions within the United Nations system that affect indigenous peoples are in harmony 
with international standards, particularly those standards articulated in the United Nations 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 

        


