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وال  -مقدمة
 - 1خيلَّص هذا التقرير للنشـًاح البواسـ الـذين يتحـدون املخـاطر احملدقـة يـم ويـدافعون
عــن وقــون جمتمعــالم يف التمتــع أبي ــة صــحية آمنــة ومســتقب مكفــول الكرامــة واالوتــرام،
ويذودون عن را يلم وسُب عيشلم التقليدية .إ ـ ينًقـون أـاحلق يف وجـ القـوة ،ويُنتـالون
أــدم أــارد .وقــد وــده ذلــك يف هنــدوران ،مبقتـ ا ــًة ا لــس املــدل للمنامــات الشــعبية
ومنامـات الشــعوب األصــلية يف هنــدوران ،البي يــة املعروفــة أزتــا كاســزن وزميلــلا يلســون
غارسيا اللـذين رديـا يف عمليـتني متعـاقبتني يف آذار/مـارن  2016ملعار ـتلما تشـييد سـدود
كلروما ية يف ووض هنر غوالكاركو املقـدن( .)1ويتكـرر وقـوه هـذر امل سـاة أشـك مـ لوف
يف الفلبني ،ويث قُت مدافعون عن الشعوب األصـلية يـذودون عـن ـعا املـا وأو يف ميننـداو
يف يلول/ســبتم  .)2(2015وظـ املــدافعون عــن احلقــون البي يــة ووقــون الشــعوب األصــلية
يتعر ــون للعتــداح والقتـ يف مــاتو غروســو دو ســول أال ازيـ  ،ون ينتـ إفــلت اجلنــاة مــن
العقــاب( .)3ويف جنــوب فريقيــا اغتيــ املــدافع البــارز سيخوســيفي راديــ يف م لــ يف 22
آذار/مــارن ،أعــد ن تــردد ن اد ـ در علــمل “قا مــة للقت ـ ” تشــم املعار ــني أل شــًة
التعدين يف زولبيحب( .)4ون تكن هـذر احلـاالت معزولـة .ففـي خـلل عـام  ،2015كـان القتـ
يردد يف املتوس ثلثة من النشًاح البي يني سبوعياع(.)5
 - 2ويــدن هــذا التقريــر ــاقون ا ًــر إزاح املعــدل املــروه للقت ـ والتلديــدات واملعــايقة
والترهيا الذد يتعرض لـ املـدافعون عـن وقـون ان سـان البي يـة .ويـود املقـرر ا ـا تبليـ
الــدول األععــاح أ ـ ن قت ـ املــدافعني عــن وقــون ان ســان البي يــة لــيس إال قمــة جب ـ اجلليــد.
__________

( )1ا ار العناوين انلكترو ية التاليةح
 NewsID=19864&LangID=Eو =www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID
 18481&LangID=Eو &www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19805
.LangID=E
( )2ا ار العنوان انلكترول التايلح .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16481
( )3رسالة موجلة إجل ال ازي ) (BRA 7/2015مؤرخة  9تشـرين األول /كتـوأر  ،2015وهـي متاوـة يف العنـوان
انلكتـــرول التـــايلح  https://spdb.ohchr.org/hrdb/31st/public_-_UA_Brazil_09.10.15_(7.2015).pdf؛ وأيـــان
ختــام امللمــة الــذد دلــت أـ املقــررة ا اصــة املعنيــة حبقــون الشــعوب األصــلية يف ثنــاح زيارلــا لل ازيـ  ،يف
 17آذار/مـــــــــــــــارن  ،2016وهـــــــــــــــو متـــــــــــــــا يف العنـــــــــــــــوان انلكتـــــــــــــــرول التـــــــــــــــايلح
.www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? NewsID=18498&LangID=E
( )4رسالة موجلة إجل جنوب فريقيا ) (ZAF1/2016مؤرخة  31يار/مايو .2016
( )5منامة الشاهد العاملي ،السري يف أرض حمفوفة باملخاطر ( .)2016وهي متاوة يف العنوان انلكتـرول التـايلح
.www.globalwitness.org/fr/reports/dangerous-ground/
?www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx
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ويليا أالدول ن تتلدى هلذا االجتار املزعج حنو تزايد العنه حبـق هـؤالح البواسـ مـن فـراد
وجمموعات ،ممن جياهدون ذوداع عن احلقون البي ية واحلقون يف األرا ي وتعزيزهـا ،وترهيبـلم
ومعايقتلم و يًنتلم .ولدف امللواات والتوصيات اليت يقدملا إجل كسا قدر كـ مـن
االعتراف أالدور الذد يؤدي املدافعون عن وقـون ان سـان البي يـة ،وتزويـدهم حبمايـة فعـ
ومتكينلم من االستمرار يف ممارسة شًتلم املشروعة يف جمال وقون ان سان.
 - 3ويقــع علــمل الــدول واجــا اوتــرام وــق ك ـ ــخص يف تعزيــز وجــود البي ــة ا منــة
النايفة اللحية املستدامة ،العـر ورية لكفالـة التمتـع أالنًـان املترامـي حلقـون ان سـان .ويقـع
علـمل الـدول واجــا مـوا يز حلمايـة املــدافعني عـن وقــون ان سـان البي يـة مــن اال تـلاكات الــيت
تقترفلا الدول واجللات من غز الدول .كمـا ن القـا ون الـدويل حلقـون ان سـان يشـز يعـعا
وأشك وا ح إجل واجـا مؤسسـات األعمـال ووسـا انعـلم وسـوى ذلـك مـن اجللـات
الفاعلة من غز الدول يف إأداح االوتـرام اللتزامـات وقـون ان سـان والنـ د عـن املشـاركة يف
ا تلاكلا و يف اقترافلا .ومن هنا ،يساور املقرر ا ا قلـق أـال إزاح العـدد املخيـه حلـاالت
القت ـ والعنــه ،الــذد يعًــي مــن دون ــك صــورة هــون مــن النًــان احلقيقــي للتلديــدات
واملخاطر املترألة أاملدافعني عن وقون ان سان البي ية.
 - 4إن :اية املدافعني عن وقـون ان سـان البي يـة ـره جـوهرد حلمايـة البي ـة ووقـون
ان سان املعتمدة عليلا .وقد توصـ ا تمـع الـدويل يف عـام  2015إجل توافـق يف ا راح وـول
خًة التنمية املستدامة لعام  ،2030اليت تعع جمموعة مـن األهـداف اجلديـدة وترسـم خريًـة
للًريق ،تبتني حتقيق مستقب كثر استدامة ورخاحً وإ لافاع .ويتل عدد مـن هـذر األهـداف
مبا ــر عة و أشــك غــز مبا ــر أالبي ــة وأاســتخدام األرا ــي .غــز ن هــذا املســتقب وتلــك
األهــداف لــن يكــون مالهلمــا إال الفشـ إذا ن يتمتــع األفــراد واجلماعــات املــراأًني علــمل خـ
املواجلة دفاعا عن التنمية املستدامة ،أاحلماية علمل اللُعد الوطحب وانقليمي والدويل.
 - 5ويشدد املقرر ا ا علـمل ن متكـني املـدافعني عـن وقـون ان سـان البي يـة و:ايتـلم
يدخ يف مسؤولية ا تمع الدويل والدول ،خاصة وقد ولدت خًة التنمية لعـام  2030آمـا عال
عرا اع لدى ا تمع املدل .ويتمىن ن يسلم تقريرر يف توجيـ خًـمل مجيـع صـحاب امللـلحة
يف جلــودهم املقبلــة لتنفيــذ هــذر األهــداف وســواها مــن األهــداف امللمــة ،مــع تــذكزهم أـ ن
متكني املـدافعني عـن وقـون ان سـان البي يـة ـره واسـم حلمايـة أي تنـا و:ايـة مجيـع وقـون
ان سان ذات الللة األخرى.
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املنلجية
 - 6يعتمد املقرر ا ا يف تقريرر علمل ملـادر وليـة وثا ويـة للمعلومـات .ولكـي يتسـىن
ل التشاور مـع ًـان واسـع مـن اجللـات الفاعلـة ،وجـ ـدا ًح عامـعا لتزويـدر مبـدخلت أشـ ن
مو ـوه املــدافعني عــن وقـون ان ســان البي يــة( ،)6كمـا الــتمس تقــدر تقـارير عــن طا فــة مــن
املســا متــس التلديــدات والتحــديات الــيت يواجلوهنــا مــن جــراح عملــلم؛ واألســباب اجلذريــة
الكامنة وراح هذر التلديدات والتحـديات؛ واجللـات الفاعلـة احملـددة الـيت تلعـا دورعا يف هـذا
ا لو ؛ والتداأز الفعالـة املتخـذة مـن جـ التنلـا علـمل هـذر التحـديات .و تيجـة لـذلك،
تلقــمل  30تقريــرعا مــن الــدول ومــن منامــات ا تمــع املــدل واملــدافعني عــن وقــون ان ســان.
واعتمـــد املقـــرر ا ـــا يعــعا علـــمل ســـبع مشـــاورات إقليميـــة جراهـــا مـــع املـــدافعني (ا اـــر
)A/70/217؛ وعلمل الرسا اليت أعث يا إجل الدول أشـ ن اال تـلاكات املزعومـة حبـق فـراد و
مجاعات من املدافعني عن وقون ان سان البي ية( .)7واستعرض املقرر ا ا كذلك ثـروة مـن
التقارير املتعلقة أاملو وه صادرة عن ا تمع املدل .ويف ا تـام ،عقـد املقـرر ا ـا يف يـومي
 4و  5متوز/يولي  2016يف فلور سـا أإيًاليـا ،اجتماعـا للخـ اح يف مو ـوه والـة املـدافعني
عن وقون ان سان البي ية.

ثا يا  -انطار املعيارد
 - 7ألغراض هذا التقرير ،يشز تعبز “املدافعون عن وقـون ان سـان البي يـة” إجل األفـراد
واجلماعــات الــذين يســعون ،ألــفتلم الشخلــية و امللنيــة وأًريقــة ســلمية إجل :ايــة وتعزيــز
وقــون ان ســان املتلــلة أالبي ــة ــاملة املــاح واهلــواح واألرض والنبــات واحليــوان .وتتــداخ
احلقـون يف األرا ــي واحلقـون البي يــة مـع أععــلا الــبعب وتكـون غالبـعا غـز قاألــة لل فلــام.
وعلمل ذلك ،جيرد عادة وصه الف تني العريعتني للمـدافعني الـداعني للحقـون املتلـلة أالبي ـة
واحلقــون يف األرا ــي مبســممل “املــدافعون عــن احلقــون يف األرا ــي واحلقــون البي يــة” و
“املدافعون عن احلقون البي ية” و أبساطة مبسممل “النشـًاح البي يـون” ووـدر .ويعـرف هـذا
التقرير هـؤالح املـدافعني مسـتعيناع مبسـممل جـامع هـو “املـدافعون عـن وقـون ان سـان البي يـة”
الذين جيسد انعلن العاملي حلقون ان سان والعلد الدويل ا ا أـاحلقون املد يـة والسياسـية
__________

( )6ا ار العنوان انلكترول التايلح .www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Environmental.aspx
( )7ميكن االطله علمل املراسلت يف التقارير السنوية للمقرر ا ا  ،وهي متاوة يف العنـوان انلكتـرول التـايلح
 .www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/AnnualReports.aspxو يف التقــــارير املتعلقــــة أرســــا
انجــــــــــــــراحات ا اصــــــــــــــة ،وهــــــــــــــي متاوــــــــــــــة يف العنــــــــــــــوان انلكتــــــــــــــرول التــــــــــــــايلح
.www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx
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وقوقلم يف ممارسة وريات ساسـية كـاحلق يف التعـبز ويف ا لوصـية ويف تكـوين اجلمعيـات
والتجمــع الســلمي .و لــو ممارســة احلــق يف :ايــة احلقــون البي يــة واحلقــون يف األرا ــي،
تشز يعا املادة  1من انعلن املتعلق حبق ومسؤولية األفـراد واجلماعـات وهي ـات ا تمـع يف
تعزيــز و:ايــة وقــون ان ســان واحلريــات األساســية املعتــرف يــا عاملي ـعا  -انعــلن املتعلــق
أاملـدافعني عــن وقــون ان ســان  -إجل إ ـ “مــن وـق كـ ــخص ،مبفــردر و أاال ــترا مــع
غزر ،ن يدعو ويسعمل إجل :اية وإعمال وقون ان سان واحلريات األساسية علمل اللـعيدين
الوطحب والدويل”.
 - 8ويعرف املدافعون عـن وقـون ان سـان البي يـة قبـ د ـيح آخـر مبـا يفعلو ـ  .وهـم
ينعتون يذا الوصه أسبا عماهلم حلماية احلقـون البي يـة واحلقـون يف األرا ـي .وقـد يعمـ
هؤالح كلحفيني و شًاح و حمامني يفعحون التدمز البي ي و ا تزاه األرا ـي ويعتر ـون
علي  ،وهم غالباع ان عاديون يعيشون يف غلـا األويـان يف قـرى و غاأـات و جبـال ا يـة،
وقــد ال يــدركون هنــم يتلــرفون كمــدافعني عــن وقــون ان ســان البي يــة .ويف وــاالت كــثزة
خــرى يكو ــون قــادة يف الشــعوب األصــلية و فــرادعا يف جمتمعــات يــدافعون عــن را ــيلم
التقليدية من األ رار اليت جتلبلا املشاريع الكبزة النًان كمشاريع التعدين والسدود.
 - 9وأسبا القيود علمل عدد كلمات الوثـا ق ،وأـالنار إجل األدأيـات النزيـرة املتاوـة عـن
املو وه ،سيبتعد املقرر ا ا يف املقام احلايل عن الـدخول يف حتليـ ـام للقواعـد الدوليـة
املختلفــة حلقــون ان ســان املتلــلة حبمايــة املــدافعني عــن وقــون ان ســان البي يــة؛ وســيكتفي
أتحديد ملمح انطار املعيارد املنًبق .وفيما يتعلق مبجال األ شًة اليت يؤديلا املدافعون عـن
وقــون ان ســان البي يــة ،يتشــار العلــد الــدويل ا ــا أــاحلقون االقتلــادية واالجتماعيــة
والثقافية والعلد الدويل ا ا أاحلقون املد ية والسياسية يف املـادة  ،1الـيت تشـز إجل احلـق يف
تقرير امللز ،وهو احلق الذد تكون مجيع الشعوب مبقتعار وـرة يف تقريـر مركزهـا السياسـي
ويف السعي لتحقيـق اا لـا االقتلـادد واالجتمـاعي والثقـايف ويف التلـرف أثروالـا ومواردهـا
الًبيعية .ويسلم انعلن مبشروعية الدفاه عن احلقون البي يـة أـإقرارر “أالعمـ القـيم” الـذد
يؤدي املـدافعون عـن وقـون ان سـان يف إزالـة اال تـلاكات مبـا فيلـا اال تـلاكات املترتبـة علـمل
“رفب االعتراف حبق الشعوب يف تقرير ملزها ووق ك عا يف ممارسة سـيادت الكاملـة
علمل ثروات ومواردر الًبيعية”.
 - 10وتشز الوالية أاستمرار إجل ن احلمايـة املسـبنة علـمل املـدافعني مبوجـا انعـلن ،غـز
مرلنــة مبــا إذا كــان حمــور عملــلم منلــبعا علــمل احلقــون املد يــة والسياســية و علــمل احلقــون
االقتلادية واالجتماعية والثقافية (ا اـر علـمل سـبي املثـال  ،A/HRC/4/37الفقـرات ،30-27
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و  ،A/HRC/19/55الفقــرات  .)63-61ويف وقــت قريــا يعــود إجل آذار/مــارن  2016اختــذ
جملس وقون ان سان القرار  32/31أش ن :اية املدافعني عن وقون ان سـان الـذد يتنـاول
احلقــون االقتلــادية واالجتماعيــة والثقافيــة ،ويعيــد الت كيــد علــمل احلاجــة العاجلــة إجل اوتــرام
العم الذد يؤدي املدافعون عن احلقون االقتلـادية واالجتماعيـة والثقافيـة ،وتعزيـزر وتيسـزر
أاعتبارر عنلرعا وادعا يف إعمـال تلـك احلقـون ،مبـا يف ذلـك مـن اويـة اتلـاهلا مبسـا البي ـة
واألرا ي والتنمية.
 - 11وتتجســـد املســـؤولية األساســـية للدولـــة يف :ايـــة احلـــق يف احليـــاة واحلريـــة واألمـــن
الشخلي يف املادة  3من انعلن العاملي واملادتني  )1( 6و  )1( 9من العلـد الـدويل ا ـا
أاحلقون املد ية والسياسية .ويُؤكَد علمل هـذا االلتـزام يعـا يف انعـلن املتعلـق أاملـدافعني عـن
وقــون ان ســان ،وعلــمل حنــو خــا يف مــوادر  2و  9و  .12ويف هــذا اللــدد يــورد االلتــزام
سلباع وإجياأاع علمل ود سواحح فمن اوية جيا علمل الدول ن متتنع عن ا تلا وقون املـدافعني
عــن وقــون ان ســان؛ ومــن اويــة خــرى ينبنــي هلــا ن تتلــرف علــمل النحــو الواجــا ملنــع
وتقلي ا تلاكات وقون ان سان وتقدر مرتكبيلا للعدالة.
 - 12وقــد عيــد ت كيــد التــزام الدولــة أتــوفز اال تلــاف الفعــال مــن اال تــلاكات يف املــادة
 ) ( )3( 2مــن العلــد الــدويل .و لــت يع ـاع املــادة  9مــن انعــلن علــمل وــق املــدافعني يف
االســـتفادة مـــن اال تلـــاف الفعـــال والتمتـــع أاحلمايـــة يف والـــة وقـــوه اال تـــلاكات .ومتثـ ـ
التحقيقات الفورية غز املتحيزة يف اال تـلاكات املـدعمل يـا ،ومقا ـاة مـرتك اجلُـرم ألـرف
النار عن مركزهم ،وتوفز اال تلاف مبا في التعـويب املناسـا للعـحايا وإ فـاذ القـرارات و
األوكــام ،إجــراحات ساســية جيــا اختاذهــا حلمايــة احلــق يف اال تلــاف الفعــال .ويــؤدد عــدم
اختاذ هذر انجراحات إجل ارتكاب املزيد من االعتداحات علـمل املـدافعني عـن وقـون ان سـان،
ويفعي إجل أي ة إفلت من العقاب ( ،A/58/380الفقرة  73و  ،A/65/223الفقرة .)44
 - 13ويشدد املقرر ا ا علمل مهية وق املدافعني عن وقون ان سان البي يـة يف املشـاركة
يف تيسز الشؤون العامة واختاذ القـرار ،وهـو احلـق ا سـد يف املـادة  ) ( 25مـن العلـد الـدويل
ني احلــق يف توجيـ النقــد إجل اهلي ــات
واملـادة  18مــن انعــلن .ويشــم هــذا احلــق وســبما َيــب ُ
والوكــاالت احلكوميــة املعنيــة أالشــؤون العامــة وتقــدر املقتروــات لتحســني دا لــا ،وتوجي ـ
االهتمــام إجل د جا ــا مــن جوا ــا عملــلا مــن ـ ن يعرق ـ و يعيــق إعمــال وقــون
ان سان .ويعيد إعلن ريـو أشـ ن البي ـة والتنميـة وغـزر مـن االلتزامـات البـارزة ،ت كيـد مهيـة
املشاركة العامة.
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 - 14كـــذلك ،تعـــمن اللـــكو الدوليـــة الـــيت حتمـــي وقـــون ســـكان أعينـــلم وقلـــم يف
املشاركة .ويتجسد االلتزام أالتشاور مـن جـ احللـول علـمل املوافقـة احلـرة املسـبقة املسـتنزة
للشعوب األصلية أش ن التداأز التشريعية و انداريـة الـيت ميكـن ن تـؤثر فـيلم أشـك مبا ـر
يف إعــلن األمــم املتحــدة أشـ ن الشــعوب األصــلية (املادتــان  18و  )27ويف االتفاقيــة املتعلقــة
أالشعوب والقبا األصلية لعام ( 1989االتفاقية رقم  )169ملنامة العمـ الدوليـة .وعـلوة
علمل ذلـك ،يـنص انعـلن املتعلـق حبقـون األ ـخا املنـتمني إجل قليـات وطنيـة و عرقيـة و
دينية و لنوية علمل وق تلك األقليات يف املشاركة (املادتان  2و .)4
 - 15وتــرتب مس ـ لتا الشــفافية والوصــول إجل املعلومــات ارتباط ـاع مبا ــراع أــاحلق يف التمــان
املعلومات وتلقيلا والتشار فيلا ،املنلو علي يف املادة  19مـن العلـد الـدويل ،فعـلع عـن
املادة  6من انعلن املتعلق أاملدافعني عن وقون ان سان .وتنص املادة  14من انعلن علـمل
ـ تقــع علــمل الــدول مســؤولية اختــاذ تــداأز تشــريعية وقعــا ية وإداريــة لزيــادة فلــم مجيــع
األ ــخا ا ا ــعني لواليتــلا حلقــون ان ســان الــيت ختلــلم ،مبــا يف ذلــك مــن خــلل شــر
وإتاوة القوا ني واأل امة علمل ًان واسع.
 - 16وقــد ذكــر املقــررون ا اصــون الســاأقون يف تقــاريرهم ن العناصــر األساســية لعــمان
وجــود أي ــة آمنــة ومتكينيــة للمــدافعني عــن وقــون ان ســان ،مبــن فــيلم املــدافعون عــن وقــون
ان ســان البي يــة هــي ،اعتمــاد إطــار قــا ول ومؤسســي مُ فعــني؛ ومكافحــة انفــلت مــن العقــاب
وإتاوة سبي اللجوح إجل ال قعاح؛ وإقامـة مؤسسـة وطنيـة قويـة معنيـة حبقـون ان سـان؛ وتـوفز
سياســات وآليــات فعالــة للحمايــة؛ وكفالــة اوتــرام اجللــات مــن غــز الــدول لعم ـ املــدافعني
ودعملــم؛ ووجــود جمتمــع ــاأب للمــدافعني؛ إ ــافة إجل عناصــر خــرى (ا اــر علــمل ســبي
املثال .)A/HRC/25/55
 - 17ويف التقرير الذد قدم يف عام  2013ا ـبز املسـتق املعـحب مبسـ لة التزامـات وقـون
ان سان املتعلقة أالتمتع أبي ة آمنة و ايفة وصحية ومستدامة ( ،)A/HRC/25/53أـرز التزامـات
وقــون ان ســان املتلــلة أالبي ــة املســتقاة مــن االتفاقــات الدوليــة واهلي ــات املنوطــة أتفســزها.
وتتعمن الواجبات ثلثية اجلوا ا مـا يلـيح ( ) التزامـات إجرا يـة علـمل الـدول ،تتلـ أتقيـيم
ا ثار البي ية علمل وقون ان سان و شر املعلومات البي يـة وتيسـز املشـاركة يف اختـاذ القـرارات
البي يــة وإتاوــة ُس ـب اال تلــاف مــن العــرر البي ــي؛ (ب) التزامــات مو ــوعية علــمل الــدول
أاعتماد طر قا و ية ومؤسسية حتمي مـن األ ـرار البي يـة ،مبـا فيلـا األ ـرار الـيت تتسـبا فيلـا
اجللات ا اصة؛ ( ) التزامـات متعلقـة أعـدم التمييـز والتزامـات خـرى للـدول تتلـ حبمايـة
الف ات املوجودة يف ووال االستععاف ،مبن يف ذلك النساح واألطفال والشعوب األصلية.
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 - 18ويف وني يقع علمل الدول التـزام أالقـا ون الـدويل حلقـون ان سـان؛ يـتعني يعـعا علـمل
اجللات من غز الدول ن حتترم وقون ان سـان مبـا فيلـا احلـق يف الـدفاه عـن احلقـون البي يـة
واحلقون يف األرا ي .وال أد ن حتترم الشركات ع الوطنيـة ومؤسسـات األعمـال األخـرى
وقون ان سان علمل النحو املبني يف مبادئ األمـم املتحـدة التوجيليـة أشـ ن األعمـال التجاريـة
ووقون ان سـان .ولـدف املبـادئ التوجيليـة إجل تنفيـذ إطـار األمـم املتحـدة “لتـوفز احلمايـة
واالوترام واال تلاف” الذد يستند إجل ثلثة مرتكزات هيح واجا الدولة يف تـوفز احلمايـة
من االعتداحات علمل وقون ان سان مـن جا ـا طـراف ثالثـة ،مبـا فيلـا مؤسسـات األعمـال؛
ومسؤولية الشركات عـن اوتـرام وقـون ان سـان؛ و ـرورة الوصـول إجل اال تلـاف الفعـال
لعحايا االعتداحات علمل وقـون ان سـان املتلـلة مبؤسسـات األعمـال (ا اـر ،A/HRC/17/31
الفقرة .)6
 - 19وعلوة علمل ذلـك تقتعـي املبـادئ التوجيليـة مـن الشـركات حتديـد وتقيـيم د آثـار
فعلية و حمتملة و غـز مؤاتيـة علـمل وقـون ان سـان ،مـن خـلل التشـاور ا ـدد مـع الف ـات
احملتم ت ثرها ،كجزح ال يتجز من مسؤوليتلا يف اوترام وقون ان سان .وينبنـي اال ـًله
أتلــك التقييمــات للثــر لــيس فقـ عنــد أــدح مشــروه جديــد إاــا يعــا ألــورة دوريــة طــوال
دورة وياة املشروه ،وقبـ إجـراح د تنـيزات ملمـة يف السـيان التشـنيلي (ا اـر ،A/68/262
الفقرة .)44
 - 20ويؤيد املقرر ا ا قرار جملس وقون ان سان  9/26أش ن إعداد صـك دويل ملـزم
قا و اع يتعلق أالشركات ع الوطنية ومؤسسات األعمال األخرى فيما يتلـ أـاوترام وقـون
ان ســان ،ويعتقــد ن مث ـ هــذا اللــك ي ـ ا يف وقتـ املناســا .ولــث املقــرر ا ــا الفريــق
العام ـ احلكــومي الــدويل املفتــو الععــوية املنش ـ مبوجــا هــذا القــرار علــمل الناــر ملي ـعا يف
مفاو ــات يف ا ًــر املتزايــد الــذد تســبب شــًة مؤسسـات األعمــال للمــدافعني عــن وقــون
ان سان البي ية.
 - 21ويعرب املقرر ا ا عن تقديرر ألخذ االتفاقية ا اصـة أإتاوـة فـر احللـول علـمل
املعلومات عن البي ـ ة ومشـاركة اجلملـور يف اختـاذ القـرارات أشـ هنا واالوتكـام إجل القعـاح يف
املسا املتعلق يا (اتفاقية آرهـون) ،أنـلج قـا م علـمل احلقـون ،يتًلـا مـن الـدول األطـراف
ليس فق ـمان هـذر احلقـون إاـا يعـعا ـمان عـدم معاقبـة األ ـخا الـذين ميارسـوهنا و
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ملوقتلم قعـا ياع و معـايقالم علـمل د حنـو( .)8ويشـجع املقـرر ا ـا علـمل ا عـمام عـدد
ك من الدول إجل االتفاقية ،مبا يفعي إجل تنفيذ احلماية املزدوجة للبي ة وحلقون ان سان.
 - 22ويلوظ املقرر ا ا أارتيا املفاو ات اجلاريـة يف مريكـا اللتينيـة ومنًقـة البحـر
الكاري يف خلو تًبيق املبد  10من إعلن ريو أش ن البي ة والتنمية( ،)9ولث األطـراف
علمل انسراه أإأرام االتفان يف وح إحلاوية احلالة ،علمل النحو الذد جيـرد وصـف يف الفـره
التايل .ولث اللجنة االقتلادية ألفريقيا واللجنة االجتماعية واالقتلادية سيا واحملي اهلـادئ
علــمل صــياغة صــكو مماثلــة ملزمــة قا و ـاع أشـ ن االطــله علــمل املعلومــات واملشــاركة العامــة
والعدالـة يف املســا البي يــة ،مبــا يف ذلـك تــداأز حلمايــة املــدافعني عـن وقــون ان ســان البي يــة.
ومتث هذر اللكو املتعددة األطراف داة فعالة لتحقيـق هـداف التنميـة املسـتدامة والتلـدد
للتحديات العديدة الـيت تواجـ كوكب نـا ،مـن تنـز املنـاق وفقـدان التنـوه البيولـوجي والتلـوه
البي ي إجل القعاح علمل الفقر .ومن هنا يعـاع ن تعـمن مُسـاحلة الـدول والشـركات عـن د
ا تلاكات تُرتكا حبق املدافعني عن وقون ان سان البي ية ،و ن تنشئ ـما ات فعالـة تكفـ
إيلح االعتبار الكام للملا ح ا تمعية عند اختاذ القرارات البي ية.
 - 23وال أــد يع ـعا ن يعم ـ ا تمــع الــدويل واملؤسســات الدوليــة مــن ج ـ و ــع وــد
للتلديــدات والترهيــا والعنــه ،الــذد يُســتخدم لتقلــيص التفاع ـ أــني املــدافعني عــن وقــون
ان سان البي ية وا ليات الدولية وانقليمية حلقون ان سان .وقـد عـاد جملـس وقـون ان سـان
يف قراري ـ  6/22و  24/24ت كيــد وــق ك ـ ــخص يف الوصــول غــز املعــان إجل اهلي ــات
الدولية واالتلال يذر اهلي ات .كما ن املبادئ التوجيلية املتعلقة مبكافحة عمـال الترهيـا و
اال تقــام (“مبــادئ ســان خوســي التوجيليــة”) ( )HRI/MC/2015/6الــيت يــدها ر ســاح هي ــات
معاهدات وقون ان سان التاأعـة للمـم املتحـدة ترمـي إجل تعزيـز احلمايـة الـيت توفرهـا هي ـات
املعاهــدات لل ــخا الــذين يواجلــون اال تقــام أســبا اظــراطلم يف الناــام الــدويل حلقــون
ان سان .ولب املقرر ا ا املنامـات الدوليـة وانقليميـة األخـرى ذات اللـلة علـمل السـز
علــمل فــس املنــوال و ن تعــع سياســات وتــداأز ترمــي إجل منــع وجمايــة عمــال اال تقــام حبــق
املدافعني عن وقون ان سان البي ية.

__________

( )8ا ار العنوان انلكترول التايلح .www.unece.org/env/pp/contentofaarhus.html
( )9ا ار العنوان انلكترول التايلح .http://negociacionp10.cepal.org/3/en
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ثالثا  -أي ة معادية
 - 24مع تنامي الًلا العـاملي علـمل املـوارد الًبيعيـة ،صـبحت البي ـة خـ مواجلـة جديـد
حلقون ان سان وملستقبلنا املشتر  .ويف ألدان كـثزة وـول العـان ،يرفـع النشـًاح وا تمعـات
صوا لم ملنـع ان ـرار أبي تنـا وتشـجيع أـدا حتمـي الكوكـا مـن الـدمار أاتبـاه تنميـة كثـر
استدامة .ويسعمل هؤالح إجل إجراح ووار جمتمعي جم ٍد وعاج  ،وإقامة عان ميكن ن يعـي فيـ
النان يف رخاح وكرامة ،وحتامل الًبيعة أاحلماية.
 - 25ويف مناور الكثزين ،يعت هـؤالح أًـا عال يـذودون عـن كوكبنـا وعـن وقوقنـا .وهـم
ليســوا فق ـ اختلاصــيون أي يــون و شــًاح حلمايــة األرا ــي ،ولكنــلم يعــا مــدافعون عــن
وقــون ان ســان .غــز ن معار ــيلم يشــيًنوهنم وينعتــوهنم “أاملعــادين للتنميــة” و “أنــز
الــوطنيني” .ولــده ذلــك ،رغــم ن غايــة ســعي هــؤالح املــدافعني هــو ألــو مســتقب كثــر
استدامة ورخا ًح وإ لافاع ،وهـو هـدف يتشـاطرر ا تمـع الـدويل علـمل حنـو مـا عبـر عنـ اعتمـاد
خًة التنمية لعام .2030
 - 26ورغــم ن العمـ الــذد يؤديـ املــدافعون عــن وقــون ان ســان البي يــة يــدخ يف جمــال
وقون ان سان ،ف هنم يواجلون يومياع عنفاع وا تلاكات متزايدة حلقـوقلم .وغالبـاع مـا يُعـاملون
ك عــداح للدولــة ،ويف غلــا األويــان يُســتلدفون للغتيــال( .)10ويشــز النًــان الــذد ألنت ـ
عمليات القت إجل ن مثة زمة عاملية وقيقية ا بة.
 - 27وألرف النار عـن صـعوأة و ـع صـياغة كميـة مـ احلالـة ،مكـن قًـع خًـوات
واسعة سريعة يف كشه اللورة احلقيقية للعتداحات الـيت تُرتكـا حبـق املـدافعني عـن وقـون
ان سان البي ية .ومثة تقرير كا ه يوثق العدد غز املسبون لعمليات قت املدافعني عن وقـون
ان سان البي ية الـيت ألنـت  185عمليـة علـمل ًـان  16ألـداع خـلل عـام  .)11(2015وداللـة
الزيــادة احلاصــلة أــني عــامي  2014و  2015و ســبتلا  59يف املا ــة هــي ن متوس ـ عــدد
القتلــمل مــن املــدافعني يف ســيان عــام  2015فــان ســبوعيعا ثلثــة ــخا  .ومتث ـ قًاعــات
التعدين واللناعات االستخراجية ( 42قتيلع) وجتارة احملاصي الزراعيـة ( 20قتـيلع) والسـدود
الكلروما يــة ووقــون امليــار ( 15قتــيلع) وقًــع األخشــاب ( 15قتــيلع) ،حمركــات ر يســية يف
عمليات القت  .ووسـبما يفيـد تقريـر آخـر ،كا ـت كـ جمموعـة مفـردة مـن قتلـمل املـدافعني،
__________

( )10ا اـــــــر العنـــــــوان انلكتـــــــرول التـــــــايلح
.environment-day-protecting-activists-human-rights-issue
( )11منامة الشاهد العاملي ،السري يف أرض خطرة.

www.theguardian.com/global-development/2016/jun/05/world-
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ل يف  25ألــداع خــلل عــام  ،2015تتل ـ
أنســبة  45يف املا ــة مــن انمجــايل البــال  156قتــي ع
أالدفاه ع ن احلقون البي ية واحلقون يف األرا ي ووقون الشعوب األصلية(.)12
 - 28ويشز التقريران اللذان تـدعملما تقـارير عديـدة خـرى( ،)13إجل ن العـدد األكـ مـن
االغتياالت وقع يف ألدان اجلنوب ،وعلمل األخـص مريكـا اللتينيـة وآسـيا .ولـيس معـىن ذلـك
إ كار إدعاحات خًزة أوقـوه اعتـداحات حبـق املـدافعني عـن وقـون ان سـان البي يـة يف ألـدان
الشــمال ،مبــا يف ذلــك املعــايقات ورفــع الــدعاوى القعــا ية االســتراتيجية املناو ــة للمشــاركة
العامــة ،الــيت تتواط ـ فيلــا الدولــة و علــمل األق ـ تنــب الناــر عنــلا( .)14ومتث ـ عمليــات قت ـ
املدافعني عن وقون ان سان البي يـة زهـاح  67يف املا ـة مـن مجيـع عمليـات القتـ املبلـ يـا يف
آسيا و  41يف املا ة من العمليات املبلـ أوقوعلـا يف مريكـا الوسـًمل واجلنوأيـة( .)15ويف عـام
 ،2014وقع ثلثـة رأـاه وـاالت القتـ البالنـة  116طالـت املـدافعني عـن وقـون ان سـان
البي ية يف  17ألداع  -مبتوس يزيد علمل حيتني ك سبوه  -يف مريكا الوسـًمل واجلنوأيـة
يليلا جنـوب ـرن آسـيا كثـال كـ املنـاطق املتـ ثرة( .)16وتتلـ الزيـادة احلـادة يف عمليـات
القت أاملشاريع الكلروما ية كبزة النًان ويث تُبىن السدود يف ألدان معروفـة أعـعه الـنام
ض مملوكــة للشــعوب األصــلية
القا و يــة واحلكومــات القمعيــة والفس ـاد املستشــرد ،وعلــمل را ي
و عوب األقليات انثنية(.)17
__________

( )12املــدافعون عــن خ ـ املواجلــة ،التقريررر السررلوا ل ررا  :2016أوقفرروا قتررد املررعاف ق قررإل سقررو ا سررا
 ،7وهـــو متـــا يف العنــــوان انلكتـــرول التــــايلح www.frontlinedefenders.org/en/resource-
(،)2016
.publication/2016-annual-report
( )13ا ار علمل سبي املثالح مرصد :اية املدافعني عن وقـون ان سـان ،جترر املرعاف ق قرإل سقرو ا سرا يف ر ا
املشررراريل الصرررلاق ة :إرررا رة ق رررة يف أمريارررا ال ل رررة ( ،)2016وهـــو متـــا يف العنـــوان انلكتـــرول التـــايلح
 ، www.fidh.org/IMG/pdf/criminalisationobsangocto2015bassdef.pdfوالتقريررررر السررررلوا ل ررررا “ 2014لسررررلا
خررايفق!” ،وهــو متــا يف العنــوان انلكتــرول التــايلح  ،https://wearenotafraid.org/en/واجلمعيــة الدوليــة ألصــدقاح
األرضح لا عافل قإل الب ئة ،لا عافل قرإل سقرو ا سرا ( ،)2014وهـو متـا يف العنـوان انلكتـرول التـايلح
www.foei.org/wp-content/uploads/2014/06/We-defend-the-environment-we-defend-human-rights.pdf.

( )14املادة  ،19املركـز الـدويل ملناهعـة الرقاأـةح إرد خطررة ل خةررة ،التدعيرعايت الرر يت ررض ارا املرعاف و قرإل سقرو
ا سرررررررررا الب ئ رررررررررة والصرررررررررحف و يف أوروبرررررررررا ( ،)2014ا اـــــــــر العنـــــــــوان انلكتـــــــــرول التـــــــــايلح
www.article19.org/resources.php/resource/37608/en/a-dangerous-shade-of-green:-threats-to-environmental-

.human-rights-defenders-and-journalists-in-europe
( )15املدافعون عن خ املواجلة ،التقرير السلوا ل ا .7 ،2016
( )16منامـــة الشـــاهد العـــامليح كـــمْ ال يـــزال مًلوأـــاع قتلـــلم ( ،)2015ا اـــر العنـــوان انلكتـــرول التـــايلح
.www.globalwitness.org/documents/17882/how_many_more_pages.pdf
( )17تقرير مقدم من هي ة األهنار الدولية ،وزيران/يو ي .2016
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 - 29ويشــاطر املقــرر ا ــا ا تمــع املــدل ملواات ـ أوجــود دــات مشــتركة خــرى يف
عمليات القت منلا ،انفلت العام من العقاب الـذد ميكـن معـ ملـرتك هـذر اجلـرا م انقـدام
علمل ارتكايا ،والنقص الفاجع يف تداأز :اية املـدافعني عـن وقـون ان سـان البي يـة املعر ـني
للخًــر ،و عــدم فعاليتــلا .ويف ك ـ ألــد تقريبـعا مــن البلــدان املتـ ثرة يف مريكــا اللتينيــة كــان
الفــاعلون املنتســبون للحكومــة والشــركات متــورطني يف جــرا م قت ـ املــدافعني عــن وقــون
ان سان البي ية(.)18
 - 30وميث اغتيال املدافعني عن وقون ان سان البي ية جمـرد جـزح مـن املشـلد العـام للعنـه
الذد يواجلو  .وتُالر التقـارير الـيت تلقاهـا املقـرر ا ـا ن املـدافعني عـن وقـون ان سـان
البي يــة يواجلــون صــورعا عديــدة للتلديــد والعنــه ،مبــا يف ذلــك االعتــداحات العنيفــة وتوجي ـ
التلديــدات ألســرهم واالختفــاحات القســرية واملراقبــة غــز القا و يــة وواــر الســفر واالأتــزاز
والتحـــرجل اجلنســـي ،واملعـــايقة القعـــا ية واســـتعمال القـــوة لفـــب االوتجاجـــات الســـلمية.
وترتكــا الدولــة واجللــات مــن غــز الــدول هــذر اال تــلاكات ،وتقــع يف ســيان التوج ـ العــام
لوصم املدافعني عن وقون ان سان البي ية و يًنتلم و زه الشرعية عنلم .ويف أعـب البلـدان
تتماهمل هذر التلديدات مع املناق العام لتجرر عمللم ،وأاألخص يف سـيان املشـاريع اناا يـة
الكبزة النًان (ا ار .)A/68/262
 - 31وتشز التقارير يعاع إجل ن معام األفراد واجلماعات املعر ني للتلديـدات ،يـدخلون
يف طا فة املعار ني ال تزاه األرا ي واللناعات االستخراجية واالجتار اللـناعي أاألخشـاب
واملشــاريع اناا يــة كــبزة النًــان( .)19وتعــال اهلشا ــة علــمل وجـ خــا جمتمعــات الشــعوب
األصـــلية وا تمعـــات انثنيـــة والعرقيـــة (ا اـــر  A/HRC/24/41و  .)20()A/71/291فلـــي األ ـــد
تعرراع ألن املوارد املستنلة توجد عادةع يف را يلا؛ وهي تفتقـر إجل احلمايـة القا و يـة رغـم مـا
__________

( )18املـادة  ، 19املركـز الـدويل ملناهعـة الرقاأـةح ظـ مميـت للخعـرةح التدعيرعايت الرر يت ررض ارا املرعاف و قررإل
سقررررررو ا سررررررا الب ئ ررررررة يف أمرياررررررا ال ل ررررررة ( ،)2016ا اــــــر العنــــــوان انلكتــــــرول التــــــايلح
.www.article19.org/data/files/Deadly_shade_of_green_A5_72pp_report_hires_PAGES_PDF.pdf
( )19ا اــــــر يعـــــــاح منامـــــــة الشـــــــاهد العـــــــاملي ،ب ئررررررة قا رررررررة ( ،)2014وهـــــــي متاوـــــــة يف العنـــــــوان
انلكتـــــرول التـــــايلح www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/deadly-environment/؛
واملرصـــــــد الكنـــــــدد لل شـــــــًة التعدينيـــــــة ،مِررررررإلمل أجرررررررد املصرررررر حة الوطل رررررررة جترررررررر املرررررررعاف ق
قرررررإل األراضررررر والب ئرررررة يف األمررررررياتق ،)2015( ،وهـــــو متـــــا يف العنـــــوان انلكتـــــرول التـــــايلح
http://miningwatch.ca/publications/2015/9/21/national-interest-criminalization-land-and-environment-

.defenders-americas
( )20ا ار يعاع التقرير املشتر ملنامات ا تمع املدل املرفوه إجل جلنة البلـدان األمريكيـة حلقـون ان سـان ،وهـو متـا
يف العنوان انلكترول التايلح .www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/reportcoalitionbusinesslandishr.pdf
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تبدي من معار ة قوية عالية اللوت؛ وال لوز كثز مـن جمتمعـات الشـعوب األصـلية وجـج
ملكية ردية للرا ي اليت تقًنلا؛ كما ن سُب اللجوح للعدالة املتاوة هلا حمدودة.
 - 32وتعكس الرسا اليت أعث يا املقرر ا ا اللورة القامتة حلالة املدافعني عن وقـون
ان ســان البي يــة .ففــي الفتــرة مــن كــا ون األول/ديســم  2006وو ـ متوز/يولي ـ ،2016
رس املقرر ا ا مبوجا واليت  2 730رسالة تتعلق أاملدافعني عن وقون ان سان ،منـلا
 ( 243د  9يف املا ة) ختتص أاملدافعني عن وقون ان سان البي ية .وقد ودثت زيـادة طفيفـة
يف عدد احلاالت اليت متس املدافعني عن وقون ان سـان البي يـة ،مـن مـا إمجاليـ  106وـاالت
( 7يف املا ــة) مــن جممــوه رســا النلــه األول مــن هــذر الفتــرة (كــا ون األول/ديســم
 - 2006يار/مــايو  )2011وعــددر  1 498رســالة ،إجل مــا إمجالي ـ  137رســالة ( 11يف
املا ة) يف النله الثال من الفترة (وزيران/يو ي  - 2011متوز/يولي .)2016
 - 33وخلل الفترة األخزة ،أعث املقرر ا ا أرسا تتعلق أعدد يبل  433مـن فـرادى
املدافعني عن وقون ان سان البي ية ،تعر ت وقوقلم لل تلا من قفبَ الدولـة (قـوات األمـن
و الشرطة و السلًات احمللية) ومن قفبَ اجللات مـن غـز الـدول (الشـركات عـ الوطنيـة و
اجلماعات ب العسكرية و اجلرمية املنامة و ركات األمن ا اصة و وسا انعلم).
 - 34واوتلــت مريكــا اللتينيــة وآســيا ملــاف ــد املنــاطق عــدا ًح للمــدافعني عــن وقــون
ان سان البي ية .ويف السنوات ا مس األخزة ومن إمجايل  137رسـالة ،اخـتص  48يف املا ـة
منلا أ مريكا اللتينية اليت مثلت د املناطق خًورة .وكـان وا ـحعا ن الـداعني للحقـون يف
مواجلة اللناعات االسـتخراجية والتعدينيـة وزراعـات إ تـا زيـوت النخيـ وإزالـة الناأـات،
هــم األكثــر عُر ــة للمخــاطر ( 27رســالة) .وتعلــق العــدد األك ـ مــن الرســا أك ـ مــنح
هنـــدوران ( )11واملكســـيك ( )10وال ازيـ ـ ( )9وأـــزو ( .)8ويف الســـواد األعاـــم مـــن
احلــاالت املميتــة ،كــان العــحايا قــد ألنــوا مــن قبـ عــن تعر ــلم للتلديــد والترهيــا لكنــلم
ن يتلقوا القـدر الكـايف مـن احلمايـة رغـم القـرار امللـم الـذد اختذتـ حمكمـة البلـدان األمريكيـة
حلقون ان سان(،)21الذد يؤكد واجا الدولة يف اوترام وقـون املـدافعني و:ايتـلا وإعماهلـا،
فعلع عن إجراح حتقيقات جادة وفعالة يف د ا تلاكات تقـع حبقلـم ،علـمل حنـو لـول أالتبعيـة
دون انفلت من العقاب.
 - 35وحتت آسيا املرتبة الثا يـة أـني املنـاطق ـديدة ا ًـورة ،وقـد ـلدت زيـادة يف عـدد
الرســا مــن  25رســالة ( 24يف املا ــة) خــلل الفتــرة األوجل إجل  50رســالة ( 36يف املا ــة)
__________

( )21ا ارح كاواس فري ا عيز ضع لعوراس؛ احلكم اللادر يف  3يسان /أري .2009
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خلل الفترة الثا ية .وتلقـت الفلـبني واهلنـد العـدد األكـ مـن الرسـا املتلـلة أاملـدافعني عـن
وقون ان سان البي ية ،أعدد أل  9رسا و  8رسا  ،علمل التوايل.
 - 36ووسبما تفيد تقارير ا تمع املدل ،املدعومة أالرسـا املوجلـة مـن املقـرر ا ـا يف
السنتني املا ي تني ،كا ت البلدان األ د خًورة علمل املدافعني عن وقون ان سان البي يـة هـي
ال ازيــ وكمبوديــا وكولومبيــا وغواتيمــاال وهنــدوران واهلنــد واملكســيك وأــزو والفلــبني
وتايلند .ومثة مؤ ـرات علـمل ن أعـب البلـدان األفريقيـة تواجـ حتـديات مماثلـة ،رغـم هنـا قـد
ال تكون موثقة و مُعلن عنلا أالشك الكايف.
 - 37واستناداع إجل الرسا اليت أعث يا املقرر ا ـا يف السـنوات ا مـس األخـزة ،ميكـن
للمــرح ن يلوــظ راأًــة وا ــحة أــني اال تــلاكات الــيت تُرتكــا حبــق امل ـدافعني عــن وقــون
ان سان البي ية وجمال النشـاه الـذد يعملـون فيـ  .وقـد ـلد قًـاه اللـناعات االسـتخراجية
ك عدد من اال تـلاكات ( 54رسـالة) ،فيمـا ـارت  37رسـالة إجل احلقـون يف األرا ـي،
مث املنازعات انقليمية واحلق يف را ي األسلف؛ و ارت  27رسالة إجل مشـاريع التشـييد
من قبي السدود الكلروما ية و اأيا النف والناز وقنـوات امليـار .وتلـت ا ـاالت األخـرى
اليت تعرض فيلا املدافعون عـن وقـون ان سـان البي يـة للتلديـدات ،السياسـة اناا يـة وملـايد
األدا وعمليات انخلح انجبارد والًاقة النووية والتلوه البي ي.
 - 38و لو واه اال تلاكات ،ارت الرسا إجل ن املـدافعني عـن وقـون ان سـان
البي ية واجلوا درجة ك من ا ًور ة فيمـا يتعلـق أتلديـد سـلمتلم البد يـة ( كثـر مـن 151
عمليــة قت ـ موثقــة خــلل الفتــرة فســلا) ،فيمــا تعــرض  57فــردعا وةســة جمتمعــات حمليــة
العتــداحات ماديــة .كمــا تعر ــوا للترهيــا ( 54فــرداع و  17منامــة وجمتمــع حملــي واوــد)
واملعايقة ( كثـر مـن  31فـرداع و  8عـا لت و  5جمتمعـات حمليـة و  3جمموعـات) .وتعـرض
للحبس واالوتجاز التعسفي ما يرأو علمل  91من املدافعني عـن وقـون ان سـان البي يـة ،فيمـا
ُلقي القبب علمل  82منلم جراح عمللم يف جمال احلقون.
 - 39إن اتساه ًان األعمال اال تقامية املرتكبة حبق املدافعني عـن وقـون ان سـان البي يـة
الذين لتجون علمل األ رار البي ية املترتبة علـمل مشـاريع متوهلـا املؤسسـات املاليـة الدوليـة ،مـر
يبعــث علــمل اال زعــا  .وتكشــه التقــارير الــيت تلقاهــا املقــرر ا ــا عــن ثنــرات كــبزة أــني
االلتزامات املبـداة أكفالـة املشـاركة واملُسـاحلة ،واحلالـة علـمل رض الواقـع ،وتشـز إجل تقـاعس
جــارف مــن جا ــا هــذر املؤسســات يف تقيــيم املخــاطر واالســتجاأة أشــك فعــال للعمــال
اال تقاميــة .وقــد وثــق وــد التقــارير دراســات إفراديــة يف كولومبيــا وإثيوأيــا واهلنــد و وغنــدا
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و وزأكســتان لعمليــات ا تقاميــة ُفــذت يف ــكال خمتلفــة( .)22ووســبما يفــاد تعــرض منتقــدو
املشــاريع الــيت متوهلــا جمموعــة البنــك الــدويل للتلديــد ولتكتيكــات الترهيــا والامــات جنا يــة
ال تقــوم علــمل ســان .وتعر ــت أعــب النســوة للتحــرجل اجلنســي و لتلديــدات جنســا ية ،و
العتــداحات و إها ــات ،عنــدما خــرجن عــن صــمتلن .وتــرد القــوات األمنيــة أعنــه علــمل
االوتجاجات السلمية ،وتعتدد أد ياع علمل فراد ا تمعات احمللية وتلقي القبب علـيلم عسـفاع.
ويف واالت خرى ،تعرض املنتقدون و فراد سـرهم للوعيـد أفقـدان وظـا فلم و معا ـلم.
ويف ألدان كثزة حتده هذر األعمال اال تقامية يف إطـار جلـد عـم يبنـي إجل ـيًنة الناقـدين
و عتلم أا عدام الوطنية و “مبعاداة التنمية”.
 - 40ومن اجللي ن والة املدافعني عن وقون ان سان البي ية أاعثة علـمل القلـق .ويسـتدعي
ًــان وكثافــة مــا يُرتكــا حبقلــم مــن عنــه ،اختــاذ إجــراحات فوريــة .ولــذلك ،يــدعو املقــرر
ا ــا ا تمــع الــدويل وا تمعــات انقليميــة والــدول واملؤسســات املاليــة الدوليــة ومؤسســات
األعمال واجللات الفاعلة األخرى ألن تعتمد أشك عاج وعلـحب هنـج عـدم التسـامح مًلقـعا
مع عمال القت والعنه اليت تُرتكا حبـق املـدافعني عـن وقـون ان سـان البي يـة ،و ن تسـتل
علمل الفور سياسـات وآليـات ترمـي إجل متكينـلم و:ايتـلم .كمـا يلوـظ ن منـع التلديـدات
واألخًــار الــيت تواج ـ املــدافعني عــن وقــون ان ســان البي يــة ،لــن يكــون ممكن ـعا عملي ـاع إال إذا
فُلمت وجويت أالكام األسباب والسياقات الكامنة وراح البي ة املعادية اليت يعملون فيلا.

راأعا  -األسباب اجلذرية لل تلاكات
له  -االستبعاد واختلل توازن القوى
 - 41ود األسباب الشـاملة للمنازعـات الـيت تـدور وـول احلقـون البي يـة هـو االخـتلل يف
توازن القوى أني الدول والشركات واملدافعني عـن وقـون ان سـان البي يـة .وتنشـ املنازعـات
املتزايدة وول البي ة من جراح استنلل املوارد الذد ال يستجيا للشواغ واملًالا املشـروعة
للمجتمعات احمللية .وتتسم هذر ا تمعـات يشا ـتلا البالنـة مـام االسـتنلل والتجـاوز ،ألهنـا
تكــون عمليـاع ملمشــة ومســتبعدة مــن عمليــة اختــاذ القــرار .ويتخلـ عــدم تكــافؤ القــوى مجيــع
عمليات اختاذ القرار ،أدحاع من املراو األمامية كالبت مثلع يف مدى استلواب املشـروه ،إجل
مرولــة تلــميم ر املراو ـ اللوقــة و ـ الوصــول إجل مرولــة تنفيــذر .ويف وــاالت كــثزة،
__________

( )22هيومان رايتس ووت  ،حت ّد ت جرة ااففتر  :أق راال اق تقرا ارد اقرعا مشراريل ا وقرة البلر الرعو ،
وهو متـا يف العنـوان انلكتـرول التـايلح
.critics-world-bank-group-projects

www.hrw.org/report/2015/06/22/your-own-risk/reprisals-against-
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يُقلد أاختلل توازن القوى تعييق ويز املشاركة املد ية املتا و يكون أاملستًاه تكمـيم
املعار ــة الــيت تُبــدى للمشــاريع اناا يــة .وهــو يعــا يتل ـ أقلــة فلــم ا لــا ص املتفــردة
للمجتمعــات وا عزاهلــا .وغالبـعا مــا يعــي صــحاب احلقــون املتـ ثرين يف منــاطق ريفيــة منعزلــة
يعيق فيلا سبيللم للحلول علمل ا دمات احلكومية واللجوح إجل القعاح.
 - 42ويعــود لكــثز مــن هــذر ا تمعــات ،وأالــذات جمتمعــات الشــعوب األصــلية ،احلــق يف
املوافقة احلرة املسبقة املستنزة ،كما يعود هلا مجيعـا وـق املشـاركة الكاملـة يف املشـاورات الـيت
تدور وول مشاريع مقتروة ميكن ن تؤثر يف را يلم وسُب عيشلم .ورغم االعتراف أتلـك
احلقون يف قوا ني دولية وإقليمية وحملية عدة ،ال جيرد غالبـاع تًبيقلـا أشـك جـدد ،و تقـوم
الشركات أبسـاطة أالتنافـ عنـلا أـالتواطؤ مـع احلكومـات .وختتـار أعـب احلكومـات أشـك
استراتيجي إ كار وقون الشـعوب الـيت ن حتـدد “رديـاع” كشـعوب صـلية .وتنفـ عمليـات
التشــاور يع ـعا علــمل حنــو منــتام عــن التلــدد الخــتلالت القــوى داخ ـ ا تمعــات احملليــة،
تاركــة ف ــات كالنســاح واجلماعــات انثنيــة تعــال العزلــة تيجــة اتبــاه هنــج املقــان الواوــد
املناسا للجميع.
 - 43وعلوة علمل ذلك ،ويف واالت كثزة ،ن تقعد سلًات الدولة والشـركات فحسـا
عـن التشـاور مـع ا تمعــات املتـ ثرة والتمـان موافقتـلا ،أـ جلـ ت يعـعا إجل وصـم املعار ــني
واال تقام من الناقدين وزره الشـك وتوليـد مزيـد مـن الـ اه يف األجـ املتوسـ إجل الًويـ .
وقد استمع املقرر ا ا إجل لادات أرزت ا عدام الدعم الذد تقدم الشـركات وسـلًات
الدولــة للتقييمــات واملشــاورات املتعلقــة أــاألثر البي ــي القا مــة علــمل ا تمــع احمللــي ،وهــو األمــر
الذد إن وده ميكن ن لد من تلاعد ال اعات احملتملة.
 - 44وتنًــود ال ـنُلُج الوقا يــة ،مبــا فيلــا ــمان املشــاركة ا ديــة للمــدافعني عــن وقــون
ان ســان البي يــة يف مجيــع مراو ـ عمليــة اختــاذ القــرار علــمل مهيــة وادــة للتنلــا علــمل هــذر
التحديات .وال أد ن تلا القوا ني والعقود وتقييمـات األثـر املترتـا علـمل وقـون ان سـان
الــيت جتريلــا الــدول والشــركات مبشــاركة شــًة مــن املــدافعني وا تمعــات احملليــة .وال أــد ن
تتعــمن يعــاع وكامــعا وتــداأز أشــ ن احلقــون انجرا يــة العا ــدة هلــذر ا تمعــات وهــؤالح
املدافعني .وال أد من إدرا هذر األوكـام يف خًـ العمـ الوطنيـة أشـ ن األعمـال التجاريـة
ووقـــون ان ســـان وتقييمـــات األثـــر البي ـــي واختـــاذ القـــرارات املتلـــلة أامتيـــازات األعمـــال
وويازة األرا ي.
 - 45ويتسبا ًان اجللـات الـيت تتًلـع إجل الافـر مـن إعاقـة عمـ املـدافعني عـن وقـون
ان سان البي ية ،يف مفاقمة املخاطر اليت يتعر ون هلا .ون جير و ع صياغة مفلـلة اللتزامـات
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وقــون ان ســان الواقعــة علــمل عــاتق جلــات األعمــال علــمل النحــو الــذد فلــلت أـ أو ــو
أالنسبة للدول ،كما ن عه الناام املتلـ أواجـا الشـركات يف اوتـرام وقـون املـدافعني
ميث ود العوام الكامنة وراح استعـعافلم .وقـد أا ـت التقـارير عـن ن مؤسسـات األعمـال
متورطة يف اعتداحات علمل وقون ان سان تتراو أني تقييد األ شًة املشروعة للمـدافعني مـن
ج تقليص ممارستلم حلقوقلم ،إجل االعتداحات اليت تشنلا ركات األمـن ا اصـة ياأـة عـن
هذر الشركات .وعادةع ما تنف خً العم الوطنية ،إن و ـعت ،عـن انفـادة أالكيفيـة الـيت
ترده يا الدول الشركات املتورطة يف مث هـذر االعتـداحات .وقـد و ـعت أعـب الشـركات
استراتيجيات و آليات للمسؤولية االجتماعية ،إما جاحت أل سنان متنع وقـوه اال تـلاكات،
و هنا تُستخدم كمجرد دوات دعا ية من ج تلميع اللورة العامة للشركة.
 - 46وقد دل عدد من خ اح األمم املتحدة ومنامات ا تمع املـدل وممثلـي األعمـال علـمل
حنو متكرر من مناور األخلن واألعمال علمل جدوى مان احلمايـة للمـدافعني عـن وقـون
ان سان البي ية ومشاورلم( ،)23وال أد ن تبدد مؤسسات األعمال االوترام حلقـون املـدافعني
عن وقون ان سان البي ية يف إأداح اختلفلم ومعار تلم ملا تؤدي مـن شـًة .ويتسـع ًـان
هذر املسؤولية ليشـم ـمان امتنـاه الفـروه التاأعـة هلـا و ـركات األمـن ا اصـة واملقـاولني
الذين يعملـون أادلـا عـن إيـذاح املـدافعني وتقييـد وقـوقلم ،و ـمان عـدم تورطلـا يف توجيـ
لديدات و ارتكاب اعتداحات ،و ن تتشاور من ج الوقوف علمل األثر السـل علـمل وقـون
ان سان املترتا علمل عمليات مؤسسات األعمال وختفيف واال تلـاف منـ  .وال أـد ن تتـوجل
الدول التبلي الوا ح أالتزامات وقون ان سان الواقعـة علـمل عـاتق مؤسسـات األعمـال؛ و ن
تقرهنا أاحلوافز للتوكيد علمل هذر املسؤوليات أاعتبارها ممارسات فعـلمل للعمـال ،فعـلع عـن
رده الشركات اليت ترتب أالتلديدات املوجلة للمدافعني ،يف الداخ وا ار .

أاح  -تبعيع البي ة و مْوَلَتلا
 - 47دت املنافســة املســتعرة علــمل املــوارد الًبيعيــة يف العقــود األخــزة إجل شــوح صــراعات
اجتماعية وأي ية متعـددة يف كافـة حنـاح العـان .وتكشـه األزمـة املعاصـرة عـن هشا ـة ألـدان
اجلنوب ،اليت عًت ولوية لنماذ التنمية القا مة علمل املوارد يف سبي زيادة دخلـلا الـوطحب.
ويف هــذر البلــدان ،ي ـ ا معاــم الًلــا علــمل املــوارد الًبيعيــة مــن ألــدان الشــمال .ويف عــان
مسون أالعوملـة ،دى التًلـع إجل حتقيـق التنميـة االقتلـادية إجل شـوح أي ـة اسـتعمارية جديـدة
__________

( )23ا اـــر العنـــوان انلكتـــرول التـــايلح
.id=6c8b3ea389&e=b9e5fa41cf
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تفاقم من ودة اللـراعات أـني ا تمعـات وجلـات األعمـال .وتكمـن يف لُـا هـذر ال اعـات
ُلُج لتحقيق التنمية تنًود علمل اختلفات عميقة.
 - 48وتشز تقارير خزة إجل التعارض املتنامي أني ما ميكن اعتبارر هنجـعا قا مـعا علـمل السـلع
األساسية ،حتدد في ولويات النمو االقتلادد واألرأا يف األج املتوس ؛ وهنجاع آخـر قا مـا
علمل احلقون ،لبذ حتقيق ملا ح السـكان وكفالـة االسـتدامة( .)24وغالبـاع مـا تواجـ ا تمعـات
احمللية اليت تعترض علمل مشاريع لدد يف اللميم سُب عيشلا ووجودها ،الوصـم واالعتـداحات
من الدولة والشركات اليت تنعتلا “مبعاداة التنمية” .غز ن مسـعمل هـؤالح املـدافعني غالبـعا هـو
احملافاــة علــمل املــوارد الًبيعيــة والت كــد مــن اتبــاه هنــج كلــي طوي ـ األج ـ لتحقيــق التنميــة،
ال جيرد في اختلار األرض واملاح واهلواح والناأات إجل جمـرد سـلع قاألـة للجتـار يـا ال كثـر.
إن تبعيع املـوارد و مْ َوَلتـلا يـؤدد غالبـاع إجل لـوين “القيمـة” احلقيقيـة للبي ـة ،وجتاهـ األأعـاد
االجتماعية و الثقافية والتفاعلت املتشاأكة للعناصر داخ النام انيكولوجية ،وفيما أينلا.

جيم  -الفساد وانفلت من العقاب
 - 49يكمــن الفســاد وانفــلت مــن العقــاب يعــاع وراح العــدد املتنــامي لل اعــات وــول
اســتنلل الًبيعــة واملشــاريع كــبزة النًــان ،لســبا يعــود جز يـعا إجل ن غالبيــة هــذر املشــاريع
لتا إجل استثمارات مالية طا لة ميكن ن تسـقًلا يف أـراثن الفسـاد .وتـ ز هـذر احلالـة علـمل
حنو خا يف الدول اليت تتسم احلوكمة فيلا أالععه وا عـدام الشـفافية ،وهـو مـا يفعـي إجل
شوح تواطؤ علمل وساب املنفعة العامة .ويف كثز من ووال ا تزاه األرا ي تننم مؤسسـات
األعمــال والســلًات واملــوردون احملليــون و ويا ـعا اجلرميــة املنامــة مــن الثنــرات املوجــودة يف
القوا ني الناظمة هلذر املمارسات(.)25
 - 50وغالباع ما يكون الفساد عاقبـة ال عـدام الشـفافية يف هـذر املشـاريع .ويتجسـد ذلـك يف
تقييمات األثر البي ي اليت ال تُجرى مبشاركة ا تمعات املت ثرة وال تتا هلـا و تكـون ميسـورة
الطلعلا ،أسبا تعقد الوثا ق و اللنة املسـتخدمة فيلـا .لكـن احلكومـات تسـتخدم الشـفافية
كذريعة تعيق يا علمل املنامات اليت تعـارض املشـاريع الكـبزة النًـان .وعـلوة علـمل ذلـك،
يؤدد التعقد الذد تتسم أ هياك وعمليات الكثز مـن املشـاريع اناا يـة الكـبزة النًـان إجل
صـــعوأة التعـــرف أو ـــو علـــمل صـــحاب امللـــلحة الـــذين يتســـمون أتعـــددهم (امللـــارف
__________

( )24اجلمعية الدولية ألصدقاح األرض “ ،لا عافل قإل الب ئة”؛ ومنامة الشاهد العاملي ،علمل أرض خطرة.
( )25ا اــــــــر العنــــــــوا ني انلكتــــــــرو يني التــــــــالينيح www.u4.no/publications/environmental-crimecorruption
و .www.globalwitness.org/fr/campaigns/environmental-activists/death-comrade/
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والشركات ا للة واملستثمرون الدوليون واملـوردون احملليـون ومؤسسـات التمويـ ومـا إليلـا)
و علمل سلسلة املسؤولية عن مان تًبيق املُسَاحلة علمل أعب ما يرتكا من اال تلاكات.
 - 51ويساور املقرر ا ا قلـق أـال ال عـدام التحقيقـات املسـتقلة العاجلـة يف االعتـداحات
اليت تُرتكا حبق املدافعني عن وقون ان سان البي ية ،اليت تُعزى عادة إجل قلـة املـوارد والفسـاد
والتواطــؤ أــني مــرتك اجلــرم .وتتقــاعس الــدول يف مجيــع احلــاالت تقريب ـاع عــن ــمان مثــول
مرتك هذر االعتداحات مام العدالـة وتًبيـق اجلـزاح علـيلم .ويعكـس ذلـك احلالـة القا مـة يف
ألــدان كال ازي ـ وغواتيمــاال وهنــدوران والفلــبني ،وهــي يعــا والــة ميكــن ن تــدر منــاق
انفلت من العقاب و ن تبعث أرسالة إجل املـدافعني عـن وقـون ان سـان البي يـة مؤداهـا عـدم
إمكان وثوقلم يف اام العدالة و يلتمسوا من اال تلاف من اال تلاكات(.)26
 - 52وكمحللة لذلك ،أاتت هذر األسباب الدفينة ترتـا آثـارعا طويلـة األجـ وتسـلم يف
شوح اام ذد مسارين يًبق في القا ون مبثاأرة علـمل صـنار املـزارعني و األقليـات انثنيـة و
الشـعوب األصــلية الـذين يعجــزون عـن إأــراز وجــج امللكيـة ،أينمــا تسـتمر ا تــلاكات وقــون
ان سان اليت ترتكبلا امللا ح التجارية وولفا ها فالتة من العقاب.

دال  -مجاعات املدافعني عن وقون ان سان البي ية األكثر عُر ة للخًر
 - 53ميث املدافعون عن وقون ان سان البي ية مجاعـة مـن ـد مجاعـات املـدافعني تباينـا يف
عناصــرها .وتشــم هــذر الف ــة طا فــة متنوعــة مــن األ ــخا وا لــا ص واالجتاهــات ،مــن
صنار املزارعني غز احلا زين حلجج امللكية ،إجل احملـامني واللـحفيني البي ـيني ،ومـن املنامـات
غــز احلكوميــة حمكمــة التناــيم إجل ا تمعــات احملليــة املعزولــة للشــعوب األصــلية .ويف وــاالت
كثزة يكون أعب من هذر اجلماعـات معا يـاع التـلمي أالفعـ  .ويف وـوال عديـدة ال تتيسـر
هلــا دا م ـعا القــدرة علــمل حتــدد القــرارات يف احملــاكم و ن يكــون ماملــا ســبي الوصــول إجل
وسا انعلم اجلماهزد .ويُعـزى لميشـلا يعـا إجل طبيعـة عـااللا كمدافعـة عـن وقـون
ان سـان .وقــد صـبح كــثز منـلا مــدافعاع عـن وقــون ان سـان البي يــة “أاللـدفة” و “حبكــم
العـرورة” ،أاختــاذ موقـه ــد الالـم و األذى الــذد ليـق أبي تــلا .ورمبـا يعــخم ذلـك مــن
هشا تلا ألهنـا ال تكـون معرفـة لـذالا أاعتبارهـا مـدافععا عـن وقـون ان سـان البي يـة ،وتكـون
لذلك غز واعية حلقوقلا و لوجود تداأز و آليات و منامات للحماية ميكـن ن متـد هلـا يـد
العــون .ومــن املمكــن يعـعا ن تــؤدد الًبيعــة احملــددة للمجتمعــات الريفيــة ذالــا إجل معــاعفة
__________

( )26ا ار ،مرصد :اية املدافعني عن وقون ان سان ،التقرير السلوا ل ا .2014
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هشا ة هذر اجلماعات ،ألن هـذر ا تمعـات الريفيـة قـد تكـون واقعـة مكا يـعا يف منـاطق ا يـة
تفتقر إجل سُب الوصول إجل بكات االتلال والدعم.
 - 54وميكن رأـ كـثز مـن اال تـلاكات الـيت تُرتكـا حبـق املـدافعني عـن وقـون ان سـان
البي يــة رأًـاع مبا ــرعا أنلبــة ا تمــع الــذكورد والتحيــز اجلنســال والعنلــرية ورهــاب األجا ــا
والتعلا القومي .وينًود ذلك علمل مهية يف والة املدافعات عن وقون ان سان الـلا قـد
تكـن معار ــات للمشـاريع اناا يــة كـبزة النًــان لكنـلن تتحــدين يعـاع عــدم تكـافؤ القــوى
النامي والتمييز املتعمق اجلذور يف ا تمعات .وعادة ما تشككن يف السـيًرة الذكوريـة و يف
العداح للمر ة اليت قد توجد ويا ا يف ا تمعات الـلا تعشـن فيلـا .كمـا تـواجلن كنا ـًات
التلديدات فسلا اليت يواجللا املدافعون ا خرون ،لكنلن تواجلن علمل األرجـح عنفـاع قا مـعا
علمل سان وه اجلنس .وتالر التقارير ن العنه اجلنسي يُستخدم نسـكات املـدافعات عـن
وقون ان سان حتديدا( .)27ويف مريكا اللتينية علمل سـبي املثـال تـ ا املـدافعات عـن وقـون
ان سان من طا فة املدافعني عن وقون ان سان البي ية األ د عُر ة للتلديـد أسـبا طبيعـة
العم الذد يقمن أ يف جمال وقون ان سان فعل عن وه جنسلن(.)28
 - 55وعلوة علمل ذلك ،تواج املدافعات عن وقون ان سـان البي يـة عـددعا مـن التحـديات
تشـم حتــديات تتلـ أانأعـاد عــن املشــاركة يف عمليــات التفـاوض واختــاذ القــرار ،والتجــرر
املســتخدم كاســتراتيجية سياســية لــرده مقاومتــلن و ــزه الشــرعية عــن عملــلن؛ و:ــلت
التشــلز ــدهن يف وســا انعــلم؛ والتمييــز والعنــه حبقلــن ووــق ســرهن وجمتمعــالن
ووركـالن املناصـرة حلقـون ان سـان( .)29مـا املـدافعات عـن احلقـون املنتميـات إجل جمتمعــات
الشــعوب األصــلية الل ــي تتحـدرن مــن قليــات إثنيــة و عرقيــة و تكــن ذوات إعاقــة ،فــيمكن
يعــا ن تعــا ني مــن متييــز متعــدد( .)30ومــن املمكــن ن يتقــاطع ــوه اجلــنس واملركــز املتعلــق
__________

( )27ا اـــــــــــــــر العنـــــــــــــــوان انلكتـــــــــــــــرول التـــــــــــــــايلح

http://defendingwomen-defendingrights.org/wp-

 content/uploads/2014/03/Our-Right-To-Safety_FINAL.pdfو .https://urgentactionfund.org/in-our-bones/
( )28صــندون العم ـ الًــارئ ألمريكــا اللتينيــة ومنًقــة البحــر الكــاري وغزهــا ،أمنرراا التجررر والق ررو ق ر
املشاركة الف الة ل عاف ايت قإل احلقو الب ئ ة واألراض والطب ة يف األمرريا تق ( ،)2015وهـو متـا يف
العنــوان انلكتــرول التــايلح ،http://media.wix.com/ugd/b81245_33bf16237c2847e2bb300f664356d424.pdf
واللسرررررررررررا رررررررررررعاف إل قرررررررررررإل األرض ،وهـــــــــــو متـــــــــــا يف العنـــــــــــوان انلكتـــــــــــرول التـــــــــــايلح
.http://media.wix.com/ugd/b81245_72106e74f799442f8cca5e1c685700a6.pdf
( )29تقرير مقدم من راأًة وقون املر ة يف التنمية.
( )30ا ار العنوان انلكترول التايلح .www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/reportcoalitionbusinesslandishr.pdf
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أاال تمـــاح للشـــعوب األصـــلية واملوقـــع الريفـــي وعوامــ خـــرى و ن يـــدفع إجل عـــزل األفـــراد
واجلماعات وا تمعات.
 - 56وتواج ـ جمتمعــات الشــعوب األصــلية يع ـعا ــكاالع متعــددة للعــدوان والعنــه .ويف
واالت حمددة يستمد انجحاف يـم جسـارت مـن عنلـرية ووصـم يكتسـيان طاأعـعا مؤسسـيعا
يـؤدد إجل إ كـار وقـون هـذر ا تمعـات .وتشــز امللواـة املسـتمرة ملسـلك اجللـات الفاعلــة
ا اصة كقًاه التجارة الزراعية وقًاه اللناعات االستخراجية ووكاالت إ فـاذ القـا ون إجل
هنا ترتكا أا تاام ا تلاكات حبق املدافعني عـن وقـون ان سـان البي يـة املنـتمني إجل الشـعوب
األصلية .وغالبعا ما تنف ا ًـ اناا يـة الوطنيـة عـن إدرا ُلـج وعمليـات حمـددة مـن جـ
جمتمعات الشـعوب األصـلية تكفـ احملا فاـة علـمل را ـي سـلفلا وانقـرار حبقوقلـا يف صـون
سُب عيشلا وأي تلا .وفعلع عـن ذلـك ،تسـلم احلـواجز اللنويـة ،والعقبـات الـيت ال حتلـمل يف
احللول علمل ا دمات االجتماعيـة األساسـية ،وفـرض اـاذ للتشـاور غـز مُحبَّـذة للشـعوب
األصلية ،يف معاعفة هشا ة املدافعني عن وقون ان سان البي ية املنتمني إجل هذر الشعوب.
 - 57ويف هذا السيان ،يـدعو املقـرر ا ـا إجل اتبـاه هنـج متعـدد القًاعـات لـي أتبـاين
املدافعني عن وقون ان سان البي ية وتنوعلم ويتفلم األسباب الدفينة واألوـوال املختلفـة الـيت
جتعللم منكشفني علمل املخاطر والتلديدات.

خامساع  -متكني املدافعني عن وقون ان سان البي ية
 - 58يعتمد وفاح ا تمع الدويل أالتزام حبمايـة البي ـة علـمل الـتمكني للمـدافعني عـن وقـون
ان سان البي ية .ويعتمد النلوض أالعمليات الراهنة للحوكمة الر يدة أدورر علـمل وجـود أي ـة
آمنة ومتكينية هلؤالح املدافعني.
 - 59وال أــد ن تســلم ممارســات احلمايــة يف حتقيــق االوتــرام التــام حلقــون املــدافعني عــن
وقون ان سان البي ية وتعزيز منلم.وقد ودد املقرر ا ا سبعة مبادئ متث قاعـدة األسـان
ملمارسات احلماية الفعالة للمدافعني عـن وقـون ان سـانح فـل أـد ن تكـون قا مـة علـمل هنـج
احلقون و املة ووساسـة جنسـا ياع ومركـزة علـمل حتقيـق “األمـن الكلـي” ومتوجلـة للفـراد
واجلماعات وتشاركية ومر ة (.)A/HRC/31/55

له  -تعزيز املوارد والقدرات
 - 60تبد احلماية الفعالة للمدافعني أانقرار أ ن لكـ ـخص احلـق يف الـدفاه عـن وقـون
ان سان .وينًود ذلك علمل مهية خاصة يف والة املدافعني عن وقون ان سان البي يـة ،الـذين
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قد ال يعرفون فسـلم كمـدافعني عـن وقـون ان سـان و قـد تكـون هويتـلم مرتبًـة أشـك
و ــح مبجتمعــالم و أالقعــايا البي يــة الــيت يــدعون إليلــا .ويســلم املقــرر ا ــا أ مهيــة هــذر
اهلويات األخرى وينادد أاتباه هنج غز اسـتبعادد يف تعريـه املـدافعني عـن وقـون ان سـان
البي يــة .والواقــع ن املــدافعني ميكــن ،أ ـ وينبنــي ،ن يســتمدوا القــوة مــن هويــالم املتعــددة
املتداخلة .ومن امللم كذلك االعتراف أ ن إمكا ية تسبا هذر اهلويات يف خلق خمـاطر لـبعب
املدافعني عن وقون ان سان البي يـة ،يسـتوجا االعتـراف مبـوارد وقـدرات املـدافعني والسـعي
إجل التعام مع االختلفات القا مة فيما أينلم.
 - 61ويكتسي أناح القدرات يف جمال وقون ان سان ،من ج املدافعني عن وقون ان سان
البي يــة وغزهــم مــن املوجــودين خــار انطــار العــام تمــع املــدافعني ،مهيــة وادــة حلمايتــلم
وحلقــوقلم .وال أــد ن تســتند مشــاركتلم ا ديــة يف اختــاذ القــرار علــمل فلــم كام ـ حلقــوقلم.
ويُعرب املدافعون يعا عن تقديرهم للـدعم الـتقحب الـذد يسـاعدهم يف حتديـد أعـاد التلديـدات
و وج الععه علمل حنو كثر فعالية ،وصياغة خً منية قاألة للتنفيذ من ج جماية املخاطر.
 - 62وتشك مقا اة مقتريف اال تلاكات طريقة ملمة لعمان املُسَاحلة وحتقيق اال تلـاف.
وقد ساعد التقا ي ع الوطحب املنسق د مقتريف العنه حبـق املـدافعني عـن وقـون ان سـان
البي ية يف إماطة اللثام عن التواطؤ القا م أني عديد مـن مؤسسـات األعمـال الدوليـة و سـلم يف
خفب انفـلت مـن العقـاب .ومـع ذلـك فـإن اسـتخدام العمليـات القا و يـة غالبـا مـا يتًلـا
خ ة تقنية وإملاماع أاأل امة القعا ية اليت تكون خمتلفة عن امة جمتمعات املـدافعني ،ال سـيما
عنــدما تســز انجــراحات القا و يــة املعنيــة يف مكــان أعيــد عــن حم ـ إقامتــلم ،يف دولــة املــوطن
للشركة ع الوطنيـة ،علـمل سـبي املثـال .ويف هـذر احلـاالت لتـا املـدافعون مشـورة قا و يـة
ل من ج تقـدر املًالبـات .ويعـرب املقـرر ا ـا عـن
ولتاجون دعما مادياع و فسيا متواص ع
ترويب أاملبادرات اليت تدعم املدافعني عـن وقـون ان سـان البي يـة عـن طريـق رأـ ا تمعـات
احملليــة أاملكاتــا القا و يــة الدوليــة واحملــامني املوجــودين فيمــا وراح البحــار( )31ويعتــزم ن يقــدم
الدعم الفعال ملبادرات العم القا ول يف هذا ا ال.
 - 63وأوســـع الشـــبكات احملليـــة وانقليميـــة والدوليـــة  -ن تقـــدم الـــدعم الفعـــال لفـــرادى
املــدافعني عــن وقــون ان ســان البي يــة وجمتمعــالم عنــد تعر ــلم للخًــار .وهــي تتــيح تبــادل
املمارســات اجليــدة وتُالــر التعــامن وتســتقًا املــوارد وتيســز ُســب الوصــول إجل املــلذات
ا منة للمدافعني املعر ني للتلديد .وميكن ن ت خذ الشبكات جمموعة قواعد خمتلفة األ ـكال
تتــراو أــني اجلمعيــة غــز الرديــة املخللــة ،إجل االحتــادات الدوليــة للمنامــات والشــبكات
العاملية للمدافعني العاملني علمل فس القعايا .وأالنار إجل طبيعة العمـ الـذد يؤديـ املـدافعون

__________

( )31ا ار العنوان انلكترول التايلح .www.edlc.org/our-work/providing-resources/resource-directory/
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عــن وقــون ان ســان البي يــة ،مثــة واجــة ملحـة نقامــة ــبكات جتمــع أــني القواعــد األساســية
املتداخلة املنخرطة يف جمال العدالـة البي يـة ،مبـا يف ذلـك اختلاصـيو البي ـة ودعـاة احملافاـة علـمل
البي ة وجمتمعات الشعوب األصلية ووركة وقون ان سان.
 - 64ويف غلــا األويــان يواج ـ املــدافعون عــن وقــون ان ســان البي يــة وــاالت ــديدة
ا ًورة ،عندما يتعر ون لتلديدات تتوعدهم أاألذى البال و تعـرض ويـالم ذالـا للخًـر.
ولكــي يكــون التــدخ يف هــذر األوــوال فعــاالع ال أــد ن يكــون مناســا التوقيــت و ن تتيســر
االستفادة من و ن جتـرد مواحمتـ مـع ظـروف املـدافعني ( .)A/HRC/31/55وتنًـود املشـاورة
القا و ية والتمثي القا ول وتـوفز الكفـاالت ورصـد احملاكمـات علـمل مهيـة خاصـة للمـدافعني
عن وقون ان سان البي يـة الـذين يُجرمـون جـراح شـًتلم .وجيـرد أشـك متزايـد اسـتخدام
املنتــديات القا و يــة نســكات املــدافعني ال ســيما ول ــك الــذين يعار ــون املشــاريع اناا يــة
الكبزة النًان وتلرفات الشركات .ويتسبا اسـتخدام دعـاوى التقا ـي االسـتراتيجي ـد
املشاركة العامـة يف إسـكات صـوات املـدافعني ،ويـنجم عنـ عمليـعا ورمـاهنم مـن وقـوقلم يف
ورية التعبز واملشاركة يف الشؤون العامة .ولتـا املـدافعون إجل الـدعم يف دفـاعلم ـد هـذر
الدعاوى ،اليت تكون عبا ها املالية والنفسية من العخامة عادة أالقـدر الـذد يرأـك املـدافعني
ويفب مجعلم.
 - 65ويف وــاالت الًــوارئ ،يكــون أوســع أعــب املــدافعني عــن وقــون ان ســان البي يــة
االستفادة من مبادرات مؤقتة ومنامة لتنيز املكـان .ويقـدم عـدد مـن اجللـات مـنح الًـوارئ
إجل املدافعني الذين يواجلون خًراع حمدقاع .و دت منح الًـوارئ املنًويـة علـمل عمليـات سـللة
وسريعة لتقدر الًلبات وتوفز االستجاأة العاجلة هلا ،واليت عًت املدافعني السلًة التقديريـة
يف استخدام األموال أًريقة تناسا و اعلم الشخلـية ،إجل مسـاعدة كـثزين مـن املـدافعني
علمل مواجلة التلديدات واالعتداحات .غز فيمـا يتعلـق أتنـيز املكـان ومبـنح الًـوارئ ،قـد
تــؤدد ا لــا ص احملــددة للمــدافعني عــن وقــون ان ســان البي يــة إجل عــدم ملحمــة اســتخدام
األسلوب التقليدد يف توصي هذا الدعمح فالًاأع القـا م علـمل سـان جمتمعـي لعمـ النشـًاح
البي ــيني والنشــًاح يف جمــال األرا ــي قــد جيع ـ خيــار تنــيز املكــان ق ـ استلــواأاع ،كمــا ن
األفكار التقليدية لو من لق ل التقدم للحلول علمل منح الًوارئ قد جتعل خيـاراع غـز
مناســا .ومــن احليــود ن جيــرد التشــاور مــع املــدافعني فســلم لــو مــدى ملحمــة
الت ـدخلت ألو ــاعلم الشخلــية ،وإال دت أشــك غــز مقلــود إجل زيــادة املخــاطر الــيت
تواجللم .وال أد من قيام مجيع اجللات أعم إ ايف لعمان وعي املدافعني للدعم املتـا هلـم
يف واالت الًوارئ.
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أاح  -تدعيم أي ة آمنة ومتكينية
املشاركة ا دية والشفافية واملُساح لة
 - 66ينبني ن يتا للفراد وا تمعات احلق يف ن يقرروا أ فسـلم ولويـالم اناا يـة و ن
يتحكمـــوا يف اـــا لم االقتلـــادد واالجتمـــاعي والثقـــايف .وينبنـــي علـــمل وجــ ا لـــو ن
يشاركوا يف تلميم وتنفيذ وتقييم ا ً وال امج اناا ية اليت يكون هلا ت ثز مبا ـر علـيلم.
وليســت املشــاركة ا ديــة واملبكــرة أبســاطة جمــرد وــق ،إاــا هــي يعــا عنلــر ر يســي يف
استراتيجية منع شوب التوتر أني خمتله اجللات واحلؤول دون ارتكاب العنه د املـدافعني
عن وقون ان سان البي ية ،من خلل انقرار أدورهم املشروه يف اختاذ القرار.
 - 67وال أــد ن تبــد املشــاركة أــاظراه ا تمعــات احملليــة يف التخًــي للج ـ الًوي ـ .
وال أد ن تلا خً العم الوطنية أش ن األعمال ووقون ان سان وتقييمات األثر البي ـي
والعمليات الردية األخرى ،من خلل عمليات تشاورية تتعمن املشاركة الواسعة.
 - 68وينبني للدولة واجللات من غز الدول ن تستقي املوافقة احلـرة املسـبقة املسـتنزة مـن
جمتمعــات الشــعوب األصــلية املت ـ ثرة أاأل شــًة الــيت جتــرد علــمل رض متلكلــا و تشــنللا و
تستعمللا .ويسلم املقرر ا ا أ ن هنا مناقشة جارية وـول مـا يشـك مثـ هـذر املوافقـة،
وما إذا كان قد جرى الوفاح يا يف واالت حمددة .ويوفر إعـلن األمـم املتحـدة أشـ ن وقـون
الشعوب األصلية توجيلـات لـو تًبيـق هـذا املبـد علـمل الشـعوب األصـلية .غـز ن مثـة
واجة يعـعا ملواصـلة النقـاجل وو ـع املعـايز الدوليـة وـول طبيعـة هـذا املبـد وتًبيقـ أالنسـبة
تمعات الشعوب األصلية وا تمعات األخرى ،وإقـران ذلـك أالتشـديد املتجـدد علـمل تنفيـذر
من خلل الرصد والدعم من جا ا املدافعني عن وقون ان سان البي ية.
 - 69وينبني للدول ن تتلدى لتحدٍ ر يسي يواجل املدافعون عن وقـون ان سـان البي يـة
يف ممارسالم حلقلم يف املشاركة وهو قـص الشـفافية واملُسـاحلة أالنسـبة للدولـة واجللـات مـن
غز الدول يف اختاذ القرار .ولتا وق املشاركة إجل سـبي للطـله علـمل املعلومـات ،وعـادة
ما ينا املدافعون من ج احللـول علـمل املعلومـات لـو املفاو ـات واالتفاقـات الـيت
تُ م أني سلًات الدولة والشركات وتؤثر يف را يلم وسُب عيشلم وأي تـلم احملليـة .وميكـن
يععا ن تكون وكام السرية الـيت تـرد يف االتفاقـات أـني الشـركات واجللـات التاأعـة للدولـة
عا قاع مام االطله علمل املعلومات ،وال أد لذلك ن جيرد إخعاعلا للستعراض.
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انفلت من العقاب واللجوح إجل العدالة
 - 70يســاور املقــرر ا ــا قلــق أــال أش ـ ن انفــلت مــن العقــاب علــمل االعتــداحات الــيت
تُرتكا حبق املدافعني عن وقون ان سان البي ية ،وهي مس لة سبق ل إثارلـا يف تقريـرر األول
املــؤرق وزيران/يو يــ  .)A/HRC/28/63( 2014وهــو يــدر أشــدة ــ جيــرد عــادة اختــاذ
إجراحات قليلة ،و ال جيرد اختاذ إجراحات أـاملرة  -وـ عنـدما يـوده املـدافعون عـن وقـون
ان سان البي ية كاوى ردية وـول اال تـلاكات الـيت يتعر ـون هلـا .ومـن األمـور احلادـة ن
حتقق سلًات الدولة أسرعة يف مثـ هـذر احلـواده و ن تكفـ مثـول مرتكبيلـا مـام العدالـة.
ويف احلاالت اليت ترت ب فيلا هذر احلـواده أ شـًة الشـركات ،يكـون مـن األمهيـة البالنـة ن
تنار فيلا السلًات أدقة و ن جترد حتقيقالا ا اصة لتحديد استحقاقية توجي اللـوم للعـاملني
يف هذر الشركات و ملقاوليلا و ركا لا.
األطر القا و ية
 - 71سعياع إجل إجياد أي ة مفعية إجل الدفاه عن احلقـون ،يلـزم ن تسـتعرض الـدول أا تاـام
كفاية القوا ني والسياسات واللوا ح التنايمية وتداأز ان فـاذ لكـي تعـمن اوتـرام مؤسسـات
األعمال حلقون ان سـان ،ومتتعـع املـدافعني عـن وقـون ان سـان البي يـة أاحلمايـة .وفيمـا خيـص
النقًــة األخــزة ،صــا ا تمــع املــدل قا و ــاع اوذجيــا أشــ ن :ايــة املــدافعني عــن وقــون
ان سان( ،)32يوفر توجيلات مفيدة لـو السـمات الـيت يـتعني توافرهـا يف د اـام وطـحب
ام للحماية.
 - 72ووسبما ذُكر علر ،فإن ود األسباب اجلذرية لإلساحات اليت يعـال منـلا املـدافعون
عــن وقــون ان ســان البي يــة هــو عــدم االعتــراف القــا ول أــاحلقون يف األرا ــي ،وأــاألخص
أالنسبة تمعات الشعوب األصلية وا تمعـات املتـ ثرة مبرولـة مـا أعـد االسـتعمار وأال اعـات
واألســباب األخــرى للتشــريد القســرد .وينبنــي للــدول ن تســن قــوا ني تعتــرف حبــق هــؤالح
األفــراد وهــذر ا تمعــات .وأاملقاأ ـ  ،حتتــا الــدول إجل اســتعراض وإلنــاح الق ـوا ني الــيت تيســر
استنلل املوارد الًبيعية ،وتتسبا من ر يف لديد وقون املت ثرين.

__________

( )32قا ون اوذجي للعتـراف أاملـدافعني عـن وقـون ان سـان و:ايتـلم (وزيران/يو يـ  ،)2016وهـو متـا يف العنـوان
انلكترول التايلح .www.ishr.ch/sites/default/files/documents/model_law_full_digital_updated_15june2016.pdf
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األعمال التجارية وإيلح العناية الواجبة حلقون ان سان
 - 73يعرب املقرر ا ا عن ترويب أااللتزامات الـيت تبـديلا مؤسسـات األعمـال أـاوترام
وقون ان سان واوترام البي ة ،واليت تعبر عنلا عادة يف أيا ات وسياسات عامة ،وكذلك عـن
طريق اعتماد مبادئ توجيلية طوعية ومدو ات لقواعد السلو  .وتعع مبـادئ التعـادل ،علـمل
ســبي املثــال ،إطــارعا ميكــن ن تســتخدم املؤسســات املاليــة لتقيــيم وإدارة املخــاطر االجتماعيــة
والبي يــة وا ثــار الــيت تترتــا علــمل املشــاريع ،إ ــافة إجل الوفــاح أاملعــايز الــد يا نيــلح العنايــة
الواجبة(.)33
 - 74ورغم األمهية اليت تكتسيلا هذر االلتزامات ،ال تعد كافية يف ود ذالـا .ويـردد املقـرر
ا ا ملواات الفريق العام املعحب مبس لة وقون ان سان والشركات ع الوطنية وغزهـا
من مؤسسات األعمال وول مهية قيان اجللود اليت تبذهلا الدول واجللات من غـز الـدول يف
:ايـة احلقـون واال تلـاف مـن اال تـلاكات ،وـ ميكـن تعقـا الفجـوات القا مـة أــني األداح
واملُساحلة ،وانأل عنلا وتقييملا (.)A/70/216
 - 75ومــن املمكــن ن متث ـ تقييمــات األثــر علــمل وقــون ان ســان دوات مفيــدة يف إيــلح
صــممت وُفــذت أشــك ســليم .ويــتعني ن تقــدر هــذر
العنايــة الواجبــة حبقــون ان ســان ،إذا ُ
التقييمــات ا ثــار احملتملــة املســتقبلية والفعليــة علــمل وقــون ان ســان؛ و ن تتعــمن مشــاركة
األفراد واجلماعات املت ثرة؛ و ن تقـدر األخًـار علـمل صـحاب احلقـون وقـدرة القـا مني علـمل
داح الواجا أاوترام هذر احلقون و:ايتلا والوفاح يا(.)34
 - 76وال أد ن توفر مؤسسات األعمال توجيلات وا حة لعامليلـا ومقاوليلـا و ـركا لا
أش ن وقون املدافعني عـن وقـون ان سـان البي يـة وا تمعـات يف التعـبز عـن آرا لـم وتناـيم
االوتجاجــات الســلمية وا تقــاد املمارســات ،مــن دون ترهيــا و ا تقــام .وال أــد ن ليـــئ
إجراحات وا حة أش ن تلقي الشكاوى املتعلقة أسوح السلو والرد عليلـا يف وقـت مناسـا.
وينبني ن تشم مراعـاة العنايـة الواجبـة حلقـون ان سـان تعقـا االسـتجاأات و ـر السُـب
ال ـيت جــرى يــا تنــاول ا ثــار .وحتتــا مؤسســات األعمــال ن تقــيم عمليــات ــفافة تــوفر
اال تلاف من ا ثار السلبية املترتبة علمل وقون ان سان.
__________

( )33ا ار العنوان انلكترول التايلح .www.equator-principles.com/resources/equator_principles_III.pdf
( )34تتـــــا طقـــــم و دلـــــة أشـــــ ن تقيـــــيم األثـــــر علـــــمل وقـــــون ان ســـــان يف العنـــــوان انلكتـــــرول التـــــايلح
 https://hrca2.humanrightsbusiness.org/و www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Guideto
 HRIAM.pdfو .www.bsr.org/reports/BSR_Human_Rights_Impact_Assessments.pdf
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 - 77ويف أعب احلاالت ،وفرت امللارف واملؤسسات املاليـة للشـركات مـواال وخـدمات
ودعما تقنيا مـن جـ تلـحيح ا تـلاكات وقـون ان سـان ومنـع وـدوثلا ،مثـ احليـازة غـز
الســليمة للرا ــي .ويروــا املقــرر ا ــا أــااللتزام املتزايــد الــذد تبدي ـ املؤسســات املاليــة
مببـادئ مـن قبيـ التمويـ وانقـراض واالسـتثمار املسـؤول ،ومــن املمكـن ن يـؤدد اســتخدام
املعــايز البي يــة واالجتماعيــة وانداريــة يف تقــدير املخــاطر وتقيــيم داح االســتثمارات إجل تعزيــز
مُساحلة الشركات.
التثقيه يف جمال وقون ان سان
 - 78أاتت التوعية البي ية ،علمل حنو يستحق الثناح ،واسعة اال تشار علمل النحو الـذد جيـرد
التعبز عن يف املناهج الدراسية الردية للمؤسسـات التعليميـة ويف :ـلت التوعيـة اجلماهزيـة.
وال أــد ن تقــر هــذر املبــادرات التثقيفيــة أالــدور احليــود الــذد يؤدي ـ املــدافعون عــن وقــون
ان سان البي ية يف حتقيق احلماية البي ية .ومن ن أناح الدعم اجلماهزد للمدافعني مـن خـلل
التوعيــة ن خيــدم وظــا ه وقا يــة و:ا يــة ملمــة .وال أــد ن يكــون التثقيــه يف جمــال وقــون
ان سان متاوعا يععا ملسؤويل احلكومة واللـحفيني وغزهـم مـن العـاملني علـمل القعـايا البي يـة
واناا يــة .ويشــجع املقــرر ا ــا علــمل اختــاذ مبــادرات ســوة مببــادرة منامــة األمــم املتحــدة
للترأية والعلم والثقافة (اليو سكو) املتعلقة أ امج العم العاملي أش ن التعليم من ج التنميـة
املستدامة ،كما يؤيد دعوة اليو سكو إجل التوعية الشاملة والتمكينيـة وـول البي ـة الـيت ينخـره
فيلا ا تمع املدل وا تمعات احمللية كشركاح فاعلني.
 - 79ومــن امللــم كــذلك ن تقــوم األفــره املختلفــة األخــرى للحكومــة ــلف الووــدات
التقليدية املسؤولة عن إ فاذ القا ون أاالعتراف أـدور املـدافعني عـن وقـون ان سـان البي يـة يف
:اية البي ة .وال أد يعا ن تنخره كيا ات الدولـة املسـؤولة عـن األ شـًة األخـرى مبـا فيلـا
املتعلقة أالبي ة وتنمية املوارد والشعوب األصـلية ،يف :ايـة البي ـة و:ايـة املـدافعني عـن وقـون
ان سان البي ية .وتُحث الدول علمل إدما هنـج قـا م علـمل وقـون ان سـان يف عمـ وكـاالت
:اية البي ة واملؤسسات األخرى ذات الللة .ومـن امللـم ن يتـا هلـذر املؤسسـات مـا يكفـي
من املوارد والدعم من ج النلوض أاحلوكمة البي ية الفعالة.
جوا ز وقون ان سان
 - 80تُعد اجلوا ز واملكافالت اليت تُمنح للمدافعني عـن وقـون ان سـان البي يـة وسـيلة ملمـة
للفــت اال تبــار للعم ـ الــذد يؤدو ـ واملخــاطر الــيت يواجلوهنــا .وتُمــنح اجلــوا ز علــمل ســان
إجنــازالم البي يــة علــمل وجـ العمــوم ،و إجنــازالم املتعلقــة مبخــاطر حمــددة .و وــد األمثلــة علــمل
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النوه الثال جا زة غولدمان البي ية ،اليت تُمنح سنوياع للمدافعني عن وقون ان سان البي يـة مـن
صقاه العان( .)35وتسـاعد اجلـوا ز يعـاع يف أنـاح صـورة املـدافعني ومشـروعيتلم والتعـبز
عن واغللم .لكن اجلوا ز ليست ترياقعا ـافيعا وال أـد مـن دعملـا أتـداأز قويـة للحمايـة عـن
املدافعني املعر ني للخًر .وينبني هلـذر اجلـوا ز ،وينمـا يكـون ذلـك مستلـوأاع ،ن تعـ عـن
التقدير موعات املدافعني وا تمعات ،أدالع من استفراد خا هلذا النرض.

جيم  -زيادة الدعم انقليمي والدويل
دور فرادى الدول
 - 81أوسع التعـاون الثنـا ي أـني الـدول ن يـبحب طاقـة املؤسسـات املنخرطـة يف :ايـة البي ـة
و:ايــة املــدافعني عــن وقــون ان ســان البي يــة .وعلــمل ســبي املثــال تقــوم الوكالــة الســويدية
للحمايـة البي يــة أالتعــاون مـع أر ــامج األمــم املتحـدة اناــا ي ،أالعمـ مـع وكــاالت ــبيلة يف
كينيــا وكولومبيــا ومننوليــا وموزامبيــق مــن ج ـ إدمــا هنــج قــا م علــمل وقــون ان ســان يف
املؤسسات والعمليات البي ية.
 - 82لكن االتفاقات الثنا ية واالتفاقـات املتعـددة األطـراف أـني الـدول قـد تـؤدد عـن غـز
قلد إجل زيادة املخاطر اليت تواج املدافعني عن وقـون ان سـان البي يـة .فـبعب األوكـام مـن
قبي األوكام املتعلقة أتسوية املنازعات أني املستثمر  -الدولة ميكن ن تعيق جلـود الدولـة يف
التشــاور مــع املــدافعني .كــذلك ،ميكــن للوكــام التقييديــة ن حتــد يف املقاأ ـ مــن املعلومــات
املتاوة للمدافعني و ن تنتلك وقلم يف املشاركة.
 - 83وتقوم الـدول أـدور ملـم يف رصـد و:ايـة املـدافعني عـن وقـون ان سـان البي يـة عـن
طريق أعثالا الدألوماسية يف ا ار ومراكز التنسيق حلقـون ان سـان املدرأـة علـمل االسـتجاأة
حلالة املدافعني الـذين لـدن يـم ا ًـر .ويـتعني علـمل الـدول ن تبقـي مو ـوه املـدافعني عـن
وقون ان سان البي ية علمل جدول عمال املناقشات الثنا يـة والدوليـة ،مبـا يف ذلـك عـن طريـق
إثـارة قعــايا حمــددة تتلـ أاملــدافعني املعر ــني للخًـر مــن خــلل الزيــارات الرفيعــة املســتوى
واحلـــوار السياســـي وتقـــدر االوتجاجـــات و “الدألوماســـية اهلاد ـــة” ،مســـتخدمة عمليـــة
االستعراض الدورد الشـام لتقـدر توصـيات إجل الـدول أشـ ن :ايـة املـدافعني ،ودعـم اختـاذ
قــرارات قويــة يف جملــس وقــون ان ســان لــو :ايــة املــدافعني وو ــع وتنفيــذ مبــادئ
توجيلية تتعلق حبمايتلم.
__________

( )35ا ار العنوان انلكترول التايلح
16-13450

www.goldmanprize.org/.

29/37

A/71/281

املنتديات انقليمية والدولية
 - 84تــوفر املنتــديات انقليميــة والدوليــة آليــات ملمــة لرصــد والــة املــدافعني عــن وقــون
ان سان البي ية واالستجاأة هلـا .وقـد شـ ت جلنـة البلـدان األمريكيـة حلقـون ان سـان مكتـا
املقــرر املعــحب حبالــة املــدافعني عــن وقــون ان ســان ،الــذد يراقــا والــة املــدافعني ،مبــن فــيلم
املــدافعون عــن وقــون ان ســان البي يــة .و تاوــت اللجنــة وحمكمــة البلــدان األمريكيــة حلقــون
ان ســان إغاثــة ملمــة للمــدافعني عــن وقــون ان ســان البي يــة مــن خــلل قــرارات احملكمــة
و “التــداأز االوترازيــة” الــيت تًلــا إجل الــدول اختــاذ إجــراحات يف احلالــة الــيت يكــون فيلــا
املدافعون معر ني ًـر ـديد .ويسـاور امل قـرر ا ـا القلـق أشـ ن ختفيعـات امليزا يـة الـيت
تواجللــا اللجنــة ومــا هلــا مــن ثــر علــمل مواصــلة قــدرلا يف رصــد والــة املــدافعني ودعملــم
و:ايتلم يف املنًقة.
 - 85وقــدمت يعــا اللجنــة األفريقيــة حلقــون ان ســان والشــعوب توجيلــات للــدول يف
املنًقــة ،ال ســيما أش ـ ن املخــاطر الــيت تواج ـ املــدافعني عــن وقــون ان ســان البي يــة الــذين
يعار ون امللا ح التجارية واناا ية .ووفر كذلك املقرر ا ـا املعـحب أاملـدافعني عـن وقـون
ان ســان التــاأع للجنــة مســاعدة إجل املــدافعني الــذين حتــدن يــم األخًــار و عــان علــمل صــياغة
املبادئ التوجيلية انقليمية أشـ ن وقـون املـدافعني عـن وقـون ان سـان ،مبـن فـيلم املـدافعون
عن وقون ان سان البي ية.
 - 86وينًود علمل مهية يعا احلوار األقاليمي أني املؤسسات انقليمية أاعتبارر داة ملمـة
لزيادة الوعي حبالة املدافعني عـن وقـون ان سـان البي يـة .ويشـجع املقـرر ا ـا علـمل توسـيع
ًان احلوار ،مبا يف ذلك الناام انقليمـي اجلديـد البـاز يف منًقـة راأًـة مـم جنـوب ـرن
آسيا يف وح املخاطر العديدة اليت يواجللا املدافعون عن وقون ان سان البي ية يف آسيا.
التعاون الدويل يف كفالة مثول مرتك اال تلاكات مام العدالة
 - 87لــيس العــرر البي ــي ووــدر هــو الــذد يكتســي أُعــداع عــاأرعا للحــدود .فــبعب مــرتك
اال تلاكات حبق املدافعني عن وقون ان سان البي ية يتخذون يعاع طاأعـا دوليـا .وعلـمل سـبي
املثال ،ميكن للشركات ع الوطنيـة املوجـودة يف دولـة مـا ن توجـ وتـتحكم يف األذى الـذد
يوقع علمل املدافعني املوجودين يف دولة خـرى .ويف وـني يلـزم وجوأـا تعزيـز ا ليـات الوطنيـة
لعمان و ع وـد لإلفـلت مـن العقـاب حمليـاع ،ال أـد ن يتلـدى ا تمـع الـدويل يعـا للبُعـد
العــاأر للحــدود يف هــذر اال تــلاكات ،أو ــع املعــايز وزيــادة التنســيق واملســاعدة القا و يــة
املتبادلة .وعلي ن ينار يف تًبيق األطر القا مة للقا ون اجلنا ي الـدويل مبـا فيلـا األطـر املتلـلة
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أالنشاه انجرامي العاأر للحـدود ،علـمل مـرتك اال تـلاكات الـيت تُقتـرف حبـق املـدافعني عـن
وقون ان سان البي ية وا تمعات املت ثرة.
 - 88ويروا املقرر ا ـا أاملبـادرات الـيت اختـذلا الـدول مـن جـ تناـيم األ شـًة الـيت
تؤديلـا خـار احلــدود انقليميـة مؤسسـات عمــال توجـد مقارهـا علــمل را ـيلا و /و ختعــع
لواليتــلا القعــا ية .ويتعــمن ذلــك التزامــات علــمل الشــركات أــانأل عــن شــًتلا عاملي ـاع،
وُاما قا و ية تتيح امللوقة القعا ية للرعايا يف د مكان يرتكبون في جرا ملم.
املؤسسات املالية الدولية
 - 89تــؤدد املؤسســات املاليــة الدوليــة دورعا ملم ـاع يف تــوفز الــدعم املــايل والــتقحب للــدول
واجللات من غز الدول ألغراض التنمية االقتلـادية واالجتماعيـة وـول العـان .وهـي جلـات
فاعلة ملمة يف مان إمكا ية تعـبز املـدافعني عـن وقـون ان سـان البي يـة عـن ـواغللم دون
خوف من التعرض لل تقام .ويقـع علـمل املؤسسـات املاليـة الدوليـة كحـد د واجـا الت كـد
من عدم إسلام شًتلا يف وقوه ا تلاكات حلقون ان سان و يف مفاقمـة هـذر اال تـلاكات،
مبا يف ذلك ما يُقترف علمل يد املقتر ني .ويف هذا اللـدد يشـاطر املقـرر ا ـا النـداح الـذد
وجلتـ ـ يف  20آذار/مـــارن  2016كثـــر مـــن  150مـــن منامـــات ا تمعـــات املـــدل إجل
املؤسســـات املاليـــة الدوليـــة حلثلـــا علـــمل ن تعـــمن املشـــاركة ا ديـــة الفعالـــة واملُســـاحلَة يف
استثمارالا ،و ن تعمن إجراح حتلي دورد للبي ة التمكينية للحريات األساسـية علـمل صـعيدد
البلد واملشروه(.)36
 - 90وميكن للمؤسسات املالية الدولية ،مث جمموعة البنك الدويل ن تقـوم أـدور شـ يف
الت ثز علمل اجللات الفاعلة يف القًاعني العام وا ا مـن جـ اوتـرام وقـون املـدافعني عـن
وقــون ان ســان البي يــة ،والعم ـ أشــفافية وكفالــة املُســاحلة عــن عماهلــا ،والســعي إجل حتقيــق
مشاركة وتشار جمديني من جا ا ا تمعات املت ثرة فيما تؤدي مـن شـًة .ويروـا املقـرر
ا ا أنار فريق التفتي التاأع للبنك الدويل يف ممارسة البنك ،ويتًلع إجل املنشـورات املقبلـة
أش ـ ن الــدرون البازغــة يف عــدد مــن جمــاالت شــًة البنــك الــدويل ،مبــا فيلــا التقيــيم البي ــي
والشعوب األصلية وا تراطات التشاور واملشـاركة وانفلـا عـن املعلومـات .ويـدعو املقـرر
ا ا إجل اعتماد سياسات وتداأز متعافرة ملنع وجماية األعمال اال تقامية حبـق املـدافعني عـن
وقون ان سان البي ية أسبا تعاوهنم مع املؤسسات املالية الدولية.
__________

( )36ا اــــــر العنــــــوان انلكتــــــرول التــــــايلح
.participation-and-human-rights
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 - 91وتتعــمن املمارســات اجليــدة فيمــا أــني املؤسســات املاليــة الدوليــة ،مًالبــة املقتر ــني
تبليـ املتـ ثرين أاملشــاريع عــن الكيفيــة الــيت جيــرد يــا متاأعــة تعقيبــالم علــمل تلــميم املشــاريع
وتنفيــذها؛ و ــجا ارتكــاب عمــال ا تقاميــة ــد املــدافعني عــن وقــون ان ســان واســتخدام
فوذها حل ماية املدافعني عن وقون ان سـان البي يـة املعر ـني للخًـر؛ وإ شـاح آليـات إ ـراف
مســتقلة لل شــًة واحلــاالت الــيت تنًــود علــمل درجــة عاليــة ًــر وقــوه ا تــلاكات حلقــون
ان سان.

سادسا  -استنتاجات وتوصيات
له  -استنتاجات
 - 92لت املدافعون عن وقـون ان سـان البي يـة صـميم مسـتقبلنا ومسـتقب كوكبنـا .وهـم
يؤدون دوراع واداع يف مان اسـتدامة التنميـة وتوهلـا والت كـد مـن كوهنـا غـز متييزيـة و افعـة
للجميع وال تتسـبا يف ان ـرار أالبي ـة .ويشـدد املقـرر ا ـا علـمل ن متكـني املـدافعني عـن
وقون ان سان البي ية و:ايتلم هو جزح ال يتجز من احلماية العامة للبي ة.
 - 93وتعــد احملافاــة علــمل وقــون ان ســان للمــدافعني عــن وقــون ان ســان البي يــة ساســية
حل ماية البي ة واحلقون البي ية ،كما ن مناأتـلا تعـود إجل املعـايز الدوليـة حلقـون ان سـان .ولـن
يكون أوسع املـدا فعني عـن وقـون ان سـان البي يـة الـدفاه أشـك سـليم عـن احلقـون املتلـلة
أالبي ــة دون ممارســة وق ـوقلم يف االطــله علــمل املعلومــات ووريــة التعــبز والتجمــع الســلمي
وتكوين اجلمعيات و ما ات عدم التمييز واملشاركة يف اختاذ القرار .ويقع علـمل عـاتق الـدول
واجــا :ايــة هــذر احلقــون ،وكــذلك :ايــة احلقــون يف الــدفاه عــن وــق ان ســان يف احليــاة
واحلرية واألمـن .وأـالرغم مـن و ـو القـا ون الـدويل حلقـون ان سـان يف هـذا اللـدد ،فـإن
تزايد العنه حبق املدافعني عن وقـون ان سـان البي يـة وـول العـان ،مبـا يف ذلـك قتلـلم ،ـذير
حبالة زمة علمل اللعيد العاملي.
 - 94وينبنــي للمجتمــع الــدويل والــدول اال ــًله أشــك عاج ـ مبســؤوليتلم يف متكــني
املدافعني عن وقون ان سان البي ية و:ايتلم .وقـد ولـدت االتفاقـات الدوليـة املعتمـدة وـديثا
مث ـ خًــة التنميــة املســتدامة لعــام  2030واتفــان أــاريس أش ـ ن تنــز املنــاق ،ســقفاع عالي ـعا
للتوقعات فيما أني املدافعني عن وقون ان سان البي ية وول العان .لكن هـذر الر يـة سـيكون
مالهلا الفش إذا ن لظ أاحلماية علمل اللعد الـوطحب وانقليمـي والـدويل هـؤالح األفـراد وتلـك
اجلماعات املراأًني علمل خ املواجلة دفاعاع عن التنمية املستدامة.
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 - 95ويلدف هذا التقرير ،مبا في التوصيات الـواردة د ـار ،إجل توجيـ مجيـع اجللـات ذات
الللة يف جلودها املستقبلية لتنفيذ التزامالا .وعلينا ن تذكر ن متكـني املـدافعني عـن وقـون
ان سان البي ية ليس فق مراع واداع حلماية أي تنـا ووقـون ان سـان خاصـتنا الـيت تعتمـد علـمل
هذر البي ة ،لكن ميث يعا ما ة للت كد من ن تنميتنا يف املسـتقب سـتكون قـ مـيلع نثـارة
ال اه و كثر توالع و هنا لن تتر وداع يتخله عن الركا.

أاح  -توصيات
 - 96سعياع إجل عكس املد احلاص يف تدهور والة املدافعني عن وقـون ان سـان البي يـة،
يود املقرر ا ا ن يًر جمموعة من التوصيات لعناية خمتلـه صـحاب امل لـلحة .وهـو
يــدعو مجيــع صــحاب امللــلحة إجل القيــام علنــا وعلــمل وج ـ الســرعة أاعتمــاد هنــج عــدم
التسامح مًلقاع مع واالت القت و عمال العنه حبق املدافعني عن وقون ان سـان البي يـة،
والشــروه علــمل الفــور أاســتللل سياســات وآليــات لتمكينــلم و:ايتــلم .وينا ــد املقــرر
ا ا يعا مجيع ا جللات القيام أشك كثر منلجية أتوثيق املعلومات عن والـة املـدافعني
عن وقون ان سان البي ية املعر ني للخًر ،وأاألخص يف البلدان الباعثة علمل القلـق ،مـن
ج دعم اختاذ تداأز فعالة و كثر قاألية للتنفيذ لتوفز احلماية هلم.
 - 97ينبني للمجتمع الدويلح
ن يكف ـ االهتــداح يف تنفيــذ خًــة التنميــة املســتدامة لعــام  2030أنــلج
()
قا م علمل وقون ان سان ،يعمن املشاركة ا ديـة للمـدافعني عـن وقـون ان سـان البي يـة
وا تمعات املت ثرة ،ومتكني املدافعني و:ايتلم علمل ال لُعد الدويل وانقليمي والوطحب؛
(ب) ن يستقلي علناع ويدين ا تلاكات وقـون املـ دافعني عـن وقـون ان سـان
البي ية  ،ويزيد إأراز دورهم املشروه يف الدفاه عن احلقون يف األرا ي واحلقون البي ية؛
( ) ن يؤكد ا تمال د اتفاقات جتارية مستقبلية ثنا يـة و متعـددة األطـراف
تشتر فيلا البلدان اليت يكون املدافعون عن وقون ان سان البي ية فيلـا عُر ـة للتلديـد،
علــمل تــداأز ملنــع وجمايــة اال تــلاكات ــد املــدافعني ،وآليــات للتحقيــق يف اال تــلاكات
واال تلاف منلا؛
ن ي عمن اهتداح مجيـع ـواه املعو ـة واملسـاعدة اناا يـة حبقـون ان سـان
(د)
وأــانعلن املتعلـــق أاملــدافعني عـــن وقــون ان ســـان ،و ن يًبقلــا علـــمل ال جمــة يف مجيـــع
القًاعات وعلمل ك املستويات؛
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(هـ) ن ي لــي معاهــدة دوليــة ملنــع وجمايــة ا تــلاكات مؤسســات األعمــال عـ
الوطنية والوطنية حلقون ان سان ،و ن ي نار يعاع يف ارتفـاه مسـتوى ا ًـر الـذد تسـبب
شًة األعمال للمدافعني عن وقون ان سان البي ية.
 - 98ينبني للجمعية العامة وجملس وقون ان سان رصد اال تـلاكات الـيت تُرتكـا حبـق
املدافعني عن وقون ان سان البي ية.
 - 99ينبني للمنامات احلكومية الدولية انقليميةح
ن حتث األطـراف املتفاو ـة يف مريكـا اللتينيـة ومنًقـة البحـر الكـاري
()
علمل انسراه أاختتـام املفاو ـات املتعلقـة أتًبيـق املـادة  10مـ ن إعـلن ريـو أشـ ن البي ـة
والتنمية؛
(ب) ن تشجع املزيـد مـن الـدول علـمل اال عـمام إجل اتفاقيـة رهـون ،يف عـدم
وجود ترتيبات خرى متعددة األطراف وإقليمية يف هذر املرولة؛
( ) ن تــوفر الــدعم السياســي واملــايل لقليــات انقليميــة حلقــون ان ســان مــن
ج تدعيم :اية املدافعني عن وقون ان سان البي ية يف املنًقة؛
ن تلي سياسات وتـداأز ملنـع وجمايـة األعمـال اال تقاميـة ـد املـدافعني
(د)
عن وقون ان سان البي ية أسبا تعاوهنم مع ا ليات انقليمية.
 -100ينبني للجنة االقتلـادية ألفريقيـا واللجنـة االقتلـادية واالجتماعيـة سـيا واحملـي
اهلادئ و ع صكو دولية مماثلة ملزمة قا و اع أشـ ن االطـله علـمل املعلومـات واملشـاركة
العامة والعدالـة يف املسـا البي يـة ،مبـا يف ذلـك و ـع تـداأز حلمايـة املـدافعني عـن وقـون
ان سان البي ية؛
 -101ينبني للجنة احلكوميـة الدوليـة حلقـون ان سـان التاأعـة لراأًـة مـم جنـوب ـرن
آســيا ،واللجنــة األفريقيــة حلقــون ان ســان والشــعوب إ شــاح آليــة لتــوفز احلمايــة العاجلــة
للمدافعني.
 -102ينبني للدولح
ن تعيد ت كيـد الـدور الـذد يؤديـ املـدافعون عـن وقـون ان سـان البي يـة
()
وتسلم أ  ،و ن حتترم هذر احلقون وحتميلا وتفي يا؛
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(ب) ن تلــدن علــمل اتفاقيــة منامــة العم ـ الدوليــة رقــم  169وتعــمن وــق
جمتمعات الشعوب األصلية يف املشاركة والتشـاور يف القـرارات ،يف كـ مرولـة مـن دورة
وياة املشروه؛
( ) ن تعــمن اتبــاه هنــج يف التنميــة قــا م علــمل وقــون ان ســان ،يف مجيــع
التنايمات القا و ية والسياساتية ،مبا يف ذلك يف االتفاقـات الثنا يـة واملتعـددة األطـراف و
العقود ،وإ شاح آليات ملراعـاة العنايـة الواجبـة أشـ ن :ايـة املـدافعني عـن وقـون ان سـان
البي ية و:اية البي ة؛
ن تكف وجود هنج وقا ي فيما يتعلق أ من املدافعني عـن وقـون ان سـان
(د)
البي ية ،أعمان مشاركتلم ا دية يف اخت اذ القرار وعـن طريـق و ـع القـوا ني والسياسـات
والعقود وإجراح التقييمات من جا ا الدول ومؤسسات األعمال؛
(هـ) ن تلــي خًـ عمـ وطنيــة أشـ ن األعمــال التجاريــة ووقــون ان ســان
وتعمن هنا ،إ افة إجل تقييمات األثر البي ي ،مو وعة أشفافية تامة ومبشاركة جمديـة قبـ
منح الترخيص و امتيازات التنفيذ ألد مشروه جتارد و إاا ي؛
ن تعــمن التنفيــذ الفعــال ألد تــداأز اوترازيــة و عاجلــة تكــون مكفولــة
(و)
للمدافعني عن وقون ان سان البي ية مبوجا آليات إقليمية حلقون ان سان؛
ن تنشئ آليات للحماية مـن جـ املـدافعني عـن وقـون ان سـان البي يـة،
(ز)
وا ــعة أعــني االعتبــار األأعــاد املتقاطعــة لل تــلاكات املرتكبــة حبــق املــدافعات ،والشــعوب
األصلية ،وا تمعات الريفية وامللم شة؛
( ) ن تكفــ إجــراح حتقيقــات عاجلــة و زيلــة فيمــا يــدعمل مــن التلديــدات
والعنه حبق املدافعني عن وقون ان سان البي ية ،وتعمن مثول مرتك اجلـرا م املبا ـرين
و ركا لم مام العدالة؛
(ه) ن تتفاعـــ مــــع املســــتثمرين ومؤسســــات األعمــــال مــــن جــ ـ ت كيــــد
مسؤوليالم يف جمال وقون ان سـان ،وجمـازاة الشـركات املرتبًـة أا تـلاكات مرتكبـة حبـق
املدافعني ،يف الداخ وا ار
 -103ينبني هلي ات األمم املتحدة ووكااللاح
ن تعاجل الفجوات القا و ية اليت تزيد املخـاطر علـمل املـدافعني عـن وقـون
()
ان سان البي ية ،مبا يف ذلـك يف املعـايز البي يـة والقـوا ني املللللـة احلاميـة حلقـون الشـعوب
األصلية ووقوقلا يف األرا ي و سا يدها العرفية يف ملكية األرا ي واملوارد؛
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(ب) ن تلــي وتنفــذ اســتراتيجيات وخً ـ عم ـ ل تعزيــز مشــاركة املــدافعني
و:ايتلم ،ومنع ارتكاب اال تلاكات حبقلم ،مبا يف ذلك يف إطار هداف التنميـة املسـتدامة
ومبادرة وقون ان سان وال؛
( ) ن ترصد وتوثق وتستجيا للحـاالت املزعومـة أارتكـاب عمـال ا تقاميـة
حبــق املــدافعني عــن وقــون ان ســان البي يــة أســبا تعــاوهنم مــع املؤسســات املاليــة الدوليــة
ووكاالت األمم املتحدة وآليات األمم املتحدة حلقون ان سان.
 -104ينبني للمؤسسات املالية والدوليةح
ن حتترم وقون ان سان للمـدافعني عـن وقـون ان سـان البي يـة وحتميلـا،
()
و ن تنفذ التزامالا يف مجيع األ شًة مبا يعمن وجود أي ة متكينية للمدافعني؛
(ب) ن تدمج يف سياسالا املتعلقة أتخليص األموال وإدارلا هنجـاع قا مـعا علـمل
وقــون ان ســان؛ و ن تكيــه صــناديقلا وفقـاع هلــذا النــلج أالتشــاور مــع ا تمعــات املتـ ثرة
واملــدافعني عــن وقــون ان ســان البي يــة ،مــع احللــول علــمل دعملــم املســتمر يف تنفيــذ
ما ات وقون ان سان.
 -105ينبني ملؤسسات األعمالح
ن تعتمد وتنفذ معايز دولية وإقليمية ذات صلة يف جمال وقون ان سان،
()
مبا يف ذلك املبادئ التوجيلية أش ن األعمال التجارية ووقون ان سان ،واملبـادئ الًوعيـة
املتعلقة أاألمن ووقون ان سان؛
(ب) ن تفي أااللتزامات القا و ية واألخلقية ،مبـا فيلـا املراعـاة الواجبـة القويـة
حلقون ان سان ،وإجراح تقييمات للثـر الـذد يرتبـ كـ مشـروه علـمل وقـون ان سـان،
و ــمان املشــاركة الكاملــة والتشــاور التــام مــع ا تمعــات املت ـ ثرة واملــدافعني عــن وقــون
ان سان البي ية؛
( ) ن حتجـــم عـــن ارتكـــاب االعتـــداحات ال بد يـــة واللفايـــة والقا و يـــة حبـــق
املدافعني عن وقـون ان سـان البي يـة؛ و ن تتشـاور معلـم أشـك جمـ ٍد يف تلـميم املشـاريع
وتنفيذها وتقييملا ويف عمليات ممارسة العناية الواجبة وإجراح تقييمات األثـر علـمل وقـون
ان سان؛
ن تفلـــح عـــن املعلومـــات املتلـــلة أاملشـــاريع اناا يـــة امل زمعـــة واجلاريـــة
(د)
الكبزة النًان ،يف الوقت املناسا وأًريقة تتيح استفادة ا تمعات املت ثرة واملدافعني عـن
وقون ان سان البي ية منلا؛
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(هـ) ن تنشئ آليـات الـتالم العـرورية لتجنـا د ثـر مبا ـر و غـز مبا ـر
ينجم عن ا تلاكات وقون ان سان وختفيف واال تلاف من ؛
ن تكف اوترام ركات األمن ا اصة وغزها من مقاويل الباطن حلقـون
(و)
املـدافعني عـن وقـون ان ســان البي يـة وا تمعـات املتـ ثرة ،و ن تنشــئ آليـات مُسـاحلة عــن
التالمات.

16-13450

37/37

