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 األصلية الشعوب بقضايا املعين الدائم املنتدى
 التاسعة الدورة

  ٢٠١٠ أيريل/نيسان ٣٠-١٩ نيويورك،
 *املؤقت األعمال جدول من ٧ البند

 ذلــك يف مبــا الــدائم، للمنتــدى املقبلــة األعمــال
 االقتـــصادي اجمللـــس ابه ُيعـــىن الـــيت املـــسائل

        الناشئة واملسائل واالجتماعي
     والشركات األصلية الشعوب عن دراسة    

  ،األمانة من مقدمة مذكرة    
      

  موجز  
 مــن ثالثــة الــسابعة، دورتــه يف األصــلية، الــشعوب بقــضايا املعــين الــدائم املنتــدى عــّين  
 اآلليــات لبحــث والــشركات األصــلية الــشعوب عــن دراســة إلجــراء خاصــني مقــررين أعــضائه

 .الـسليمة  املمارسـات  واسـتعراض  األصـلية  والـشعوب  الـشركات ب املتعلقة القائمة والسياسات
ــد وجــرى ــة متدي ــاء اخلاصــني املقــررين والي ــدورة أثن ــة، ال ــيهم وطلــب الثامن ــدائم املنتــدى إل  ال

 طيـه  العامـة  األمانـة  حتيـل  وعليـه،  .خطيـا  تقريـرا  ٢٠١٠ لعـام  التاسعة دورته يف إليه يقدموا أن
  .والشركات األصلية الشعوب عن دراسة إلجراء املعّينني اخلاصني املقررين من مذكرة

  
  

 
  

  *  E/C.19/2010/1.  
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ــئن  - ١ ــت ل ــد كــبرية تطــورات كان ــز جمــال يف حــصلت ق ــة تعزي ــوق ومحاي ــسان حق  اإلن
 يزالـون  ال العـامل  أحنـاء  شـىت  يف األصـلية  الـشعوب  فـإن  األخرية، السنوات يف األصلية للشعوب
 هـو  وهـذا  .هلـم  املكفولـة  األساسـية  واحلريـات  اإلنـسان  حلقـوق  منتظمـة  انتـهاكات  مـن  يعانون
 املعـادن  اسـتخراج  تـشمل  الـيت  كتلـك  االسـتخراجية،  الـصناعات  سـياق  يف خـاص  بوجه احلال
 العاملـة  والـشركات  .األصلية الشعوب يف متناسب غري حنو على تؤثر واليت الغاز، أو النفط أو
 لـشعوب ا حقـوق  علـى  االعتـداء  يف متورطـة  اليـوم  توجـد  مـا  كثريا االستخراجية الصناعات يف

 .التنميـة  يف حقهـا  وكـذا  والـسياسية  املدنيـة  وحقوقهـا  ومواردهـا  وأقاليمها مواطنها يف األصلية
 معهـا  وتتـسامح  الـدول  هبـا  تـسمح  حيـث  العامل، مناطق مجيع يف االنتهاكات هذه مثل وحتدث

 .األحيان من كثري يف

 الــشعوب يابقــضا املعــين الــدائم للمنتــدى خماطبتــها لــدى األصــلية، الــشعوب ودأبــت  - ٢
 املتـصلة  اإلنـسان  حقـوق  مـسائل  ملعاجلـة  امللحة الضرورة على باستمرار التشديد على األصلية،

 مـن  ثالثـة  الـسابعة  دورتـه  يف الـدائم  املنتـدى  عـّين  لذلك، واستجابة .االستخراجية بالصناعات
 مقـررين  سـولياندزيغا،  وبافـل  كونـدوري  مامـاين  وكـارلوس  مولـو،  كـانكي  إليـزا  هم أعضائه،
 اآلليــات الدراســة وســتبحث .والــشركات األصــلية الــشعوب عــن دراســة إلعــداد خاصــني

 املمارسـات  باسـتعراض  وسـتقوم  األصـلية،  والـشعوب  بالـشركات  املتعلقـة  القائمة والسياسات
 املنتـدى  إلـيهم  وطلـب  الثامنـة،  الـدورة  خـالل  اخلاصـني  املقـررين  واليـة  متديد وجرى .السليمة
 .٢٠١٠ عام يف التاسعة دورته يف ليهإ خطي تقرير تقدمي الدائم

 يف مــستقلة ورقــة منــهم كــل وقــدم للدراســة، مــوجز علــى اخلاصــون املقــررون ووافــق  - ٣
 اآلثـار  عـن  ورقـة  مولـو  كـانكي  الـسيدة  قـدمت  الثامنة، الدورة ويف .اجتماعات ورقات شكل
 رمـــاينما الـــسيد وقـــدم ،)١(وأقـــاليمهم األصـــلية الـــشعوب حيـــاة يف الـــشركات علـــى املترتبـــة

 .)٢(معهـا  والعالقـات  املـستوطنات  حقـوق  :والشركات األصلية الشعوب عن ورقة كوندوري
 والـــشركات األصـــلية الـــشعوب عـــن ورقـــة ســـولياندزيغا الـــسيد قـــدم التاســـعة، الـــدورة ويف

  .)٣(واآلفاق والفرص املشاكل :الصناعية
 توصـية  الـسابعة  هدورتـ  يف الـدائم  املنتـدى  اعتمـد  خاصني، مقررين تعيني على وعالوة  - ٤

 عقـد  تبتيبـا  مؤسـسة  وتولـت  .االسـتخراجية  الـصناعات  بشأن للخرباء عمل حلقة بتنظيم تتعلق
 إىل ٢٧ مـن  الفتـرة  يف الـدائم،  املنتـدى  أمانـة  مـع  بالتعـاون  الـدوليني،  اخلـرباء  فريـق  عمـل  حلقة

__________ 
  )١(  E/C.19/2009/CRP.11 )متاحة يف املوقع التايل،)سبانية فقطباإل  :www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents.  
  )٢(  E/C.19/2009/CRP.14 )املوقع نفسه)سبانية فقطباإل ،.  
  )٣(  E/C.19/2010/CRP.1 )املوقع نفسه)بالروسية فقط ،.  
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 ىلإ اجتمــاع ورقــة شــكل يف )٤(العمــل حلقــة تقريــر وقــدم .مــانيال يف ٢٠٠٩ مــارس/آذار ٢٩
 .الدائم للمنتدى الثامنة الدورة

 األصـلية  الـشعوب  بني العالقات آفاق عن دولية عمل حلقة أيضا الدائم املنتدى وعقد  - ٥
 حلقـة  تنظيم يف واشترك .٢٠٠٧ عام يف الروسي، االحتاد ساليخارد، يف الصناعية والشركات

 يف األصـلية  الـشعوب  ورابطـة  الـذايت  باحلكم املتمتع نينيتس - يامال إقليم إدارة من كل العمل
 جملـس  مـن  بـدعم  الـدائم،  املنتـدى  وأمانـة  الروسـي  باالحتـاد  األقـصى  والشرق وسيبرييا الشمال
 ).E/C.19/2008/5/Add.6 انظر( الروسي لالحتاد العموم

 عـرض  علـى  اخلاصون املقررون اتفق نطاقها، واتساع الدراسة تعقد مدى إىل وبالنظر  - ٦
 وعـرض  ).األول املرفـق  انظـر ( للدراسـة  مبـوجز  مشفوعة الدائم املنتدى على الفردية مسامهاهتم
 بالقطــاع املتعلقــة الرئيــسية املتحــدة األمــم لوثــائق خمتــارة ببليوغرافيــا أيــضا اخلاصــون املقــررون
 بتوصـية  اخلاصـون  املقـررون  واختـتم  ).الثـاين  املرفـق  انظـر ( األصـلية  الـشعوب  وحقـوق  اخلاص
 تنفيـذ  ملواصـلة  ،٢٠١١ عـام  يف العاشـرة،  دورته يف خاص مقرر تعيني يف بالنظر الدائم املنتدى
 .بالدراسة املتعلقة الوالية

__________ 
  )٤(  E/C.19/2009/CRP.8 ,املوقع نفسه.  
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 األول املرفق
 والشركات األصلية بالشعوب املتعلقة الدراسة موجز مشروع    

  
 مقدمـة  - أوال

 ؛)واجلبال والغابات واملياه البيئة( باألرض األصلية الشعوب عالقات  - ألف  

 اآلثــار .األصــلية والــشعوب والــدول الــشركات بــني العالقــات عــن عامــة حملـة   - اءــب  
  .األصلية الشعوب يف الشركات أنشطة على املترتبة العامة

  
ــناعات  - ثانيا ــاع صـ ــاص القطـ ــة اخلـ ــي يف العاملـ ــشعوب أراضـ ــلية الـ ــا؛ األصـ  وأقاليمهـ

 :امليادين هذه من كل يف حمددة نزعات عن مناذج/نبذة

 ؛)ذلك إىل وما األشجار قطع النفط، التعدين،( خراجيةاالست الصناعات  - ألف  

 اإليثانول؛ صناعة/الزراعية الصناعات  - اءــب  

 التجميل؛ مواد وصناعات الصيدالنية الصناعات  - جيم  

 .األخرى العمالقة واملشاريع الكهرومائية املشاريع  - دال  
  

 الدولية املؤسسات وسياسات الدويل القانون  - ثالثا

 الــشعوب حقــوق بــشأن املتحــدة األمــم إعــالن ذلــك يف مبــا الــدويل، قــانونال  - ألف  
 :علم عن املسبقة احلرة واملوافقة املشورة وواجب األصلية،

 املنــشأة املتحــدة األمــم هيئــات اختــذهتا الــيت الــصلة ذات القــرارات      
 البلـدان  وجلنـة  اإلنـسان،  حلقوق األمريكية البلدان وحمكمة مبعاهدات
 ذات األعمـال  .األخرى الدولية واهليئات اإلنسان، وقحلق األمريكية
 العمالقــة املــشاريع عــن تقريــره ذلــك يف مبــا اخلــاص، للمقــرر الــصلة
 بنما؛ إىل وزيارته

 الدولية املؤسسات  - اءــب  

 التنميـة  ومـصرف  الـدويل  البنـك ( الدوليـة  املاليـة  املؤسسات سياسات      
 ).وخالفها اآلسيوي، التنمية ومصرف األمريكية للبلدان
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 الـــدويل القـــانون ألحكـــام املطبقـــة التـــشريعات مـــن منـــاذج - احمللـــي القـــانون - رابعا
 .الصلة ذات

  
 واستراتيجياهتا وتنظيمها األصلية الشعوب ُنُهج - خامسا

 الـــدول ســـلوك فـــإن الـــدويل، القـــانون علـــى طـــرأت الـــيت التطـــورات رغـــم    
 .األصـلية  الشعوب أقاليم يف ابعملياهت يتعلق فيما قليال إال يتغري مل والشركات
ــنظم فكيـــف ــلية الـــشعوب تـ ــذه حـــول نفـــسها األصـ ــا القـــضية، هـ  هـــي ومـ

 املستعملة؟ االستراتيجيات
  

 احلــاالت تلــك وســتقدم .املوثقــة للحــاالت حتليــل ســيقدم( الواعــدة املمارســات - سادســا
 .اوتنفيذه واملشاريع الربامج وختطيط السياسات تقرير عملية تنري توجيهية مبادئ

 للعالقـات  املـستدامة  الناجحة احللول وتشجيع عرض هو الفرع هذا من والغرض
 )والشركات األصلية الشعوب بني

 منطقة؛ كل عن حالتني تقدمي هو األمثل الوضع  - ألف  

 تـضمنت  قـد  احلالـة  تلـك  تكـون  أن ينبغـي  التقريـر،  يف مـا  حالـة  تدرج ولكي  - اءــب  
ــة ــشاورية؛ عملي ــت ت ــشأن ممارســات ومشل ــويض ب ــي التع ــاعي؛ البيئ  واالجتم
 .األصلية الشعوب على بالنفع عادت قد نتائجها تكون وأن

  
 .والتوصيات االستنتاجات - سابعا
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 الثاين املرفق
 اخلـاص  بالقطـاع  املتصلة الرئيسية املتحدة األمم لوثائق خمتارة ببليوغرافيا    

 األصلية الشعوب وحقوق
 األصلية الشعوب بقضايا عينامل املتحدة لألمم الدائم املنتدى  - ١

  *الرئيسية التقارير  
ــشعوب”  •   ــلية الـــ ــشركات األصـــ ــصناعية والـــ ــشاكل :الـــ ــرص املـــ ــاق والفـــ  “واآلفـــ

)E/C.19/2010/CRP.1(، فقطالروسية باللغة متاح  

ــأثريات”  •   ــة التــ ــاة يف الــــشركات علــــى املترتبــ ــلية الــــشعوب حيــ ــاليمهم األصــ  “وأقــ
)E/C.19/2009/CRP.11(، فقط األسبانية باللغة متاح 

 “معهـا  والعالقات املستوطنات حقوق :اخلاص القطاع وشركات األصلية الشعوب”  •  
)E/C.19/2009/CRP.14(، فقط األسبانية باللغة متاح 

  •  Report of the international expert group meeting on extractive industries, indigenous 

peoples’ rights and corporate social responsibility (E/C.19/2009/CRP.8(,  باللغـة  متـاح 
 فقط اإلنكليزية

 املعنيـة  الدوليـة  العمـل  حلقـة  تقرير :الروسي االحتاد :احلكومات من الواردة املعلومات  •  
 سـاليخارد،  يف املعقـودة  الـصناعية  والـشركات  األصـلية  الـشعوب  بـني  العالقات بآفاق

ــيم ــال إقلـــــ ــتس - يامـــــ ــع نينيـــــ ــاحلكم املتمتـــــ ــذايت، بـــــ ــاد الـــــ ــي االحتـــــ  الروســـــ
)E/C.19/2008/5/Add.6( 

  
 اإلنسان حلقوق املتحدة األمم مفوضية  - ٢

 يةالرئيس التقارير  )أ(

 شـركات  بـشأن  الدوليـة  العمـل  حلقـة  :اإلنـسان  حلقـوق  املتحـدة  األمـم  مفوضية تقرير  •  
 وتقاسـم  للتـشاور  إطـار  وضـع  :اإلنـسان  وحقـوق  األصـلية  والـشعوب  الطبيعيـة  املوارد
 )A/HRC/EMRIP/2009/5( املنازعات وتسوية املنافع

 الـسنوية  القطاعيـة  اورةاملش بشأن اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضة تقرير  •  

 
  

 .القائمة يف املدرجة الوثائق نصوص على لالطالع www.un.org/esa/socdev/unpfii انظر  *  

http://www.un.org/esa/ffd/trustfund/index.htm�
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 )A/HRC/4/99( واخلرباء للشركات التنفيذيني املسؤولني لكبار الثانية

 املعنونـة  القطاعيـة  املـشاورة  بشأن اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضة تقرير  •  
  )E/CN.4/2006/92( ‘‘االستخراجية والصناعة اإلنسان حقوق’’

 عـرب  الـشركات  مـسؤوليات  عـن  اإلنـسان  حلقـوق  لساميةا املتحدة األمم مفوضة تقرير  •  
  )E/CN.4/2005/91( اإلنسان حقوق جمال يف هبا املرتبطة األعمال ومؤسسات الوطنية

 مــن املقــدم النــهائي التقريــر :الطبيعيــة املــوارد علــى األصــلية للــشعوب الدائمــة الــسيادة  •  
 )E/CN.4/Sub.2/2004/30( دايس .أ إيرين - إيريكا اخلاصة، املقررة

 يف العاملــة اخلــاص القطــاع وشــركات األصــليني الــسكان بــشأن العمــل حلقــة تقريــر  •  
 كـانون  ٧ إىل ٥ جنيف، اإلنسان، وحقوق والتعدين، والطاقة الطبيعية املوارد جماالت
 )E/CN.4/Sub.2/AC.4/2002/3( ٢٠٠١ ديسمرب/األول

  
 اهداتمبع املنشأة اهليئات عن الصادرة الرئيسية التوصيات  )ب(

 علـى  القـضاء  جلنـة  األصلية، الشعوب بشأن )٥١-د( والعشرون الثالثة العامة التوصية  •  
 :املوقــــــــــع يف متاحــــــــــة .١٩٩٧ أغــــــــــسطس/آب ١٨ ،العنــــــــــصري التمييــــــــــز

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/comments.htm 
  
 الصلة ذات املنشورات  )ج(

 االتفـاق  مكتـب  بـني  مشترك منشور - اريةالتج املمارسات يف اإلنسان حقوق إدراج  •  
ــاملي ــابع الع ــم الت ــم ومفوضــية املتحــدة لألم ــسان حلقــوق املتحــدة األم  ).٢٠٠٤( اإلن
 املتحـــدة األمـــم نظـــر وجهـــة مـــن اإلنـــسان حقـــوق ملبـــادئ حتلـــيال املنـــشور ويقـــدم

 علــى باألســاس ويركــز .املــدين واجملتمــع األكادمييــة واألوســاط التجاريــة واملؤســسات
 العامـة  الـسياسات  عـن  وتقريرا إفرادية دراسات أربع ويعرض الشركات؛ بادئم معىن

ــة ــة باملمارســــــات املتعلقــــ ــاح الــــــصناعات؛ خمتلــــــف يف التجاريــــ ــع يف متــــ  :املوقــــ
www2.ohchr.org/english/issues/globalization/business/list.htm 

  •  “The Global Compact and Human Rights: Understanding Sphere of Influence and 

Complicity””وتعـرض  ).٢٠٠٤( ‘‘اإلنـسان  حقـوق  مفوضـية  إعـداد  مـن  إحاطة ورقة 
 يف ذلـك  يعنيـه  ومـا  ‘‘التواطـؤ ’’ و ‘‘النفـوذ  دائـرة ” احلـايل  املفهـوم  عـن  عامة حملة الورقة
 :التايل املوقع يف متاحة والورقة .العاملي االتفاق يف الواردة اإلنسان حقوق مبادئ سياق

http://www2.ohchr.org/english/issues /globalization/business/list.htm  
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 األصلية للشعوب األساسية واحلريات اإلنسان حقوق حبالة املعين اخلاص املقرر  ١-٢

 الرئيسية التقارير  

 األصــليني للــسكان األساســية واحلريــات اإلنــسان حقــوق حبالــة املعــين اخلــاص املقــرر تقريــر  •  
)A/HRC/12/34( اخلاصة الشركات ومسؤولية التشاور بواجب خاصا فرعا التقرير يتضمن 

 األخـرى  واجملتمعـات  )Charco la Pava( بافـا  ال شـاركو  جمتمع حالة عن مالحظات”  •  
 )A/HRC/12/34/Add.5( “بنما يف ٧٥ تشان الكهرمائي باملشروع املتأثرة

 األصـليني  للسكان األساسية اتواحلري اإلنسان حقوق حبالة املعين اخلاص املقرر تقرير  •  
)E/CN.4/2003/90( يف الرئيـسية  أو الكـبرية  اإلمنائيـة  املـشاريع  تـأثري  علـى  التقرير يركز 

  األصليةواجملتمعات للشعوب اإلنسان حقوق
  
  اإلنسان وحقوق التجارية باألعمال املعين العام لألمني اخلاص املمثل  ٢-٢

  الرئيسية التقارير  

 اخلاص املمثل وقدمها أعدها الوثائق جبميع قائمة تتضمن ببليوغرافيا على االطالع ميكن  •  
 نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٢٣ حـىت  اإلنـسان  وحقـوق  التجارية باألعمال املعين العام لألمني
-www.reports-and :التـــــــــايل املوقـــــــــع يف )الـــــــــشبكية الـــــــــروابط مـــــــــع( ٢٠٠٩

materials.org/Ruggie-docs-list.pdf  
 الوطنيـة  عرب والشركات اإلنسان حقوق مبسألة املعين العام لألمني اخلاص لاملمث تقرير  •  

 )A/HRC/11/13( اإلنسان حقوق جملس إىل املقدم األعمال مؤسسات من وغريها
  
 العاملي امليثاق  - ٣

 الرئيسية التقارير  

 مكتـب  بـني  مـشترك  منشور وهو ،الثاين اجلزء التجارية، املمارسات يف اإلنسان حقوق إدراج  •  
 دراسـة  يتـضمن  اإلنـسان،  حلقـوق  املتحـدة  األمم ومفوضية املتحدة لألمم التابع العاملي االتفاق
 يف اإلنكليزيـة  باللغـة  متـاح  واملنـشور  .األصـلية  الـشعوب  مع أسترايل مصرف عمل عن إفرادية
  www.unglobalcompact.org/newsandevents/news_archives/2008_03_27.html :التايل املوقع
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   املتحدة األمم وكاالت  - ٤
 اإلمنائي املتحدة األمم برنامج  

  •  Creating Value for All: Strategies for Doing Business with the Poor (July 2008),   
 /www.undp.org/gimlaunch:التـايل  املوقـع  يف والفرنـسية  واإلنكليزيـة  األسـبانية  باللغـات  متاح

download.shtml 

 للفقـــراء القـــانوين الـــتمكني جلنـــة تقريـــر األول، اجمللـــد :اجلميـــع لـــصاحل قـــانونال تـــسخري  •  
 /www.undp.org/legalempowerment/reports:التـايل  املوقـع  يف متـاح  )٢٠٠٨ يونيـه /حزيران(

concept2action.html   
  •  )Niger Delta Human Development Report (July 2006(,  املوقـع  يف اإلنكليزيـة  باللغـة  متـاح 

 http://hdr.undp.org/en/reports/nationalreports/Africa :التايل

  •  Beyond the Silencing of the Guns (2004) ) الربنـامج  مـن  ودعـم  تبتيبـا  مؤسـسة  إعـداد  مـن 
 www.tebtebba.org :التايل املوقع يف اإلنكليزية باللغة متاح ,)اإلمنائي

  
 الدولية العمل منظمة  

 Guidelines for Combating Child Labour among Indigenous and Tribal Peoples  )أ(  
ــبانية باللغـــــــــــات متـــــــــــاح( ــة األســـــــــ  :التـــــــــــايل املوقـــــــــــع يف ,)والفرنـــــــــــسية واإلنكليزيـــــــــ

www.ilo.org/public/english/standards/egalite/itpp/publication/index.htm;  
 إىل دليـل  :واملهـن  العمالـة  يف والقبليـة  األصلية الشعوب ضد لتمييزا على القضاء  )ب(  
 املوقـع  يف والفرنـسية  واإلنكليزيـة  األسـبانية  باللغـات  متاح ١١١ رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية
  www.ilo.org/public/english/standards/egalite/itpp/publication/index.htm :التايل

  
 الزراعية ةللتنمي الدويل الصندوق  

  •  )Indigenous Women in Sustainable Development (2004(, املوقـع  يف اإلنكليزيـة  باللغة متاح 
 www.ifad.org/english/indigenous/index.htm :التايل

  
  الوطنية عرب الشركات لشؤون املتحدة األمم مركز  

 للفريـق  التالية التقارير سلسلة الوطنية عرب الشركات شؤون مبركز )سابقا يعرف كان ما( أعد  •  
 E/CN.4/Sub.2/AC/4/1990/6 (proposed methodology and:األصـلية  بالـشعوب  املعـين  العامـل 

draft questionnaire for distribution to indigenous peoples); E/CN.4/Sub.2/1991/49 
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(preliminary report); E/CN.4/Sub.2/1992/54 (report on the Americas); and 

E/CN.4/Sub.2/1994/40 (report on Asia and Africa)(   
  منظمة الصحة العاملية    

 فقـد أُدرجـت     ،ومع ذلك  . حصرا الصكوك املدرجة أدناه ال ختتص بالشعوب األصلية       
 : وتصرفاهتاألهنا أمثلة لوكالة من وكاالت األمم املتحدة تسعى إىل معاجلة سلوك الشركات

ــغ     )أ(  ــة ملكافحــة التب ــة اإلطاري ــع    )٢٠٠٣(االتفاقي ــا جبمي ، ميكــن االطــالع عليه
  ؛/www.who.int/fctc/en: التايلاللغات الرمسية لألمم املتحدة على املوقع 

 ٢٢-٣٤املدونة الدولية لتسويق بدائل لـنب األم، قـرار مجعيـة الـصحة العامليـة                 )ب( 
ــع اللغــات الرمس  )١٩٨١( ــة لألمــم املتحــدة علــى املوقــع   ، ميكــن االطــالع عليهــا جبمي ــايلي  :الت

www.who.int/child_adolescent_health/documents/9241594292/en/index.htm1.  
  

 برنامج األمم املتحدة للبيئة

ــصناعة بــــش    ــات أداء الــ ــة  بطاقــ ــة واالجتماعيــ ــسؤولية البيئيــ ــن )٢٠٠٦(أن املــ ، ميكــ
ــا االطـــــــــــالع ــة  عليهـــــــــ ــع  اإلباللغـــــــــ ــة علـــــــــــى املوقـــــــــ ــايلنكليزيـــــــــ  :التـــــــــ

http://www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=DTI/0827/PA 
  
 البنك الدويلجمموعة   - ٥

 البنك الدويل

ــلية    )أ(  ــة بـــشأن الـــشعوب األصـ ــة العامـــة املنقحـ ــراءات الـــسياسة التنفيذيـ واإلجـ
 :التـايل ، وميكـن االطـالع عليهمـا يف املوقـع           )٢٠٠٥(املصرفية املنقحة بشأن الشعوب األصلية      

http://web.worldbank.org؛ 

 : جمموعــة البنــك الــدويل والــصناعات االســتخراجية  -إجيــاد تــوازن أفــضل  ” )ب( 
نكليزيـة،  إل ميكن االطالع عليه باللغـات ا      “الصناعات االستخراجية التقرير اخلتامي الستعراض    

 ؛http://web.worldbank.org :التايلسبانية والروسية يف املوقع إلوا

 :Implementation of Operational Directive 4.20 on Indigenous Peoples“  )ج(  

An Evaluation of Results” Operations Evaluation Department report No. 25754 (2003), 

available at web.worldbank.org..  
  

http://www.who.int/child_adolescent_health/documents/9241594292/en/index.htm1�
http://web.worldbank.org/�
http://web.worldbank.org/�
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 املؤسسة املالية الدولية

ميكــن االطـــالع عليـــه جبميـــع  ) ٢٠٠٦(الـــشعوب األصـــلية  :٧معيــار األداء   )أ( 
 /www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf :التـــايلاللغــات الرمسيـــة لألمــم املتحـــدة علــى املوقـــع    

Content/PerformanceStandards;؛ 

أســئلة وأجوبــة  : والقطــاع اخلــاص١٦٩ اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  )ب( 
  :التــــايل، ميكــــن االطــــالع عليــــه يف املوقــــع    )٢٠٠١(املؤســــسة املاليــــة الدوليــــة   لعمــــالء 

www-wds.worldbank.org.. 
  
 تارة ملنظمات أكادميية وغري حكوميةتقارير، ومقاالت وأدوات خم  - ٦

قـررت املنظمـة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس،         :٢٦٠٠٠املنظمة الدولية لتوحيد املقـاييس       • 
وسينــشر . البـدء يف وضـع مقيـاس دويل يـوفر مبـادئ توجيهيـة للمـسؤولية االجتماعيـة        

لالطـالع علـى املزيـد    . ISO 26000 بوصـفه  ٢٠١٠مقيـاس اإلرشـاد الطـوعي يف عـام     
 /http://isotc.iso.orgالتايل  نظر املوقعان املعلومات، م

حقــوق الــشعوب األصــلية، والــصناعات ”برنــامج شــعوب الغابــات ومؤســسة تيبتيبــا،  • 
، ميكـن   )٢٠٠٦ (“االستخراجية وغريها من مـشاريع األعمـال التجاريـة عـرب الوطنيـة            

 /www.business-humanrights.org/Links :التــــــــايلاالطــــــــالع عليــــــــه يف املوقــــــــع 
Repository/970228 

الـشعوب   :عـود الـصناعات االسـتخراجية     وومؤسسة تيبتيبا وبرنامج شعوب الغابات،        •  
وميكـن االطـالع علـى       ).٢٠٠٣ (األصلية، والصناعات االسـتخراجية والبنـك الـدويل       
ــلة علـــــى املوقـــــع   ــافية ذات صـــ ــايلمنـــــشورات إضـــ  /www.forestpeoples.org : التـــ

templates/publications_and_reports.shtml#private_sector 

تقرير جمّمع عـن األعمـال      الشبكة الدولية للحقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية،        • 
 :التــــايل، ميكــــن االطــــالع عليــــه يف املوقــــع )٢٠٠٨ (التجاريــــة وحقــــوق اإلنــــسان

www.escr-net.org/actions_more/actions_more_show.htm?doc_id=693486 

دراسـات حـاالت إفراديـة      ”لشبكة الدولية للحقوق االقتـصادية، واالجتماعيـة والثقافيـة،          ا • 
مـــوجز احلـــاالت مـــع  (“٢٠٠٥ -حلقـــوق اإلنـــسان وقطـــاع الـــصناعات االســـتخراجية 

وصالت بشأن الصناعات االستخراجية وحقوق اإلنسان، مقدم إىل املمثل اخلاص لألمني          
ن حقــوق أتمــاع خــرباء األعمــال التجاريــة بــش  العــام املعــين مبــسألة حقــوق اإلنــسان واج  

ــصناعات االســتخراجية، جنيــف    ــسان وال ــاين ١١-١٠اإلن ــشرين الث ــوفمرب / ت  ):٢٠٠٥ن
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األصـلية، ميكـن    جتميع لدراسات حاالت إفراديـة، تـشمل حـاالت تـشارك فيهـا الـشعوب          
-www.escr :التــــــــــــــــــــــــايلاالطــــــــــــــــــــــــالع عليهــــــــــــــــــــــــا يف املوقــــــــــــــــــــــــع 

net.org/actions_more/actions_more_show.htm?doc_id=431017&parent_id=431015   
احلقـــوق واملخـــاطر يف  :بـــشأن هـــوامش األربـــاحمنظمـــة مراقبـــة حقـــوق اإلنـــسان،   • 

ــصاد ــاملي االقتـــــ ــالع عليـــــــ  )٢٠٠٨ (العـــــ ــن االطـــــ ــع ، ميكـــــ ــايله يف املوقـــــ  التـــــ
www.hrw.org/doc/?t=corporations_pub   

مهـددات احليـاة الربيـة، والتنـوع البيولـوجي       :مشاريع النفط والغاز يف غرب األمازون  • 
ــشعوب األصــلية  ــع  ٢٠٠٨أغــسطس /، آبوال ــه يف املوق ــايل ، ميكــن االطــالع علي  :الت

www.amazonwatch.org/newsroom/view_news.php?id=1632 

ــا   •  ــوارد     ”جيمــيس أناي حقــوق مــشاركة الــشعوب األصــلية فيمــا يتعلــق باســتخراج امل
القــضية األساســية املتمثلــة يف ماهيــة حقــوق الــشعوب األصــلية يف األراضــي   :الطبيعيــة
ــوارد ــانون املقـــ   “واملـ ــدويل والقـ ــانون الـ ــا للقـ ــة أريزونـ ــد  جملـ ــم ٢٢ارن، اجمللـ  ١، رقـ

 /www.law.arizona.eduالتـــــــايل  ، ميكـــــــن االطـــــــالع عليـــــــه يف املوقـــــــع)٢٠٠٥(
journals/ajicl/AJICL2005/vol221/Anaya%20Formatted%20Galleyproofed.pdf 

تقييمـات  ،  )املركز الدويل حلقوق اإلنسان والتنمية والدميقراطيـة      (احلقوق والدميقراطية    • 
الـتعلم مـن جتـارب اجملتمعـات        : ان على مـشاريع االسـتثمار األجـنيب       تأثري حقوق اإلنس  

 احمللية يف كل من الفلبني، والتبت، ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة، واألرجنـتني وبـريو        
نكليزية واإلسبانية يف املوقـع     اإلالتايل باللغتني    ، ميكن االطالع عليه يف املوقع     )٢٠٠٧(

 www.dd-rd.ca/site/publications/index.php?lang=en :التايل

ــة،   •  ــعار الدوليـ ــة اإلشـ ــة لظـــروف الـــصراع  ممارســـاتمنظمـ ــال املراعيـ ــاع األعمـ  : قطـ
 :ميكــن االطــالع عليــه يف املوقــع التــايل) ٢٠٠٥ (توجيهــات للــصناعات االســتخراجية

www.iisd.org/security/business/conflict.asp 

حقـوق اإلنـسان وااللتزامـات     :ما بعد التطوعاجمللس الدويل لسياسة حقوق اإلنسان،      • 
ــة الــيت جيــري إعــدادها للــشركات   ــه يف املوقــع  )٢٠٠٢ (القانوني ، ميكــن االطــالع علي

  /www.ichrp.org :التايل
 ألغـــراض صـــليةاأل مؤشـــرات احلكـــم الـــذايت للـــشعوباملؤســـسة الكنديـــة لألمـــريكتني،  • 

، ميكن االطالع عليه يف املوقـع   )٢٠٠٨( التقرير النهائي  .املسؤولية االجتماعية للشركات  
 focal.ca/pdf/Indigenous%20Governance%20CSR%20May%202008.pdf :التايل

http://www.escr-net.org/actions_more/actions_more_show.htm?doc_id=431017&parent_id=431015�
http://www.escr-net.org/actions_more/actions_more_show.htm?doc_id=431017&parent_id=431015�
http://www.hrw.org/doc/?t=corporations_pub�
http://www.iisd.org/security/business/conflict.asp�
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املائدة  اجتماع تقرير اجمللس الدويل للتعدين والفلزات، -االحتاد العاملي حلفظ الطبيعة  • 
 يف هاالطالع علي ، ميكن)٢٠٠٥ (يرة بشأن التعدين وقضايا الشعوب األصليةاملستد

  :املوقع التايل
    cmsdata.iucn.org/downloads/roundtable_20report_20eng_20final_20feb_2006.pdf 

دروس يف التنظيم الـذايت والـشراكة        :األقليات الصغرية للشعوب األصلية يف الشمال     ” • 
 Akcenova, O. V., Ph.D. (Sociol.), 2004, 115 pages, www.csipn.ru“االجتماعية

راعــاة مــصاحل األقليــات الــصغرية للــشعوب األصــلية يف اختــاذ القــرارات املتعلقــة         م” • 
 ,Kryukov, V. A., Ph.D. (Econ.), Tokarev, A. N., Ph.D. (Econ.)،“باستغالل املعادن

2005, 172 pages, www.csipn.ru 

شعوب األصــلية يف الــشمال يف األراضــي واملــوارد الطبيعيــة، واالســتخدام  حقــوق الــ” • 
 ,Maksimov, A. A., Ph.D. (Econ.), 2005, 84 pages،“الفعـال واإلدارة املـشتركة  

www.csipn.ru 

ــة الــــصناعية  ” •  ــلية يف الــــشمال والتنميــ ــة .الــــشعوب األصــ  - االتفاقــــات االجتماعيــ
مـــن الـــرتاع إىل الـــشراكة، ومـــن  :راجيةاالقتـــصادية مـــع شـــركات الـــصناعة االســـتخ

  Sulyandziga, R. V., Ph.D. (Econ.)، “األعمال اخلريية إىل برامج التنمية
 • Maksimov, A. A., Ph.D. (Econ.), Krupko, L. O., Borsuk, E. I., 2008, 342 pages, 

www.csipn.ru  
ــا     ” •  ــصناعية واألقلي ــشركات ال ــني ال ــة ب ــع الرتاعــات احملتمل ــشعوب  مواق ــصغرية لل ت ال

 .Krasnopeev, S،“األصلية يف الـشمال، وسـيبرييا والـشرق األقـصى باالحتـاد الروسـي      

M., Ph.D. (Med.), www.csipn.ru 

ــي •   بـــشأن شـــركات املـــوارد الطبيعيـــة، والـــشعوب األصـــلية وحقـــوق   ةاحللقـــة الدراسـ
طـة الروسـية    ، الراب )جنيف، موسكو (اإلنسان، مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       

 csipn.ruللشعوب األصلية يف الشمال، 

اجتماع املائدة املستديرة بـشأن مـشاكل حمطـة يفينـك الكهرومائيـة، الوثيقـة اخلتاميـة،                  • 
مركــز املــساعدة لألقليــات الــصغرية للــشعوب األصــلية يف الــشمال، الرابطــة الروســية    

 www.csipn.ruللشعوب األصلية يف الشمال، جملس العموم لالحتاد الروسي، 
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 املنشورات • 

التــشريع الروســي، واملعــايري الدوليــة والفــرص املتاحــة  :ريــر األعــراق البــشريةتق” ◦ 
، “لألقليــات الــصغرية للــشعوب األصــلية يف الــشمال وســيبرييا والــشرق األقــصى 

 ٢٠٠٦موسكو 

ــيا    ” ◦  ــشعوب األصــلية يف روس ــصغرية لل ــات ال ــة األقلي ــشريعية  .حال ، “صــكوك ت
 ٢٠٠٧ موسكو،

حتديــد مــدى اخلــسائر النامجــة عــن مــستخدمي األراضــي وغريهــا مــن املــوارد     ” ◦ 
ــة لألقليــات      ــشطة االقتــصادية التقليدي ــع الــسكن التقليــدي واألن ــة يف مواق الطبيعي
الـــصغرية للـــشعوب األصـــلية يف الـــشمال، وســـيبرييا والـــشرق األقـــصى لالحتـــاد  

 ٢٠٠٧، موسكو، “توصيات منهجية .الروسي

ــار ” ◦  ــة املع ــشأن     أمهي ــشعوب األصــلية، كتيــب ب ــة املــستدامة لل ــة للتنمي ف التقليدي
 “جتميع، وتوثيق واستخدام املعارف التقليدية ألغـراض تنظـيم الـشعوب األصـلية            

 ٢٠٠٧ موسكو،

ــوارد    ” ◦  ــيا يف إدارة املـ ــلية يف روسـ مـــشاركة األقليـــات الـــصغرية للـــشعوب األصـ
 ٢٠٠٨، موسكو، “األساس التشريعي واخلربة :الطبيعية

أمثلـة مـن كنـدا، وأالسـكا        :هيئات اإلدارة املشتركة يف منطقة القطب الشمايل      ” ◦ 
 ٢٠٠٨، موسكو، “ةاالسكندينافيوالبلدان 

يكولوجيـة املـشتركة    اإليكولوجية بوصفه منوذجا لإلدارة     اإلاجمللس العام لإلثنية    ” ◦ 
سـيبرييا  يف املناطق اليت تقطنها األقليات الصغرية للشعوب األصـلية يف الـشمال، و            

 ٢٠٠٨، موسكو، “والشرق األقصى لروسيا

كتيب عملـي عـن املـسائل        :تشكيل املناطق التقليدية الستخدام املوارد الطبيعية     ” ◦ 
 ٢٠٠٨، موسكو، “القانونية

 نوعية األراضي اليت تشكل املوئـل التقليـدي لألقليـات الـصغرية للـشعوب         تقييم” ◦ 
ـــ  ــيبرييا والـــــشرق األقــ ــلية يف الـــــشمال، وســـ ــاد الروســـــياألصـــ ، “صى لالحتـــ

  ٢٠٠٨ موسكو،

تاين اإلمنائي الدويل لفائدة الشعوب األصلية يف الشمال، وسيبرييا الـشرق           اندوق ب ص” • 
برنامج تدرييب بشأن تقيـيم األثـر البيئـي وتوقعـات الـشعوب              :األقصى لالحتاد الروسي  
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ــول “األصــلية ــرويج، أيل ــشرين األول- ســبتمرب/، كــاوتوكينو، الن ــوبر / ت ؛ ٢٠٠٦أكت
ــال    ــيم يام ــاخلارد، إقل ــامج      -س ــة للربن ــة الثاني ــذايت؛ املرحل ــاحلكم ال ــع ب ــتس املتمت  نيني

 ٢٠٠٧فرباير / شباط-يناير /التدرييب، كاوتوكينو، النرويج، كانون الثاين

ــندوق ٢٠٠٨-٢٠٠٧ •  ــة املـــشتركة لـــشركات  اإلدارة اإل”، “باتـــاين”، صـ يكولوجيـ
 “يات الصغرية للشعوب األصلية يف الشمالاستخراج املوارد، السلطات احمللية واألقل

يكولوجيـة املـشتركة مـن قبـل شـركات        مشروع إرشـادي بـشأن اإلدارة اإل       - ٢٠٠٩ • 
استخراج املوارد، والسلطات احمللية واألقليات الصغرية للشعوب األصلية يف الـشمال،           

 www.batanifund.org، ٢٠٠٩موسكو، 

  مركز تدريب الشعوب األصليةتمبنشوراقائمة  .مكتبة الشعوب األصلية • 

ــشطة املنظمــات    - ١ ◦  ــة ألن ــصادية واإلداري ــات    .األســس االقت ــب عــن األقلي كتي
 الصغري للشعوب األصلية يف اجملتمعات احمللية يف الشمال

ــوق - ٢ ◦  ــة   حقـ ــوارد الطبيعيـ ــي واملـ ــشمال يف األراضـ ــلية يف الـ ــشعوب األصـ  . الـ
 االستخدام الفعال واإلدارة املشتركة

دروس يف التنظـيم الـذايت       :الصغرية للـشعوب األصـلية يف الـشمال        األقليات - ٣ ◦ 
دور األقليـات الـصغرية للـشعوب األصـلية يف الـشمال يف              .والشراكة االجتماعيـة  
 تشكيل اجملتمع املدين

  حتليل االتفاقات .وب األصلية واألنشطة الصناعيةعالش - ١٥ ◦ 

 “الشمايل احلية منطقة القطب - امل الشعوب األصليةع” • 

برنــامج مــن أجــل تنميــة الرواســب املعدنيــة ”موراشــكو، . ، و٢٠٠٤، ١٧رقــم  ◦ 
 “الشعوب األصلية يف شرق سيبرييا

حق مواطين ساخالني يف بيئة صحية اتـضح        ”مخيليفا،  . ياكيل، ي . ، ي ١٨رقم   ◦ 
 “انه يعتمد على كيفية قراءة شركة ساخالني للطاقة لدستور االحتاد الروسي

هل يبقـى سـكان الـشمال علـى قيـد احليـاة عقـب               ”سولياندزيغا،  . ، ب ١٩قم  ر ◦ 
 “تشييد خطوط األنابيب العابرة للقارات؟

ياكوتيــا تطالــب باالمتثــال للقــانون يف تنفيــذ     ”، افتتاحيــات ٢٠٠٧، ٢٠رقــم  ◦ 
؛ “مــشروع نظــام خطــوط أنابيــب شــرق ســيبرييا واحملــيط اهلــادئ علــى أراضــيها  
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وب ألتاي األصلية ومـساندي خـط أنابيـب الغـاز           جيب على شع   :هضبة وكوك ”
 “مشتركة أن جيدوا لغة

التحديات األساسـية الـيت تواجـه الـشعوب         ”خاريوشي،  . ، س ٢٠٠٨،  ٢١رقم   ◦ 
املــومتر ”كوريلوفــا، . ترييــشكينا، ي - تيموفيفــا. و :“األصــلية يف روســيا اليــوم

املـشاكل   :ناعيةالدويل بـشأن األقليـات الـصغرية للـشعوب األصـلية والتنميـة الـص              
جتربــــة روســــيا واالحتــــاد  .القانونيــــة، واالقتــــصادية والــــسياسية وطــــرق حلــــها

يكولوجيــة العامــة يف محايــة اإلدروس مــن الدراســة ”موراشــكو،  .، و“األورويب
 “األصلية شعوب الساهيليان

دور الدولة يف تنسيق التنميـة الـصناعية        ”خاريوشي،  . ن. ، س ٢٠٠٩،  ٢٢رقم   ◦ 
. ي. ، ن“تنميــة املــستدامة لألقليــات الــصغرية للــشعوب األصــلية  يف الــشمال وال
جيـــب أن تـــصبح اإلدارة املـــشتركة العرقيـــة والبيئيـــة ”موراشـــكو، . دوردينـــا، و

 “حقيقة واقعة يف مشال روسيا
  
 مصادر إضافية  - ٧

  مسائل عامة )أ(

يــشكل مركــز مــوارد حقــوق اإلنــسان واألعمــال مركــزا لتبــادل املعلومــات ُيــستكمل   
ويقـدم املوقـع التـايل معلومـات عـن الـشركات           .وميا بأنباء تتعلق باألعمـال وحقـوق اإلنـسان        ي

وحيتـوي املوقـع أيـضا علـى بوابـة تتـصل بعمـل               .والشعوب األصلية، مبا يف ذلك حاالت حمددة      
ــين      ــام املع ــني الع ــل اخلــاص لألم ــة املمث ــال التجاري ــسان  باألعم ــوق اإلن -www.business( وحق

humanrights.org(؛ 

 املوارد الطبيعية والرتاع )ب(

اعتمــد جملــس األم العديــد مــن القــرارات كمــا طلــب إجــراء دراســات بــشأن املــسائل     
وميكن االطالع علـى قائمـة الوثـائق الرئيـسية يف هـذا الـصدد               . املتعلقة باملوارد الطبيعية والرتاع   

  . www.globalpolicy.org/security/natres/docsindex.htm :على املوقع التايل
  

http://www.globalpolicy.org/security/natres/docsindex.htm�

