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  قدمةامل -  أوالً
شـركات  "املعنونـة  دولية العمل الحلقة  ٢٠٠٨ديسمرب /نون األول كا٤ و٣ُعِقدت يف موسكو يومي       - ١

 ."املنازعـات تـسوية   وضع إطار للتشاور وتقاسم املنافع و      :املوارد الطبيعية والشعوب األصلية وحقوق اإلنسان     
 االحتاديف  ارجية  الشؤون اخل حلقوق اإلنسان بدعم من وزارة      السامية  مفوضية األمم املتحدة    ونظمت حلقة العمل    

  .للشعوب األصلية يف الشمال والشرق األقصى طة الروسيةالرابوبالتعاون مع  الروسي

االستخراجية ات  والصناعة األصليشعوببني الالقائمة استعراض العالقة يف العمل ومتثل الغرض من حلقة   - ٢
 بني األطراف فيما  عمليات التشاور   ) أ: (ية، هي من منظور حقوق اإلنسان، مع التركيز على ثالثة مواضيع رئيس         

ة تسويالكفيلة بوسائل ال) ج( ؛مع الشعوب األصليةالنشاط االقتصادي تقاسم املنافع املتأتية من     طرق  ) ب (؛كافة
التعاون بني الشعوب األصلية مناذج فرصة للتعلم من اص وجه خوأتاحت حلقة العمل ب. يف حال نشوهبااملنازعات 
على مشروع إطار أعدته مفوضـية      يعلّق املشاركون    أن   توقعاًكان م و. جاربالتالعرب املستخلصة من هذه     وت  والشركا

ـ   شـأن ، والذي مـن     التشاور وتقاسم املنافع وتسوية املنازعات    ان بصدد   حلقوق اإلنس السامية  األمم املتحدة    ه ه أن يوّج
  .لشعوب األصليةاأهولة بامل استخراج املوارد الطبيعية يف املناطقاالضطالع بأنشطة ركات اليت تسعى إىل الش

 وشـركات   السكان األصـليني  عمل بشأن   قة ال حل ريراستعراض تق وُدعي املشاركون قبل االجتماع إىل        - ٣
املفوضـية يف    عقدهتا    وحقوق اإلنسان، اليت   ، املوارد الطبيعية والطاقة والتعدين    التيف جما  العاملةالقطاع اخلاص   

منظـورات  بشأن  عمل  الة  وتقرير حلق ،  )E/CN.4/Sub.2/AC.4/2002/3الوثيقة   (٢٠٠١رب  ديسم/كانون األول 
بقضايا الشعوب األصلية يف  اليت نظمها املنتدى الدائم املعينوالشعوب األصلية والشركات الصناعية  لعالقات بنيا

  .)١(ساليخارد، االحتاد الروسي

 من ما طرأ مؤخراًإىل عمل، اليت قدمتها إىل حلقة المذكرة املعلومات األساسية  يف  االنتباهولفتت املفوضية  - ٤
عالن األمم املتحـدة     إل ٢٠٠٧سبتمرب  /يف أيلول  اجلمعية العامة  اعتمادها  املناقشات، مبا في  فيما يتصل ب  تطورات  

والقطـاع   بني الدولفيما املفاوضات ميكن االستفادة منها يف توجيه     ثيقة  هي و بشأن حقوق الشعوب األصلية، و    
 آلية   وقدمت أيضاً  .لشعوببشأن هذه ا   معايري حقوق اإلنسان املعترف هبا       والشعوب األصلية على أساس    اخلاص

وضـع   لطاراًإ، ٢٠٠٨أكتوبر / حبقوق الشعوب األصلية اليت عقدت دورهتا األوىل يف تشرين األولتعلقةاخلرباء امل 
ها املشاركة  في، مبات من الشركاظ أن عدداًوِحولُ. تقدرهتا على إجراء الدراسا من خاللستقبل توجيهات يف امل

وضعت مبادئ توجيهية وممارسات ذات صلة هتدف إىل تطبيق معـايري           قد  ،   العاملي ألمم املتحدة ا اتفاقمنها يف   
 يط علماً ِحكما أُ .  واجملتمعات احمللية  شعوب األصلية  مع ال  احتسني عالقاهت  خصوصاً، و على أعماهلا حقوق اإلنسان   

 مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسـسات           املمثل اخلاص لألمني العام املعين    بأعمال  
  مايـة  احل"اإلطار الذي وضعه بشأن السياسة العامة بالنسبة حللقة العمـل واملعنـون             أمهية  بوالتجارية  األعمال  

  ."حترام واالنتصافاالو

  
                                                      

  .www.un.org/esa/socdev/unpfii: انظر موقع املنتدى الدائم على اإلنترنت بالرجوع إىل العنوان التايل  )١(
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   افتتاح حلقة العمل– ثانياً
. فريق األمم املتحدة القطرييف قوق اإلنسان  حلالرئيسير ستشاالسيد ديرك هيبيكر، املالعمل افتتح حلقة   - ٥

الحتاد الروسي  يف ا ممثل عن وزارة الشؤون اخلارجية      وأدىل بعبارات الترحيب كل من السيد ميخائيل توديشيف،         
بافيل سولياندزيغا من املنتدى الدائم  ، والسيد   للشعوب األصلية يف الشمال والشرق األقصى     ة  طة الروسي عن الراب و

الشعوب األصلية وحدة  منسق ، فيما حدد أهداف حلقة العمل السيد جوليان برغر،املعين بقضايا الشعوب األصلية
 السيد هيبيكر أنشطة حلقـة      وأدار. راقبني فرصة تقدمي أنفسهم   املرباء و وأُتيحت أمام اخل  . واألقليات يف املفوضية  

فوضية والسيد سـولياندزيغا     بالنيابة عن امل   ثاين السيد برغر  اليوم ال  أنشطتها يف    أدارالعمل يف يومها األول، بينما      
 ملخـصاً فوضية  املعلى أن تعد     واتُّفق. للشعوب األصلية يف الشمال والشرق األقصى     ة  طة الروسي نيابة عن الراب  
  .وإقرارهين من أجل اإلدالء بتعليقات عليه اخلرباء املدعو على العمل وتعممهبأنشطة حلقة 

  احلالة دراسات -  ثالثاً
  االحتاد الروسي - ألف 

لغـاز  نتاج ا  ثاين أكرب شركة إل    قدم االحتاد الروسي دراسيت حالة اثنتني، تتعلق أوالمها بشركة نوفاتيك،           - ٦
بـشركة  تتعلـق   فالثانيـة   أما الدراسة   . كم ذايت قاطعة يامال نينيتز املتمتعة حب    تعمل يف م  ، واليت   الطبيعي يف البلد  

 شـعوب ا علـى    لطاقة الكهرمائية، واليت تؤثر أنشطته    توليد ا شركات الروسية ل  كربى ال روسجيدرو، وهي من    
لتحديات اليت تواجهها الشركة  لوصفاً شركة نوفاتيكجلنة إدارة وأورد السيد ليونيد ميخيلسن رئيس . اإلفينكس
يف عام و. كم ذايتتمتعة حبقاطعة يامال نينيتز املمبعملياهتا إطار تنفيذ  باملسائل البيئية وعالقات العمل يف صلفيما يت
. ة بأنشطة الشركةاملتضررالنينيتز شعوب  لصاحلاالجتماعية واالقتصادية  للشؤون ناجماًالشركة بر، وضعت ٢٠٠٥
فرضته رط  هو ش الشعوب األصلية، و  املعنية ب الدولية  لتمويل  ؤسسة ا  مل ٧معيار األداء رقم    مع  هذا الربنامج   ويتفق  

رابطات النينيتز  ن الترتيبات اليت وضعت مع      أالكسندر مريونوف   وأوضح السيد   . ايلاملؤسسة لكي تقدم الدعم امل    
ؤسسة تولـوا رصـد     ظفي امل مووأشار إىل أن    .  وزعمائه أعضاء اجملتمع احمللي  ت إىل اجتماعات ُعِقدت مع      استند

التعاون  النينيتز حيدد أوجه  املعنية بسكانليةاحملنظمة املع ، ُوقِّع اتفاق م٢٠٠٨نوفمرب /يف تشرين الثاينو. املشروع
إنـشاء  البنية األساسية، مثل اإلسكان والنقل و     ملشاريع   الشركة الدعم    قدمتو. شعوب األصلية  وال ةبني الشرك 
  .قتصاديةاالجتماعية واالة ويالصحاملشاريع الطرق و

يامال مقاطعة  رابطة الشعوب األصلية يفوأشارت السيدة ماريا كليموفا، رئيسة فرع بوروفسكي التابع ل    - ٧
إىل أن ، للشعوب األصلية يف الشمال والـشرق األقـصى  ة طة الروسي الراب رئيسةونائب، كم ذايتنينيتز املتمتعة حب 

وحىت . الشعوب األصلية  ب تقليدياًاملأهولة  نسبة كبرية من الثروة النفطية والغاز من املناطق         االحتاد الروسي يستمد    
 على أسـباب معيـشة       وتؤثر سلباً   بيئياً ف دماراً ختلّهذه املناطق   التنمية يف   ات، فقد كانت أنشطة     يفترة التسعين 

 نظراً،  هاقضاياإلثارة  حتجاجات  االتنظيم  خيار آخر غري    الشعوب األصلية   ، ليس لدى    ومبدئياً. الشعوب األصلية 
وافقـت  ما  عنـد ،  ٢٠٠٠يف السنوات األخرية، وخاصة منذ عام       هذا األمر   تغري  و. اوضللتفآليات  لعدم وجود   

كليموفا أن شـركة نوفاتيـك      السيدة  ت  وأوضح. اجملتمع احمللي ملناقشة شواغله   ب ةمباشرعلى أن تلتقي    الشركة  
 دون احلـصول    أهنا ال ختصص األراضي ألغراض التنمية من      الكثري ملساعدة الشعوب األصلية، و    تواصل اآلن فعل    
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 للمجال أمام الشعوب  تنمية متبادلة املنافع، إفساحاًالقصد من وراء ذلك هو حتقيق  و. ة شعوب النينيتز  على موافق 
ها من الناحية التقليدية، واالستفادة يف الوقت نفسه من فرص العمل           واقتصادمعيشتها  سبل  األصلية للحفاظ على    

  .النفط والغازاملتاحة فيما خيص أنشطة التنمية يف جمال صناعة 

ـ وذُِكر أن ال. سني هذا الوضع يف حت أسهمت  بعض العوامل اليت    هناك  أن  ويبدو    - ٨ افظ دور الذي قام به احمل
من ممارسة بعـض     الدوليةتمويل  مؤسسة ال كما متكنت   . بيئة مواتية للتفاوض واملصاحلة   قد هيأ   والسلطات احمللية   

 بشأنواضح   نظام   غيبةيف  و. الشركةها بصفتها جهة مسامهة يف مشروع       التوجيهية ودور ها  مبادئبفضل  الضغط  
األصلية، والقـدرة   الشعوب  مباشرة مع   يصبح استعداد الشركة للتحاور     لشعوب األصلية،   اة أراضي   حقوق ملكي 

  .من بني الشروط الالزمة لنهج توفيقي قائم على حسن النيةرابطات النينيتز ل التنظيمية

 لتوليـد الطاقـة  واسع النطاق  مشروع  حالة   الروسية للطاقة الكهرمائية  وعرض ممثل شركة روسجيدرو       - ٩
 حنـو املتأثرة باملشروع   املنطقة  ويقطن  . نطقة سيبرييا مب ٢٠١٨- ٢٠١٧  السنتني ترةفيف  ُيزمع تطويره   الكهرمائية  

وقد بدأت جلسات . لرنةغزالن ال كرعاة تقليدياًويعيش الكثري منهم ،  نسمة من شعوب اإلفينك األصلية     ٧ ٠٠٠
يف الوقت ال يوجد  و. أي تقييم ألثر املشروع على البيئة     يف هذا الصدد، بيد أنه مل ُيجر حلد اآلن          االستماع العامة   

. ٢٠٠٩املشروع يف عام     لإلحباط، ألن من الضروري تقدمي       مما ميثل مصدراً  احلاضر حوار مع الشعوب األصلية،      
 دىعلى امل لتلبية احتياجات االحتاد الروسي من الطاقة الكهربائية        املشروع  دافع املتحدث بالقول إنه ال غىن عن        و
من األنشطة االقتصادية من شأهنا أن تستفيد ، وضئيلةاجملتمعات احمللية   يفعملال فرص  إىل أنوأشار أيضاً. لطويلا

، فقد للشعوب األصلية يف الشمال والشرق األقصى طة الروسية الرابثلممبافيل سولياندزيغا، أما السيد . للشركة
 أن مـضيفاً نتـائج،  ها مل حتقق  ولكن،اقشات مع الشركةمنه جرت قبل ثالث سنوات حماولة إلجراء   أشار إىل أن  

وسط  شعوب اإلفينك تتعرض لإلقصاء من أراضيها     ذكر أن و. متدنالثقة بني الشركة والشعوب األصلية      مستوى  
  .التقليدية سبل معيشتهم صمت مطبق، مما سيكون له انعكاسات سلبية على

  كاليدونيا اجلديدة - باء 

، ممثل جلنة ريبو نوو، وهي رابطة معنية      رافائيل مابو من السيد   ن كاليدونيا اجلديدة    ة م قُّدمت دراسة حال    - ١٠
نائب رئـيس   بينكي،  رافائيل؛ والسيد   للجنةاحمامي  ألكامي،   -  بوكيه؛ والسيد جريومي    الكاناك األصلية بشعوب  
، ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلوليف  و.  املعنية الشركةوهي    إنكو، فايليف شركة   لدولية  املؤسسية والعالقات ا  شؤون  شعبة ال 

منطقـة اجلنـوب   اتفاق التنمية املستدامة يف بعنوان بني الشركة وأربع من منظمات شعوب الكاناك،    اتفاق  ُوقِّع  
شـعوب  سيما تاريخ الصراع بني      الوسياق هذا االتفاق،    ورأى مقدمو الدراسة أن من الضروري فهم        . الكبري

 الذي )اتفاق نوميا( ١٩٩٨القرار الذي اختذ يف عام يف الثمانينيات، و  وخصوصاً وحكومة فرنسا،ةكاناك األصليال
  .٢٠١٤االستقالل التام يف عام بشأن جراء استفتاء إ وك،الكانالشعوب ستقالل منح مزيد من االلى نص ع

 منطقة غورو تعدين النيكل يف بشأن اًامتياز ١٩٩٢يف  شركة إنكوقد منحت  السلطات الفرنسية وكانت  - ١١
، بدأت ١٩٩٩يف عام و .لشركة إنكوتابعة الفرعية ال نيكلرو غوشركة ، وذلك من خالل جنوب اجلزيرةقعة الوا

صراعات خطرية  فقد نشبت بعد ذلك      السيد مابو،     جاء على لسان    ملا ووفقاً. بناء املنجم والبنية التحتية   بالشركة  
الكانـاك  شعوب  ، قررت   ٢٠٠٦عام  يف  و. مواجهات مع الشرطة واجليش   أدت بدورها إىل حصول     مع الشركة   



A/HRC/EMRIP/2009/5 
Page 5 

 مـن  الشركةما تقوم به من القوانني البيئية الفرنسية يف احملاكم لالعتراض على    كذلك   واالستفادة   تهاقضيتدويل  
 استولت شركة فايل على شركة إنكو       ويف ذلك احلني  . الكاناكشعوب  صاحل  وأصدرت احملاكم قرارها ل   . عمليات
من عدة  بعد سنوات   و.  للمصاحلة كثر ميالً إىل اتباع هنج أ   اليت سعت    إنكو   ، أال وهي فايل   ل شركة جديدة  لتشكّ

  . املتضررةالشعوب األصليةمع اتفاق توصلت فايل إنكو إىل املفاوضات، 

ومتويل  ،عّما حلق هبا من أضرار اجتماعية وثقافية      آلية لتعويض اجملتمعات احمللية     وضع  االتفاق على   ونص    - ١٢
ممثلني عن الشعوب   مؤسسة يتألف جملسها من مثانية      أنشأت الشركة   التفاق،  ل اًتنفيذو. امةمشاريع التنمية املستد  

على  ة سن ٣٥بتوفري األموال ملدة     الشركةوتلتزم  . املنجمعمال  عن  واحد  وممثل   لشركةعن ا  وممثلني اثنني    ةاألصلي
ويشمل . يف الفترة الالحقة ر سنوياً مليون دوال١,٤ و يف السنوات اخلمس األوىل، دوالريني مال٦,٩: النحو التايل

شجري املنطقة تإعادة يتوىل اجملتمع احمللي إدارته بشأن لتمويل برنامج  تقريباً مليون دوالر ٢٥,٩ قدره مبلغاًاالتفاق 
  . يف املستقبلكما يفسح االتفاق اجملال أمام توفري إمكانية التفاوض. عاماً ٣٠ فترة على مدى

 لقة الدراسـية،  ا ذات صلة بأهداف احل    هناسة االنتباه إىل عدد من العوامل اليت يرو       واسترعى مقدمو الدر    - ١٣
ها يف ملكية   قوقحبلشعوب األصلية يف كاليدونيا اجلديدة أو        با  اعتراف السلطات الفرنسية رمسياً    غيبةإىل  وا  وأشار

ب الكاناك علـى   وشعن توافق   ألقانون الفرنسي   ا  ألحكام وفقاًوعليه، فإن من غري الضروري      . التقليديةأراضيها  
املعارضة لتشغيل املنجم إىل القيام الكاناك ولذلك، اضطرت شعوب . من أمالك الدولةتشغيل املنجم، ألن األرض 

 أن شعوب الكاناك    مابو السيد   وأفاد.  مباشرة التفاوض مع الشركة   عن   عوضاًاحملاكم  اللجوء إىل   احتجاجات و ب
ـ     مع الشركة  اتعامالهتيف  احملاكم و ات لقضيتها لدى    استعانت يف تقدمي ما يلزم من مربر       احلقوق  على حد سواء، ب

 من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية،  ٣٢املادة  خصوصاً للشعوب األصلية، و  دولياً راسخةال
  .القانونيةواالتفاقات النظم املستمدة من بلدان مثل كندا عن مثلة األو

نتيجـة   أسهم يف حتقيـق      الذي أدته شركة فايل إنكو ومفاوضها بوصفه دوراً       دور  ل با  أيضاً وقد اعُترف   - ١٤
الثقة مـع    بأن بناء    وسلّم،  شواغلهلفهم ثقافة اجملتمع و   د بينكي اجلهود اليت بذهلا      ووصف السي .  للطرفني مقبولة

كرامـة  حتفظ يف عملية   القانون واالخنراط   قتضيات  السيد مابو أن هناك فجوة بني م      وذكر  . اجملتمع أمر ال بد منه    
  .الشعوب األصلية على أساس الشراكة

 اليت  الصراعات اخلطرية ه ينبغي إدانة    أنذكرت  على هذه القضية،    ولدى تعليق السيدة دايس ممثلة اليونان         - ١٥
تتمتع ينبغي أن   اليت  انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان      بوصفها   إىل مواجهات مع الشرطة واجليش،    أدت بدورها   

بشأن حقوق  األمم املتحدة    إلعالن    وفقاً االشعوب األصلية ومحاية حقوقه   بد من احترام     الو. وب الكاناك شعهبا  
واملـستنرية  عن علـم    ينبغي بذل جهود الحترام مبادئ حسن النية واملوافقة احلرة واملسبقة           و. الشعوب األصلية 
  .للشعوب األصلية

  جنوب أفريقيا - جيم 

احلالة املعروضة من جنوب    كز املوارد القانونية يف كيب تاون،       و حمام يف مر   قدم السيد هينك مسيث، وه      - ١٦
ـ    بقرارات  املثال  ويتعلق  .  املعين السكان األصليني جمتمع  اليت متثل   أفريقيا    مجاعـة اكم لـصاحل    صادرة عـن احمل
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مثال فريد من   وهو  ،  ١٩٩٤إعادة األراضي لسنة    مبوجب قانون   الناما األصلية    إىل شعوب    ةريتشتريسفيلد املنتمي 
جوهر ويتمثل . فريقياأنوب جبالشعوب األصلية ُينظر فيها يف مبدأ ملكية أراضي هذه هي املرة األوىل اليت نوعه ألن 

البة باألراضـي وحمكمـة      حمكمة املط  - لمحاكم الثالث املعنية  الشعوب األصلية استطاع أن يثبت ل     أن جمتمع   يف  القضية  
  .عنصرينتيجة تطبيق قوانني قائمة على التمييز الراضيه ُجّرد من ملكيته ألأنه  - احملكمة الدستوريةالعليا واالستئناف 

 العشرينيات، فقد بدأت فيهـا       احمللي يف  هلذا اجملتمع األراضي التقليدية   يف  املاس  ولدى اكتشاف أحجار      - ١٧
فيها إىل شـركة     حقوق التعدين    الحقاً ونقلت. تابعة للتاج الربيطاين   بعد أن أُعِلن عن أهنا أراض        التعدينأنشطة  

ت ّمُض رأت احملكمة أنه يف الوقت الذي     و. باي للتنمية ومن مث إىل شركة أليكسكور احملدودة املسؤولية        لكسندر  أ
 اليت فيها مبوجـب   واملعادناضي األرمتع مبلكيةتت ت ريتشتريسفيلد كان  مجاعةفإن  استخراج املاس،   ألغراض  األراضي   فيه

لألرض احملكمة الدستورية أن احلق يف امللكية اجلماعية        رأت  ،  ٢٠٠٣يف عام   و.  أراض مباحة  تعتربن العام، وهي ال     القانو
رأت كما . ضع حلماية الدستورهو حق خيو، يف جنوب أفريقيااملطبق جزء من القانون ة هو ألصليمبوجب قانون الشعوب ا

  .ات ملكية األراضي، مبا فيها املعادن والتعويض يفاهحقسترد ت ريتشتريسفيلد أن مجاعة من حق احملكمة أن

 مجاعـة جرى التفاوض على االتفاق اخلاص باسـتيطان أراضـي   احملكمة الدستورية،   قرار  صدور  وبعد    - ١٨
 وحكومة جنـوب أفريقيـا وشـركة        ة املعني اجلماعة من جانب    ٢٠٠٧ريتشتريسفيلد ومت توقيع االتفاق يف عام       

هكتـار مـن     ٨٤ ٠٠٠ ما مساحته    ملكية يف   ا حقوقه االتفاقأحكام  مبوجب   عةاجلما تواستعاد. أليكسكور
هم اخلاصة بالعمليات اليت تضطلع هبا شركة  يف املائة من حصة األس٤٩ على نسبة اضي واملعادن، وحصل أيضاًاألر
ـ  . ) للدولة تعوديف املائة    ٥١احلصة األخرى البالغة نسبتها     (باي التابعة لشركة أليكسكور     لكسندر  أ هـذه   تكما ُمنِح

  . مليون دوالر١٩، أي ما يعادل حنو  عاما٧٠ًأكثر من ملدة املاس عن أنشطة استخراج أحجار  تعويضات اجلماعة

ن احملكمة العليا يف جنـوب      األصلية وشركة أليكسكور أل   ناما   شعوب ال  مجاعةوتسىن إبرام االتفاق بني       - ١٩
الـشركة  مطالبـة  وأسفر ذلك عن . اليت فيها ألراضي واملعادن   ة ا اعترفت حبقوق الشعوب املعنية يف ملكي     فريقيا  أ
القانونية واستغرقت القضية . اعلى قدم املساواة بغية احلصول على موافقتهالناما  مجاعةلدخول يف مفاوضات مع با

 يف هـذا    ائيُوِضع ترتيب هن  عندما   ٢٠٠٧وحىت عام    ١٩٩٨  عام من اعتباراًتسع سنوات،   واملفاوضات بشأهنا   
إىل  مصلحة   صاحبةمن  ة  األصليحال الشعوب    غّيرالسيد مسيث أن القرار الذي اختذته احملكمة        والحظ  . املضمار
  .املساومةالتفاوض وعلى عزز وضعها من حيث القدرة و حقوقصاحبة 

  كندا - دال 

خاصـة  انية  ائتم ذلك إقامتها لعالقة     يف الدستور، مبا يف   تتمتع الشعوب األصلية يف كندا حبقوق راسخة          - ٢٠
أثبت و.  باألراضي ةاملطالباتفاقات  عاهدات أو   مبوجب امل ماية  التمتع باحل  و ،مع احلكومة االحتادية  مبنية على الثقة    

املعروضة القضية وتبّين يف . ة مواردهاأراضيها وتنميملكية من الدعاوى القضائية حقوق الشعوب األصلية يف عدد 
أن ،  يل إنكـو   شركة فا  أيضاًمثّلت  اتفاق و إبرام  بشأن   مجاعتهانيابة عن   ت   تفاوض يت، ال باينإيزابيل  السيدة   من

بـشأن  اتفاق   التفاوض مع احلكومة على      ن تواصال اإىل الشعوب األصلية كانت   تني   اإلينو واإلنويت املنتمي   مجاعيت
رغم بلشركة  ومصاحل اةاألصلي التوفيق بني مصاحل الشعوب وأمكن. النيكلمعدن اكتشاف  عنداملطالبة باألراضي 

  .ي باألراضةاملطالبعدم التوصل إىل اتفاق هنائي بشأن 
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اآلثار اليت حيتمل أن خيلفهـا املـنجم        إىل أن مشاركة الشعوب األصلية يف تقييم        وأشارت السيدة باين      - ٢١
نافع اآلثار واملاتفاقات وحددت املفاوضات بشأن . أمر حاسم لتحقيق النجاحعلى البيئة النيكل املقترح الستخراج 

 عيـشة وسبل امل باألراضي  التقليدية   اعالقاهت الثقافية و  امارساهتفيما يتصل مب  الشعوب األصلية   حمددة لدى   شواغل  
التدريب والعمالة  املذكورة احلصول على اجلماعةوتود . مع الشركة الثقةعالقات أداة لبناء  كانتكما ، املتوارثة
هي ترتيبـات   و  أال خاصاً انشغاالًومثة مسألة تثري    . سائل البيئية التجارية وكذلك املشاركة يف امل    األعمال  وفرص  
 الذي ُيعترب مـصدر كـسب   كسر اجلليد البحريبأشهر الشتاء ا يعين القيام يف  مم،  ة بواسطة السفن  املقترحالنقل  
  . للشعوب األصليةحيوي

 مجاعيتيف املائة من     ٧٥ نسبة زادت على     هوصّوتت لصاحل سبع سنوات   واستغرق التفاوض على االتفاق       - ٢٢
فـرص   وتوفري   عن طريق صندوق استئماين   دار  جمموعة تعويضات تُ  على تقدمي    االتفاق   نطويوي. واإلنويت اإلينو
 يف املائة من القوى العاملة      ٥٤( يف املائة من القوى العاملة من اجملتمعات احمللية          ٥٠استخدام ما نسبته  دف  هبعمل  
منح اإلجازات  سياسة   قبيل   التنوع الثقايف، من  تأخذ يف احلسبان    روف عمل   ، وظ )ةاألصليالشعوب  من  هي   حالياً

حكومات الشعوب  تكليف  ، و  والصيانة ،املوقع، والنقل اجلوي   يف   دمات لتقدمي اخل  ة جتاري أعمالرص  فالثقافية، و 
جتريها ناقشات  مببدأ  ت لتسوية املنازعات اآلثار واملنافع آلية    اتفاقات  وتتضمن  . محاية البيئة بدور يف ميدان    األصلية  

إىل ، و نويـت واإل اإلينو   مجاعيتزعماء   الشركة و  دوائر أعلى مثل رئيس   إحالتها إىل   وميكن  ،  تنفيذ مشتركة جلنة  
  .املنازعات يف حسم عدد من نوقد ُوفقت اللجان حلد اآل. األمرى  اقتضنإاحملاكم، 

والحظـت  . جين فوائـده  يع األطراف أهنا ست   مجيف ضرورة أن ترى     هذا املشروع   وتتمثل العرب املستخلصة من       -٢٣
بناء قدرات الشعوب   أن  يف االعتبار، و   أُنِصت إليها وأُِخذت     قدآراءها  تعرف أن   احمللية أن   اجملتمعات  على  أن  باين  السيدة  

. بنـاء املـصداقية    من أجل    واقعية نزيهة و  االتصاالتأن من الضروري أن تكون      لشركة، و تتبعها ا األصلية سياسة جيدة    
  .ةطيبعالقات قامة إل التريث على أمهية تاملالية، وشدداملسائل االجتماعية والبيئية ال تقل أمهية عن سائل  أن املأوضحتو

ة إىل إثارة ألصليشعوب ااالتفاقات املربمة بني الشركات وال وغريها من Voisey Bayة قضيوأدى عرض   - ٢٤
التجاريـة هلـذه    نـافع   ؤال بشأن امل  معرض ردها على س   ذكرت السيدة باين يف     و. عدد من األسئلة والتعليقات   

إنتاجية نسبتها   قدرة   األمر الذي أدى إىل بلوغ    إجيابية للغاية   احملققة  النتائج   أن   الشركة رأت عموماً  االتفاقات أن   
إقامة عالقات طيبة بـني  و  عن العمل، التغيب واخنفاض مستويات    ،شهرأمخسة  مضي   يف املائة يف املنجم بعد       ٨٠
 من األعمال التجارية للشعوب األصلية مبلغاًاملشروع بلغت عائدات باإلضافة إىل ذلك، و. وة العاملة والشركةالق

  .تقريباً مليون دوالر ١٠٠قدره 

كـون  تظ أنه قد وِحولُ. لشعوب األصليةامزايا التفاوض على ترتيبات إنصاف      وجرى نقاش حمدد حول       - ٢٥
 اجملتمعات احمللية قد ال تتمتع أن وحظ أيضاًلُلكن و.  لفترة طويلةاًشركة أرباحالمل حتقق يف حال معينة هناك خماطر 
ـ التفضيلية املمنوحة ل  عاملة  ومثة حاجة إىل فهم امل    . الشركة إن مل متتلك حصة يف       أطول أجالً جبين فوائد    شعوب ل

حلصول علـى    ا التفضيليةكما تتطلب هذه املعاملة      ،لعمالةوضوع ا ضمن سياق أوسع مل   ،  العمالةاألصلية يف جمال    
  .النقابات العماليةوتفهم من دعم 
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تفاقات الا عن    عاماً عرضاً لشماهيئة كندا املعنية بشؤون اهلنود وسكان ال      دوغ باغيت من    وقّدم السيد     - ٢٦
عمليـة   مـن    ما مل تكن جزءاً   ،  غري مشروط قانوناً  هذه االتفاقات    ومع أن إبرام     .بلدهاخلاصة باآلثار واملنافع يف     

االتفاقات ختلف أنواع ملأمثلة السيد باغيت وقدم . إبرامها، فإن احلكومة تشجع الشركات على  باألراضيملطالبةا
  . يف كندااملعمول هبا حالياً

معـايري األداء   إطـار اجملموعـة اإلداري و     ، عن   BG  شركات جمموعةوحتدث السيد هيو آتووتر، ممثل        - ٢٧
. الدوليةلتمويل ؤسسة ا اخلاص مب٧ستند إىل معيار األداء رقم  يوكالمها، الشعوب األصليةبفيما يتعلق االجتماعي 
أستراليا :  اجملموعة، وهي  شاريعة متضررة مب  أصلي مجاعاتتوجد فيها   بلدان  أربعة   تعمل يف    BGجمموعة  وذكر أن   

عن األجنـاس    دراساتويف أستراليا، اضطلعت الشركة بإجراء      . كندا واهلند  و )متعددة القوميات دولة  (بوليفيا  و
إبرام على  مطالبات حمتملة من مطالبات الشعوب األصلية باألراضي، وهي تواصل التفاوض وحددت مثاينالبشرية 
تمثل تن سياسة الشركة أىل املتحدث إشار أو. مع هذه اجلماعاتبشأن استخدام أراضي الشعوب األصلية اتفاقات 

 برغم  صحيحةباعتبارها مطالبات   وذلك  األراضي،   ب الشعوب األصلية ت   بشأن مطالبا   إجيابية "افتراضية"سياسة  يف اعتماد   
لة بوليفيا أما بالنسبة حلا.  اإلنصاف والنفقات الرأمساليةأليتركزت املناقشات على مس وت.يف البلد املعين االعتراف هبا قانوناً  

اجلارية فيها هي بـصدد  فاوضات ملفإن ا ،   بعمليات قليلة  BGتضطلع جمموعة شركات    ، حيث   )الدولة املتعددة القوميات  (
مشاركة الذي ينص على  يدروكربوناهلبشأن  مؤخراًالقانون املعتمد يف سياق ة تتواصل مناقشتها جمموعة استثمار اجتماعي

 ،موضـع التنفيـذ   اجتماعية واقتصادية   بوضع خطوط أساسية    سياستها   يف إطار    BGوتطالب جمموعة   . اجملتمعات احمللية 
 والتشاور مع اخلرباء بـشأن      ،ةوفهم طبيعة أراضي الشعوب األصلي     ،لقضايا الرئيسية للشعوب األصلية   اد  حديتب واملبادرة
  .للمشروعاملقدم منها مستقل ملستوى الدعم  وإجراء استعراض ،هذه الشعوبقضايا 

ني الثاين،  مشروع ساخالعن االحتاد الروسييف خالني للطاقة اسممثل شركة ، غ بازالييفأوليوتكلّم السيد   - ٢٨
الذي ُووجه مبعارضـة شـديدة مـن    و الغاز الطبيعي يف العاملإنتاج عمليات مشاريع تنفيذ   من أكرب    واحدوهو  

ثالثـي  وتوقيـع اتفـاق     مفاوضات  للمشروع عن إجراء    انتقادات اجملتمعات احمللية    وأسفرت  . الشعوب األصلية 
ومبوجب شروط . للشعوب األصلية احملليةاملنظمة ساخالني وسلطات وشركة األطراف يف هناية املطاف من جانب ال

نهـضة  اللدعم    بالدعم، منها أنشطة خمصصة حتديداً     عدد من األنشطة االجتماعية واالقتصادية    سيحظى  االتفاق،  
للـشعوب األصـلية يف    طة الروسيةالرابوشدد املتحدث على الدور الرئيسي الذي تضطلع به . الثقافية واللغوية

  .يف االتفاقشريكان ناشطان ورويب وأشار إىل أن البنك الدويل والبنك املركزي األ، قصىالشمال والشرق األ

 اخلاص ٧ الدولية، معلومات عن معيار األداء رقم تمويلثل مؤسسة المم، وقّدم السيد رومان نوفوزهيلوف  - ٢٩
املخاطر والتبعات إىل تقليل أن املعيار يهدف إىل وذكر . شأن الشعوب األصلية ب٢٠٠٦ واملعتمد يف عام ؤسسةبامل

 غري املمثلة اليت تتألف منـها الـشعوب       الضرر بأفقر الفئات املهّمشة     التنمية  أال تلحق أنشطة    ، وضمان   أدىن حد 
االمتثال ضمان  روع من أجل    ستعراض املش الاملؤسسة  العملية اليت تضطلع هبا     ، ووصف   األصلية يف أغلب األحيان   

ليس لديها ال متّول املشاريع غري املطابقة لسياساهتا واليت على أن املؤسسة املتحدث كما شدد . ٧عيار األداء رقم مل
 نطوي علـى  ي املعياروذكر أن   . ذكورمعيار امل ُمتفق عليها مع املؤسسة ألغراض االمتثال لل      خطط عمل ملموسة    

الواسع اجملتمعات احمللية عم فيما خيص داالستخراجية ات البنك الدويل لقطاع الصناعاملتعلقة باستعراض لتزامات الا
وأضـاف أن   . إجراء مشاورات حرة ومسبقة عن علم مع الشعوب األصلية        مفهوم  ا تعزز   للمشاريع، وأهن النطاق  
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 اخلاصة  معايري األداء  على أساس موضوعة  وعية  طدئ  هي جمموعة مبا  ، و التعادلدرجت يف مبادئ     مماثلة أُ  اًشروط
  .عاملشاريمتويل باملؤسسة لتستفيد منها منظمات 

صندوق باتاين اإلمنائي الدويل للشعوب األصلية يف الشمال وسيبرييا وأوضحت السيدة يانا دوردينا، ممثلة   - ٣٠
ـ ، وأن   منظمتها قد أنشئت إلقامة اتصاالت مع القطاع اخلـاص        ، أن   وأقصى الشرق من االحتاد الروسي      هامهمت

حتّمـل املزيـد مـن      على  لتشجيعها  السلطات احمللية   تنظيم حلقات دراسية إقليمية مع الشركات و      هي  الرئيسية  
. ة األصليشعوب المجاعاتإجراء مناقشات مباشرة مع على تشجيع ال واحترام املعايري البيئية وية جتاه اجملتمعسؤولامل

ة مع  طيب عالقات   تعترض سبيل إقامة  ال تزال هناك صعوبات     املتحدثة قوهلا بإبداء مالحظة مفادها أنه       واختتمت  
قوق الشعوب األصلية،   مع أن الدستور يعترف حب    إىل أنه   ت  ، وأشار سوابقها يف املاضي  ركات الروسية بسبب    الش

متض قدماً، وبالتايل ظلت هذه الشعوب  أراضي الشعوب األصلية مل بقانوناًاختاذ تدابري حمددة لالعتراف فإن عملية 
  .عند التعامل مع الشركات يف وضع غري موات

نيابة  تريبودي بالستيفانياة، قدّمت السيدة الدراسات احلخصصة لاملعمل اجلزء املتعلق حبلقة الوبعد اختتام   - ٣١
وحقـوق  بشأن األعمال التجاريـة     قوق اإلنسان حملة عامة عن عمل األمم املتحدة          األمم املتحدة حل   عن مفوضية 
إطـار لألعمـال    :  واالنتصاف احلماية واالحترام "املعنون  إطار السياسة العامة    عرضت بوجه خاص    اإلنسان، و 

املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبـسألة حقـوق         السيد جون روجي،    الذي وضعه   ،  "التجارية وحقوق اإلنسان  
 جملس  ، الذي أقّره  طارويتكون هذا اإل  . التجاريةاألعمال  اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات        

محاية حقـوق    يف   واجب الدولة : ، وهي األمهية من حيث الثقل و    مجيعاًمتساوية  حقوق اإلنسان، من ثالثة مبادئ أساسية       
؛ حترام حقـوق اإلنـسان    ن ا مسؤولية الشركات ع  واألعمال التجارية؛   ها  أطراف ثالثة، مبا في   انتهاكها من   اإلنسان من   
  .قوق اإلنسانحللشركات لرتاعات النامجة عن انتهاك اللتصدي لأكثر فعالية انتصاف إجياد سبل واحلاجة إىل 

للـشركات الـيت     وضع إطار حلقوق اإلنسان   باملفوضية  وأجريت يف أعقاب ذلك مناقشة عامة حول أمهية قيام            -٣٢
 باألعمال اليت تواصل    ُيحاط علماً بأن   أوصيلكن  وقد حظيت املبادرة بالتأييد بشكل عام، و      . تعمل مع الشعوب األصلية   

قائمة اخلاصة بالشركات وتوجيهات الـسياسة العامـة        واملبادئ التوجيهية ال   ماملنتدى الدائ ك،  النهوض هبا هيئات أخرى   
  .مل ُتحسم فيها املشاكل بعدئيسية رطار مسائل استراتيجية يتناول اإلبأن  وأوصي أيضاً. الناشئة عن والية املمثل اخلاص

   التوصيات-  رابعاً
واصلة العمل  مبحلقوق اإلنسان   السامية   مفوضية األمم املتحدة  أنشطتها بتوصية   ة العمل   حلق تتمتاخ  - ٣٣

حلقـة العمـل إىل   كما طلبـت   . والصناعات االستخراجية ان والشعوب األصلية    قوق اإلنس بشأن مسألة ح  
مبثابة إطار عمل لتنفيذ منظور حقوق اإلنسان تكون وضع مبادئ توجيهية خبصوص واصل العمل تاملفوضية أن 

مبا ، وذلك  وأقاليمهابأنشطة على أراضي الشعوب األصليةغبة يف االضطالع رااالستخراجية ال فيما يتعلق بالصناعات
  .إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية وغريه من معايري حقوق اإلنسان ذات الصلةيتمشى و

 -  -  -  -  -  


