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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  واالقتصادية  املدنية والسياسية،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان
  ك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذل

 تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية              
  للسكان األصليني، السيد جيمس أنايا

  موجز    
إىل جملس حقـوق اإلنـسان      الثالث الذي يقدمه    السنوي  هذا التقرير هو التقرير       

كان األصليني، الـسيد    املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للس        
ويقدم املقرر اخلاص يف هذا التقرير موجزاً عـن         . ٦/١٢لس  اجملجيمس أنايا، عمالً بقرار     

مبا يف ذلك التعاون مع اآلليات الدولية       ،  فذت خالل السنة الثانية من واليته     األنشطة اليت نُ  
االت عمله واإلقليمية األخرى بشأن حقوق الشعوب األصلية وكذلك األنشطة املتصلة مبج  

تعزيز املمارسات اجليدة؛ والدراسـات املواضـيعية؛ والتقـارير         : الرئيسية األربعة، وهي  
  . حلقوق اإلنسانوالبالغات املتصلة باالنتهاكات املزعومة القطرية؛
الـيت تتحملـها    سؤولية  ل امل س املقرر اخلاص اجلزء الثاين من تقريره لتحلي       ويكّر  

       وب األصلية يف سياق توقعـات اجملتمـع الـدويل يف          الشركات فيما يتعلق حبقوق الشع    
  . الصددهذا
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٣-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ٢٥-٤  .............................................................موجز األنشطة  - ثانياً  

  ٣  ٩-٤  ................األخرىالتنسيق مع اآلليات واهليئات العاملية واإلقليمية   - ألف     
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  ٨  ٨٠-٢٦  ........................مسؤولية الشركات فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية  - ثالثاً  
  ١٠  ٣٨-٣٣  ........................مسؤولية الشركات فيما خيص حقوق اإلنسان  - ألف     
  املعايري الدولية املتعلقة مبسؤولية الشركات يف جمـال احتـرام حقـوق             -  باء     

  ١٢  ٤٥-٣٩  ..................................................الشعوب األصلية
  تعلق بواجب احتـرام حقـوق     اليقظة الواجبة فيما ي   توخي الشركات     - جيم     
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A/HRC/15/37 

3 GE.10-15073 

  مقدمة  -أوالً 
ُيقّدم املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني             -١

  .٦/١٢لس اجملهذا التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان، عمالً بقرار 
موجزاً لألنشطة اليت اضطلع هبا املقرر اخلـاص يف         ،   األول اجلزءيف  ،   التقرير ويعرض  -٢

يف اجلزء الثاين من التقرير حتليالً ملسؤولية الشركات        املقرر اخلاص   ويعرض  .  واليته أداءسياق  
وتتطرق . فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسان للشعوب األصلية يف إطار املعايري الدولية القائمة           

أنشطة املقرر اخلاص والتقييمات اليت أجراهـا يف جمـاالت   إىل ذا التقرير  هلإلضافات  خمتلف ا 
  .)٢٥-١٠انظر الفقرات (عمله 

 األمم املتحـدة    يةويعرب املقرر اخلاص عن تقديره للدعم الذي قدمه موظفو مفوض           -٣
 املقـرر  يود أيضاً أن يشكر املوظفني والباحثني يف برنامج دعم هو  و.  حلقوق اإلنسان  ةالسامي

يود املقـرر   و. اخلاص التابع جلامعة والية أريزونا على دعمهم املستمر جلميع جوانب عمله          
واحلكومـات، واهليئـات    ،  أن يتقدم بالشكر للكثري من الشعوب األصـلية       كذلك  اخلاص  

واملنظمات غري احلكومية، وغريها من الكيانـات واألفـراد         ،  واآلليات التابعة لألمم املتحدة   
يعرب عن  يود املقرر اخلاص أن     وأخرياً،  . ونوا معه خالل السنة املاضية لتنفيذ واليته      الذين تعا 

) اجمللس الدويل للسالم للدول والـشعوب واألقليـات  (للمنظمة غري احلكومية كريدا   شكره  
  . ملا قدماه من دعم إلعداد هذا التقرير،ومركز اليونسكو ملقاطعة كاتالونيا

  موجز األنشطة  - ثانياً  

  التنسيق مع اآلليات واهليئات العاملية واإلقليمية األخرى  - فأل  
تعاونه مع اآلليات األخرى    املقرر اخلاص، خالل السنة الثانية من مدة واليته،         واصل    -٤

حمفل األمم املتحدة   وخباصة  ،  الشعوب األصلية وضوع  ُتعىن مب التابعة ملنظومة األمم املتحدة اليت      
عمـالً  ،  ب األصلية، وآلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية       الدائم املعين بقضايا الشعو   

  . )١(بالتكليف الصادر عن جملس حقوق اإلنسان
شارك يف  فقد  ،  وكجزء من جهود املقرر اخلاص للتنسيق والتعاون مع هذه اآلليات           -٥

.  اخلـرباء الدائم وآليةاحملفل يف اجتماع ُعقد يف نيويورك مع ممثلي     ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 
كل طرف من   كان هناك تبادل للمعلومات فيما يتعلق بربامج عمل         ،  وخالل هذا االجتماع  

__________ 

 ).ه(١، الفقرة ٦/١٢قرار جملس حقوق اإلنسان  )١(



A/HRC/15/37 

GE.10-15073 4 

    وجرى حتليل سبل حتديد مسارات أنشطتهم املختلفة هبـدف جعلـها           هذه األطراف الثالثة    
  .أكثر فعالية

قدهتا عمل آلية اخلرباء، شارك املقرر اخلاص يف مشاورة إقليمية ع         املسامهة يف   وهبدف    -٦
مبـشاركة  ،   يف تايالند  ٢٠١٠يناير  /منظمة ميثاق الشعوب األصلية يف آسيا يف كانون الثاين        

مسامهته يف جمال البحوث اليت      وقّدم املقرر اخلاص يف ذلك االجتماع     . أعضاء يف آلية اخلرباء   
  .جتريها آلية اخلرباء حالياً يف ما يتعلق حبق الشعوب األصلية يف املشاركة

سعى املقرر اخلاص أيضاً لتنسيق جهوده مع اهليئات األخـرى   ،  عام املاضي وخالل ال   -٧
شارك املقـرر   ،  ولتحقيق هذه الغاية  .  منظومة األمم املتحدة   على نطاق املعنية حبقوق اإلنسان    

، ٢٠٠٩ديـسمرب   / يف كانون األول  ،  ُعقد أوهلما يف ترينيداد وتوباغو    يف اجتماعني   اخلاص  
/ يف كانون الثـاين تايلند وثانيهما يف ،  حلقوق اإلنسانةدة السامياألمم املتحونظمته مفوضية   

  .ةالسامياملفوضية ونظمه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالتعاون مع ، ٢٠١٠يناير 
الـدائم   احملفلاجتماعات على هامش دوريت أيضاً، عقدت  جهود التنسيق   ويف إطار     -٨

الفرصة مما أتاح هلم    نظمات اليت تتحدث بامسها،     وآلية اخلرباء مع ممثلي الشعوب األصلية وامل      
وجرت تلك االجتماعـات خـالل   .  بلداهنميفاملقرر اخلاص على األوضاع احملددة   الطالع  

/ والدورة الثالثة آللية اخلرباء يف متوز     ،  ٢٠١٠أبريل  /يف نيسان ،  الدائمللمحفل  الدورة التاسعة   
صة أيضاً للمقرر اخلاص للقـاء ممثلـي        سنحت الفر ،  وخالل هاتني الدورتني  . ٢٠١٠يوليه  

  .خمتلف الدول واهليئات التابعة لألمم املتحدة ملناقشة القضايا ذات الصلة بواليته
جلنة البلدان  يف   بأعضاء   ٢٠١٠التقى املقرر اخلاص يف عام      ،  وعلى الصعيد اإلقليمي    -٩

ن القـضايا ذات    األمريكية حلقوق اإلنسان الستعراض خمتلف أشكال التنسيق والتعاون بشأ        
 يف حلقـة دراسـية      ٢٠١٠يونيه  /أيضاً يف حزيران  املقرر اخلاص   شارك  قد  و. الصلة بواليته 

شعوب أصـلية مـن أمريكـا     قادة  كان هدفها تدريب     نظمتها أمانة جلنة البلدان األمريكية    
  .الشمالية على اآلليات اخلاصة حبقوق اإلنسان يف النظام الدويل ويف نظم البلدان األمريكية

  جماالت العمل  - باء  
واصل املقرر اخلاص تطوير أساليب     ،  إىل جانب التنسيق مع اآلليات الدولية األخرى        -١٠

تعزيـز املمارسـات اجليـدة؛ والدراسـات        :  وهي ةعمله يف جماالت عمله الرئيسية األربع     
  .سانوالبالغات املتصلة باالنتهاكات املزعومة حلقوق اإلناملواضيعية؛ والتقارير القطرية؛ 
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  تعزيز املمارسات اجليدة  -١  
 فيمـا خيـص   ملقرر اخلاص   إىل ا مبوجب الوالية اليت أسندها جملس حقوق اإلنسان          -١١

يف تعزيز إجراء اإلصالحات    املقرر اخلاص   استمر  ،  )٢("وتعزيزها. .. حتديد أفضل املمارسات  "
الـواردة يف إعـالن األمـم     لتفعيل املعايريالقانونية واإلدارية والربناجمية على املستوى احمللي     

  .املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية وغريه من الصكوك الدولية ذات الصلة
ذه األنشطة التروجيية بناء على طلبـات قدمتـها   هباملقرر اخلاص أحياناً  ضطلع  وقد ا   -١٢

لنظم لاحلكومات للحصول على مشورته التقنية فيما يتعلق باإلصالحات اليت تنوي إجراءها            
اليت دعت املقرر اخلاص للقيـام      ،  مع حكومة إكوادور  مثالً  وهذا ما حدث    .  احمللية انونيةالق
  لتقدمي مساعدته التقنية بشأن صياغة تشريع      ٢٠٠٩ديسمرب  /زيارة إىل البلد يف كانون األول     ب

وجـرت  .  ملواءمة الوالية القضائية للشعوب األصلية مع الواليـة القـضائية العاديـة    جديد
قام هبـا إىل     اليت كان املقرر اخلاص قد       ةالزيارنتائج  لك من تلك الزيارة ملتابعة      االستفادة كذ 

 عملية اإلصالح   بشأنلبلد يف السنة السابقة واليت قّدم على إثرها سلسلة من املالحظات            هذا ا 
وعقب هذه األنشطة اخلاصة باملتابعة، أعـد املقـرر       . )٣(الدستوري اليت شهدهتا البالد حينها    

  . )٤(يراً قّدم فيه مالحظات وتوصيات إضافية إىل احلكومةاخلاص تقر
ومن بني األنشطة اليت قام هبا املقرر اخلاص أيضاً هبدف تعزيز املمارسـات اجليـدة                 -١٣

 لصاحل اعتماد اجلمعية العامة إلعالن ٢٠٠٧االتصال حبكومات البلدان اليت مل تصّوت يف عام 
يالحظ املقرر اخلـاص مـع      ،  ويف هذا الصدد  . ةاألمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلي     

االرتياح أن احلكومة النيوزيلندية قد أعربت عن دعمها الرمسي لإلعالن خالل الدورة األخرية 
  . الدائمللمحفل

، ويعرب املقرر اخلاص كذلك عن ارتياحه للبيان الذي أدىل به ممثل الواليات املتحدة          -١٤
ث أعلن أن حكومة بالده تقوم مبراجعـة موقفهـا مـن     الدائم أيضاً، حي  احملفلخالل دورة   

احلاكمـة   حييط املقرر اخلاص علماً بأن       كما. اإلعالن يف ضوء تشريعاهتا وسياساهتا الداخلية     
  كنـدا  فيه أن تأكد) خطاب العرش  (٢٠١٠مارس  / آذار ٣ ببيان يف    تلكندا قد أدل  العامة  

والقـوانني  الكنـدي  ع الدسـتور  مبا يتفق م"اإلعالن " خطوات على طريق اعتماد   ستتخذ  "
األغلبية ستنضمان إىل   وإذا ما تأكدت هذه املبادرات، فإن الواليات املتحدة وكندا          ". الكندية

مـن  سيجعل  لدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت تدعم اإلعالن، األمر الذي           من ا الساحقة  
  .معارضته أمراً جتاوزه الزمن

__________ 

 ).أ(١املرجع نفسه، الفقرة  )٢(
 .، املرفق األولA/HRC/9/9/Add.1الوثيقة  )٣(
 .A/HRC/15/37/Add.7الوثيقة  )٤(
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التعدد الثقايف وصناعة الـنفط     "رر اخلاص يف ندوة     ، شارك املق  ٢٠١٠مايو  /ويف أيار   -١٥
كولومبيا، حيث  ،  اليت عقدت يف قرطاجنة   " والغاز يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب      

 ومنطقـة البحـر   يف أمريكا الالتينيةوالغاز الطبيعي شركات النفط ل الرابطة اإلقليميةنظمتها  
مقرر اخلاص لكي يعرض على ممثلـي ومـديري         تلك الندوة فرصة لل   وقد أتاحت   . الكارييب

شركات النفط والغاز يف املنطقة وجهة نظره بشأن مسؤولية الشركات اخلاصـة يف معرفـة               
  . املعايريالدولية بشأن حقوق الشعوب األصلية واحترام تلك املعايري 
عمليـة صـوغ    بصفة استشارية يف     املقرر اخلاص    شارك،  ٢٠١٠يوليه  / ويف متوز   -١٦

حاليـاً يف   وهو مشروع جيري إعـداده       ،الشعوب األصلية قانون بشأن التشاور مع     مشروع  
 األمـم  يةوتشكل املشورة اليت قدمها املقرر اخلاص جزءاً من مبادرة مكتب مفوض       . كولومبيا

أداء تشاركية يف إطار    الذي جيري حالياً عملية     يف كولومبيا    حلقوق اإلنسان    ةاملتحدة السامي 
من املنحدرين  استشارة الشعوب واجملتمعات األصلية والكولومبيني      تمثل يف   الدولة لواجبها امل  

 الداخليـة   لوزارةأصل أفريقي، وذلك بناء على طلب تقدم به فريق االستشارة املسبقة التابع             
  . والعدل يف كولومبيا

  الدراسات املواضيعية  -٢  
ية حبقوق الشعوب األصـلية     إقراراً بالدور املركزي الذي تضطلع به آلية اخلرباء املعن          -١٧

واصل املقرر اخلاص تقدمي دعمه لعمل آلية اخلرباء يف         ،  إعداد الدراسات املواضيعية  فيما خيص   
 املقرر اخلاص، على غرار ما      واصل،  وباإلضافة إىل ذلك  . ) أعاله ٦انظر الفقرة   (هذا الصدد   

خمتلف األنشطة اليت   إطار    بشأن املسائل املتكررة يف   إجراء حتقيقاته   ،  يف السنوات السابقة  فعله  
، واليت تعكس أمناطاً واسعة النطاق أو مشاكل مشتركة تواجههـا           يضطلع هبا عمالً بواليته   

 أبـدى ، وخالل هذا العـام . التمتع حبقوق اإلنسان اخلاصة هبابفيما يتعلق الشعوب األصلية   
عوب األصـلية،   تحليل دور الشركات فيما يتعلق حبقوق الـش       باملقرر اخلاص اهتماماً خاصاً     

  ). أدناه٩١-٢٦الفقرات (بالتفصيل اجلزء الثاين من هذا التقرير يتناوهلا وهي املسألة اليت 
اقترح املقرر اخلـاص    ،  الدائماحملفل  وبناء على توصية    تلك التحقيقات،   وكجزء من     -١٨

 ٢٠٠٩أكتـوبر   /سبانيا وشارك فيه يف تـشرين األول      بإعقد اجتماع للخرباء يف سيتغيس،      
هذا أجرى  قد   و .غري احلكوميتني كريدا ومركز اليونسكو ملقاطعة كاتالونيا      اية املنظمتني   برع

اليت تزاوهلا الـشركات    نشطة االستخراجية   األاالجتماع حتليالً ملصادر الرتاعات الناشئة عن       
 .الرتاعـات تلك  العاملة يف أراضي الشعوب األصلية، وكذلك اآلليات املمكنة ملنع وتسوية           

  . هذا التقريريف إعداد املناقشات اليت جرت خالل االجتماع مدخال هاماً شكلتقد و
دراسـتها مـسألة    أو يعتزم    األخرى اليت يدرسها املقرر اخلاص       املواضيعومن بني     -١٩

التعددية القانونية والقانون العريف للشعوب األصلية، وحالة الشعوب األصلية اليت تعـيش يف             
  . واألفراد األصليني الذين يعيشون يف املناطق احلضريةعزلة طوعية، وحالة اجملتمعات
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  التقارير القطرية  -٣  
خالل هذه الفترة، واصل املقرر اخلاص عمله يف جمال البحوث وإعداد التقارير بشأن حالة                -٢٠

  .حكومات تلك البلداندعوة من حقوق اإلنسان للشعوب األصلية يف بلدان حمددة، بناء على 
تقارير ،  األخري إىل جملس حقوق اإلنسان    تقريره  منذ تقدمي   ر اخلاص، و  قد أعد املقر  و  -٢١
من االحتاد  زار كالً   و )٥(سترالياأ وكولومبيا و  لشعوب األصلية يف كل من بوتسوانا     احالة  عن  

الشعب الـصامي يف    تقليدياً   الذي يشمل األراضي اليت يقيم فيها        وإقليم صامي ،  )٦(الروسي
 عـن احلالـة العامـة       مجع املعلومات وذلك هبدف   ،  )٨(نيوزلنداو )٧(بلدان الشمال األورويب  

تلقى املقرر اخلاص مؤشرات إجيابية     ،  وخالل السنة املاضية  . للشعوب األصلية يف تلك البلدان    
  .هلما يف املستقبلزيارهتما من حكوميت مجهورية الكونغو والسلفادور فيما خيص احتمال 

   اإلنسان بانتهاكات حقوقاملتعلقة االدعاءات   -٤  
أسندها إليه جملس حقوق اإلنـسان، يف        الوالية اليت    إطار يف   ،استمر املقرر اخلاص    -٢٢

مجع املعلومات والرسائل وطلبها وتلقيها وتبادهلا من مجيع املصادر ذات الصلة، مبا يف ذلك              "
 من احلكومات والسكان األصليني وجمتمعاهتم ومنظماهتم، فيما يتصل باالنتهاكات املزعومة         

ما يزال املقرر اخلاص يقـوم       ولتحقيق ذلك،  )٩("ملا هلم من حقوق إنسان وحريات أساسية      
          إقامـة حـوار تعـاوين منـتظم مـع مجيـع           "بإعداد استراتيجيات طويلة األجل يف إطار       

  . )١٠("اجلهات الفاعلة
 سلسلة من املالحظات   وَضَع،  وعلى أساس حبث املقرر اخلاص للعديد من احلاالت         -٢٣

لحكومات واألطراف األخرى لينبغي يرى أنه التفصيلية وأعد توصيات بشأن اإلجراءات اليت    
. معاجلة هذه احلاالت يف إطار املعايري الدولية ذات الـصلة         اختاذها   ،االقتضاءحسب   ،املعنية

املصحوب مبلخص للرسائل اليت    ،  )١اإلضافة   (البالغاتوَترِد هذه املالحظات يف تقريره عن       
وبـذلك،  .  إىل احلكومات والردود اليت تلقاها منها أو تلك املذكورة يف تقارير خاصة            بعثها

لـق روح مـن    خلوكذلك  ،  تحديد املسائل اجلوهرية يف حاالت حمددة     لاملقرر اخلاص   يسعى  
  .التعاون بني الدول والشعوب األصلية للبحث عن حلول بناءة للمشاكل القائمة

__________ 

 . على التوايلAdd.4 وAdd.3 وA/HRC/15/37/Add.2الوثيقة  )٥(
 .A/HRC/15/37/Add.5يقة الوث )٦(
 .A/HRC/15/37/Add.6الوثيقة  )٧(
 .A/HRC/15/37/Add.9الوثيقة  )٨(
 ).ب(١قرار جملس حقوق اإلنسان، الفقرة  )٩(
 ).و(١املرجع نفسه، الفقرة  )١٠(
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، ٢٠٠٩أغـسطس   /املقرر اخلاص الستراليا يف آب    وخالل زيارة   ،  ويف هذا الصدد    -٢٤
املتمثلة سترالية األسياسة احلكومة مبا يترتب على أجرى متابعة خاصة للرسائل السابقة املتعلقة 

وأََعد  .من آثار على حقوق السكان األصليني الستجابة للطوارئ يف اإلقليم الشمايلايف خطة 
حالـة  بتقريره عن   أُرفق  ،  ه بشأن هذا املوضوع   املقرر اخلاص تقريراً خاصاً يتضمن مالحظات     

  . )١١(الشعوب األصلية يف أستراليا
انتهاكات، املتعلقة حبدوث   متابعة االدعاءات احملددة    أنشطته اهلادفة إىل    وكجزء من     -٢٥
 للتحقيـق يف حالـة      ٢٠١٠يونيـه   /بزيارة إىل غواتيماال يف حزيران    املقرر اخلاص أيضاً    قام  

. سيباكابا وسان ميغيل إخيتاهواكـان  منطقيت  ضررة من منجم مارلني يف      الشعوب األصلية املت  
مبادئ التشاور مـع    بتطبيق  حبث املقرر اخلاص أيضاً القضايا العامة املتعلقة        ،  وخالل الزيارة 

  . )١٢(يما يتعلق بالصناعات االستخراجيةوال سيما ف، السكان األصليني يف البالد

  علق حبقوق الشعوب األصليةمسؤولية الشركات فيما يت  - ثالثاً  
خمتلف األنشطة اليت يقوم هبا املقـرر       إطار  من القضايا اليت تظهر بشكل متكرر يف          -٢٦

 على ،سيما الشركات عرب الوطنية   لشركات، وال اتأثري أنشطة   ما يشمل   واليته  عمالً ب اخلاص  
رأى ،  العـامل وبعد حتليل العديد من احلاالت يف مناطق خمتلفة من          . حقوق الشعوب األصلية  

املقرر اخلاص أن من الضروري تركيز حبثه املواضيعي خالل العام املاضـي علـى توضـيح                
           وفقـا  على الـشركات حتملـها يف هـذا اجملـال احملـدد           يتعني  اليت  ،  مضمون املسؤولية 
  .للمعايري الدولية

 اهتمام مسألة معقدة كانت حملهو ذلك أن دور الشركات يف جمال حقوق اإلنسان        -٢٧
 إنـشاء جلنـة     يف،   مجلة أمور  يف،  وقد انعكس هذا االهتمام   . اجملتمع الدويل ِقَبل  متزايد من   

 لوالية املمثل اخلاص لألمني العام املعـين مبـسألة          ، وجتديد اجمللس فيما بعد    ،حقوق اإلنسان 
وقـد  . )١٣(حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية ومؤسسات األعمال التجارية األخـرى         

املمثل اخلاص اهتماماً خاصاً بدور الشركات فيما يتعلق حبقوق اإلنـسان للـشعوب              بدىأ
شَرع املقرر اخلاص بالتعاون مع فريق تابع للممثل اخلاص يف العمل علـى             قد  و. )١٤(األصلية

__________ 

 .، التذييل باءA/HRC/15/37/Add.4الوثيقة  )١١(
 .A/HRC/15/37/Add.8الوثيقة  )١٢(
 .٨/٧قرار جملس حقوق اإلنسان  )١٣(
ن املشاورات اليت أجراها املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقـوق اإلنـسان              انظر التقرير املوجز ع    )١٤(

يناير / كانون الثاين  ١٩ و ١٨بوغوتا، يومي   (والشركات عرب الوطنية ومؤسسات األعمال التجارية األخرى        
ــع ):٢٠٠٧ ــى املوق -www2.ohchr.org/english/issues/trans_corporations/docs/Ruggie-Latin : عل

America-Consultation-18-19-January-2007.pdf. 
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معاجلة هذه املسألة، كما اتضح خالل اجتماع اخلرباء الذي ُعقد يف سيتغيس بشأن آليـات               
  ). أعاله١٨انظر الفقرة (لناشئة عن األنشطة االستخراجية امنع وتسوية الرتاعات 

فإن دور الـشركات    ،  هذه املسألة تتسم هبا   وعلى الرغم من العناصر املشتركة اليت         -٢٨
كما تبني يف خمتلـف     ،  فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية يتضمن عدداً من العناصر احملددة         

 الدائم املعين   واحملفلابق املعين بالسكان األصليني،     املبادرات اليت اضطلع هبا الفريق العامل الس      
كما جرى  . )١٦( حلقوق اإلنسان  ةالسامية األمم املتحدة    ضيوفوم )١٥(بقضايا الشعوب األصلية  

يف تقريـر  وذلـك  على الـشعوب األصـلية   " املشروعات العمالقة"  بيسمى آثار ما   حتليل  
حـىت  املتخذة  خمتلف املبادرات الدولية    قد حلَّلت   و. )١٧(ص السابق ملقرر اخلا أعده ا مواضيعي  

يف خلق مشاكل خطـرية تتمثـل يف        ،  بشكل متكرر ،  اآلن كيف يساهم جهل هذه احلقوق     
، وإحلـاق أضـرار دائمـة       والتشريد القسري جتريد السكان من أمالكهم، والتلوث البيئي،       

  .بالثقافات والقيم الروحية واملعارف التقليدية للشعوب األصلية
فإن األنـشطة التجاريـة يف      ،  ش يف ندوة اخلرباء اليت عقدت يف سيتغيس       وكما نوق   -٢٩

 يف إشعال فتيـل الرتاعـات االجتماعيـة         ،بوترية متزايدة تتسبب،  أراضي الشعوب األصلية    
 العنف، تسبب بدورها املزيد مـن انتـهاكات حقـوق            من اخلطرية اليت تؤدي إىل دوامات    

ر اخلاص إىل ذلك يف السابق، فـإن الـشعوب          ويف هذه احلاالت، كما أشار املقر     . اإلنسان
فالرتاعات االجتماعية املتصلة بأنـشطة الـشركات       : املتضرراألصلية ليست الطرف الوحيد     

 على املصاحل االقتصادية    تأثرياً سلبياً العاملة يف أراضي الشعوب األصلية تؤثر يف هناية املطاف          
  . )١٨(ات املعنيةلتلك الشركات ومسعتها، وكذلك األمر بالنسبة للحكوم

والحظ املقرر اخلاص أن هذه احلاالت ترتبط يف كثري من األحيان بعدم وجود معرفة   -٣٠
وكـذلك  ،  ملسؤوليات اليت تلزمها باحترام حقوق الشعوب األصلية      باالشركات  لدى  كافية  

__________ 

انظر تقرير حلقة العمـل الدوليـة بـشأن آفـاق العالقـات بـني الـشعوب األصـلية والـشركات                                 )١٥(
ــصناعية  ــن  (ال ــي، م ــاد الروس ــاخلارد، االحت ــوز٤-١س ــه / مت ــع) ٢٠٠٧يولي ــى املوق : عل

www.un.org./esa/socdev/unpfii/documents/workship_PRIPIC_Report.pdfوكذلك تقرير اجتمـاع     ؛ 
اخلرباء الدوليني بشأن الصناعات االستخراجية وحقوق الشعوب األصلية واملسؤولية االجتماعية للشركات           

 ).E/C.19/2009/CRP.8الوثيقة ) (٢٠٠٩مارس / آذار٢٩-٢٧مانيال، (
انظر تقرير حلقة العمل بشأن الشعوب األصلية، وشركات القطاع اخلاص العاملة يف جماالت املوارد الطبيعية            )١٦(

الوثيقـة  ) (٢٠٠١ديـسمرب   / كـانون األول   ٧ إىل   ٥جنيف، مـن    (والطاقة والتعدين، وحقوق اإلنسان     
E/CN.4/Sub.2/AC.4/2002/3(    العمل الدولية بشأن شركات املوارد الطبيعيـة والـشعوب         ، وتقرير حلقة

 كـانون   ٤-٣موسكو،  (وضع إطار للتشاور وتقاسم املنافع وتسوية املنازعات        : األصلية وحقوق اإلنسان  
 .)A/HRC/EMRIP/2009/5الوثيقة ) (٢٠٠٨ديسمرب /األول

               ان األصـليني، الـسيد    تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للـسك              )١٧(
 .)E/CN.4/2003/90الوثيقة  (٢٠٠٢/٦٥رودولفو ستافنهاغن، املقدم عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان 

 .٥٦ الفقرة A/HRC/6/12الوثيقة  )١٨(
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وكثرياً ما جتادل الشركات بأن مسؤوليتها تقتصر على االمتثـال          . )١٩(مبضمون هذه احلقوق  
 وال تقدم قاصرةولكن من الواضح أن هذه احلجة ، فيها يف البلدان اليت تعمل   ريةانني السا للقو

         حلوال جذرية للحاالت اليت تكون فيها القواعد غري كافية أو ال تراعي املعـايري الدوليـة،               
  .أو ببساطة، عندما ال حتظى الشعوب األصلية املتضررة باعتراف رمسي بوجودها أصالً

 الستمرار عدم االعتراف حبقوق الشعوب األصلية يف سياق أنشطة الشركات           نظراًو  -٣١
 ،إن مل يكن رفضه القاطع    ،  فقد أعرب العديد من هذه الشعوب عن معارضته       ،  على أراضيها 
كما اتضح خالل العديد من املنتديات ، املقرر اخلاص أن يؤكديود ، ومع ذلك. هلذه األنشطة

هذه األنشطة يف حد ذاهتا     ال تعارِض   م الشعوب واجملتمعات األصلية     ، معظ  أن احمللية والدولية 
. على حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية لتلـك الـشعوب        وما تعود به من فوائد حمتملة       

أن أنشطة الشركات ميكن أن تصبح عامالً رئيسياً        قد دلت على    التجارب املقارنة   والواقع أن   
يف سـياق   تلك األنـشطة    بالشعوب نفسها   تتحكم هذه    لتنمية الشعوب األصلية شرط أن    

، بل إن ما تعترض عليـه الـشعوب األصـلية   . ممارستها حلقها يف االستقالل واحلكم الذايت     
هو ذلك النوع من املشاريع اإلمنائية الذي يقـام دون احتـرام حقوقهـا              ،  ألسباب مفهومة 

  .  واضحة على جمتمعاهتافوائدوال يعود بأي وال يترك وراءه إال األضرار  األساسية
 الـسعي وبالنظر لكل ما تقدم ذكره، يرى املقرر اخلاص أن من الضروري حتمـاً                -٣٢
لتوصل إىل احلد األدىن من التفاهم بشأن مسؤوليات الشركات فيما يتعلق حبقوق الشعوب             ل

من نفس منطلقات النقـاش الـدويل       إىل  األمر  يستند النقاش حول هذا     وينبغي أن   . األصلية
  .املتعدد األطراف حالياً بشأن مسؤولية الشركات يف جمال حقوق اإلنسان بصفة عامةو

  حقوق اإلنسانفيما خيص مسؤولية الشركات   - ألف  
إطار قانوين دويل بشأن املسؤولية اليت تتحملـها        أنه ال يوجد حالياً     على الرغم من      -٣٣

فق العام يف اآلراء لدى اجملتمع      فإن هناك نوعاً من التوا    ،   حقوق اإلنسان  ما خيص الشركات في 
مـا  ومما يعّبر عن هذا التوافق   . وجود هذا النوع من املسؤولية على األقل      حول  الدويل ككل   

فيمـا  عديدة  تنظيم ذايت   أطر  عديدة و ظهر يف العقود األخرية، حملياً ودولياً، من أطر تنظيمية          
  . )٢٠( وضع املعايري جمالحالياً يفالدائر وكذلك النقاش ، خيص مسؤولية الشركات

__________ 

 فيما خيص قـضية بنـاء املـشروع         ٢٠٠٩مت التأكيد على هذه النقطة من قبل املقرر اخلاص مثالً يف عام              )١٩(
انظر تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات . يف بنما) Chan 75" (٧٥شان ت"الكهرمائي 

" شـاركو ال بافـا  "مالحظات بشأن حالة جمتمع   : إضافة. األساسية للسكان األصليني، السيد جيمس أنايا     
)Charco la Pava ( ٧٥تـشان  "واجملتمعات األخرى املتأثرة باملشروع الكهرمائي) "Chan 75 (  يف بنمـا
)A/HRC/12/34/Add.5(٥٩-٥٤. ، الفقرات. 

 E/CN.4/2006/97: انظر بصفة خاصة الوثائق التالية  . هناك حتليل مفصَّل هلذه املسألة يف تقارير املمثل اخلاص         )٢٠(
 . على التوايل٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦، الصادرة يف األعوام A/HRC/8/5 وA/HRC/4/35و
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وبغض النظر عن الوضع القانوين ملختلف الصكوك واآلليات املوجودة حالياً، فهـي              -٣٤
يف الواقع تعرب عن وجود توقعات اجتماعية بشأن املسؤولية اليت تقع على عاتق الـشركات               

ي ومييل النقاش الدويل اجلـار    . فيما يتعلق حبقوق اإلنسان   وضرورة النهوض هبذه املسؤولية     
بشأن هذه املسألة إىل التأكيد على أن الشركات تتحمل مسؤوليات يف جمال حقوق اإلنسان              

وفيما يتعلق هبذه  .)٢١(ختتلف اختالفاً جوهرياً عن تلك اليت تتحملها الدول ولو أهنا مرتبطة هبا     
ـ              ،  املسألة ن مييز اإلطار املفاهيمي الذي وضعه املمثل اخلاص لألمني العام بني ثالثة أنـواع م

هذه ، وواجب الشركة يف احترام      اإلنسان حلقوق   واجب الدولة يف توفري احلماية    : الواجبات
  . )٢٢(املتمثل يف جرب األضراروالواجب املشترك  ،قوقاحل
 ترتكبها الـشركات  حيتمل أن   تجاوزات اليت   الومن واجب الدولة توفري احلماية من         -٣٥

باإلضافة إىل واجب   ،  لشركات عرب الوطنية  اجتاوزات  مبا يف ذلك    ،  واليت متس حقوق اإلنسان   
  . )٢٣(التحقيق يف هذه التجاوزات واملعاقبة عليها عند حدوثها

وعلى الشركات، من جانبها، واجب عام يتمثل يف احترام املعايري الدولية حلقـوق               -٣٦
. )٢٤(أنشطة هذه الـشركات   حتكم  اليت جيب أن    "  الواجبة ممارسة اليقظة "اإلنسان، يف إطار    

          لـشركات مـن ِقَبـل ا  فإن ممارسة اليقظة الواجبة ،  أوضح املمثل اخلاص لألمني العام   وكما
  .ان تشمل ثالث جمموعات من العواملفيما يتعلق باحترام حقوق اإلنس

ويتمثـل  ،  أنـشطتها السياق الوطين الذي متارس فيه شركة ما         وأول هذه العوامل    -٣٧
وثانياً، التأثري الذي قد تسببه     . د ينطوي عليها النشاط   الواجب هنا يف حتديد التحديات اليت ق      

باعتبارها شركة منتجـة، أو مقدمـة         مثالً -أنشطتها على حقوق اإلنسان يف هذا السياق        
وثالثـاً، إمكانيـة أن تـساهم       . للخدمات أو صاحبة عمل أو يقع مقرها جبوار جمتمع مـا          
ملرتبطة بأنشطتها، كأن يكون ذلك الشركات يف انتهاك حق من احلقوق من خالل العالقات ا

مثالً من خالل العالقات اليت تربطها بشركائها أو مبورديها أو باهليئات احلكومية واجلهـات              
  . )٢٥(الفاعلة غري احلكومية األخرى

مفهـوم  كـذلك   احترام حقوق اإلنسان و   املتمثل يف   ويرد ذكر واجب الشركات       -٣٨
 االتفاق العاملي لألمم املتحدة، وهو أهم مبادرة دولية         ممارسة اليقظة الواجبة يف هذا اجملال يف      

 من  ٢ و ١وينص املبدآن   . ضمان حتّمل الشركات ملسؤوليتها االجتماعية    هتدف إىل   حىت اآلن   
دعم محاية حقوق اإلنسان األساسية املعلنـة دوليـاً         "االتفاق على أنه يتعني على الشركات       

__________ 

 .٦٩ إىل ٥٦، الفقرات E/CN.4/2006/97الوثيقة  )٢١(
 .A/HRC/8/5الوثيقة  )٢٢(
 .١٠٣-٨٢ و٥٠-٢٧، الفقرات A/HRC/8/16، والوثيقة ١٨ إىل ١٠، الفقرات A/HRC/4/35انظر الوثيقة  ) ٢٣(
 .٨١-٥١املرجع نفسه، الفقرات  )٢٤(
 .١٩، الفقرة A/HRC/8/16الوثيقة  )٢٥(



A/HRC/15/37 

GE.10-15073 12 

            " ليـست ضـالعة يف انتـهاك   " تأكد من أهنـا  عليها أن ت و ،"واحترامها، يف مناطق نفوذها   
  . )٢٦(هذه احلقوق

الـشعوب   املعايري الدولية املتعلقة مبسؤولية الشركات يف جمال احترام حقوق          - باء  
  األصلية

يف الغالب واجب   تتناول   الصكوك الدولية القائمة بشأن حقوق الشعوب األصلية         إن  -٣٩
وهـذا مـا    . قوق اإلنسان بصفة عامة    الدولية املتعلقة حب   احلال يف الصكوك  الدول، كما هو    

 ملنظمة  ١٦٩ينطبق على إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، واالتفاقية رقم            
هـذه الـصكوك،     وتبّين. العمل الدولية بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة        

 ينبغي على الشركات واجلهات األخرى اخلاصـة        باإلضافة إىل التزامات الدول، احلقوق اليت     
  . أيضاً احترامها

ن للجنة القضاء على التمييز العنصري بـشأن        ووتؤكد التوصية العامة الثالثة والعشر      -٤٠
 وموارد الشعوب األصليةأراضي  على مشكلة فقدان ،حقوق الشعوب األصلية، تأكيداً خاصاً

حفظ ثقافتـها   "ما يشكله ذلك من خطر على       و" الشركات التجارية  "ألسباب منها أنشطة  
وغريها املذكورة  وجرى التأكيد على هذا االنشغال يف ممارسة اللجنة         . )٢٧("وهويتها التارخيية 

مثل اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان،       حقوق اإلنسان   من اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات      
أكدتا على ضرورة أن تتخذ الـدول       وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اللتني       

ذا اسـتدعى  إاالستخراجية والتحقيق فيها ومعاقبتها الصناعات  تدابري لتنظيم أنشطة شركات     
             حـسبما ورد يف تقريـر     بـسبب انتـهاكها حلقـوق الـشعوب األصـلية،           ذلك  األمر  

  . )٢٨(لممثل اخلاصل
 مـسؤولية   فيمـا خيـص   م الـذايت    وميثل اإلطار التنظيمي القائم أو أساليب التنظي        -٤١

الشعوب األصلية أحد أكثر اجملاالت تطوراً من بني اجملاالت احملددة حلقـوق            جتاه  الشركات  
مبا فيها البنك الدويل ومؤسسة     ،   العديد من املؤسسات املالية الدولية     وضعفقد  . )٢٩(اإلنسان

الشركات العامة واخلاصة حمددة لتشجيع سلوك التمويل الدولية التابعة له، سياسات أو قواعد 

__________ 

 .www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html: انظر املوقع )٢٦(
 .٣، املرفق اخلامس، الفقرة A/52/18وثيقة ال )٢٧(
 .١٧، الفقرة A/HRC/4/35/Add.1الوثيقة  )٢٨(
 ). أعاله١٤انظر احلاشية رقم (مرجع سبق ذكره  )٢٩(
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على ضمان أن حتترم أنشطتها احلد األدىن للمعايري الدولية فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية  
   .)٣٠(حقوقها املتعلقة بأراضيهاوحقها يف أن تتم استشارهتا يف جوانب رئيسية منها 

ـ       وتشمل  -٤٢ روج هلـا   خمتلف املبادرات اخلاصة باملسؤولية االجتماعية للشركات اليت ي
على املستوى الفردي أو القطاعي، معايري حمـددة تتعلـق          ،  اجملتمع املدين أو قطاع األعمال    

فمثالً، تتضمن املبادئ واملعايري اخلاصة بـإدارة       . باحترام حقوق الشعوب األصلية وتعزيزها    
رام الغابات اليت يتبعها جملس رعاية الغابات للتصديق على إصدار شهادات الغابات معياَر احت            

كما أن   .)٣١(أراضيها وأقاليمها امتالك واستخدام وإدارة    احلقوق العرفية للشعوب األصلية يف      
أيضاً اعتبارات حقوق الشعوب األصلية     قد أدرجت   مبادرة اإلبالغ العاملية متعددة القطاعات      

وعلى وجه التحديـد يف      )٣٢(يف مبادئها التوجيهية بشأن التقدمي الطوعي مبذكرات االستدامة       
وهو املؤسسة اليت تـضم     ،  والفلزاتللمعادن  اجمللس الدويل   أما   .)٣٣( والفلزات املعادنطاعي  ق

من جانبه ورقة موقف بشأن     فقد اعتمد    يف مجيع أحناء العامل،   يف هذا اجملال    الشركات الرائدة   
  . )٣٤(الشعوب األصلية واملشروعات التعدينية

ألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان      ووفقاً للمعلومات اليت مجعها املمثل اخلاص ل        -٤٣
والشركات عرب الوطنية عن سياسات الشركات فيما خيص مسؤوليتها االجتماعية من خالل            
دراسته حلاالت شركات فردية خاصة، ال سيما يف الصناعات االسـتخراجية، فـإن هـذه               

لتزامات جتاه  االتلك  السياسات تتضمن التزامات جتاه جمتمعات السكان األصليني أوسع من          
 هذه االلتزامات احترام اجملتمعات والثقافات احملليـة        وتشمل. القطاعات االجتماعية األخرى  

يف بعض األحيان تشترط قبوهلا املـسبق       هي  حتسني الظروف االقتصادية لتلك اجملتمعات، و     و
  . )٣٥(إلقامة أية مشاريعواملستنري احلر و

 عدد من املبـادرات     اختاذباهتمام خاص   يالحظ املقرر اخلاص     وعالوة على ذلك،    -٤٤
لمسؤولية االجتماعية للـشركات فيمـا يتعلـق        للترويج ل احمللي  على الصعيد   الرمسية اهلامة   

__________ 

)٣٠ ( Banco Mundial, Política Operacional OP 4.10 y Normas de Procedimiento del Banco BP 4.10 

(2005); CFI, Norma de Desempeño PS-7; Banco Asiático de Desarrollo, Social Requirement SR-2 

(1998, en revisión); Banco Interamericano de Desarrollo, Política Operativa OP-765 (2006); 

Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, Performance Requirement PR-7 (2008.( 
)٣١ ( FISC, principios y directrices para  la ordenación forestal (2002): www.fscus.org/ standards_criteria. 
  /www.globalreporting.org/ReportingFramework/SectorSupplements: املعلومات متوفرة على املوقع )٣٢(

MiningAndMetals/. 
-www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/54851C1D-A980-4910-82F1 : املعلومات متوفرة على املوقع )٣٣(

0BDE4BFA6608/ 2729/G3_SP_RG_Final_with_cover.pdf. 
، متوفر علـى    )٢٠٠٩(اجمللس الدويل للمعادن والفلزات، إعالن املوقف بشأن التعدين والشعوب األصلية            )٣٤(

 .www.icmm.com/document/293: املوقع
 .٦٢-٦٠، الفقرات A/HRC/4/35/Add.3الوثيقة  )٣٥(
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وهذا ما قامت به اللجنة األسترالية      . سواء داخل بلداهنا أو يف بلدان ثالثة      ،  بالشعوب األصلية 
كات والشعوب األصـلية يف     املفاوضات بني الشر  تشجيع  حلقوق اإلنسان، اليت نشطت يف      

تقييم االمتثال حلقوق اإلنـسان،     أن  كما  . )٣٦(سياق مبادرة املسؤولية االجتماعية للشركات    
أيضاً سلسلة من املعايري    يتضمن  وهو نظام استشاري أنشأه املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان،         

. )٣٧(لعمل الدوليـة   ملنظمة ا  ١٦٩املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية، على أساس االتفاقية رقم         
مثل تلك اليت   ،  فإن بعض سياسات التعاون الثنائي مع الشعوب األصلية       ،  وباإلضافة إىل ذلك  

، )٣٩(أو الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنائي الدويل      )٣٨(تطبقها الوكالة الدامنركية للتنمية الدولية    
يف ذلـك الـشركات   تتضمن أيضاً التزامات بتعزيز مسؤولية الشركات يف هذا اجملال، مبـا         

  .متعددة اجلنسيات
ويشكِّل االهتمام املتزايد الذي تبديه خمتلف اجلهات الفاعلة بإنشاء األطر التنظيميـة              -٤٥
مبا يترتب   التنظيم الذايت فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية دليالً على انتشار الوعي             طرأو أُ 

فـضال عـن   ، بالشعوب األصـلية   من آثار ضارة  معينة من املمارسات التجارية     على أنواع   
 على حنو متزايد بأن على الشركات أن تتحمل سلسلة مـن املـسؤوليات             الشائعة  التوقعات  

توقعات اجملتمع  من  و. فيما خيص احترام حقوق الشعوب األصلية اليت تكفلها املعايري الدولية         
بدور ،  قوق اإلنسان  فيما يتعلق حب   ةاليقظة الواجب معيار  الدويل أن تضطلع الشركات، يف إطار       

استباقي يف التعرف على حقوق الشعوب األصلية يف املناطق اليت تعمل فيها وحتديد الكيفيـة               
ويف الوقت نفسه، هناك توقعات واضحة بأن       . اليت سوف تؤثر هبا أنشطتها على هذه احلقوق       

ال أن وأن تعزز ، حقوق الشعوب األصليةى ممارستها ألنشطتها، أن حتترم لد الشركات،على 
  .الدولة بالتزاماهتا جتاه هذه احلقوقتعرقل وفاء 

           اليقظة الواجبة فيمـا يتعلـق بواجـب احتـرام حقـوق             الشركات   توخي  - جيم  
  الشعوب األصلية

أن ، مما يعـين     يةمن واجب الشركات جتاه الشعوب األصلية احترام حقوقها اإلنسان          -٤٦
 القـضايا املتعلقـة   خمتلـف ف املسبق على    التعرّ اليقظة الواجبة من خالل    الشركات   تتوخى

ة هلذه القـضايا عنـد تنفيـذ        كافيباحلقوق األساسية هلذه الشعوب األصلية وإيالء العناية ال       
__________ 

 .www.hreoc.gov.au/social_justice/publications/corporateresponsibility/index.html: انظر املوقع )٣٦(
 ./https://hrca.humanrightsbusiness.org: انظر املوقع )٣٧(
 :، علـى املوقـع    )٢٠٠٤(ة دعم الدامنرك للشعوب األصـلية       الوكالة الدامنركية للتنمية الدولية، استراتيجي     )٣٨(

www.um.dk/Publikationer/Danida/English/DanishDevelopmentCooperation/StrategyforDanishSu

pport/strategyforDanish Support.pdf ١٦، الصفحة. 
): ٢٠٠٧( الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنائي الدويل االستراتيجية القطاعية للتعاون اإلسباين مع الشعوب األصـلية             ) ٣٩(

http://194.140.3.20/export/sites/default/web/galerias/programas/Indigena/descargas/ecepi.pdf، ٦٧ الصفحة. 
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وتشمل هذه القضايا االعتراف بوجود الشعوب األصـلية وهبياكلـها التنظيميـة            . أنشطتها
 ألراضيها وأقاليمهـا ومواردهـا     واستخدامها   ملكيتهاالسياسية واالجتماعية اخلاصة هبا؛ و    

 يتعلق باألنشطة الـيت تـؤثر   الطبيعية؛ وممارسة الدول واجب التشاور مع هذه الشعوب فيما 
؛ ودراسات األثر وتـدابري      على عاتق الشركات   يت تقع واملسؤوليات املرتبطة بذلك ال   ،  عليها

  . الشعوبتقاسم الفوائد مع هذهالتخفيف؛ و
 اليقظة الواجبة ال يقتصر     ممارسة فإن واجب    ،لألمني العام وكما أكد املمثل اخلاص       -٤٧

 يف  يـة  غري كاف  وهي أنظمة  ، للدول اليت تعمل فيها الشركات     ية الداخل األنظمةعلى احترام   
معايري الدولية امللزمة لتلك الدول وللمجتمـع       ضع ذلك لل  ينبغي أن خي  بل   ،كثري من احلاالت  

اليقظة الواجبة فيمـا    مارسة  شركات اليت تسعى مل    فإن ال  ،وبناء على ذلك  . )٤٠(الدويل بأسره 
احلقوق املنصوص عليهـا يف     ب أنشطتها   تسترشد يف يتعلق حبقوق السكان األصليني ينبغي أن       

 ملنظمـة  ١٦٩ مبا يف ذلك إعالن األمم املتحدة واالتفاقية رقـم   ،الدولية ذات الصلة  قواعد  ال
ـ بلدان مل تعلن رمسياً قبوهلـا       العمل الدولية، حىت ولو كانت هذه الشركات تعمل يف           ذه هل

  . ومل تصّدق عليها بعدالقواعد الدولية
أيضاً ضرورة أال تساهم الشركات يف عـدم امتثـال          تعين  اليقظة الواجبة   ممارسة  و  -٤٨

 وال أن حتل حمل هذه الدول يف الوفاء بتلك          ،الدول اللتزاماهتا الدولية فيما يتعلق هبذه احلقوق      
 خاصة مبمارسة واجب الدولة يف التشاور مـع         وثيق الصلة بصفة  عتبار  وهذا اال . االلتزامات

يف محاية احلقوق   املتمثل   وهو التزام ذو طابع إجرائي مرتبط بواجب الدولة          ،الشعوب األصلية 
  .) أدناه٧٠-٦٠انظر الفقرات (األساسية املعترف هبا للشعوب األصلية 

  االعتراف بالشعوب األصلية  -١  
 يف أقـاليم الـشعوب      اليت تعمل  الشركات   واجه األساسية اليت ت   تإن من الصعوبا    -٤٩

 عدم وجود اعتراف رمسي هبذه      عملياهتا على هذه الشعوب ما يتمثل يف      األصلية أو اليت تؤثر     
. د يقتصر على فئات معينة    فيها، أو وجود اعتراف حمدو    تقيم   الدول اليت    جانبالشعوب من   

وجـود  إثبـات   لقانون الدويل حلقوق اإلنسان أن      ل ، فمن املبادئ املقبولة عموماً    ومع ذلك 
 خيـضع   ، مبا يف ذلك الشعوب األصـلية      ،لغوي أو ديين    أو إثينمجاعات متميزة على أساس     

  .)٤١( من جانب واحدالدولتتخذه فقط على قرار ملعايري موضوعية وال ميكن أن يتوقف 
حمـدود فقـط    وجود اعتراف    أو   ،وال ميكن أن يشكّل عدم وجود اعتراف صريح         -٥٠

بالشعوب األصلية املقيمة يف تلك البلدان اليت تعمل فيها الشركات ذريعة هلا لكي ال تطبـق                

__________ 

 .٥٤ الفقرة A/HRC/8/5الوثيقة   )٤٠(
، ")٢٧املادة  (ليات  حقوق األشخاص املنتمني إىل األق    : "٢٣اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم          )٤١(

  .٢-٥ الفقرة ،١٩٩٤ الصادرة عام )CCPR/C/21/Rev.1/Add.5(الوثيقة 
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احلد األدىن من املعايري الدولية فيما يتعلق حبقوق هذه الشعوب، وذلك حىت يف احلاالت اليت               
سـتها  مماروبالتايل، فإن الشركات، يف إطـار       .  املعايري طبيق تلك تعترض فيها الدول على ت    

وجود السكان األصليني الذين حيتمـل أن       املسبق ل تحديد  ال تتحمل مسؤولية    ،اليقظة الواجبة 
  . كيفية تأثرهم هبا و،ةرتقبيتأثروا من جراء أنشطتها امل

بالشعوب األصلية  تني  املتعلقتني  أُدرجت هذه املسؤولية بشكل صريح يف السياس      قد  و  -٥١
 تشدد علـى  سياسة البنك الدويل    ف. التمويل الدولية ك الدويل ومؤسسة    لبناللتني ينتهجهما ا  

الفئـات املعرضـة للخطـر ذات اهلويـة         "مفهوم الشعوب األصلية يشري بصورة عامة إىل        
 البنك  يالحظاليت تتصف مبجموعة من اخلصائص املميزة هلا، و       " االجتماعية والثقافية املتميزة  

وفيما خيـص هـذه     . )٤٢(حملدد خمتلفة حسب السياق ا    سمى مبسميات أن هذه الشعوب قد تُ    
 قبـل  تقنية فإن سياسيت املؤسستني تشترطان على اجلهات املقترضة إجراء دراسات           ،املسألة

  .)٤٣( عند االقتضاء،لشروع يف عملياهتاا
 ميكن للشركات اسـتخدام التعريـف الـوارد يف          ، عاملياً مقبول غياب تعريف    ويف  -٥٢

 الدول اليت مل تصدق     هو تعريف تستخدمه أيضاً   و ، ملنظمة العمل الدولية   ١٦٩االتفاقية رقم   
 عن العديـد     فضالً ،بعد على االتفاقية ضمن تشريعاهتا أو سياستها املتعلقة بالشعوب األصلية         

 األخرى الـيت ميكـن للـشركات        صكوكمن ال و. من الوكاالت الدولية وبعض الشركات    
شاريعها، حىت يف حالة عدم     استخدامها لتحديد السكان األصليني الذين ُيحتمل أن يتأثروا مب        

  .)٤٤(ك الدويل ومؤسسة التمويل الدوليةوجود اعتراف رمسي، املعايري املعتمدة يف سياسيت البن

  احلقوق املتعلقة باألراضي واألقاليم واملوارد الطبيعية  -٢  
الـيت   الشركات   مثة مسة أخرى لواجب ممارسة اليقظة الواجبة الذي يقع على عاتق          و  -٥٣

التعـرف علـى    وهي مسة تتمثل يف      ، تأثري على الشعوب األصلية    ون ألنشطتها حيتمل أن يك  
 واستخدامها ألراضيها وأقاليمها ومواردها الطبيعية، وهـي      الشعوب األصلية   أشكال امتالك   

  .مسألة هلا أمهية بالغة بالنسبة لتمتع تلك الشعوب فعلياً حبقوق اإلنسان
 أن للشعوب األصلية حقوقاً فريدة يف امللكية        قرت القواعد واملمارسات الدولية   وقد أَ   -٥٤

اجلماعية لألراضي واألقاليم واملوارد الطبيعية اليت تستخدمها أو تشغلها تقليـدياً، أي وفقـاً              
إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق       (ألمناطها الثقافية املميزة يف استخدام األراضي وشغلها        

              ، ملنظمـة العمـل الدوليـة      ١٦٩قـم   ، واالتفاقيـة ر   ٢٩-٢٤الشعوب األصلية، املـواد     
وتشمل هذه األمناط طائفة واسعة من األنشطة اليت ال تقتصر بالـضرورة            ). ١٧-١٣املواد  

__________ 

 .Banco Mundial, OP 4.10, párrs. 3 a 4: البنك الدويل  )٤٢(
 .párr. 4 y PS-7, párr. 6: املرجع السابق  )٤٣(
  .OP 4.10, párr. 4; PS-7, párr. 5: املرجع السابق  )٤٤(
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الكفاف، وإمنا تشمل أيضاً االستخدامات الثقافية والروحيـة لألراضـي   أنشطة اقتصاد على  
ووفقاً لفهـم   .  بوصفها شعوباً  شعوبواملوارد الالزمة للتنمية االقتصادية واالجتماعية هلذه ال      

القواعد القانونية السائد دولياً، فإن حق الشعوب األصلية يف األراضي واألقـاليم واملـوارد              
 وبالتايل فهذا احلق سابق العتراف ، وعاداهتاتقاليدهامن قوانينها العرفية وقيمها وبع الطبيعية ين

  . مستقل عن هذا االعترافالذي يتخذ شكل منح سندات ملكية رمسية، وهو أيضاًالدولة 
ان األصـليني،    وجود اعتراف رمسي بامللكية اجلماعية للسك      وال ميكن أن ُيتخذ عدم      -٥٥

 منح سندات ملكية   تلك امللكية من خالل عمليات ترسيم احلدود أو          إثباتسواء بسبب عدم    
أو ذريعة من   حجة   ،تشريعات كافية عدم وجود   ية أو بسبب    اآلليات القانون غري ذلك من    أو  

ق الـسكان    اليقظة الواجبة جتـاه حقـو      تدعي العمل من خالل ممارسة    قبل الشركات اليت    
 مسؤولية إجراء تقييم     حتمل  فإن اليقظة الواجبة للشركات تستدعي     وهلذا السبب، . األصليني

 ،واعـد الدوليـة   ايري احملـددة يف الق    مستقل للحقوق اليت قد تعود هلذه الشعوب وفقاً للمع        
  .  بني التشريع الداخلي وتلك املعايري الدوليةالتباينخصوصاً يف حالة 

فيمـا  ر عنه سياستا البنك الدويل ومؤسسة التمويل الدولية         وهذا هو املعىن الذي تعبّ      -٥٦
ا عنـدم  من املعايري اخلاصـة      هاتان املؤسستان جمموعة  طبق  ت حيث   ،الشعوب األصلية ب يتعلق

ثار على األراضي واملوارد الطبيعية اليت يستخدمها تقليـدياً         آتكون ملشاريع اجلهات املقترضة     
 بالنسبة للمشاريع اليت تعتمد على االعتراف بامللكية اجلماعيـة          ،وهكذا. السكان األصليون 

 تقدمي وثـائق    ؤسستني األراضي، تشترط سياستا امل    حيازةللسكان األصليني أو تنطوي على      
.  السكان األصليني  من قبل يف أمناط استخدام األراضي وشغلها      خمتصون  سبقة يعدها خرباء    م
لـشعوب  من قبـل ا   هاتان السياستان أيضاً املساواة يف املعاملة بني احليازة العرفية          شترط  وت

  . )٤٥(األصلية وما يقابلها من حيازة أصحاب امللكية القانونية
ي هي إحدى السمات احملددة اليت تتسم هبا الغالبيـة          ومبا أن احليازة العرفية لألراض      -٥٧

 أحناء العامل، وعنصر رئيسي يف االعتراف الدويل حبقوق        شىتالعظمى من الشعوب األصلية يف      
 الشركات  اليت تعتزم فيها  هذه الشعوب، فإن جمرد وجود مجاعات أصلية يف املناطق اجلغرافية           

اً يف األراضي   ة قوية على أن لتلك اجلماعات حقوق       قرين ُيفهم على أنه  تنفيذ أنشطتها ينبغي أن     
 فـإن وعلى العكس من ذلك، . ا بشكل أو بآخر  غلوهنها أفرادها أو يست   ستخدمواملوارد اليت ي  

 أن عدم وجـود     اعتربتإذا  يف عملها   اليقظة الواجبة   تكون متقاعسة عن ممارسة     الشركات  
  .غري موجودة كية اجلماعية أن حقوقهم يف املليعينتراف رمسي بالسكان األصليني اع
عـن  ضمانات خاصة بـالتعويض     إدراج   أيضاً بأمهية خاصة    تسم اليت ت  مورومن األ   -٥٨

 ،أنشطة الشركاتجراء  ا واجملتمعات األصلية من أراضيه  األضرار النامجة عن ترحيل الشعوب    
ـ   للسكان األصليني مسجلة     شاريع اليت تنطوي على حيازة أراضٍ     مبا يف ذلك امل    . رادباسم أف
__________ 

  .OP 4.10, párr. 17; PS-7, párr.13: املرجع السابق  )٤٥(
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ل لتفادي هذا النوع من عمليـات       يري الدولية البحث عن بدائ    ملعااقتضي  ويف هذه احلاالت، ت   
أن ُتعطى األولوية للتعويض    التعويض  كما تقتضي فيما خيص      السكان أو احلد منها، و     ترحيل

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، ( أراض بديلة الذي يتخذ شكل ختصيص 
وعالوة على ذلك، ينص     ).١٦ املادة   ، ملنظمة العمل الدولية   ١٦٩ واالتفاقية رقم    ؛١٠املادة  

يف احلصول على موافقة الشعوب األصلية قبل       املتمثل  إعالن األمم املتحدة على واجب الدولة       
   ).١٠املادة (التصريح بالترحيل اجلماعي للسكان األصليني 

الشعوب األصلية  ية فيما يتعلق بأراض الشركات اليقظة الواجب وخيويستدعى مبدأ ت    -٥٩
التعدد الثقايف الـذي يتجـاوز      أبعاد   أن تتفهم هذه الشركات      وأقاليمها ومواردها الطبيعية  
فقد أبرزت القواعد الدولية األمهية اخلاصة اليت توليها الـشعوب         . االعتبارات القانونية البحتة  

وجيب .  هي أساس هوياهتا وثقافاهتا املتميزة     التقليدية اليت وأراضيها  أقاليمها  باألصلية لعالقتها   
 جمتمعـات الـسكان     جيب أن تتمتع هبا    احلقوق اليت    م الشركات أنه بغض النظر عن     أن تفه 

   فقد حافظت هـذه الـشعوب   ،األصليني يف أراضيها ومواردها وفقاً للمعايري احمللية والدولية       
دية من خالل شـكل مـن أشـكال         التقليوأراضيها  وال تزال حتافظ على عالقتها بأقاليمها       
 باإلضافة إىل أهنـا     ،وهذه الرابطة . وإدارهتاواألراضي  املشاركة يف الرقابة على تلك األقاليم       

  .هلؤالء السكانحلقوق الفردية ا تتجاوز نطاقذات طابع مجاعي، 

   اليت تقع على عاتق الشركاتسؤوليات ذات الصلةاملو ،التشاورواجب الدولة يف   -٣  
الدول وفاء   أن عدم    ، حقوق اإلنسان  ملقرر اخلاص يف تقريره السابق إىل جملس       ا أكد  -٦٠
سيما   وال ،واجبها يف التشاور مع الشعوب األصلية قبل الشروع يف األنشطة اليت تؤثر عليها            ب

مشاريع الشركات اليت ميكن أن يكون هلا تأثري على تلك الشعوب، هو الـسبب الـدائم يف    
 فيها السكان األصليون عن الغضب وعدم الثقة، وقد تتحول إىل           رحاالت تنازع يعبّ  "ظهور  

  .)٤٦("دوامة من العنف يف بعض احلاالت
 ،ويرى املقرر اخلاص أن من املهم إعادة التأكيد هنا، كما أشار يف تقريره الـسابق                -٦١

أنه وفقاً إلطار املبادئ الراسخة للقانون الدويل، فإن واجب التـشاور مـع الـسكان               على  
 من االلتزامـات يف      ذلك غريك ،مسؤولية تقع يف املقام األول على عاتق الدول       هو  يني  األصل

 هناك العديد من احلاالت اليت تفـوض        ،ولكن يف املمارسة العملية   . )٤٧(جمال حقوق اإلنسان  
وكما أشار  . ات تلك املشاور  مهمة إجراء ،  فيها الدول الشركات، بصفة رمسية أو غري رمسية       

 هذه املسألة، فإن هذا التفويض، فضالً عن كونه ال يعفي الدولـة مـن               صدداملقرر اخلاص ب  
قد ال يكون مستحباً، بل قد يثري إشـكاالت نظـراً إىل أن مـصاحل      "مسؤوليتها األساسية،   

الشركة اخلاصة عموماً هي مصاحل رحبية بشكل أساسي، ومن مث ال ميكن أن تتفق متاماً مـع                 
__________ 

  .٣٦، الفقرة A/HRC/12/34الوثيقة   )٤٦(
 .٥٥املرجع السابق، الفقرة   )٤٧(
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تفتقـر   ، وعالوة على ذلك   .)٤٨("للشعوب األصلية املعنية  املصلحة العامة أو املصاحل الفضلى      
لقواعد الدولية بااملعرفة الالزمة إىل الشركات يف أغلب األحيان، حىت لو تصرفت بنية حسنة، 

  .)٤٩(تأخذ تلك املعايري يف احلسبانسلوك داخلية قواعد مدونة ذات الصلة، وليس لديها 
واملشاورات اليت  من ناحية،   لة يف التشاور    وميكن النظر إىل التفاعل بني واجب الدو        -٦٢

 وكما تنص علـى ذلـك       ،أوالً. على النحو التايل   ،من ناحية ثانية  جتريها الشركات اخلاصة    
 جيب على الدول أن تتشاور مع الشعوب األصلية قبل املوافقة على أي إجراء   ،القواعد الدولية 

ة يف األقـاليم    املنفـذ نـشطة   سيما فيما خيص األ    قد يؤثر بشكل مباشر على حقوقها، وال      
إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية،  (التقليدية للشعوب األصلية  واألراضي  

وينبغي ). ١٥ و ٦ املادتان   ، ملنظمة العمل الدولية   ١٦٩ واالتفاقية رقم    ؛٢-٣٢ و ١٩املادتان  
قريره الـسابق والـيت     إجراء املشاورات وفقا للقواعد الدولية اليت حللها املقرر اخلاص يف ت          

  .)٥٠(احلصول على موافقة الشعوب األصلية املتأثرة ،تتطلب، يف بعض األحيان
من خـالل   سواء   (وحيثما ُيراد منح الشركات اخلاصة حقاً قانونياً يف تنفيذ أنشطة           -٦٣

يكون مـن   ،  )بتقدمي خدمات عقد يتعلق    أو   اإلنتاج تقاسم   تفاق بشأن اتياز فعلي أو    منح ام 
 ومن األفضل أن يكون ذلـك       ، إجراء مشاورات يف املراحل األوىل للمشروع      لةواجب الدو 

وتكون .  العطاءات ومنح االمتيازات   طرح قبل   ،ويف كل األحوال   ،د األولية رأثناء عملية اجل  
  . املؤسسات العامةنفذها األنشطة اليت تحول إجراء التشاور املسبق أوقع فيما خيصاحلجة 
 ية حوارية أو تفاوضية، حسب الظروف احملددة لكل حالـة،          وباعتبار التشاور عمل    -٦٤

ففي كثري من األحيان، قد تتطلب هـذه املـشاريع          . فال ينبغي تفسريه على أنه عمل منفرد      
 وأشـغال بناء الـسدود  مشاريع لشركات اليت تنفذ لبالنسبة قرارات إدارية عديدة، وخاصة   

عدنية واهليدروكربونية كما هو احلال مثالً يف       استغالل املوارد امل  مشاريع  اهلياكل األساسية أو    
وعندما تشترك يف تلك املشاورات هيئات تابعـة للدولـة          . احلصول على التراخيص البيئيةً   

 بعض التعديالت على اخلطط األصلية اليت خـضعت للتـشاور مـع             يتطلب األمر إدخال  و
الشعوب والتشاور معهـا   فإن على الدولة واجب إعادة إعالم هذه  ،الشعوب األصلية املتأثرة  

  .من جديد
اليقظة الواجبة فيما يتعلق باحترام حقـوق الـسكان          الشركات   ممارسةويف إطار     -٦٥

 جانـب  جيب عليها أن تتأكد من أن سلوكها ال يسهم يف أي فعل أو إغفال من                 ،األصليني
ال متضي  يتعني على الشركات أ،وبالتايل. انتهاكات هلذه احلقوقحدوث الدولة قد يؤدي إىل 

 مـع   كافيةمشاورات  مسبقاً   الدولة   رِقدماً يف قبول أي امتياز أو تنفيذ أي مشروع إذا مل جت           
__________ 

 .٥٤املرجع السابق، الفقرة   )٤٨(
 .٥٧-٥٥رات املرجع السابق، الفق  )٤٩(
 .٤٧املرجع السابق، الفقرة   )٥٠(
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الواجبـة، أن   ا اليقظة   ممارسته يف إطار    ،، وال ينبغي للشركات   )٥١(اجملتمعات األصلية املتأثرة  
أن جتري   ال ينبغي    كما.  قبل منح االمتياز    بالفعل ببساطة بأن هذه املشاورات قد جرت     ُتسلّم  

صلية بشأن  الشركات مشاورات حتل حمل واجب الدولة يف إجراء املشاورات مع الشعوب األ           
  . يهااملشاريع اليت تؤثر عل

اليقظة الواجبة يف احترام    ممارسة   إذا أرادت الشركات احلرص على       ،وبناء على ذلك    -٦٦
تكفل تلك البلدان اليت ال      ينبغي هلا االمتناع عن العمل يف        ،املعايري األساسية حلقوق اإلنسان   

بامتيـازات   إجراء مشاورات مع الشعوب األصلية بالشكل الصحيح، أو فيما يتعلق            عموماً
  . وفقاً ملتطلبات القواعد الدوليةتنفيذ مشاريع حمددة

يف إجراء املشاورات مع الشعوب األصلية تقـع        عن  وبغض النظر عن أن املسؤولية        -٦٧
، وأن هنـاك    ى تلك الـشعوب   ل تنفيذ التدابري اليت تؤثر عل      قب على عاتق الدول  املقام األول   

 فإن الشركات أيضاً تتحمل      ، حصراً حاالت تكون فيها الدولة ملزمة بتحمل تلك املسؤولية       
مسؤولية احترام حقوق الشعوب األصلية يف املشاركة يف اختاذ القرارات فيما يتعلق بتلـك               

 الضروريومن  . رات غري رمسية مع تلك الشعوب      مبا يف ذلك من خالل إجراء مشاو       ،التدابري
إجراء دراسات األثـر واعتمـاد تـدابري        بشكل خاص الشروع يف املشاورات فيما يتعلق ب       

ومبـا أن   ).  أدنـاه  ٨٠-٧١انظر الفقـرات    ( التعويض وتقاسم املنافع الناشئة من املشاريع     
من قبل  ملشاورات  ا إجراء   إجراء املشاورات تقع على عاتق الدولة، فإن      عن  املسؤولية الرئيسة   

  .)٥٢( حتت إشرافهاتمينبغي أن يالشركات 
وعالوة على ذلك، فإن إجراء مشاورات وحوارات مستمرة مع اجملتمعات احملليـة              -٦٨

 مناخ مـن الثقـة      إشاعةاملعنية ميثل أيضاً وسيلة لتعزيز الشفافية من خالل نشر املعلومات و          
. ية املطاف وجتنـب احتمـال نـشوب نزاعـات      الدعم ألي مشروع يف هنا     أمنيالالزمة لت 

إجراء مشاورات مع السكان األصليني ميكن أن يشكل آلية لإلنذار          فإن  وباإلضافة إىل ذلك،    
 واختـاذ خطـوات     ،املبكر فيما يتعلق باآلثار السلبية احملتملة أو الشكاوى املتعلقة باملشروع         

  .مشاكل مماثلة يف املستقبلوقوع لتفادي 
 الشركات حلق الشعوب األصلية يف املشاركة يف اختاذ         مراعاةناسبة لضمان   واآللية امل   -٦٩

القرارات بشأن التدابري اليت تؤثر عليها هي إنشاء فضاءات مؤسسية مثل احملافـل الدائمـة               
 ،للتشاور واحلوار، مع متثيل كاف للشعوب واجملتمعات املتأثرة والشركات والسلطات احمللية          

خلاص يف حاالت املنازعات الناشئة عن مشاريع الشركات يف أقاليم كما أوصى بذلك املقرر ا

__________ 

 .٥٧املرجع السابق، الفقرة   )٥١(
 .املرجع السابق  )٥٢(
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وميكن هلذه الفضاءات أيضاً أن تـرتبط باآلليـات الرمسيـة لتقـدمي             . )٥٣(الشعوب األصلية 
  .تقدمها هذه اجملتمعات املتأثرةالشكاوى اليت تسمح مبعاجلة الدعاوى اليت 

لتشاور مع الشعوب األصـلية   ابشكل كامل مبسؤولية     الشركات   ضطلعوينبغي أن ت    -٧٠
 يف  اًبالـضرورة تغـيري   ستدعي  وهذا ي .  احترام حقوق اإلنسان   املتمثل يف كجزء من واجبها    

قف يتجاوز النُّهج التقليدية للمشاركة احمللية باعتبارها جمرد وسيلة للحصول على ترخيص    ااملو
 أن  ضرورةكد على    يود املقرر اخلاص أن يؤ     ،ويف هذا الصدد  . اجتماعي للشروع يف األعمال   

 تستجيب بشكل فعلي    ،د إلجراء مشاورات مسؤولة وشفافة وفعالة     جهتبذل الشركات كل    
هلدف التوصل إىل اتفاق أو توافق يف اآلراء مع الشعوب األصلية وتنسجم مـع الـصكوك                

 باحلـد األدىن  االستعانة جيب أن حتاول الشركات ،ومن أجل إجراء هذه املشاورات  . الدولية
يف هـذا   تشريع حمدد  عدم وجود سيما عند     ال ،يري املنصوص عليها يف هذه الصكوك     من املعا 

  . احمللية ذات صلة حمدودةالتشريعات  الصدد أو عندما تكون

  دراسات األثر والتدابري التعويضية  -٤  
 الدراسات اليت يتعني إجراؤها      ما يشمل  من الشروط املرتبطة بالضرورة بعمليات التشاور       -٧١

وإقـراراً  . ر املشاريع وحتديد التدابري املناسبة للتعويض عن اآلثار السلبية اليت يتم حتديدها           بشأن آثا 
بالعالقة اخلاصة اليت تربط الشعوب األصلية باملوائل الطبيعية لألقاليم اليت تعيش فيها، فإن القواعد              

القـدرة  "و" حفظ ومحاية البيئـة   "الدولية تعترف على نطاق واسع بـحق الشعوب األصلية يف          
إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية،        " (أقاليمها ومواردها  اإلنتاجية ألراضيها أو  

تلك البيئـة   " اختاذ تدابري خاصة حلماية   " هذه القواعد    قتضي ويف الوقت نفسه، ت    .)١-٢٩املادة  
 احلقـوق  وتضاف هـذه احلقـوق إىل  ). ١-٤ ملنظمة العمل الدولية، املادة    ١٦٩االتفاقية رقم   (

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت ميكن أن تؤثر عليها أنشطة الشركات
يف حفظ ومحايـة البيئـة، فقـد    ونتيجة لالعتراف باحلق الراسخ للشعوب األصلية      -٧٢
 املعايري واملمارسات الدولية إجراء دراسات لآلثار االجتماعيـة والبيئيـة كإحـدى       قتضتا

 يما يتعلق باملشاريع االسـتثمارية     وخاصة ف  ،ية حقوق تلك الشعوب   الضمانات احملددة حلما  
التنقيب عن املوارد الطبيعية أو استخراجها اليت حيتمل أن تؤثر على تلـك   ومشاريع  واإلمنائية  
  على واجب الدول    ملنظمة العمل الدولية   ١٦٩ من االتفاقية رقم     ٣-٧وتنص املادة   . احلقوق

 لتقييم ما ميكن أن حتدثه أنـشطة        ،تعاون مع الشعوب املعنية    بال ،دراسات" إجراء   املتمثل يف 
مبثابـة  "، وينبغي اعتبار هذه الدراسات "التنمية املخططة من أثر اجتماعي على هذه الشعوب     

ويف احلكم الذي أصدرته حمكمة البلـدان األمريكيـة         . لتنفيذ تلك األنشطة  " معايري أساسية 
، أكدت احملكمة أن إجراء دراسات لتحديد       ينامساراماكا ضد سور  حلقوق اإلنسان يف قضية     

__________ 

خلاص بشأن تطبيق مبدأ التشاور مع الشعوب األصـلية يف          انظر مثالً، املذكرة التمهيدية اليت أعدها املقرر ا        )٥٣(
 .٣٨، الفقرة )A/HRC/15/37/Add.8الوثيقة (غواتيماال وحالة منجم مارلني 
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 فيما يتعلق   األثر االجتماعي والبيئي يشكل ضمانة حلقوق امللكية اجلماعية للسكان األصليني         
 قبـل  ينبغي إجراء تلك الدراسـات مـن          يف أقاليمهم، لتوّضح أيضاً أنه     نفذباملشاريع اليت ت  

وتشترط العديد من   . )٥٤("راف الدولة حتت إش وجهات مستقلة ومتمكنة من الناحية التقنية       "
   .سياسات املؤسسات املالية الدولية بشكل صريح ضرورة إجراء هذه الدراسات

لشركات املتعددة اجلنسيات تغـيري     لوكما أشار املمثل اخلاص لألمني العام، ينبغي          -٧٣
نـهج  دراج الكامل ل  من خالل اإل  ي كان يوّجه دراسات األثر، وذلك       النموذج التقليدي الذ  

 اختصاصات إجراء دراسـات     صياغةوبناء على هذا التركيز يف      . قائم على حقوق اإلنسان   
تصنيف معايري حقوق اإلنـسان     " جيب على الشركات     ،األثر على حقوق الشعوب األصلية    

البلـد  بلد املنـشأ و    تلك الواردة يف االتفاقيات الدولية اليت وقّع عليها          ها مبا في  ،ذات الصلة 
) كن اإلشارة أيضاً إىل اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت مل تصدق عليها البلدان           رمبا مي (املضيف  

مثل تلـك    ("القوانني العرفية وتقاليد الشعوب األصلية    " مبا يف ذلك     ،ومعايري أساسية أخرى  
  وهذا هو النهج الذي تتبعه مـثالً مبـادئ        . )٥٥()"القوانني اليت تنظم توزيع وملكية األرض     

ة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي هبـدف            كون التوجيهي  - أكوي
اليت تنفذ يف أراضي    للمشاريع  البيئية واالجتماعية   آلثار الثقافية و  تسهيل إجراء عمليات تقييم ا    

  .ة أو اليت قد تؤثر على أقاليمهاالشعوب األصلي
ما ميكن   الالزمة ملنع    واهلدف النهائي لدراسات األثر ليس سوى اختاذ مجيع التدابري          -٧٤

على البيئة والقيم االجتماعيـة واالقتـصادية       من آثار ضارة    ألنشطة املقررة   أن يترتب على ا   
يف احتـرام   املتمثل   فإن واجب الشركات     ،وهبذا املعىن . والثقافية والروحية للشعوب األصلية   

 جمديـة تقنيـاً   حقوق السكان األصليني يستدعي بذل كل اجلهود الالزمة للعثور على بدائل       
وعندما ال يكون من    ). ٣-٣٢ املادة   ،إعالن األمم املتحدة  ( لتخفيف هذه اآلثار أو احلد منها     

 ينبغي تعويض السكان األصليني عن      جتنب اآلثار السلبية الضارة،   املمكن ألسباب موضوعية    
 كما تنص على ذلك     ،ألي ضرر ناجم عن أنشطة الشركات     " اجلرب العادل واملنصف  " طريق  

 واالتفاقيـة   ؛٢-٣٢ و ٢-٢٠إعالن األمم املتحدة، املادتان     (الصكوك الدولية بشكل واضح     
  ).٢-١٥، املادة ١٦٩رقم 
 فإن التعويض ينبغي أن يستهدف جرب كل        ،وكما يتبني بوضوح من املعايري الدولية       -٧٥

      الـيت  ،  على احلياة اليومية للـشعوب األصـلية      اليت تؤثر   احملتملة ألنشطة الشركات    األضرار  
 تشمل أيضاً   بلعلى البيئة والقدرة اإلنتاجية هلذه الشعوب،       تلك األنشطة    على آثار    ال تقتصر 

كمـة  حمل املمارسة الراسخة    قدم، ت ويف هذا الصدد  . والثقافية أو الروحية  أاجلوانب االجتماعية   

__________ 

 Pueblo Saramaka v. Suriname, Corte Interamericana de: حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنـسان   )٥٤(

Derechos Humanos, Serie C N.º 172 (2008), párr. 129. 
 .٢٣، الفقرة A/HRC/4/74الوثيقة   )٥٥(
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يض واجلـرب يف    البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان عدداً من األمثلة املفيدة بشأن أشكال التعو          
  .)٥٦(حاالت األضرار اليت تلحق باملمارسات االجتماعية والثقافية للشعوب األصلية

   الفوائد تقاسم  -٥  
 الفوائد اليت   تقاسملشعوب األصلية   حيق ل  ،األضرارعن  تعويض  ال إضافةً إىل احلق يف     -٧٦

. باستغالل املوارد الطبيعية  سيما فيما يتعلق      وال ،ة يف أقاليمها التقليدية   نفذجتىن من املشاريع امل   
تقاسم الفوائد الناشئة عنها    لشعوب األصلية املتأثرة هبذه املشاريع      تتيح ل  إنشاء آليات    فواجب

قـد أعـادت     و ،١٦٩ من االتفاقية رقم     ٢-١٥ املادة   هو واجب منصوص عليه صراحةً يف     
جلنة القضاء علـى    و،  )٥٧(البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان    السوابق القضائية حملكمة     تأكيده

  .، من بني هيئات أخرى)٥٨(التمييز العنصري
 فوائد املشاريع اليت تؤثر على أقاليمها التقليدية      تقاسموميثل حق الشعوب األصلية يف        -٧٧

لمجتمع الدويل حبقوق امللكية اجلماعية للسكان األصليني،       لواسع النطاق   الجتسيداً لالعتراف   
قوق فيما يتعلق باستخدام املوارد الطبيعيـة املوجـودة يف          مبا يف ذلك االعتراف بنوع من احل      

ا، بغض النظر عن امللكيـة العامـة أو اخلاصـة لتلـك             وهنارة تلك املوارد وص   أقاليمها وإد 
تقاسم الفوائد املقبول مـن     " أكد املقرر اخلاص السابق أيضاً أن        ،ويف هذا الصدد  . )٥٩(املوارد
فيمـا يتـصل    " نسان للشعوب األصـلية     هو شكل من أشكال ضمان حقوق اإل      " الطرفني

ت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان من جانبها        قد رأ و. )٦٠("باملشاريع اإلمنائية اهلامة    
إحدى الضمانات املطلوبة يف كل ما يشكل تقييداً حلقـوق امللكيـة            هو   الفوائد   تقاسمأن  

حـق يف التعـويض   مبثابة لى أنه هم ع فُي ينبغي أن    ا التقاسم اجلماعية للسكان األصليني؛ وهذ   
  .ملكية أو احلرمان منها، كما أقرت بذلك خمتلف الصكوك الدوليةلل عن أي تقييدالعادل 
 الفوائد لصاحل الـشعوب     تقاسموال تفرض القواعد الدولية أي صيغة حمددة لضمان           -٧٨

دلـة  عا"جيـب أن تكـون      يف الفوائد    املشاركة   هذه أن   عن كوهنا تنص على     عدا ،األصلية
ة وقليل. الصدد، ال تزال التشريعات الداخلية للدول متثل قيوداً خطرية        هذا  ويف  . )٦١("ومنصفة

 وعنـدما   ،اليت تضمن املشاركة يف الفوائد الناشئة عن استغالل املوارد الطبيعيـة          هي الدول   

__________ 

 Véase, en particular, Masacre de Paz de Sánchez :لبلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان    حمكمة ا  )٥٦(

v.Guatemala, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C N.º 116 (2004). 
 .) أعاله٥٤احلاشية (مرجع سبق ذكره   )٥٧(
 .١٦، الفقرة )CERD/C/ECU/CO/19(الوثيقة   )٥٨(
؛ )١الفقـرة    (٢٦، واملادة   )١الفقرة   (٢٥انظر إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، املادة            )٥٩(

 .)١الفقرة  (١٥ ملنظمة العمل الدولية، املادة ١٦٩واالتفاقية رقم 
 .٦٦، الفقرة E/CN.4/2003/90الوثيقة   )٦٠(
 .١٤٠ و١٣٤ و١٣٣ الفقرات ،) أعاله٥٤احلاشية (مرجع سبق ذكره   )٦١(
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حملليني  ال يتم التمييز عادة بني الفوائد اليت تعود على السكان ا           ،يؤّسس القانون هلذه املشاركة   
 تقاسم إيـرادات  وعادة ما يكون مستوى     . اوحده والفوائد املخصصة للمجتمعات األصلية   

 يف الوقت ،املشاريع أيضاً تافهاً يف كثري من األحيان باملقارنة مع األرباح اليت جتنيها الشركات  
  .الذي ال حتدُّد فيه عادة معايري واضحة وشفافة لتخصيص تلك الفوائد

إجابات حمدودة على هذه املـسألة، أو       سوى  دِّم النظام القانوين الداخلي     يقال  وعندما    -٧٩
 الشركات اليقظة الواجبة فيمـا      وخي، فإن ت   على اإلطالق  ال يقدم أية إجابات   عندما  ببساطة  

يتعلق حبقوق السكان األصليني قد ينطوي على إنشاء آليات حمددة لتقاسم الفوائد تسترشد يف              
 الـشركات   تباعا هنا على أن      من أن يؤكد   لمقرر اخلاص ال بد ل  و. يةذلك بروح املعايري الدول   

لنهج عمل يقوم على احترام حقوق السكان األصليني يتطلب أن ُينظر إىل تقاسم الفوائد علـى   
 أو عمالً خريياً    إحساناًوجه التحديد بوصفه شكال من أشكال االمتثال للقانون، وليس بوصفه           

  .)٦٢(شروع أو لتفادي احتمال نشوب نزاعاتيسعى حلشد الدعم االجتماعي مل
 النظـرات    جيب أن يتجاوز تقاسم الفوائـد      ،ومن منظور حقوق السكان األصليني      -٨٠

ىل املدفوعات النقدية اليت قد تكون غري مناسبة لظروف اجملتمعـات           إالضيقة اليت تستند فقط     
ندوة الدولية اليت نظمهـا     وكما أكد املشاركون يف ال    . )٦٣(احمللية املستفيدة، يف حاالت حمددة    

جملتمعات السكان  اليت تقدم   للمدفوعات النقدية   " فإن   ،٢٠٠٩ الدائم يف مانيال يف عام       فلاحمل
  وميكن أن تـؤدي بـسهولة إىل  ،" االنقسامسّبب سلبية تاًاألصليني يف كثري من األحيان آثار 

وضـع آليـات    سألة  م وينبغي دراسة    .)٦٤("حىت الرشوة بل و التأثري غري املشروع    "ممارسات  
 أولوياهتـا اإلمنائيـة     حتديد الفوائد متكّن حقاً من تعزيز قدرة الشعوب األصلية على           لتقاسم

اخلاصة هبا ومتابعة تلك األولويات واملساعدة على تفعيل آليات اختـاذ القـرار واآلليـات               
  . املؤسسية اخلاصة بتلك الشعوب

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  
سيما الشركات عرب الوطنية، فيما      ضوح مسؤولية الشركات، وال   يشكل عدم و    -٨١

وقـد أدى   .  أحناء العامل  شىت، مصدر انتهاكات عديدة يف      يتعلق حبقوق الشعوب األصلية   
اعتبار هلذه احلقوق، اليت أقرت هبا القواعـد        إيالء  دون  مبمارسة أنشطتها    الشركات   قيام

 البيئة والقيم االقتـصادية واالجتماعيـة       الدولية، إىل حدوث تأثريات سلبية للغاية على      
 الـيت   ،وال تزال األنشطة غري املسؤولة للشركات     . والثقافية والروحية للشعوب األصلية   

__________ 

  .٤٠، الفقرة A/HRC/12/34/Add.5الوثيقة   )٦٢(
 .١٦، الفقرة E/C.19/2009/CRP.8الوثيقة   )٦٣(
 .)ترمجة غري رمسية (١٧املرجع السابق الفقرة   )٦٤(
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نزاعـات  عنية أو عدم مباالهتا، تسبب      تواطؤ احلكومات امل  يف ظل    يف بعض األحيان     تنفذ
  . ينياجتماعية خطرية يف املناطق اليت توجد فيها جمتمعات السكان األصل

أمـام  مع فتح مناطق جديدة من العامل       حدة  وقد أدت هذه الرتاعات، اليت تزداد         -٨٢
 ،استغالل املوارد الطبيعية أو إنشاء اهلياكل األساسية، إىل حاالت من الفوضى احلقيقيـة            

اليت تعرض للخطر قدرة الدول والشركات نفسها على إجناز املشاريع الـيت ال تأخـذ               
  . االعتبارحقوق هذه الشعوب يف 

 من الشركات أن تتحمل يتوقع فإن اجملتمع الدويل ،وإزاء هذا النوع من التجارب  -٨٣
 به  يتزايد االقتناع  األصلية، وهو رأي      من املسؤوليات يف ما يتعلق حبقوق الشعوب       عدداً

ووفقـاً لإلطـار    . لدى مجيع األطراف املعنية بشكل مباشر مبا يف ذلك الشركات نفسها          
لذي وضعه املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات           املفاهيمي ا 

ية، واحتـرام حقـوق     واجب احلما (عرب الوطنية ومؤسسات األعمال التجارية األخرى       
 القواعـد   أن حتترم على األقل   الشركات واجب   عاتق   على   قع، ي ) الضرر جرباإلنسان، و 

  .األصليةللشعوب الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان 
، يف احترام حقوق الـشعوب األصـلية      املتمثلة   مسؤولية الشركات    كجزء من و  -٨٤

يقظة الواجبة لتحديد العوامل القانونية واملؤسـسية       وخى ال ينبغي هلا يف هذا الصدد أن تت      
اليت تؤثر على التمتع الفعلي حبقوق الشعوب األصلية يف البلدان اليت           من العوامل   وغريها  

 الشركات؛ وأن جتري تقييماً سليماً لآلثار السلبية احملتملة ألنشطتها على           تعمل فيها تلك  
يف قيام الدولة أو اجلهات الفاعلة      تتفادى مسامهة أنشطتها     وأن   ،حقوق السكان األصليني  

  .ؤدي إىل انتهاك هذه احلقوقيميكن أن ي فعل أو إغفال األخرى بأ
يتطلب لق حبقوق الشعوب األصلية      الشركات اليقظة الواجبة فيما يتع     إن توخي و  -٨٥

   وذلك حىت يف الدول الـيت       ،أوالً حتديد الشعوب األصلية اليت حيتمل أن تتأثر بأنشطتها        
اعترافاً ال تعترف بوجود الشعوب األصلية اليت تعيش داخل حدودها أو تعترف بوجودها     

يري الدوليـة    الشركات املعا  طبقوألغراض حتديد هذه الشعوب، ينبغي أن ت      .  فقط اًحمدود
  .  اخلاصة هباف فئة السكان األصليني وتّربر وجود سلسلة من احلقوق املتميزةاليت تعرِّ

ها أن  اليقظة الواجبة، يتعني علي   ممارسة   الشركات   أرادتوعالوة على ذلك، إذا       -٨٦
، العتراف حبقوق الشعوب األصـلية    فيما خيص ا   القواعد الدولية    حملددة يف تراعي املعايري ا  

سيما حقوقها يف األراضي واألقاليم واملوارد الطبيعية حىت يف احلاالت اليت ختتلف فيها          وال
 ، ينبغي أن تعترف الشركات    ولذلك. القوانني احمللية اختالفاً جوهرياً مع القواعد الدولية      

 ، لألراضي  باحلقوق اإلقليمية للشعوب األصلية املستمدة من حيازهتا العرفية         كامالً اعترافاً
  . لدولةمن قبل ا النظر عن االعتراف الرمسي بصرف
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الشركات بالواجب الـذي    يتطلب اعتراف   اليقظة الواجبة   ممارسة   مبدأ   كما أن   -٨٧
 موافقتهاواحلصول على   (يف التشاور مع الشعوب األصلية      واملتمثل  يقع على عاتق الدول     

سيما فيما يتعلق باملشاريع   وال،اً مباشرتأثرياً قبل اختاذ التدابري اليت قد تؤثر عليها       ،)أحياناً
 ينبغي أن تطمح الشركات للحلول حمـل        وال. التقليديةوأراضيها  على أقاليمها    اليت تؤثر 

املسؤولية أن تتحمل الدول    القواعد الدولية   فيها  احلكومات يف تلك احلاالت اليت تقتضي       
ك، ينبغي أن    العكس من ذل   بل على  . مع الشعوب األصلية    إجراء مشاورات  عناملباشرة  

  . تشجِّع الشركات احلكومات على حتمل تلك املسؤولية
 أن توافق   ، من وجهة نظر حقوق اإلنسان     ال يليق بالشركات،   ،ويف هناية املطاف    -٨٨

 املـشاورات   على العمل مع بلدان أو يف مشاريع حمددة ال تضمن فيها احلكومات إجراء            
  . الصحيحة مع السكان األصليني

 الدول يف   تقع على عاتق   مسؤولية التشاور    ل باملبدأ الذي يعترب أن    اإلخالودون    -٨٩
املقام األول، ينبغي للشركات أن حتترم احلق الراسخ للشعوب األصلية يف املـشاركة يف              

من خالل إنشاء آليات مناسبة للتشاور واحلوار مع   وذلك  صنع القرارات اليت تؤثر عليها      
 مع الشعوب األصلية يف هـذا الـسياق إىل          تاملشاوراوينبغي أن هتدف    . تلك الشعوب 

رئيسية مثل حتديد اآلثار الضارة احملتملـة       القضايا  ال توافق يف اآلراء بشأن      سعي لتحقيق ال
 وآليات تقاسم الفوائد اليت ُتجىن      ، وتدابري التخفيف والتعويض عن تلك اآلثار      ،للمشاريع

اليقظـة  أسـاس ممارسـة     على   أرادت الشركات العمل     إذا ،ومرة أخرى . من املشاريع 
 القواعـد   حملددة يف اورات يراعي املعايري ا   الواجبة، فيتعني عليها التأكد من أن إجراء املش       

 القانونيـة يف الـنظم القانونيـة        ال يوجد ما يكفي من القواعد      ماسيما عند  الدولية، وال 
  .  هذه الشركاتللدول اليت تعمل فيهاالداخلية 

 سليمة احلصول على معلومات كاملة عن مشروع        يةويتطلب تنفيذ عملية تشاور     -٩٠
ومن وجهة  . سابقة لتنفيذ املشروع  لآلثار   مما يعين أوالً إجراء دراسات       ،املقترحاألعمال  

 هيئات مستقلة وموثوق هبا     ينبغي أن جتريها   فإن هذه الدراسات اليت      ،نظر حقوق اإلنسان  
افة اآلثار الضارة احملتملة علـى      من الناحية التقنية حتت إشراف الدولة، جيب أن تدرس ك         
وينبغي هلذه الدراسات أيضاً أن . كل حق من احلقوق اخلاصة باجملتمعات األصلية املتضررة

وعندما ال تتوفر هذه البدائل أو تكون غري . حتدد البدائل املمكنة للتخفيف من تلك اآلثار    
 األضرار اليت تتـسبب      يتعني على الشركات التعويض عن مجيع      ،ممكنة من الناحية التقنية   
  .فيها للسكان األصليني
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وبغض النظر عن التدابري التعويضية اليت ميكن حتديدها، فإن واجـب احتـرام               -٩١
 التزاماً بوضع آليات ُتشارِك من خالهلا هـذه  يستتبعالشركات حلقوق الشعوب األصلية  

  ينبـع  لفوائدل لتقاسم وهذا ا  .على أراضيها  املشاريع اليت تقام     التمتع بفوائد الشعوب يف   
 أو حرمان  حلق من حقوق اجملتمعات املعنيةعن أي تقييدجزئياً من مفهوم التعويض العادل 

. سيما حقها يف امللكية اجلماعية لألراضي واألقاليم واملوارد الطبيعيـة           وال ،من هذا احلق  
 ، الفوائد تستجيب حقاً هلـذا الغـرض       تقاسموجيب على الشركات التأكد من أن صيغ        

  . للسكان األصلينية احملددوضاعاألمع  يف الوقت نفسه تتناسبو

        
  


