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 معايير إلى أيضا الرجوع رجىللحصول على معلومات إضافية، ي . 7رقم األداء معيار السابعة التوجيهية المذكرةهذه  تقابل
 المراجع بجميع المتعلقة المعلومات .لها المقابلة التوجيهية راتكالمذو ،8 رقم األداء ومعيار6 رقم  إلى 1 رقممن  األداء

 .المراجع قسم في موجودة التوجيهية رةكالمذ هذه نص في إليها شارالم
 

 المقدمة
 

بوصفها جماعات اجتماعية ذات هوية متميزة عن الجماعات -بأن الشعوب األصلية  7يقر معيار األداء رقم 1.
ً  -المهيمنة في نسيج المجتمعات الوطنية . تعتبر في أغلب األحيان من بين الشرائح السكانية األشد تهميشاً وضعفا

يرة يؤدي الوضع االقتصادي واالجتماعي والقانوني لهذه الشعوب األصلية إلى تقييد قدرتها على وفي حاالت كث
الدفاع عن حقوقها ومصالحها في األراضي والموارد الطبيعية والثقافية، كما يمكن أيضاً أن يحد من قدرتها على 

بصفة خاصة في حاالت تحويل أراضيها وتعتبر هذه الشعوب ضعيفة . المشاركة في عملية التنمية واالستفادة منها
وقد تتعرض . ومواردها واالعتداء عليها من قبل أطراف خارجية أو تعرض هذه األراضي والموارد لتدهور شديد

ويترتب على ذلك . اللغات والثقافات والديانات والمعتقدات الروحية ومؤسسات هذه الشعوب للتهديد أيضاً 
نواع مختلفة من المخاطر، وربما كانت اآلثار المرتبطة بتنمية المشاريع أشد احتماالت تعرض الشعوب األصلية أل

وطأة عليها من وطأتها على المجتمعات المحلية غير األصلية، بما في ذلك فقدان الهوية والثقافة وسبل كسب 
 . العيش المعتمدة على الموارد الطبيعية، إلى جانب تعرضها لإلفقار واإلصابة باألمراض

 
ن لمشروعات القطاع الخاص أن تتيح الفرص أمام الشعوب األصلية للمشاركة في األنشطة المرتبطة يمك2.

. بالمشاريع واالستفادة منها، مما قد يساعدها على تحقيق طموحاتها فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية واالجتماعية
المستدامة عن طريق تشجيع وإدارة وباإلضافة إلى ذلك، يمكن للشعوب األصلية أن تضطلع بدور في التنمية 

كما تضطلع الحكومات في كثير من الحاالت بدور محوري في إدارة . األنشطة والمؤسسات كشركاء في التنمية
قضايا الشعوب األصلية، وبذلك يجب على الجهات المتعاملة أن تتعاون مع السلطات المسؤولة فيما يتصل بإدارة 

 1.نشطتهاالمخاطر واآلثار المترتبة على أ
 

 األهداف
 
  ضمان أن تؤدي عملية التنمية إلى تعزيز االحترام الكامل للحقوق اإلنسانية للشعوب األصلية وكرامتها

 وتطلعاتها وثقافاتها وسبل كسب عيشها المعتمدة على الموارد الطبيعية
 هذه اآلثار أو  توقع وتفادي اآلثار السلبية للمشروعات على مجتمعات الشعوب األصلية، أو التقليل من

 أو التعويض عنها، عندما يكون تفاديها غير ممكن /استعادتها و
 تعزيز منافع وفرص التنمية المستدامة للشعوب األصلية بطريقة مالئمة من الناحية الثقافية 
  إقامة عالقة مستمرة تستند إلى التشاور المستنير والمشاركة مع الشعوب األصلية المتأثرة بالمشروع

 عليها طوال دورة حياة المشروع  والحفاظ
  ضمان الموافقة الحرة والمسبقة والمدروسة للمجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصلية على تصميم

 .المشروع وتنفيذه والنتائج المتوقعة منه حال وجود الظروف الخاصة التي يبينها هذا المعيار 
 حفاظ عليهااحترام ثقافة ومعارف وممارسات الشعوب األصلية وال 

___________________________ 
عالوة على استيفاء متطلبات معيار األداء الذي نحن بصدده، يجب على الجهات المتعاملة االلتزام بالقوانين الوطنية المطبقة، 1

 .بما في ذلك القوانين التي تطبق التزامات البلد المضيف بموجب القانون الدولي
 

انظر (االتفاقيات الرئيسية المعنية بحقوق اإلنسان والمنبثقة عن األمم المتحدة، أن بولية تقر مؤسسة التمويل الد. 1ت
 تذلك، قام وعالوة على. الشعوب األصلية في العالم أفراد جوهر الصكوك الدولية التي تقدم إطارا لحقوقتشكل ، )المراجع

اتفاقية منظمة  مثلحماية الشعوب األصلية، متعلقة بإقليمية بعض البلدان بإقرار تشريعات أو المصادقة على اتفاقيات دولية أو 
الشعوب  حقوق تتناولمختلفة  وقرارات هناك إعالنات كما أن. 1تبلدا 17التي صادق عليها  169العمل الدولية رقم 

 هذه الصكوك تحديد وعلى الرغم من  .)2007( األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية إعالن بما في ذلك األصلية،
___________________ 

 
والدليل العملي لمؤسسة التمويل الدولية لفائدة الجهات المتعاملة معها في بلدان  ،والقطاع الخاص 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم راجع  1ت

 169.  صادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_ILO169/$FILE/ILO_169.pdf
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شؤونها بطريقة تكفل الحفاظ على هذه الحقوق وعدم مسؤولة عن إدارة  ات القطاع الخاصكمسؤوليات البلدان، إال أن شرل
 مشاريع يتوجب علىفإنه أنشطة األعمال الناشئة،  ا منها لطبيعة بيئةكوإدرا. التدخل في التزامات البلدان بموجب هذه الصكوك

سب عيشها كوسبل  ها،وثقافات ها،وطموحات تها،كرامكذا و لحقوق الشعوب األصلية، القطاع الخاص تشجيع االحترام الكامل
 .المألوفة

 
الطبيعية التي تعتمد  ردالشعوب األصلية ارتباطا وثيقا باألرض التي تعيش فيها والمواالعديد من رتبط ثقافات وهويات ت. 2ت

 مرتبطةالخاصة بالشعوب األصلية  والمعارف التقليدية والتاريخ الشفوي ةوالهوي ةالثقافعناصر مثل تكون  عادة ماو. عليها
بهذه األراضي والموارد الطبيعية، كما يتم الحفاظ على تلك الخصائص من خالل استعمالها لهذه األراضي والموارد الطبيعية 

ويمكن أن ينطوي استخدام المواقع المقدسة . هذه األراضي والموارد مقدسة أو ذات أهمية روحية تكونوقد . بهاوعالقتها 
وأماكن أخرى ذات أهمية ثقافية على وظائف هامة بشأن الحفاظ عليها وتحقيق االستخدام المستدام للموارد الطبيعية التي تعتمد 

ومن ثم فإن آثار المشروع على األراضي والغابات والمياه والحياة . رفاهيتها سب عيشها وتحقيقكعليها الشعوب األصلية في 
 ،وتنميتها االقتصادية ،وسبل كسب عيشها ،من الموارد الطبيعية قد تؤثر على مؤسسات الشعوب األصليةها البرية وغير

على هذه  المشاريعبتأثير  خاصة متطلبات نوعية 7يحدد معيار األداء رقم . هويتها وثقافاتهاعلى صون وتنمية وقدرتها 
 .العالقات

 
على مجتمعات الشعوب األصلية التي  للمشاريععلى الحاجة إلى تفادي اآلثار السلبية  7تؤكد أهداف معيار األداء رقم . 3ت

قة أو التعويض عنها بطري/تقليل هذه اآلثار وفيجب تعيش في منطقة تأثير المشروع؛ وعندما يكون التفادي غير ممكنا، 
من خالل آليات يتم ذلك لشعوب األصلية، ول المحلية المتأثرةتتناسب مع حجم مخاطر وآثار المشروع وضعف المجتمعات 

 .إعدادها خصيصا طبقا للخصائص النوعية واالحتياجات الصريحة للشعوب األصلية
 

عالقة مستمرة طوال على وب األصلية الجهة المتعاملة مع المؤسسة والمجتمعات المحلية المتأثرة للشعتحافظ يجب أن . 4ت
على الجهة المتعاملة مع المؤسسة االنخراط في عملية تشاور  7ولتحقيق هذه الغاية، يشترط معيار األداء رقم . المشروع

الجهة ستضمن ، 7من معيار األداء رقم  17إلى  13 من في الظروف الخاصة الوارد وصفها في الفقرات. ةمشاركة مستنيرو
اإلشارة إليه  توكما تم. ة مع المؤسسة الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للمجتمعات المتأثرة في الشعوب األصليةالمتعامل

 ، لذلك فألغراض معايير األداء، فليس هناك تعريف مقبول عالميا للموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة7في معيار األداء رقم 
، والذي 7معيار األداء رقم من  12وافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة الوارد في الفقرة المتم استعمال تعريف ، 8و 7و 1 رقم

طبيعة فهم الشعوب األصلية للتغيرات الناشئة عن  مراعاة من شأن. 26إلى ت 24ت من في الفقراتبشكل مفصل  تم تقديمه
تعزيز فعالية التدابير الخاصة يمكن بالمثل، و. اآلثار اإليجابية والسلبية للمشروع كل من على تحديدالمساعدة  المشروع 

المسائل التي  وجهات نظر وآراء الشعوب األصلية فيل األخذ بعين االعتباراآلثار والتعويض عنها من خالل  وتخفيف بتفادي
 .عملية صنع القرار فيوإشراكها  ،تهمها

 
 نطاق التطبيق

 
اطر واآلثار البيئية واالجتماعية، بينما تتم إدارة تنفيذ يتحدد تطبيق هذا المعيار أثناء عملية تحديد المخ3. 

اإلجراءات الالزمة الستيفاء متطلبات هذا المعيار عن طريق نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية للجهة المتعاملة، 
 . يبين هذه المتطلبات 1علماً بأن معيار األداء رقم 

 
إال أنه ". الموافقة الحرة والمسبقة والمدروسة"أو " األصلية الشعوب"ال يوجد تعريف مقبول عالمياً لمصطلح 4. 

 "األقليات العرقية األصلية"قد ُيشار إلى الشعوب األصلية في بلدان مختلفة بعبارات اصطالحية مثل 
)Indigenous ethnic minorities( ،"السكان األصليون" )aboriginals( ،"التي تعيش  القبائل األصلية

" القبائل المصنفة"، )minority nationalities( "الشعوب األقلية"، )hill tribes( "في التالل
)scheduled tribes( ،"األمم األولى" )first nations( الجماعات القبلية"، أو" )tribal groups(. 
 
اعياً وثقافياً في هذا المعيار بمعناه العام لإلشارة إلى جماعة متميزة اجتم" الشعوب األصلية"ُيستخدم مصطلح . 5

 :وتمتلك السمات والخصائص التالية بدرجات متفاوتة
 
 الهوية الذاتية كأفراد في جماعة أصلية ثقافية متميزة ومعترف بها من قبل اآلخرين 
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 سالف واألجداد في منطقة المشروع وبالموارد االرتباط الجماعي بموائل متميزة جغرافياً أو بأرض األ
 الطبيعية في هذه الموائل واألراضي

  وجود مؤسسات ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية ُعرفية مميزة ومستقلة عن مثيلتها السائدة لدى
 طوائف المجتمع أو الثقافة المهيمنة

 لرسمية للبلد أو المنطقة التي يقيمون فيهاالتحدث بلغة أصلية، تختلف في أغلب األحيان عن اللغة ا. 
 

ينطبق هذا المعيار على جماعات أو مجتمعات الشعوب األصلية التي تحتفظ بارتباط جماعي، أي التي ترتبط 6. 
هويتها كجماعة أو مجتمع محلي بموائل متميزة أو بأرض األسالف واألجداد وبالموارد الطبيعية في هذه الموائل 

يمكن أن ينطبق المعيار أيضاً على الجماعات أو المجتمعات التي فقدت ارتباطها الجماعي بالموائل كما . واألراضي
المتميزة جغرافياً أو بأرض األسالف واألجداد في منطقة المشروع، األمر الذي يحدث خالل حياة أفراد الجماعة 

ن من قبل الحكومات أو نزع حيازة األراضي المعنية، بسبب االبتعاد اإلجباري أو الصراعات أو برامج إعادة التوطي
 .أو الكوارث الطبيعية أو إدخال هذه األراضي في نطاق إحدى المناطق العمرانية

 
العمل على االستعانة برأي  7وقد يُطلب من الجهة المتعاملة مع المؤسسة ألغراض تطبيق معيار األداء رقم 7. 

 .ينة من الشعوب األصلية أم الخبير مؤهل أو أكثر للتأكد من اعتبار جماعة مع
 

لمجتمعات اإلنسانية بموجب القانون من االعشرين سنة الماضية كمجموعة متميزة مدى على " الشعوب األصلية"برزت . 5ت
كما أن تعبير  ."لشعوب األصليةل"إال أنه ال يوجد تعريف مقبول دوليا . الدولي وفي التشريعات الوطنية للكثير من البلدان

لشعوب ا" ال يقدم تعريفا لتعبير 7فإن معيار األداء رقم  ولهذا السبب،. قد يكون حساسا في ظروف معينة" األصلية الشعوب"
بدال من ذلك، فإنه من المسلم به أن هناك تعابير . األداءهذا ، وال يستعمله، وال يشترط استعماله لتحديد سريان معيار "األصلية

قبائل التالل، األصلية، و األقليات العرقية :على سبيل المثال ال الحصر، وهي ألصليةالشعوب ا لتحديدمختلفة قد تستعمل 
، فإن 7 رقممعيار األداء  ألغراض، ووفقا لذلكو .المجموعات القبلية، والعشائر األولى، ووأقلية الجنسيات القبائل المقررة،و

بصورة مستقلة، وال يتم إعطاء  خاصيةويتم تقييم كل  .فقرته الخامسة الواردة في الخصائص األربع أساس حدد علىيسريانه 
على الجماعات أو المجتمعات المحلية  7معيار األداء رقم ينطبق وباإلضافة لذلك، . ألخرىا منوزنا أكبر  منها خاصيةأية 

 أو السياسي وضعاليؤثر على  ال  7رقم معيار األداء من أجل أصلياما  مجتمع أو مجموعة كون تحديد .األفراد على وليس
 معيار األداءتلبية متطلبات ل دفع الجهة المتعاملة مع المؤسسةي ، بل إنهةبلدان معين في المجتمعذلك  أوالجماعة  تلكلالقانوني 

 .كبيرةمحتملة ال التي تكون مخاطرهاالظروف   وإدارةعملية المشاركة ضمان ، والمشروع ثيراتتأ تجنب من حيث 7 رقم
 

جماعة أو مجتمعات محلية ما شعوبا كون  تحديدات المتعاملة مع المؤسسة إلى إصدار حكم سليم بشأن سوف تحتاج الجه. 6ت
هذا الحكم، بتنفيذ عدد من  وقد تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة، في سياق إصدار. 7أصلية ألغراض معيار األداء رقم 

بموجب القانون  البلد المضيف التزامات التي تعكسفي ذلك القوانين بما ( المعمول بها القوانين الوطنية تحديداألنشطة بما فيها 
بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالثقافة، والعادات، (وبحوث إثنوغرافية  ث في السجالت والمحفوظاتوببحالقيام و، )الدولي

. حلية المتأثرة للشعوب األصليةالمجتمعات المتشاركية مع تقييم ، واتباع مناهج )، وغيرهاالمألوفةوالمؤسسات، والقوانين 
شعوب أنها ما على  مجتمع محلي بمجموعة أو واعترافات سابقة االعتراف القانونياألخذ بعين االعتبار كل من  وينبغي

بخبراء وينبغي على الجهة المتعاملة مع المؤسسة االستعانة . 7 معيار األداء رقم لتطبيق عامال حاسما ليسأصلية، ولكن ذلك 
 .هذا العمل لمساعدتها في مختصين

 
 معينة بموائل جماعي على تعلق للشعوب األصلية التي تحافظ الجماعات أو المجتمعات المحلية على األداء معيارينطبق . 7ت

 :شمل ما يليتقد و .بها وكذا الموارد الطبيعية، أجدادها أو أراضي
 

 يهاجرونأو أولئك الذين  البدو الرحلولمشروع، اب المتأثرة األراضي على لتي تقيماالشعوب األصلية  مجتمعات 
 موسمية؛ دورية أوذا طبيعة  أجدادهمبأراضي  والذين يكون تعلقهم نسبيا لمسافات قصيرة موسميا

  األراضي المتأثرة بالمشروع، ولكنها ما زالت محتفظة  ال تقيم علىالمجتمعات المحلية للشعوب األصلية التي
لها، بما في ذلك االستخدام الموسمي  المألوفأو استخدامها /ل ملكيتها التقليدية لها وبروابط بتلك األراضي من خال

 مع بروابط والتي تحتفظ في المناطق الحضرية وقد يشمل هذا التصنيف الشعوب األصلية المقيمة .أو الدوري
 المشروع؛ب المتأثرة األراضي
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  المشروع، تأثير منطقة  ضمنوأقاليم  بأراضالجماعي المجتمعات المحلية للشعوب األصلية التي فقدت ارتباطها
 خالل حياة أفراد المجموعة المعنية، نتيجة ابتعاد إجباري، أو صراعات، أو برامج إعادة توطين قسري من قبل

 ال تزالولكنها  منطقة حضرية؛ إدماجها في أوالحكومات، أو التجريد من حيازة األراضي، أو الكوارث الطبيعية، 
 المتأثرة بالمشروع؛ األراضي مع وابطبر تحتفظ

 ا واحد اجزء المتأثرة الشعوب األصلية تشكلبحيث ، مختلطة في مستوطنات الشعوب األصلية المقيمة مجموعات
 أو على نطاق أوسع؛معرف  مجتمع من فقط

  المناطق الحضرية التي تقع فيأجدادها أراضي ب الشعوب األصلية المتعلقة بصورة جماعية مجتمعات. 
 

واالجتماعي  االقتصاديوضعها  يجعلها الشعوب األصلية التي مجتمعات أو/جماعات و على األداء معيارينطبق  .8ت
إطار في  والتي قد تكون متضررة، مجتمع األغلبية عنمختلفة ، لغتها أو/و ثقافتهاوأعرافها  و ،مؤسساتهاأو /القانوني وو

، داخل المنطقة المتأثرة بالمشروعالشعوب األصلية المقيمة  مجتمعات ؤثر علىالتي ت المشاريع .هويتهابسبب  عملية التنمية
 زالت ملزمةال ، مجتمع األغلبية مع إلى حد كبير التي تتكامل أو للشعوب األصلية أكبر ساكنة إقليميةمن  والتي تشكل جزءا

كما هو موضح في األجزاء (بير التخفيف تداأن تكون  في هذه الحاالت ومع ذلك، يجب. هذا األداء متطلبات معيار لبيةبت
 .للشعوب األصلية للمجتمعات المتأثرة مصممة حسب الظروف الخاصة) الالحقة

 
أما الجماعات الضعيفة األخرى المتأثرة اقتصاديا . بالشعوب األصلية المتعلقةمواطن الضعف  7يعالج معيار األداء رقم . 9ت

إدارة من خالل و ة،والبيئي ةاالجتماعي المخاطر واآلثار تقييم شؤونها من خالل عملية فتتم معالجة ،واجتماعيا وبيئيا بالمشروع
 .والمذكرة التوجيهية المقابلة له 1اآلثار االجتماعية والبيئية المحددة في معيار األداء رقم 

 
 المتطلبات

 
 مقدمة عامة 

 
 تفادي اآلثار السلبية 

من خالل عملية تحديد المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية، بتحديد  سوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة،8. 
جميع المجتمعات المحلية للشعوب األصلية التي قد تتأثر بالمشروع في منطقة تأثيره، باإلضافة إلى طبيعة ودرجة 

والبيئية التراكمية  2)يالثقافبما في ذلك التراث (اآلثار المباشرة وغير المباشرة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 .المتوقعة بالنسبة لهذه المجتمعات المحلية

 
وسوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة، في . يجب حيثما أمكن تفادي اآلثار السلبية على الشعوب األصلية9. 

ا بطريقة مالئمة أو التعويض عنه/الحاالت التي يتعذر فيها تفادي اآلثار السلبية، بتقليل هذه اآلثار واستعادتها و
من الناحية الثقافية ومتناسبة مع طبيعة هذه اآلثار وحجمها ومع مقدار المعاناة التي تتعرض لها الشعوب األصلية 

وسيتم إعداد خطط عمل مقترحة من جانب الجهة المتعاملة مع المؤسسة بشأن التشاور والمشاركة . المتأثرة
ة مع إدراجها ضمن خطة زمنية محددة، مثل الخطة الخاصة بتنمية المستنيرة من جانب الشعوب األصلية المتأثر

ً لتنمية المجتمعات المحلية تتضمن مكونات مستقلة خاصة بالشعوب  الشعوب األصلية، أو خطة أوسع نطاقا
 3.األصلية

_______________________ 
 .افيمتطلبات إضافية فيما يتعلق بحماية التراث الثق 8يتضمن معيار األداء رقم  2

وقد تكون خطة تنمية المجتمعات المحلية مالئمة في . ير مؤهلسوف يتطلب تحديد الخطة المالئمة مساهمة من خب3 
 .الظروف التي ال تشكل فيها الشعوب األصلية إال قسماً واحداً من مجتمعات محلية متأثرة بشكل أوسع نطاقاً 

 
ر واآلثار االجتماعية والبيئية بتحديد وجود مجتمعات الشعوب مرحلة الفحص في عملية تقييم المخاطتقوم يجب أن  .10ت

، والتي من المحتمل أن )1 من معيار األداء رقم  8و 7الفقرتين طبقا للتعريف الوارد في  (األصلية في منطقة تأثير المشروع
 فإنه األصلية، الشعوب على محتملة سلبية اآثار وضحت عملية الفحص وإذا .المؤسسة مع المتعاملة الجهة بمشروع تتأثر
 واالقتصادية االجتماعية الجوانب أهم تغطيةمع  المجتمعات، تلك حول أساسية بيانات لجمع الدراسات من المزيد إجراء ينبغي

 للمشروع المحتملة والمنافع اإليجابية اآلثار بتحديد أيضا هذه الدراسات قومت أن ويجب .بالمشروع تتأثر قد التي والبيئية
 ومناهج المحتملة االجتماعية اآلثار بشأن التوجيهات من المزيد وجدتو .تعزيزها طرق وبحث ،األصلية للشعوب بالنسبة



  
 
 

 
 

5 

 المذكرة التوجيهية السابعة
 الشعوب األصلية

 
 2012كانون الثاني /يناير 1

 القطاع لمشاريع االجتماعية األبعاد معالجة :السليمة بالممارسات الخاصة الدولية التمويل مؤسسة رةكمذ منها في التخفيف
 .التوجيهية كون:أكوي مبادئ في واالجتماعية والبيئية الثقافية التقييمات بإجراء خاصة إرشادات توجد ماك، الخاص

  
مع طبيعة وحجم اآلثار المحتملة للمشروع المقترح على المجتمعات ونوعية التقييم نطاق وعمق  يتناسب أن يجب .11ت

: ما يلي الضعف واطنم دراسة ستراعي .المجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصليةضعف مع درجة و ،المتأثرةالمحلية 
اعتمادها ) 3؛ لغتهاأو /ومؤسساتها وعاداتها وثقافتها  )2الوضع االقتصادي واالجتماعي والقانوني للشعوب األصلية؛  )1

 سياقالفي الضعف  .السائد قتصادواالالمهيمنة الماضية والمستمرة مع المجموعات وعالقتها  )4على الموارد الطبيعية؛ 
 بين طبيعة العالقة تحدده والذي ،المجتمع المحلي أو / و مستوى المجموعةإلى ضعف على يشير  أعاله الموصوف
 .الفرد األسرة أو مؤشرات الضعف على مستوى بدال من ،ومجتمع األغلبيةلشعوب األصلية، ل المتأثرة المحلية المجتمعات

مناهج هذه الدراسة ستخدم تيجب أن  كما .المشروع تقييم كجزء من مواطن الضعف في دراسة مختص خبير ينبغي أن يشارك
من لمتوقعة اوالمنافع المخاطر واآلثار  فيما يخصلشعوب األصلية لالمتأثرة المحلية آراء المجتمعات  وأن تعكس تشاركية

  .مشروعال
 

ية وأمنها يمكن للمشاريع أن تؤثر سلبا على هوية الشعوب األصلية وسبل كسب عيشها المعتمدة على الموارد الطبيع .12ت
 دراسة من خالل، لهذه األسباب، يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة تفادي هذه اآلثارنظرا . الغذائي ووجودها الثقافي

وطلب المشورة من الخبراء  ،المجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصليةالتشاور مع وبديلة وصالحة للمشروع،  تصاميم
 .المختصين

 
بشكل أو التعويض عنها /و تقليلهام إمكانية تفادي اآلثار السلبية، يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة في حالة عد .13ت

كما يجب أن تقوم الجهة . المجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصليةاآلثار ومدى ضعف تلك وحجم  ةيتناسب مع طبيع
أو التعويض عنها بطريقة  /اآلثار السلبية وتحدد إجراءات تقليل  لشعوب األصليةخاصة باالمتعاملة مع المؤسسة بإعداد خطة 

قائمة بذاتها،  خاصة بالشعوب األصلية تكون إعداد خطةيمكن ما يجوز، تبعا للظروف المحلية، ك. مالئمة من الناحية الثقافية
في  موجودةلشعوب األصلية لأثرة المت المحلية المجتمعات عندما تكوننطاقا تنمية مجتمعية أوسع أوجعلها أحد مكونات خطة 

وينبغي . أوسعساكنة متأثرة الشعوب األصلية ضمن  عندما تكونأو  ،نفس المنطقة مع مجتمعات محلية متأثرة أخرى مماثلة
أو التعويض عن اآلثار االجتماعية واالقتصادية /ومن ت الالزمة للتقليل باإلجراءاالتفاصيل الخاصة  الخطةأن تقدم هذه 

ويمكن أيضا أن تشتمل . تعزيز اآلثار اإليجابية للمشروع على الشعوب األصليةبت الخاصة ءاوتحديد الفرص واإلجرا ،السلبية
لتشجيع صون واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الشعوب على تدابير  في الحاالت المناسبة الخطةهذه 

المتأثرة المحلية من قبل المجتمعات  استخدام األراضيأو تدابير المشروع إلدارة  ،6بما يتفق مع معيار األداء رقم األصلية، 
التمويل والموارد، وجدوال  وإسهاماتبيانا واضحا بشأن األدوار والمسؤوليات،  ةوينبغي أن تتضمن الخط. للشعوب األصلية

وجد المزيد تما ك. صليةاألشعوب خاصة بالطة محتويات موصى بها لخ األوليقدم الملحق . والميزانية ،زمنيا خاصا باألنشطة
دليل مؤسسة التمويل الدولية الخاص بموارد تنمية المجتمعات من التوجيهات بشأن برامج تنمية المجتمعات المحلية في 

 .استدامة المجتمعات المحلية من خالل تحسين ممارسات أنشطة األعمال: االستثمار في الناس، المحلية
 

 التشاور والمشاركة  المستنيرة
مع المجتمعات المحلية للشعوب األصلية المتأثرة على تلتزم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بعملية مشاركة   10. 

وتتضمن عملية المشاركة تحليل ألصحاب المصلحة وتخطيط . 1النحو المحدد في متطلبات معيار األداء رقم 
وبجانب ذلك تتضمن .المشاركة واإلفصاح عن المعلومات والتشاور والمشاركة، بطريقة مالئمة من الناحية الثقافية

 :ما يلي هذه العملية
 

  كمجالس الحكماء أو مجالس القرى على سبيل (إشراك الهيئات أو المنظمات الممثلة للشعوب األصلية
 ، وكذلك أفراد مجتمعات الشعوب األصلية )المثال

 4 توفير الوقت الكافي لعمليات اتخاذ القرارات من جانب الشعوب األصلية  
 

ية المتأثرة معرضة بشكل خاص لفقدان العزلة من أو استغالل ربما تكون المجمعات المحلية للشعوب األصل11. 
واعتراًفا بهذا التعرض، بجانب المتطلبات العامة لهذا .  5أراضيهم والوصول إلى الموارد الطبيعية والثقافية

المعيار، ستحصل الجهة المتعاملة مع المؤسسة على الموافقة الحرة والمسبقة والمدروسة للمجتمعات المحلية 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__1319578072859
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__1319578072859
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__1319578072859
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__1319578072859
http://www.biodiv.org/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf
http://www.biodiv.org/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_investinginpeople__wci__1319578798743
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_investinginpeople__wci__1319578798743
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_investinginpeople__wci__1319578798743
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وتنطبق الموافقة الحرة . من هذا المعيار 17 -13متأثرة للشعوب األصلية في الظروف الموصوفة في الفقرات ال
والمسبقة والمدروسة على التصميم والتنفيذ والنتائج المتوقعة ذات الصلة باآلثار التي تطال المجتمعات المحلية 

ة المتعاملة بإشراك خبراء خارجيين للمساعدة وحين تنطبق أي من هذه الظروف، ستقوم الجه. للشعوب األصلية
 .في تحديد مخاطر المشروع وآثاره

  
، 8و 7و  1وألغراض معايير األداء . ال يوجد تعريف مقبول عالمًيا للموافقة الحرة والمسبقة والمدروسة12. 

وتستند الموافقة الحرة والمسبقة . يكون للموافقة الحرة والمسبقة والمدروسة المعنى الموصوف في هذه الفقرة
، 1دروسة إلى عملية التشاور والمشاركة المستنيرة وتوسع نطاقها والتي ورد وصفها في معيار األداء رقم والم

وسيتم تأسيسها من خالل المفاوضات القائم على حسن النوايا بين الجهة المتعاملة والمجتمعات المحلية المتأثرة 
العملية المقبولة بشكل مشترك بين الجهة المتعاملة ) 1: (وتقوم الجهة المتعاملة بتقييم ما يلي. للشعوب األصلية

وال تتطلب . دليل االتفاق بين األطراف على نتيجة المفاوضات) 2(والمجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصلية 
الموافقة الحرة والمسبقة والمدروسة بالضرورة تحقيق اإلجماع ويمكن تحقيقها حتى لو كان ثمة أفراد أو 

 .ل المجتمع المحلي يرفضون رفًضا صريًحاجماعات داخ
_______________________ 

فقد يكون هناك خالف داخلي، ويطعن بعض . إن عمليات صنع القرارات الداخلية عامة ولكنها ليست دائماً ذات طبيعة جماعية4
ل هذه الديناميكيات وتسمح بوقت كاٍف لعمليات ومن ثم على عملية التشاور أن تراعي مث. أفراد المجتمع المحلي في القرارات

 .صنع القرارات الداخلية بالوصول إلى نتائج يمكن اعتبارها نتائج شرعية من غالبية األطراف المعنية المشاركة
ي والخدمات الموارد الطبيعية والمناطق الطبيعية ذات القيمة الثقافية المشار إليها في هذا المعيار تساوي إمدادات النظام البيئ 5

 .6الثقافية حسبما يصفها معيار األداء رقم 
 

 
 للمشاركةالمبادئ العامة 

 
منطقة تأثير  داخلللشعوب األصلية المتأثرة المجتمعات المحلية  إشراكيجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة  .14ت

للخصائص العامة  ويرد وصف. ةالمستنيرة كالتشاور والمشارعملية المشروع من خالل عملية اإلفصاح عن المعلومات و
رة التوجيهية المقابلة له، كما يتم وصفها بمزيد من التفصيل كوالمذ 1إلشراك المجتمعات المحلية المتأثرة في معيار األداء رقم 

 . 2تانطباقها على الشعوب األصلية حسبأدناه 
 

كما . ر أو تدخل أو إكراه خارجيوالمشاركة المستنيرة على تشاور حر وطوعي، وبدون أي تأثي تنطوي عملية التشاور. 15ت
يجب تسهيل حصول المجتمعات المحلية للشعوب األصلية المتأثرة على المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالمشروع قبل اتخاذ 
أي قرار من شأنه التأثير عليهم، بما في ذلك المعلومات الخاصة باآلثار االجتماعية والبيئية السلبية المحتملة على تلك 

لتحقيق هذا الهدف، ). أي تصميم البناء، والتشغيل، واإلنهاء(معات المحلية في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع المجت
 .يجب أن تتم عملية المشاورة قبل وأثناء التخطيط للمشروع

 
والهويات االجتماعية  ستأخد عملية المشاركة بعين االعتبار الهياكل االجتماعية  والقيادة وعمليات صنع القرار القائمة، .16ت

 :مثل النوع االجتماعي والعمر؛ وستدرك هذه العملية جملة أمور منها ما يلي
 

 وجود تقاليد ذكورية وأعراف اجتماعية وقيم قد تحد من مشاركة المرأة في األدوار القيادية وعمليات صنع القرار؛ 
 الحاجة لحماية وضمان الحقوق القانونية لنساء السكان األصليين؛ 
  الوعي المحدود المحتمل للمجموعات الهامشية أو الضعيفة بحقوقها االقتصادية واالجتماعية بسبب الفقر وقلة فرص

 .الوصول إلى الموارد االقتصادية أو الخدمات االجتماعية أو عمليات صنع القرار
 

د على المؤسسات المألوفة يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة تبني مناهج تشاور ومشاركة مستنيرة تعتم .17ت
 لكن ينبغي على الجهات. وعمليات صنع القرارات القائمة التي تستخدمها المجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصلية

_______________________ 
ائمة الق للشركات السليمة الممارسات دليل :المباشرة المصلحة أصحاب مشاركة) 1: في المشاركة بعمليات الخاصة اإلرشادات من المزيد توجد2 ت

  ICMM 2010. دليل الممارسات السليمة: الشعوب األصلية والتعدين) 2الناشئة، و  األسواق في أعمال بأنشطة
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القضايا  مجموعة واسعة من مععلى التعامل  القائمةعمليات صنع القرار المؤسسات و تقييم قدرة المتعاملة مع المؤسسة
 صنع القرار المؤسسات وعملياتتكون قضايا مشاريع التطرح ، االتفي كثير من الح .المشروع سيطرحهاالتي  الجديدة
 علىوخيمة  عواقب ذاتنتائج قرارات و إلى والخبرة عدم كفاية القدرةقد يؤدي  .تهالمعالجغير مجهزة جيدا  القائمة

تشكل الضعيفة قد  ائجوالنت القراراتو العمليات فإن، التحديدوب .معها مشروعالعالقات على و المتأثرة المحلية المجتمعات
المجتمعات  االتفاقات بين نزاعات حولإلى قد تؤدي و، المعترف بها والقيادة القائمة عمليات صنع القرارلمؤسسات ول تحديات
 ،توقعهاالتي من المعقول  معالجة القضاياعلى  الوعي والقدرات بناءمن شأن  .والمشروع لشعوب األصليةل المتأثرةالمحلية 

على سبيل ، بما في ذلك طرق بعدةويمكن بناء القدرات  .معهااتفاقات المشاريع ، والمتأثرة المحلية المجتمعات من كل تقوية
توقيع و ة؛يالحكوم اإلرشاد أو وكاالت المدني منظمات المجتمع مثل المحلية المختصة إشراك المنظمات :المثال ال الحصر

إقامة و المجتمعات المحلية؛ب تتعلق ئيةإجرا أو تطبيقية بحوثتي تقوم بالبحث المراكز  أو المؤسسات األكاديمية مع عقود
والدعم  المواردوتوفير  ؛وكاالت أخرى أو الحكومة التي تديرهاو لمجتمعات المحليةفائدة ال القائمة برامج الدعم روابط مع

 .مشاركة المجتمعات المحليةوتعزيز  تسهيلل البلدية المحليةسلطات التقني لل
 

ينبغي أال يغرب عن بال الجهات المتعاملة مع المؤسسة أن المجتمعات المحلية للشعوب األصلية ليست متجانسة  .18ت
 الشيوخ أو وجهات نظر :جارب أنتت الحلقد أوض. داخلها وجهات نظر وآراء متباينةيمكن أن تكون هناك بالضرورة، وأنه 

 عن وجهات نظر تكون مختلفةقد  كبار السنووجهات نظر  متعلمين؛وجهات نظر األشخاص ال قد تختلف عن التقليديين قادةال
ومع ذلك، ففي الكثير من األحيان، يلعب شيوخ أو قادة  .النساء قد تختلف عن وجهات نظر الرجال؛ ووجهات نظر الشباب

شرائح  ذلك، فبعض وباإلضافة إلى. بالضرورة المسؤولين المتنخبين لهذه المجتمعاترغم عدم كونهم  دورا رئيسيا جتمعمال
ويجب أن يأخذ التشاور . المجتمع المحلي، مثل النساء والشباب وكبار السن، قد تكون أكثر عرضة آلثار المشروع من غيرها

شرائح بعض لمناهج الثقافية التقليدية التي قد تقصي بافي الحسبان مصالح هذه الشرائح في المجتمع المحلي مع العلم التام 
 .عملية صنع القرار نمالمجتمع المحلي 

 
مع وداخل المجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصلية على فترة  ةعمليات التشاور والمشاركة المستنيركثيرا ما تمتد  .19ت

توفير المعلومات المالئمة ألعضاء المجتمع المحلي للشعوب األصلية بشأن اآلثار السلبية المحتملة للمشروع . زمنية طويلة
 يجب لذلك. إلشراك شرائح مختلفة من المجتمع المحلي متكررةلتخفيف والتعويض المقترحة، قد ينطوي على عملية وتدابير ا

التي تقوم بها  المشاركة أن تهدف عملياتو) 2(اآلثار؛  أن يبدأ التشاور في أبكر وقت ممكن من عملية تقييم المخاطر و) 1(
المخاطر  وتفهم تعيالمحلية المتأثرة للشعوب األصلية لمجتمعات ا سكانجميع  نالتأكد من أ إلىالجهات المتعاملة مع المؤسسة 

مع استخدام اللغات األصلية حيثما  مفهومةبصيغ توفير المعلومات وإتاحتها وأن يتم ) 3(؛ المشروعاآلثار المصاحبة لتطوير و
فق اآلراء وإعداد ردود بشأن قضايا المشروع لبناء تواقت كاف وعلى المجتمعات المحلية  أن تتوفرو) 4(يكون ذلك مالئما؛ 

ومعالجة  لمراعاة الكافيالوقت الجهات المتعاملة مع المؤسسة أن تخصص و) 5(؛ التي تؤثر على حياتهم وسبل عيشهم
 .في تصميم وتنفيذ المشروعالمشروع  الشعوب األصلية بشأن اقتراحاتوشواغل 

 
على االنخراط في عملية التشاور  للشعوب األصلية ت المحلية المتأثرةالمجتمعا قدرة تقييمتقوم عملية يجب أن  .20ت
الفعال  بالتواصلقد تبحث الجهة المتعاملة مع المؤسسة تنفيذ برامج خاصة  .المشاركةعملية  بتعريف ةالمشاركة المستنيرو

 صلية ومشاركتها المستنيرة فيمع الشعوب األ ةمن أجل تعزيز فعالية عملية التشاور والمشاركة المستنير وبناء القدرات
 :الجهة المتعاملة مع المؤسسةفعلى سبيل المثال، . الجوانب الرئيسية للمشروع

 
  من جانب المجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصلية طوال المراحل  نشطةمشاركة  تحقيقلأن تسعى يجب

 .الرئيسية لعملية تقييم المخاطر واآلثار المتعلقة بقضايا تخصهم
 من المصاحبة لتطوير المشروع المحتملة اآلثار المخاطر و فرصة لتقييم المتأثرة المحلية المجتمعات تقدم ألعضاء قد

 .مماثلةمشاريع زيارات ل خالل تسهيل
 وحق اتالتعويضب المتعلقةواستحقاقاتها  الشعوب األصلية من الحصول على مشورة قانونية بشأن حقوقها قد تمكن ،

 .القانون الوطني التي ينص عليهائية، والمزايا الضمانات اإلجرا
  تضمن التمثيل الكافي لوجهات نظر جميع المجموعات في اتخاذ القرارأن يجب. 
  عملية  قيادة أو التي ال توجد فيها أية لمجتمعات المحليةلتنفيذ عملية صنع القرار بصورة مالئمة ثقافيا يجب أن تسهل

 .راسخة لصنع القرارات
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  وتنمية المجتمعات المحلية المراقبة التشاركيةاء القدرات والمشاركة في مجاالت مثل بنقد تعزز. 
 

 هةالمتأثرة للشعوب األصلية عرض مظالمها وشكاويها وتلقي ردود الجالمحلية يجب أن يكون بمقدور المجتمعات  .21ت
، أو آلية 1 متطلبات معيار األداء رقمل طبقاوع مشرللعامة  تظلمآلية  هذه األخيرةقد تستعمل . بشأنها المتعاملة مع المؤسسة

لتحقيق هذا  1 تستجيب لمتطلبات معيار األداء رقمالتي و لشعوب األصليةلالمتأثرة  للمجتمعات المحلية مكرسة خصيصا تظلم
مالئمة  التظلمة ويجب أن تكون آلي. للشعوب األصليةالمتأثرة بالتشاور مع المجتمعات المحلية  التظلميجب تصميم آلية . الهدف

للشعوب األصلية  المتأثرة عدم التدخل في شؤون أية عمليات أو مؤسسات قائمة داخل المجتمعات المحلية ثقافيا مع ضمان
في الوقت المناسب، وأن تقوم ومجانية منصفة وشفافة  بتوفير حلول التظلميجب أن تقوم آلية . تسوية الخالفات فيما بينهال

المجتمعات  إعالم ، يجبةكإطار عملية المشار وفي .قديم أحكام خاصة بالنساء والشباب وكبار السنبت حيثما دعت الضرورة
 . لدى الجهة المتعاملة مع المؤسسة للتظلمبوجود آلية  للشعوب األصلية المتأثرة المحلية

 
وجهة  األطرافهذه  ن لدىيكو أن بمكان ، من المهملجميع األطراف المشتركةالمنفعة  وضمان ناجحة تحقيق نتائجل .22ت

ويجب أن  .الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، وعند االقتضاء، ةالتشاور والمشاركة المستنيرعملية  لتحقيق نظر مشتركة
 دون منح التوصل إلى اتفاقالتركيز على  مع، في عملية صنع القرار للشعوب األصلية المشاركة الفعالة العمليات هذهتضمن 

تقع تحت  جوانب ال الموافقة علىعلى  الجهة المتعاملة مع المؤسسة غصب أو، رعيةجماعات ف فراد أوأل حق النقض
عمليات على  االتفاق لشعوب األصليةل المتأثرة المحلية والمجتمعات الجهة المتعاملة مع المؤسسة يجب على .سيطرتها
 .المجتمعات المحلية ومدى ضعفتأثير  حجمل مثالي مع بشك، بما يتناسب وقت ممكن أبكرفي المناسبة  التشاورو المشاركة

عملية شعوب األصلية، ولل المتأثرة المحلية ممثلي المجتمعات خطة تحدد أو عمل إطار من خالل أن يتم ذلك ينبغي
فق عليها المت الطعن ووسائلالمشاركة  عملية في لجميع األطراف، والمسؤوليات المتبادلة المتفق عليهاالتشاور وبروتوكوالت 

 موافقة عناصرهذه الخطة  تحدد أن أيضا ينبغي، ذلك مناسبايكون حيثما و). 23تانظر ( الوصول إلى طريق مسدودفي حال 
 منمتفق عليها ال العملية دعمتوثيق  الجهة المتعاملة مع المؤسسة يجب علىو .لشعوب األصليةل المتأثرةالمجتمعات المحلية 

 .المتأثرينالسكان  قبل
 

، بما في جادة مشاركة لضمان عملية لشعوب األصليةل المتأثرةمع المجتمعات المحلية  الشركات مسؤولية العمل تتحمل .23ت
لشعوب ل المحلية المتأثرةالمجتمعات من  يتوقع وبالمثل، .حيثما كان ذلك مناسبا الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة تحقيقذلك 

ه قد من المسلم به أن .هذه العمليةفي  واالنخراطمقبولة،  مشاركةعملية  إلنشاء ة مع المؤسسةالجهة المتعامل عمل معال األصلية
يتفق  يجب أن .في التوصل إلى اتفاق اتأو تأخير انتكاسات إلى في بعض الحاالت قد تؤدي وأنها، في الرأي اتاختالف تنشأ

 التماسذلك  يشمل قدو .في مثل هذه الحاالت ي يمكن تطبيقهاالت ووسائل الطعن أو معقولة على اختباراتمنذ البداية  الطرفان
الجهة المتعاملة  بين المشاركةعملية ف، 26ت في هو مذكوركما و .الطرفينكال من  ةمقبول ةثالث أطراف من نصيحة أو وساطة

قرارات عمليات و منفصلة عن األداء معايير مطلوبة فيال للشعوب األصلية المجتمعات المحلية المتأثرةو مع المؤسسة
 .ذات الصلة بالمشروع الحكومة

 
 والمسبقة والمستنيرة الموافقة الحرة تعريف

 
والممارسات تعريف الأن ووالمسبقة والمستنيرة،  للموافقة الحرةتعريف مقبول عالميا  أنه ال يوجد المعروفمن  .24ت

معيار  من 12في الفقرة  والمسبقة والمستنيرة قة الحرةتم تعريف المواف ،معيارهذا ال ألغراض .آخذة في التطوربها  المتعلقة
 .أدناهمن التفصيل  مزيدال، مع 7األداء 

 
التشاور عملية متطلبات العملية على  تعتمد. العملية والنتيجةوالمسبقة والمستنيرة كال من  الموافقة الحرة تشمل .25ت

، باإلضافة إلى التفاوض )ةوالمستنير ةوالمسبق ةالحر مشاركةوال تشاورالعملية التي تشمل متطلبات ( ةوالمشاركة المستنير
التفاوض  يتطلب. شعوب األصليةلل المتأثرة المحلية والمجتمعات الجهة المتعاملة مع المؤسسة المبني على النوايا الحسنة بين

الجتماعات في ا ، ولحضورفي هذه العملية للمشاركة االستعداد (1): من كل األطراف ما يليالمبني على النوايا الحسنة 
بحث القضايا الرئيسية ذات ) 3(تقديم المعلومات الضرورية إلجراء تفاوض مستنير؛ ) 2(معقولة؛  وبوتيرةأوقات معقولة 

االستعداد لتغيير الموقف المبدئي وتعديل العروض المقدمة ) 5(تفاوض مقبولة من الطرفين؛  استخدام إجراءات) 4(األهمية؛ 
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إبرام إلى التفاوض المبني على النوايا الحسنة  يؤدي نجاح .اف لعملية اتخاذ القراركوتخصيص وقت ) 6(؛ لما أمكن ذلكك
 .دليل على ذلكالتوفير و قاتفا

 
اتخاذ القرارات بشأن تنمية الموارد وفقا للقانون الوطني الواجب التطبيق، بما في ذلك القوانين التي تنفذ  يحق للدول .26ت

وقد يكون . لدولة في تنمية مواردهامع حق ا 7 معيار األداء رقمال يتعارض . المضيف بموجب القانون الدوليالتزامات البلد 
األمور المتعلقة  حولالحرة والمسبقة والمستنيرة  اموافقتهلالشعوب األصلية  تقديمدولة التزامات أو تعهدات لضمان لدى ال

الموافقة الحرة والمسبقة على مستوى الدولة تختلف عن متطلبات  االلتزاماتهذه . راضي السكان األصليينبالتنمية الشاملة أل
 ،65إلى ت 62ت الفقرات من كما هو موضح فيو. 7 رقم في معيار األداء ةموضحوالعلى مستوى المشروع والمستنيرة 

مراجعة  لة مع المؤسسةالجهة المتعام، يجب على على مستوى المشروع إجراءاتات وتشمل العمليات الحكومية قرار ماحيثف
 .كلما أمكن ذلكمتطلبات معيار األداء ومعالجة الثغرات المحددة لهذه العمليات استيفاء 

 
 والمسبقة والمستنيرة الموافقة الحرة مطلب

 
 المشاريعفالشعوب األصلية،  سلبا على التي تؤثر عملية التشاور والمشاركة المستنيرة للمشاريع مطلب عالوة على .27ت

بتصميم فيما يتعلق  لشعوب األصليةل المحلية المتأثرةمع المجتمعات والمسبقة والمستنيرة  الموافقة الحرة عملية تسهيلمة بملز
 :المحددة أدناه السلبية المحتملة اآلثار من أيب مرتبطة كانت إن والنتائج المتوقعة ،المشروعوتنفيذ 

 
  ؛مألوفملكية تقليدية أو الستخدام ل الخاضعةعلى األراضي والموارد الطبيعية اآلثار  
  لملكية تقليدية أو الستخدام عرفي؛ الخاضعةنقل الشعوب األصلية من األراضي والموارد الطبيعية  
  حياة ل ةالروحيأو االحتفالية  وأأو الجوانب الثقافية /لهوية والضروري  الحرجكبيرة على التراث الثقافي آثار

والمسطحات مقدسة، الحدائق الأو الروحية مثل /مناطق الطبيعية ذات القيمة الثقافية والشعوب األصلية، بما في ذلك ال
 ؛3ت المقدسة الصخورو، المقدسة األشجارو، المقدسة والمجاري المائية المائية

  لشعوب األصلية ألغراض تجاريةاممارسات وابتكارات واستخدام التراث الثقافي، بما في ذلك معارف. 
 

 الحرة والمسبقة والمستنيرة تطبيق الموافقة
 

تنطبق الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على جوانب تصميم وأنشطة ونتائج المشروع المرتبطة بآثار سلبية محتملة  .28ت
في بعض الحاالت، يكون  .، والتي تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات المحلية للسكان األصليين 27محددة ورد وصفها في ت

تشمل أمثلة  .افقة الحرة والمسبقة والمستنيرة محدودا ويستهدف أجزاء معينة من األرض أو جوانب المشروعنطاق المو
المشاريع الطولية التي تخترق موائل بشرية متعددة قد تتطلب موافقة ) 1: (الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة المحددة ما يلي
أو التي /المشاريع ذات المرافق المتعددة و) 2(أراضي الشعوب األصلية؛ حرة ومسبقة ومستنيرة فقط للمكون الذي يخترق 

تضم عدة مشاريع فرعية يقع بعضها على أراضي الشعوب األصلية، قد تتطلب موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة فقط للمرافق 
وي على توسيع مرافق قائمة، بالنسبة للمشاريع التي تنط) 3(أو المشاريع الفرعية الواقعة على أراضي الشعوب األصلية، /و

 .ينبغي أن تركز الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على األنشطة الجديدة للمشروع إلى أقصى حد ممكن
 

بما في ذلك (قد يتعذر أحيانا تحديد جميع جوانب ومواقع المشروع، لذا يجب تحديد المجتمعات المحلية المتأثرة  .29ت
 قييم البيئي واالجتماعي للمشروع وخطط التخفيف ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرار بشأن جوانبومراجعة الت) الشعوب األصلية
تحقيق يصبح في غياب هذه العناصر، ). في مجال الصناعات االستخراجية ستكشافاال مثل أنشطة مرحلة( تصميم المشروع

 ألن التحديد يجب أن يتصل أو قد ال يعتبر جادا/ممكن و غيروالمسبقة والمستنيرة قبل الموافقة على المشروع  الموافقة الحرة
 لتحقيق المناسب التسلسليشمل . اتصاال وثيقا باآلثار المحددة لمشروع معروف على المجتمعات المحلية المتأثرة بشكل مباشر

جوانب  حولالتشاور  ثم، إطار عام من خالل المبادئ الرئيسية االتفاق أوال على عموماوالمسبقة والمستنيرة  الموافقة الحرة
 )1: (على الجهة المتعاملة مع المؤسسة يتوجب، في مثل هذه الظروف .معروفة مواقعوال متقدمةالتصاميم  عندما تكون ةمحدد

_______________________ 
 ألنها قد تكون ، نظرا6معيار األداء رقم  الوارد تعريفها في في ذات األولوية خدمات النظام البيئي الثقافية ذات القيمة المناطق الطبيعية تعادل 3ت

 .الشعوب األصليةحياة أو الروحية ل و االحتفاليةأ ب الثقافيةالجوان أو/و لهوية محورية بالنسبة
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ضمان أن ) 2(مسارات التنمية المحتملة، ب همعلموضمان المعنيين  المصلحةشراك أصحاب إلوضع استراتيجيات مستقبلية  
األراضي، والغابات، ونظم (لموارد ا فيما يخصهم مات المتعلقة بحقوقالمعلو ويفهمون بشكل كافيدركون أصحاب المصلحة 

 االلتزام بتنفيذ عملية) 3(، تلك المعلوماتوضمان وصولهم ل، )لخإ، التي وضعتها الحكومةتعويضات الأطر والحيازة، 
ين على النحو المبين في يؤثر سلبا على السكان األصليقد مشروع للي تطور الحق أل والمسبقة والمستنيرة الموافقة الحرة

إطار  والمسبقة والمستنيرة الموافقة الحرة تحقيقلالوثائق التي يمكن أن تقدم  تشمل قد. عندما تكون تلك اآلثار معروفة، 27ت
 .الخطط الخاصة بالشعوب األصلية و ،والمسبقة والمستنيرة تظهر الموافقة الحرةحول المشاركة والتشاور، واتفاقات  االتفاق

 
مع المجتمعات  المشاركة عملية، ولكن معروفين المشروعوموقع نطاق  يكون فيها قد تكون هناك حاالت بالمثل، .30ت

 عند والمسبقة والمستنيرة على الموافقة الحرةلحصول لبالقدر الكافي  بعد متطورة غير لشعوب األصليةل المتأثرةالمحلية 
 لحصول علىا معاييروعملية المشاركة، و ،العامة لمبادئا االتفاق على ، يجبفي مثل هذه الحاالت .الموافقة على المشروع

والمسبقة  لموافقة الحرةاألقل على ا الحصول على ينبغي .الموافقة على المشروع قبل والمسبقة والمستنيرة الموافقة الحرة
 .ستنيرةوالمسبقة والم الموافقة الحرة التماس التي تتطلب أي من الظروفحدوث  قبل والمستنيرة

 
 المتأثرة السائدة لمجتمعاتل بتحقيق كل من عملية التشاور والمشاركة المستنيرة تحدث ظروف تلزم مشروعا ما قد .31ت
 تعبر التي الطولية مشاريعال مثل، المشروعب المتأثرة للشعوب األصلية والمسبقة والمستنيرة والموافقة الحرةالمشروع، ب

األغلبية مجتمع  كل من يعيش فيهامناطق في  المنفذةوالمشاريع  ؛األصليةالشعوب ة واألصلي الشعوب غير كل من أراضي
تحقيق كل من عملية  أحيانابما أنه يصعب  .مختلطةمجتمعات  في أو ،ولكن منفصلة قريبة مجتمعات في والشعوب األصلية

مع مجموعات مختلفة داخل مجتمع منفصلتين كعمليتين والمسبقة والمستنيرة  التشاور والمشاركة المستنيرة والموافقة الحرة
تحقيق عملية مشاركة يوصى بواحد، أو بين مجتمعات متقاربة، أو قد يكون ذلك سببا للتفرقة داخل المجتمع، فإنه عادة ما 

المبني  مثل التفاوض(ترجع العملية واالتفاق إلى المعايير العليا  في مثل هذه الحاالت، يجب أن. واحدة تؤدي إلى اتفاق واحد
كون االتفاق سينطوي على فوائد متباينة . )والمسبقة والمستنيرة الموافقة الحرة على النوايا الحسنة، واالتفاق الذي يبرهن على
 .المشروعآثار  وطبيعة المتأثرة،المجتمعات المحلية المشروع، و للفئات المتأثرة المختلفة أمر سيعتمد على سياق

 
وإعادة مثل شراء األرض (ات اتخاذ القرار الحكومية بشكل مباشر على مستوى المشروع عندما يتم تطبيق عملي .32ت

على  هذه العملياتإجراء تقييم من أجل  للجهالة النافي الفحص القيام بعملية ينبغي على الجهة المتعاملة مع المؤسسة ،)التوطين
 لمعالجة الوضع إجراءات تصحيحيةدراسة إمكانية القيام با وإن لم يكن األمر كذلك، فعليه ؛معيارهذا المتطلبات  مع نحو يتفق

إعادة و شراء األراضي ، مثلللمشروع الرئيسية القراراتالمتعاملة مع المؤسسة في الجهة  تتحكم عندما ال ). 63انظر ت(
انظر ( سبقة والمستنيرةوالم الموافقة الحرة بما في ذلك شرط، معيارهذا ال جميع عناصرتحقيق  عليهافإنه قد يتعذر ، التوطين
عن مواصلة الناتجة  اإلجمالية تقييم المخاطرالمتعاملة مع المؤسسة الجهة ، يجب على في هذه الحاالت ).23أيضا ت

 .األداء معايير جوانببعض  استيفاء المشروع دون
 

أفراد المجتمعات  جميعقبل  من باالجماع إلى دعم انتحتاج الوالمسبقة والمستنيرة  الموافقة الحرة ونتيجة عملية .33ت
 المتأثرةللمجتمعات المحلية  سمحت عمليةوالمسبقة والمستنيرة ك الموافقة الحرة اعتبارينبغي  .لشعوب األصليةل المتأثرةالمحلية 

 داخل األفراد والجماعات مع العلم بأن، واالتفاق عليه التنمية المقترحةتجاه  موقف جماعي باتخاذللشعوب األصلية 
هذه ينبغي لمثل  .المقترحة التنميةب المتعلقة حول مختلف القضايا مختلفة نظربوجهات  يحتفظونقد  المتأثرة المحلية معاتالمجت

التنمية فيما يخص  وجهة نظرهم مع تمثيل، ككل المتأثرة المحلية المجتمعات مستمدة من للمجتمع أن تكون" الموافقة الجماعية"
على نطاق  المتأثرة المحلية المجتمعات اتفاق يعكسوالمسبقة والمستنيرة  الموافقة الحرة علىفاالتفاق ، وبالتالي .المقترحة

 .المتخذةالقرارات المشاركة و شرعية عملية بشأن واسع
 

كما هي ، وتدابير تخفيفية محددةالمشروع وآثار أنشطة  الموافقة علىعلى والمسبقة والمستنيرة  تنطوي الموافقة الحرة .34ت
لمشاريع بالنسبة ل إال أنه ،المشروع طوال مدة ساري المفعولاالتفاق   يكون .الموافقة إعطاء هفي الوقت الذي تم في متوقعة

خطط  مراقبة الخطط الخاصة بالشعوب األصلية أو غيرها منعلى جيدة الممارسات ال فتنطوي ،طويلالتنفيذي ال عمرال ذات
االلتزامات و المبادئ العامة مع الحفاظ على، الظروف عند تغير حسب الحاجة تكييفهالمماثلة، والتحلي بالمرونة لا عملال
 .االتفاق الواردة في المتبادلةالمسؤوليات و
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 المستنيرةوالمسبقة و الحرةالموافقة  عملية تحقيق
 

مثل التفاوض ( عمليةال كال من تعالج الجهة المتعاملة مع المؤسسةأن  المستنيرةوالمسبقة و الحرةالموافقة  تحقيقيتطلب  .35ت
عملية ) 1: (توثيق الجهة المتعاملة مع المؤسسة يجب على). أي الدليل على االتفاق(والنتيجة  )المبني على النوايا الحسنة

المتأثرة للشعوب األصلية، و  المحلية والمجتمعات ض المقبولة من الطرفين، بين الجهة المتعاملة مع المؤسسةوالمشاركة والتفا
المحلية المجتمعات في ويجب معالجة اآلثار على الفئات الضعيفة . نتائج المفاوضات حولدليل على اتفاق الطرفين ال) 2(

 .المتأثرة للشعوب األصلية بشكل كاف خالل المفاوضات وفي الوثائق ذات الصلة
 

رة للمجتمعات المتأثرة للشعوب الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيتحقيق الساعية لعملية الأن يراعي تصميم ينبغي  .36ت
 :ما يليمن بينها  أمور عدة، األصلية
 
المجتمعات المحلية  وساكنةالمشروع  تأثير عادة منطقةاآلثار البيئية واالجتماعية للمشروع  تقييم عمليةتحدد ) 1(
لرسميين وغير ا قادة وهيئات صنع القرارال يكون، قد في ظروف معينةلكن ، المتأثرة مباشرة لشعوب األصليةل

 ؛هذه المنطقةللشعوب األصلية خارج المتأثرة لمجتمعات المحلية ل الرسميين
 المتعلقة بالحكامةالقضايا بلشعوب األصلية لمحلية لالعديد من المجتمعات، قد تتأثر المجتمعات افي كما هو الحال ) 2(
التقليدية والنظم اإلدارية  تعترفعندما . كة والتفاوضعملية المشاربتعريف هذه القضايا سيقوم تقييم . يةالقيادة والتمثيلو
أو  المتأثرينسكان البشكل هامشي فقط تمثل أو /قيادة مسيسة للغاية والمن المعروف أن  يكونوعندما ، ينقادة مختلفب

أعداد  تحديدعلى الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة يجب أن تعتمد فمجموعات متعددة تمثل مصالح مختلفة، توجد 
 ؛واالعتراف بها وضمان مشاركتها صاحبة المصلحة فرعيةالمجموعات للأعلى  تمثيليةأكبر أو صفة 

ا هبين أوالمتأثرة للشعوب األصلية،  المحلية المجتمعات داخل ـ الماضية والحاضرةـ  الصراعات يجب تقييم نشوب) 3(
، طبيعة الصراع من حيث) أو الدولة/ركات، ومثل السكان غير األصليين، والش( أصحاب المصلحة اآلخرين وبين

 ؛حل النزاع وآلياتالصراع إدارة الخاص بالمتأثرة المجتمعات المحلية  ونهج ،وجماعات المصالح المختلفة
 ، في النتيجة الراسخةالمصالح  ذوي ينالخارجيدور ومسؤوليات ومشاركة أصحاب المصلحة ) 4(
 ةأيطرف من ) بما في ذلك الرشوة والفساد والتحرش والعنف واإلكراه( ممارسات غير مقبولةوجود إمكانية  )5(

 .لشعوب األصليةالمتأثرة لالمجتمعات المحلية  داخل وخارج معنيةجهات 
 

االستثمار للمجتمعات المتأثرة للشعوب األصلية  الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرةتحقيق ل الرامية عمليةلا قد تتطلب .37ت
على الجهات المتعاملة مع وينبغي  .المتأثرةالمجتمعات المحلية ، وقدرة صنع القرار، وعمليات ات ذات صلةمؤسس في بناء

مع  التنمية المنفذةستدامة أنشطة يعطي األولوية ال تنمويمن منظور  الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة تحقيق المؤسسة
 .األصليةالمتأثرة للشعوب  المحلية المجتمعات

 
الجهة المتعاملة بين تفاوض مبني على النوايا الحسنة   من خالل عملية الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة سيتم إنشاء .38ت

يجب مبني على النوايا الحسنة، التفاوض ال عمليةتنجح عندما  .المتأثرة للشعوب األصلية المحلية مع المؤسسة والمجتمعات
) 2(عملية المشاركة والتشاور المتفق عليها، ) 1: (قد يشمل ذلك. محددفي اتفاق الطرفين والتزامات  أدوار ومسؤوليات توثيق

إطار أو ترتيبات التعويضات والنفقات؛ ) 3(، )بما في ذلك إدارة األراضي والموارد(إدارة اآلثار البيئية واالجتماعية والثقافية 
 مات أخرى مثل تلك المتعلقة باستمرار الوصول إلى األراضي، التزا) 6(ترتيبات الحكم؛ ) 5(التوظيف وفرص التعاقد، ) 4(

وينبغي أن يشمل . التسليم المتفق عليها لتلبية التزامات كل طرف/آليات التنفيذ) 7(؛ 4توالمساهمة في التنمية، وما إلى ذلك
جتمعات المحلية أو الخطة االتفاق بين الطرفين المتطلبات الالزمة لتطوير خطط تنفيذ محددة زمنيا، مثل خطة تنمية الم

 .نوايا، وبيانا مشتركا للمبادئالتفاهم، وخطاب التشمل أمثلة االتفاقات مذكرة . الخاصة بالشعوب األصلية
 

الدائرة  مناضح بتأييد و االتفاقيات تحظى وينبغي أن .إبرام االتفاق االتفاقات خطوة مهمة فيدعم  تأكيد ريعتب .39ت
 والتفاوض المبني على النوايا  عملية المشاركةمعها واآلثار، والتي وقعت المخاطر عملية تقييم  لالمحددة من خال االنتخابية

_______________________ 
يدة، للمزيد من التوجيهات حول مختلف جوانب ، الشعوب األصلية والتعدين، دليل الممارسات الج2010راجع المجلس الدولي للتعدين والمعادن  4ت

 .اتفاقات مماثلة
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 من باإلجماع إلى دعم تحتاجان الالموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة  ونتيجة عمليةف، 33ت هو موضح فيكما  لكن. الحسنة
 دليال على دعم) 41ت( االتفاق توثيقأن يشمل  وينبغي .يةالمتأثرة للشعوب األصل المحلية المجتمعات أعضاء جميعقبل 

طلب  تفاق، ينبغياال إبرام أو المناسبة المشاركة عملية عندما يتعذر تنفيذ .المتأثرة للشعوب األصلية المحلية المجتمعات
 .23ت في الفقرة هو موضح كما طرف ثالث أو وساطة مشورة

 
 ذاتالمشاريع  قد تقرر. فقط موافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة مرة واحدةيمكن تقديم ال، 33هو موضح في تكما  .40ت

مثل الخطط المتعلقة بالشعوب (دورية تنمية خطط حياة طويلة وضع اتفاق ينطوي على التزامات يجري تسليمها خالل  اتدور
قد ف ،ومع ذلك .سياق محددوع ومشر بكلمتعلق تطور مثل هذه االتفاقات  .تخطيط المشاريعلتغطي فترات محددة ) األصلية

نماذج التنمية  نحوالمشروع وتدابير التنمية آثار مثل هذه االتفاقات من التركيز على التخفيف من تتطور يكون من المتوقع أن 
 .أو آليات تقاسم المنافع/مساهمات مشروع محدد و بدعم منن والسكان األصليالتي يسيرها 

 
 يجب اعتبار .المشروع دورة مراحلمختلف خالل االتفاقات و الخططالوثائق و لفة منأنواع مخت سيتم عادة إنتاج .41ت

التحليل  تجمع بينومكررة  متواصلةعملية بمثابة  1 رقم معيار األداء في ةعملية تقييم اآلثار البيئية االجتماعية المذكور
 التوجيهي المبدأ ينص .مناسبة رصدآليات  مع خطط عمل محددة، ووضع وتنفيذ إشراك أصحاب المصلحةو ،التشخيصو

الخطط  مثل يةخطط التنفيذاليتوجب تحضير  بينما ،دورة المشروع في أي وقت خالل هذه الوثائق تحضير يةعلى إمكانالعام 
. للشعوب األصلية المجتمعات المحلية مباشرة على سلبيةآثار  ةأي حدوث قبل يةتخفيفتدابير اتخاذ و بالشعوب األصلية الخاصة 

 :عادة ما يلي رئيسيةالوثائق التشمل 
 

  وثيقة هيكلية تحتوي، في جملة أمور، على مبادئ المشاركة، وتصميم المشروع، وعملية التنفيذ من حيث صلتها
بالمجتمعات المحلية للشعوب األصلية، ومبادئ الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة عند االقتضاء 

 .(انظر أدناه(
 ة بالشعوب األصلية أو خطة عمل مشابهةخطة خاص. 
 ت المقترحة، من قبل الجهة ءااتفاق موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة يعكس الموافقة المتبادلة على هذه العملية واإلجر

قد يشير هذا االتفاق إلى خطة خاصة . المتعاملة مع المؤسسة والمجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصلية
خطة خاصة بالشعوب األصلية أو  بالشعوب األصلية أو خطة عمل مشابهة ويدعمها، لكنه قد يقرر أيضا تطوير

 .عليها بعد الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرةخطة عمل مشابهة أو وضع اللمسات األخيرة 
 
 

 الظروف الخاصة التي تتطلب موافقة حرة ومسبقة ومدروسة
 
 اآلثار المترتبة على األراضي والموارد الطبيعية الخاضعة للملكية التقليدية أو قيد االستخدام العرفي 

الموجودة في تلك   6وثيقاً بأراضيها والموارد الطبيعية ترتبط الشعوب األصلية في أغلب الحاالت ارتباطاً  .13
وعلى الرغم من أن تلك األراضي قد . 7األراضي التي كثيراً ما تكون خاضعة للملكية التقليدية أو االستخدام العرفي

ً للقانون الوطني، فمن الممكن في أغلب األحوال يق إثبات وتوث ال تكون مملوكة قانوناً للشعوب األصلية طبقا
استخداماتها لهذه األراضي، بما في ذلك استخدامها الموسمي أو الدوري، من أجل سبل كسب عيشها أو ألغراض 

 .ثقافية أو احتفالية أو روحية تمثل هويتها والطابع المميز لمجتمعاتها
 

في الحاالت التي تقترح فيها الجهة المتعاملة مع المؤسسة إنشاء مشروع أو التطوير التجاري لموارد  .14
 ،8طبيعية في أراٍض تقليدية مملوكة للشعوب األصلية أو خاضعة لالستخدام العرفي لها، مع توقع نشوء آثار سلبية

 :فإن على الجهة المتعاملة مع المؤسسة تنفيذ الخطوات التالية
 
 توثيق الجهود الرامية إلى تفادي أو تخفيض مساحة األرض المقترحة لتنفيذ المشروع. 
 للشعوب  9 توثيق الجهود الرامية إلى تفادي أو تخفيف اآلثار على الموارد والمناطق الطبيعية المهمة

 .األصلية
 ل حصص الملكية واالستخدامات التقليدية قبل شراء أو تأجير األرضتحديد ومراجعة  ك. 
  تقييم وتوثيق استخدام الموارد بالمجتمعات المحلية للشعوب األصلية المتأثرة دون اإلخالل بمطالبات الشعوب

ويجب أن يشمل تقييم استخدام األراضي والموارد الطبيعية مراعاة الفروض   10.األصلية في تلك األراضي
 .بين الجنسين وأن يضع في االعتبار بشكل خاص دور المرأة في إدارة هذه الموارد واستخدامها
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  ضمان إخطار المجتمعات المحلية للشعوب األصلية المتأثرة بحقوقها المرتبطة بهذه األراضي بموجب
 .القوانين الوطنية، بما في ذلك أي قانون وطني يقر حقوق االستخدام العرفي

 هة المتعاملة للمجتمعات المحلية للشعوب األصلية المتأثرة التعويض والضمانات اإلجرائية سوف تقدم الج
الواجبة في حالة التنمية التجارية ألراضيهم ومواردهم الطبيعية باإلضافة إلى فرص التنمية المستدامة 

 :المالئمة من الناحية الثقافية بما في ذلك
 

  11.ضات عينية بدالً من التعويض النقدي كلما كان ذلك ممكناً تقديم التعويضات في شكل أراٍض أو تعوي -
قد ترتبط تنمية المشاريع بفقدان القدرة على الوصول إلى الموارد الطبيعية وفقدان الموارد الطبيعية  -

وفي هذه الظروف، يجب أن تحدد الجهة . ذاتها بصورة مستقلة عن االستحواذ على أرض المشروع
تي تضمن الوصول المستمر للموارد الطبيعية، وتحدد ما يعادل الموارد البديلة، أو المتعاملة التدابير ال

 .تقدم كخيار أخير تعويضاً وتحدد سبل كسب معيشة بديلة
عندما تعتزم الجهة المتعاملة استغالل الموارد الطبيعية التي تشكل ركيزة محورية لهوية الشعوب  -

خدامها لهذه الموارد من الخطر على سبل كسب العيش األصلية وسبل كسب عيشها، وعندما يفاقم است
يجب على الجهة المتعاملة استطالع اآلليات التي تضمن التقاسم المنصف والعادل للمنافع المرتبطة 

 . باستخدام المشروع للموارد
على  كما ستأخذ الجهة المتعاملة في االعتبار إتاحة القدرة للمجتمعات المحلية للشعوب األصلية المتأثرة -

الوصول واالستخدام والعبور باألراضي التي تقوم بتنميتها وفقاً العتبارات الصحة والسالمة واألمن 
 .األساسية

___________________________ 
تشمل األمثلة منتجات الغابات المستخرجة من األخشاب وغيرها المستخرجة من الموارد البحرية والمائية،  6

تعادل أصول الموارد الطبيعية . الصيد والقنص والتجميع، ومناطق الرعي والمحاصيل والنباتات الطبية، وأراضي
 . 6كما ورد في معيار األداء هذا خدمات النظم البيئية التي تقوم باإلمداد حسبما يصفها معيار األداء رقم 

تأجير األراضي المملوكة أو /حيازة و 5تعالج فقرة حيازة األراضي وإعادة التوطين القسري بمعيار األداء رقم  7
 .قانوناً 

قد تشتمل هذه اآلثار السلبية على اآلثار المترتبة على فقدان القدرة على الوصول إلى األصول أو الموارد أو تقييد  8
 .استخدام األراضي نتيجة ألنشطة المشروع

ذا خدمات النظام البيئي ذات تعادل الموارد والمناطق الطبيعية ذات األهمية المشار إليها في معيار األداء ه  9
وهي تشير إلى تلك الخدمات التي يكون للجهة المتعاملة سيطرة إدارية . 6األولوية كما يعرفها معيار األداء رقم 

مباشرة عليها أو تأثير مهم، كما تشير إلى تلك الخدمات التي يترجح أن تشكل مصادر خطر من ناحية آثارها على 
  .األصلية المتأثرة المجتمعات المحلية للشعوب

بالرغم من أن هذا المعيار يتطلب إثبات وتوثيق استخدام هذه األراضي، يجب على الجهات المتعاملة مع  10
 .المؤسسة أن تعي بأن األراضي قد تكون بالفعل قيد استخدام بديل على النحو المقرر من قبل الحكومة المضيفة

 هو هذا أن يثبت ما تقديم المؤسسة مع المتعاملة الجهة على يجب المالئمة، البديلة لألرض المؤسسة مع المتعاملة الجهة تقديم دون الظروف حالت وإذا 11
 األراضي على القائم غير الدخل لكسب فرصاً المتأثرة األصلية للشعوب المحلية تمعاتللمج المتعاملة الجهة تتيح سوف الظروف، هذه وفي. القائم الوضع
 النقدي؛ التعويض إلى إضافة

 
، 7رقم  من معيار األداء 14تخدام األراضي، طبقا للوصف الوارد في الفقرة في حالة تحديد القضايا المرتبطة باس. 42ت

 قبلة نشطة من كإلجراء التقييم مع مشار الجهة المتعاملة مع المؤسسة بخبراء مختصينسوف تستعين مرحلة التصنيف،  أثناء
 الخاصلألراضي والموارد  التقليدي نظام الحيازة التقييم يصفوينبغي أن . للشعوب األصلية المتأثرة المجتمعات المحلية

التقييم جميع أوجه يحدد ويسجل  ما ينبغي أنك. في منطقة تأثير المشروع )اأو جماعي افرديكان سواء ( الشعوب األصليةب
وأي استخدام خاص أو  لألراضي والموارد، بما في ذلك االستخدام الثقافي أو االحتفالي أو الروحي، المألوفاالستخدام 

، وأية آثار )، أو استخراج الغابات واألحراجوصيد األسماك والرعي القنصك(أو دوري لألراضي والموارد الطبيعية موسمي 
منذ زمن القائمة لألراضي والموارد إلى أنماط االستخدام  المألوفويشير االستخدام . مثل هذا االستخدام سلبية محتملة على

االستخدام  عاداتها وتقاليدها، بما في ذلكلللشعوب المحلية و المألوفةا للقوانين ألراضي وموارد المجتمعات المحلية طبق طويل
االستخدامات الثقافية  وتشكل. الدولة أصدرتهاألراضي والموارد صكوك حيازة رسمية لالموسمي أو الدوري، بدال من 

عميقة ومتأصلة في أنظمة  كما أنهاها، ال يتجزأ من عالقات الشعوب األصلية بأراضيها وموارد ءاواالحتفالية والروحية جز
ما يمكن أن تحدث كيمكن أن تكون هذه االستخدامات متقطعة، . لسالمتها الثقافية أساسية وتعتبرالفريدة،  هاومعتقدات تهامعرف

 على هذايجب توثيق أية آثار سلبية محتملة . ، بل ويمكن أال تكون مرتبطة بموقع محدد بعينهعن المستوطناتفي مناطق بعيدة 
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المتعاملة مع  معلومات مستمدة من تقييم الجهةأية ر أن كالجدير بالذمن و. هذه األنظمةفي سياق  ااالستخدام ومعالجته
، في منطقة تأثير 8ورقم  6حدد وجود موائل حرجة وموارد ثقافية حرجة، بما يتسق مع معياري األداء رقم ي الذيالمؤسسة 
الشعوب مطالب توثيق  كذلكيجب . ويجب أخذها بعين االعتبار التحليلصلة في سوف تكون معلومات ذات  ،المشروع

. من عملية التقييم ءاهذا التوثيق جز وجعل ،ا بمقتضى القانون الوطنيية قانونكاألصلية بشأن األراضي والموارد غير المملو
 ، لن يؤديالمطالب تلك غيابأو  ،راضيالمرتبطة باأل المطالبتوثيق  يجب أن تضمن الجهة المتعاملة مع المؤسسة أن غياب

 .ت قانونية حالية أو مستقبلية تتخذها الشعوب األصلية إلثبات ملكيتها القانونيةءاإلى اإلخالل بأية إجرا
 

تحديد التدابير الالزمة لتفادي اآلثار السلبية على هذه األراضي  هواألولوية في عملية التقييم الذي يحظى بالهدف . 43ت
وحيثما ال يكون التفادي ممكنا، فإنه يجب وضع تدابير لتخفيف هذه اآلثار . استخدام الشعوب األصلية لهاعلى ، ووالموارد

عنها من أجل ضمان توفر، والوصول إلى، األراضي والموارد الطبيعية الالزمة لكسب العيش والبقاء الثقافي  أو التعويض/و
 قطع أرضيةتوفر شريطة شكل أراض  علىويجب تفضيل التعويض المقدم  .للشعوب األصلية للمجتمعات المحلية المتأثرة

للشعوب المتأثرة المتعاملة مع المؤسسة بمراقبة حق حصول المجتمعات المحلية  وينبغي باإلضافة إلى ذلك قيام الجهة. مناسبة
الحاالت، قد تكون األراضي  وفي بعض. مثل اإلخطار المناسب والرد على االستفسارات األصلية على الضمانات اإلجرائية،

األصلية مخصصة بالفعل من قبل الحكومة المضيفة الستخدامات بديلة، بما فيها المحميات الطبيعية،  الشعوب تطالب بهاالتي 
 ويجب على الجهة. صكوك حيازتهايملكون  أشخاصمن قبل  فردية أرضيةقطع استعمالها ك ومناطق امتياز التعدين، أو

مع  ؤسسة أن تسعى في هذه الحالة إلى إشراك الهيئة الحكومية المختصة في أية مشاورات ومفاوضاتالمتعاملة مع الم
 .للشعوب األصليةالمتأثرة المجتمعات المحلية 

 
المسبقة الموافقة الحرة ولضمان  اخاضعاألراضي  هذه محتملة على سلبية آثار ذيتنفيذ أنشطة مشروع  كوني أن يجب. 44ت

 مع المؤسسة مع المتعاملة الجهة تتعاون أن الحاالت بعض في يمكن .ةاألصلي للشعوب المحلية المتأثرة معاتللمجت والمستنيرة
 المحلية المتأثرة المجتمعات تستخدمها أو بها تطالب التي باألراضي القانوني االعتراف تسهيل أجل من وطنية حكومية هيئة

 المؤسسة مع المتعاملة لجهةل ويمكن .األراضي حيازة بصكوك المعنية ميةالحكو بالبرامج يتعلق فيما وذلك ،األصلية للشعوب
 ، وأن تساعدالتقييم عملية خالل جمعتها التي لألراضي المألوفة الحيازة معلومات على الشأن هذا فيعملها  أن تركز

 ذلك األصلية الشعوب تطلب عندما األراضي، حيازة بصكوك المطالبة مواصلة على أعضائها أو المتأثرة المحلية المجتمعات
  .البرامج هذهمثل  في وتشترك

 
  نزوح الشعوب األصلية من األراضي والموارد الطبيعية الخاضعة للملكية التقليدية أو قيد االستخدام العرفي

سوف تقوم الجهة المتعاملة ببحث تصميمات بديلة للمشروع من أجل تفادي نزوح الشعوب األصلية من . 15
وفي . والخاضعة للملكية التقليدية أو االستخدام العرفي 12 لموارد الطبيعية التي في حوزتها الجماعيةاألراضي وا

حال تعذر تفادي هذا النزوح، فإن الجهة المتعاملة لن تمضي في تنفيذ المشروع ما لم تحصل على الموافقة الحرة 
للشعوب األصلية متماشياً مع متطلبات تخطيط  والبد أن يكون أي نزوح. والمسبقة والمدروسة كما هو مبين آنفاً 

وينبغي أن تكون الشعوب األصلية النازحة قادرة، كلما . 5وتنفيذ إعادة التوطين الواردة في معيار األداء رقم 
 .أمكن، على العودة إلى أراضيها التقليدية أو العرفية، عند زوال السبب الذي دفعها إلى النزوح عن تلك األراضي

___________________________ 
عادًة ما تطالب الشعوب األصلية بحقوقها في األراضي والموارد وإمكانية الوصول إليها واستخدامها من خالل  12

وقد ال يكون هناك اعتراف بهذه . األنظمة التقليدية أو العرفية، والتي يحتم الكثير منها حقوق الملكية الجماعية
وفي الحاالت التي يمتلك فيها أفراد المجتمعات المحلية . ارد في ظل القوانين الوطنيةالمطالبات باألراضي والمو

للشعوب األصلية المتأثرة صكوك حيازة قانونية فردية، أو حيثما يعترف القانون الوطني المختص بالحقوق العرفية 
 .من هذا المعيار 17في الفقرة ، بدالً من المتطلبات الواردة 5لألفراد، سوف تطبق متطلبات معيار األداء رقم 

 
بيرة ال يمكن تغييرها بالنسبة للبقاء كآثار سلبية  عنهوقد تترتب  بشكل خاصلشعوب األصلية عملية معقدة انزوح . 45ت

فإنه من المتوقع أن تبذل الجهة المتعاملة مع المؤسسة قصارى جهدها للبحث عن تصميمات بديلة للمشروع من ؛ لذا الثقافي
 يكونوقد . التي في حوزتها الجماعية وتقوم باستخدامها المألوفةلشعوب األصلية عن األراضي التقليدية أو اي نزوح أجل تفاد

مثال، (استخدام األراضي أو الموارد  علىفرض قيود أو تغييرات  بسبب حيازة المشروع لألراضي أول نتيجةالنزوح المحتمل 
من قبل  تقوم باستخدامها مخصصةالتي تي في الحوزة الجماعية للشعوب األصلية وال المألوفةتكون األراضي التقليدية أو  قد

لحفاظ على الموارد لالهيئة الحكومية المختصة الستخدام آخر بالتزامن مع المشروع المقترح، مثل إنشاء مناطق محمية 
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 وبعد حصولها ،ة عدم وجود أي بديل ممكنالجهة المتعاملة مع المؤسس إثباتإال بعد  التفكير في النزوح ينبغيال ). الطبيعية
 .ها المستنيرةمشاركتللشعوب األصلية بعد  المتأثرة لمجتمعات المحليةعلى الموافقة الحرة والمسبقة ل

 
المسؤولين  إذا قررت الحكومة المضيفة تهجير الشعوب األصلية، فيجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة التشاور مع. 46ت

إذا تم إجراء تفاوض مبني على النوايا الحسنة بناء  يين من أجل فهم األساس المنطقي لهذا التهجير، ومعرفة ماالحكوميين المعن
على المشاركة المستنيرة للشعوب األصلية فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بالمشروع وبتهجير المجتمعات المحلية المتأثرة 

 .إن وجدت والنتائج عمليةال في معالجة أية ثغرات مع المؤسسة قد يتوجب على الجهات المتعاملة. للشعوب األصلية
 

 المتعاملة الجهة ، ستقوماألصلية الشعوب تهجير على التي تنص الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة عملية اختتام بعد .47ت
 وطبقا المفاوضات، اختتام مع يتسق بما التوطين أو خطة الستعادة سبل العيش،  بإعادة خاصة عمل خطة بإعداد المؤسسة مع

 بالفقرة المؤسسة مع المتعاملة الجهة تسترشد أن ويجب .5 رقم األداء معيارمن  29إلى  25من ، و24إلى  19 من للفقرات
 للمجتمعات يسمح نص على الخطة هذه تشتمل أن وينبغي .األرض عن التعويض مستوى بشأن 5 رقم األداء معيار من 9

 .عنها نزوحها إلى أدت التي األسباب زوال عند أراضيها إلى العودةب ومجديا، ممكنا ذلك كان يثماح المحلية المتأثرة،
 

المملوكة تقليديا أو االستخدام  األراضي فيها تكون التي للحاالتمصممة  7من معيار األداء رقم  15متطلبات الفقرة . 48ت
 الحاالت على 5 رقم األداء معيار متطلبات تنطبق. بشكل جماعيب األصلية التي تستخدمها حوزة الشعو للموارد في المألوف

 الوطني القانون يعترف حيثما أو قانونية، حيازة صكوك األصلية للشعوب المتأثرة المحلية المجتمعات أعضاء فيها يمتلك التي
 اكصكو األصلية للشعوب لمتأثرةا المحلية المجتمعات من أفراد يمتلك عندما حتى أنه إال .لألفراد المألوفة بالحقوق المختص

 يتخذه الذي القرار بأن تدرك أن المؤسسة مع المتعاملة الجهة ه يتوجب علىنفإ فردي، أساس على األراضي لحيازة قانونية
 ،المحلي المجتمع مستوى على القرار صنع لعملية خاضعا قد يكون والنزوح الصكوك عن التنازلشأن ب العالقة ذوي األفراد

 .األسالف يضابل أر خاصة ممتلكات تعتبر ال قد األراضي ذهه أن حيث
 

 التراث الثقافي الحرج
أو /حيثما يكون للمشروع آثار على الموارد الثقافية التي تمثل ركيزة محورية لهوية الشعوب األصلية و .16

ن خالل المحافظة على االحتفالية أو الروحية يجب توجيه األولوية لتفادي هذه اآلثار م 13 حياتها الثقافية أو
يجب أن تحصل الجهة المتعاملة على الموافقة الحرة والمسبقة والمدروسة للمجتمعات المحلية . الموارد الثقافية

 . للشعوب األصلية المتأثرة في حالة عدم إمكانية تفادي اآلثار الكبيرة للمشروع على الممتلكات الثقافية
 

الموارد الثقافية أو المعارف أو االبتكارات أو الممارسات الخاصة عندما يقترح مشروع معين استخدام  .17
) 1: (بالشعوب األصلية ألغراض تجارية، فسوف تخطر الجهة المتعاملة مع المؤسسة الشعوب األصلية بما يلي

التنمية النتائج المحتملة لهذه ) 3(مجال وطبيعة التنمية التجارية المقترحة؛ ) 2(حقوقها بموجب القانون الوطني؛ 
ً التأكد من التقاسم . الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمدروسة) 4(و  ويجب على الجهة المتعاملة أيضا

المنصف والعادل للمنافع المتأتية من االستغالل التجاري لهذه المعارف واالبتكارات والممارسات، وبما يتماشى مع 
 .عادات وتقاليد الشعوب األصلية

_____________________________ 

أو الروحية مثل البساتين المقدسة واألجسام المقدسة في المياه /يشتمل على المناطق الطبيعية ذات القيم الثقافية و13 
المناطق الطبيعية ذات القيم الثقافية تعادل خدمات النظام البيئي ذات . والمجاري المائية واألشجار والصخور المقدسة

 .6عرف في معيار األداء رقم األولوية حسبما هو مُ 
 

إلى معارف وابتكارات وممارسات الشعوب األصلية على أنها معرفة تقليدية، وتشمل أشكال التعبير ما يشار غالبا . 49ت
وعالوة على ذلك، . يسمى هذا النوع من المعارف التراث الثقافي غير المادي .الفولكلوري أو أشكال التعبير الثقافي التقليدي

الطقوس واألغراض المقدسة، وقد يحافظ المجتمع  ما تظل معارف وابتكارات وممارسات الشعوب األصلية مستخدمة في غالبا
وتمثل التنمية التجارية للتراث الثقافي غير المادي موضوعا للمناقشات  .المحلي أو أعضاؤه المعنيون على طابعها السري

ولعل االستثناء الوحيد يتمثل في . آخذة في التطور بوتيرة بطيئة المجال هذا في الدولية الراهنة، حيث أن المعايير الدولية
والمعارف التقليدية المرتبطة بها لدى المجتمعات المحلية األصلية أو التقليدية، كما ورد في  االستخدام التجاري للموارد الجينية

وترد  .وإدارته ، التي ذكرت أيضا دور المرأة الحيوي في الحفاظ على التنوع البيولوجيبالتنوع البيولوجي ةاالتفاقية المعني

http://www.biodiv.org/default.aspx
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لتقاسم العادل والمنصف بشأن الحصول على الموارد الجينية وا مبادئ بون التوجيهيةتوجيهات مفيدة بهذا الخصوص في 
ن احترام للسلوك األخالقي لضما ري:مدونة تغاريوايي، وكون:المبادئ التوجيهية ألكوي، وكذا للمنافع الناشئة عن استعمالها

انظر الئحة (الصادرة بموجب االتفاقية المعنية بالتنوع البيولوجي  التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية
التجارية على االستغالل التجاري للمعارف الطبية التقليدية أو األساليب المقدسة أو التقليدية  وتشتمل أمثلة التنمية). المراجع

التعبير الثقافي التقليدي، مثل بيع الفن أو  أشكال التعامل معوينبغي . النباتات واأللياف أو المعادن بتجهيز المعنيةاألخرى 
 .الموسيقى، طبقا للقانون الوطني والممارسات الدولية الناشئة

 
لق باستخدامها االمتثال للقوانين الوطنية المطبقة، إن وجدت، فيما يتع يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة. 50ت

المجتمعات المحلية للشعوب األصلية قد نظرا ألن و .الشعوب األصلية ألغراض تجارية لمعارف وابتكارات وممارسات
وأن المجتمع المحلي أو أعضاؤه المعنيون قد أغراض مقدسة، طقوس أو هذه المعلومات والعمليات والمواد ل مثلتستعمل 

حاالت، فإنه يتوجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة الحصول على الموافقة يحافظون على طابعها السري في بعض ال
المجتمعات المحلية المعنية المستنيرة للمالك أو المالك قبل استخدام تلك الموارد أو الكشف عنها؛ وعلى كل حال، يجب تمكين 

 .أو االحتفالية المألوفةاالستمرار في استخدام المواد الجينية لألغراض  من
 

المادي، الذي يشمل معارف وابتكارات وممارسات  غير الثقافي التراث استغالل وتطوير مشروع ما يقترح عندما. 51ت
التراث الثقافي األصلي  التقصي عن ملكية) 1(: الشعوب األصلية، يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة القيام بما يلي

الحصول ) 2(؛ األصلي لتراث الثقافيا صاحب أو أصحابأية اتفاقات مع  فردية أو جماعية قبل إبرامما إذا كانت  وتحديد
 االستخدام هذا من العائدة المنافع تقاسم )3(؛ الستخدامه  األصليالتراث الثقافي  أو أصحاب على الموافقة المسبقة من صاحب

استخدام معلومات تعاملة مع المؤسسة الجهة الميجب على . لشعوب األصليةل المحلية المتأثرةالمجتمعات مع  بطريقة مناسبة
، حتى األصلي لتراث الثقافيا من أصحاب سعيها للحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرةفي  ةخبراء غير منحاز

 الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة توثيقالجهة المتعاملة مع المؤسسة يجب على . نزاع موضوعملكية ال تلو كانو
لقانون اوفق أخرى شروط  ةلشعوب األصلية من أجل التنمية التجارية المقترحة، باإلضافة إلى أيل المحلية المتأثرة مجتمعاتلل

وفقا لشروط متفق عليها بصورة متبادلة كجزء من عملية  تحديد هذه األخيرةتقاسم المنافع، ينبغي في حالة توقع  .الوطني
 التدريب وتوفير العمالة، توظيف شكل على إنمائية مزايا مثال الفوائدهذه قد تشمل . الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة تأمين

تسويق عن صنع والناتجة  المنافع مماثلة، وكذا برامج وتنفيذ المحلية المجتمعات تنمية عن المترتبة والمزايا المهني،
أن تضع في اعتبارها متطلبات  لة مع المؤسسةيجب على الجهات المتعام. والترخيص لبعض أشكال التعبير الثقافي التقليدي

معالجة الثغرات التي تم تحديدها  وقد يتوجب عليها، الصلةذات  ةالوطنيالقوانين الموافقة المحددة بموجب االتفاقيات الدولية أو 
 .إن وجدت

 
يرها من األشياء التي وغ األصلية الشعوب صورو أسماء استخدام بأن المؤسسة مع المتعاملة الجهات تدرك أن يجب. 52ت

 يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة تقييم المعايير. حساسة مسألة يكون قدفيها، تعيش البيئة التي تصورها وتصف 
 إطالقها مثل أغراض في حتى العناصر هذه استخدام قبل المعنية المحلية المجتمعات مع التشاورواألفضليات المحلية، و

 .المعدات وقطع وعالمشر مواقع على أسماءك
 

 8األداء رقم  يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة الرجوع إلى المتطلبات والتوجيهات المماثلة الواردة في معيار. 53ت
 .بالشعوب األصلية والمذكرة التوجيهية المقابلة له فيما يتعلق بالتراث الثقافي للمجتمعات المحلية بخالف تلك المتعلقة

 
 ومنافع التنميةتخفيف اآلثار 

 
التفادي (سوف تحدد الجهة المتعاملة والمجتمعات المحلية للشعوب األصلية المتأثرة تدابير تخفيف اآلثار  .18

، كما يتعين عليها تحديد فرص 1وفق التسلسل الهرمي المبين بمعيار األداء رقم ) أو التعويض/أو االستعادة و/و
ويجب على الجهة المتعاملة ضمان وصول . المالئمة من الناحية الثقافيةالحصول على منافع التنمية المستدامة و

 . التدابير المتفق عليها إلى المجتمعات المحلية للشعوب األصلية المتأثرة بمنهجيات منظمة وعادلة
 

يمها سوف تضع تدابير تخفيف اآلثار، وكذلك التدابير األخرى المتعلقة بتحديد التعويض وتقاسم المنافع وتسل .19
وتوزيعها على الشعوب األصلية المتأثرة، في االعتبار قوانين الجماعات المتأثرة ومؤسساتها وعاداتها باإلضافة 

http://www.biodiv.org/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf
http://www.biodiv.org/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf
http://www.biodiv.org/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf
http://www.biodiv.org/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12308
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12308
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12308
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ويمكن أن تكون أهلية الحصول على التعويض قائمة على أساس فردي أو . إلى مستوى تفاعلها مع المجتمع العام
لتعويض على أساس جماعي، سيتم تحديد وتنفيذ اآلليات وعند تقديم ا 14 . جماعي، أو على الجمع بين الحالتين

 .التي تعزز من فعالية التسليم والتوزيع ألفراد الجماعة المؤهلين كافة
 

هناك عوامل متعددة تحدد كيفية استفادة الشعوب األصلية المتأثرة من المشروع، وهي تشمل على سبيل  .20
ويجب أن تهدف هذه الفرص . رض هذه الشعوب للمعاناةالمثال ال الحصر طبيعة المشروع وسياقه ومدى تع

المحددة إلى تحقيق أهداف وتفضيالت الشعوب األصلية بما في ذلك تحسين مستويات معيشتها وسبل كسب عيشها 
بطريقة مالئمة من الناحية الثقافية وتعزيز االستدامة طويلة األجل للموارد الطبيعية التي تعتمد عليها هذه 

 . الشعوب
_____________________ 

عندما يغلب الطابع الجماعي على التحكم في الموارد واألصول وصنع القرار ، فسوف تبذل الجهود لضمان أن  41
 .تكون المنافع والتعويضات جماعية، حيثما أمكن ذلك، وأن تراعي االحتياجات والفوارق بين األجيال

 
مثل األفراد (متباينة األصلية مجموعات متعددة ووحدات اجتماعية المتأثرة للشعوب  المحلية المجتمعات تضمقد . 54ت

، قد يؤثر مثال. قد يؤثر المشروع على الوحدات االجتماعية بطرق مختلفة. الجماعاتهذه داخل ) والعشائر والقبائل، وغيرها
شكل خاص على مطالبة ب لكنه سيؤثر، لهاواستعمالهم استالم األرض على وصول جميع األعضاء إلى األراضي والموارد 

ينبغي للتقييم االجتماعي أن يكون أساس تحديد الجماعات . حالي للمواردالستخدام وعلى االباألرض، عشيرة واحدة فقط 
 .محددةالثار اآلالمتأثرة وفهم طبيعة 

 
ما يتعلق باألرض على سبيل المثال، في. معا األهلية للحصول على تعويضات إما فردية أو جماعية، أو االثنينتكون . 55ت

وأفراد الموارد،  لملكية وإدارة الوراثيةحقوق ال ذويأفراد المجتمع  ذات األهليةاألصلية قد تشمل الشعوب والموارد الطبيعية، 
الهيكل واآلليات المناسبة كذا تحديد األهلية و. لموارد في الوقت الراهنيستعملون ا وأفرادستخدام، االحقوق  على يتوفرون

وعادات  ومؤسساتقوانين و ؛االعتبار نتائج التقييم االجتماعي بعينتأخذ عملية يجب أن دارة التعويضات إليصال وإ
لمجتمعات المحلية لالمشروع  والمستحدثة التي يتسبب فيهاوالتغييرات المباشرة  ؛لشعوب األصليةل المتأثرةالمجتمعات المحلية 

 .الجيدةالدولية والممارسات  ؛مجتمع األغلبيةالقات مع العتغيير بما في ذلك  ،األصليةالمتأثرة للشعوب 
 

 التخفيف والتعويض
 

رة للشعوب األصلية، بتصميم آليات تخفيف ثمع المجتمعات المحلية المتأ ، بالتعاونستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة. 56ت
المتفق  والتعويض التخفيف تقديم يستفيد قد بعض الحاالت،في . وتعويض مناسبة لمعالجة اآلثار الضارة الناتجة عن المشروع

 وإدارتها هذه المزايا األصلية وذلك لضمان حمايةالمتأثرة للشعوب ا من تطوير قدرات الموارد البشرية للمجتمعات معليه
 .تقديمهاالمستدامة، واستمرار 

 
 قانونياوصالحة  نماذج آمنةب تقديم يجلشعوب األصلية، ل المتأثرةلمجتمعات ل ديلةبموارد و أراضيتم توفير عندما . 57ت

 ؛نتائج التقييم االجتماعي استنادا إلى أساس فردي أو جماعي،توزيع سندات ملكية األراضي على  يتم وقد. لحيازة األراضي
ا وقوانين ومؤسسات وعادات المجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصلية؛ والتغييرات المباشرة والمستحدثة التي يتسبب فيه

 .مجتمع األغلبيةالمشروع للمجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصلية، بما في ذلك تغيير العالقات مع 
 

على شكل اتفاق، وتقديمها ) التدخالت التنموية المرتبطة بهاكذا و( المتفق عليها تخفيف و التعويضآليات التوثيق  يجب. 58ت
هذه األخيرة مناسبة كون تقد . المحلي تنمية المجتمعلأو خطة  األصلية لشعوبخطة خاصة با على شكلإما كبرنامج متكامل 

التي ليست شعوبا أصلية، ولكنها تشترك معها تعيش الشعوب األصلية جنبا إلى جنب مع غيرها من الفئات المتأثرة  أكثر عندما
 .العيش ذات الصلةفي نفس نقاط الضعف وسبل 

 
 لتنمية أوسعفرص 

 
 فالجهةالسياق، المشروع و وحسب .للشعوب األصلية أوسعتنمية فرصا فريدة ل القطاع الخاص عملياتقد تقدم . 59ت
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لشعوب ل المتأثرةالمجتمعات المحلية دعم تنمية ل تنمويةبرامج  تقديم مباشرة دعمت أو/و حفزتالمتعاملة مع المؤسسة قد 
أوسع تنمية  توفير فرصلكن  ،7 رقم معيار األداء لمتطلب امتثاال الناجمة عن المشروع اآلثار السلبيةمعالجة تعتبر  .األصلية

، قد الكبرىمشاريع ال في .موصى به كممارسة جيدة عندما تتوفر الفرص، لكنه ليس إجباريا فهذا األمر .ليس كذلك نطاقا
تنمية المجتمع جهودها ل من، كجزء أكثر شموالمنافع تنموية  مجموعة على تقديم ةقادر تكون الجهة المتعاملة مع المؤسسة

فرص  أيضا عن مع المؤسسة تبحث الجهة المتعاملةقد  .الشركات المحليةاالقتصاد و إلنعاش تهامحاول المحلي واإلقليم، أو
صحة األم وبرامج   ،ثنائية اللغةال البرامج التعليمية مثل للشعوب األصلية، تنمويةتحقيق فوائد مصممة لال القائمةدعم البرامج ل
مع  التفاعلعند  .خطط القروض الصغيرةوالترتيبات الالزمة ل، فرص العمل خلقأنشطة التغذية، وج براموالطفل و

 المتعلقة بالتخفيف الحقوق واالستحقاقات بين واضحا التمييز يكون أن، فمن المستحسن للسكان األصليين المجتمعات المحلية
 توقعاتخلق و أي خلط تجنبوذلك ل، أخرى جهةمن  ة األوسعالتنمي وفرص، من جهة السلبية الناتجة عن المشروعآلثار ا من

 .اإلضافية التي يمكن تقديمها الفوائدوالقيام به،  من الجهة المتعاملة مع المؤسسة هو مطلوب حول ما ةغير معقول
 

ل برامج تنمية مث(مختلفة دعم أولويات التنمية للشعوب األصلية من خالل برامج ) 1: (برامج التنمية ما يلي تشملقد . 60ت
التعاون مع الشعوب بوضعتها الحكومات ) المجتمعات المحلية والصناديق االجتماعية المدارة محلياتستند على اعتبارات 

كثير من الشعوب األصلية، بما  فياألجيال التي توجد القضايا المشتركة بين معالجة قضايا النوع االجتماعي و) 2(األصلية؛ 
لشعوب األصلية ل ملفات تعريف تشاركيةإعداد ) 3( السكان األصليين؛ أطفالو وشبابنساء لاصة في ذلك االحتياجات الخ

والتنظيم االجتماعي، والمؤسسات، ونظم اإلنتاج،  ،بين األجيالو العالقات بين الجنسينو ،ةالديموغرافيوبنيتها  ،ثقافتهالتوثيق 
وتنفيذ ورصد على إعداد الشعوب األصلية ومنظمات ز قدرة مجتمعات تعزي) 4(المعتقدات الدينية، وأنماط استخدام الموارد؛ و

 بمختلف الوسائل، بما في ذلك حماية معارف السكان األصليين) 5(؛ وتقييم برامج التنمية والتفاعل مع االقتصاد الرئيسي
ظمات المجتمع المدني، ومن ،ومنظمات الشعوب األصلية ،تسهيل الشراكة بين الحكومة) 6( ؛الملكية الفكرية حقوق تعزيز

 .تعزيز برامج تنمية الشعوب األصليةمن أجل والقطاع الخاص 
 

 بالتشاور الوثيق برامج التنمية وتخطيط وتنفيذ تحديد من المهم .بالتفاوت المناسبة فرص التنمية طبيعة وحجمستتسم . 61ت
أو  اإلقليمية خطط التنمية في إلنمائية األوسع نطاقاا التدخالت توثيق يمكن .للشعوب األصلية مع المجتمعات المحلية المتأثرة

 .المحلي، حسب االقتضاء المجتمعخطط تنمية 
 

 مسؤوليات القطاع الخاص عندما تكون الحكومة مسؤولة عن إدارة قضايا الشعوب األصلية
 

ين على الجهة عندما تضطلع الحكومة بدور محدد في إدارة قضايا الشعوب األصلية المرتبطة بالمشروع، يتع .21
المتعاملة التعاون مع هيئات الحكومة المسؤولة، إلى أقصى حد ممكن ومسموح به من جانب هذه الهيئات، من 

وعالوة على ذلك، عندما تكون قدرة الحكومة محدودة، يجب . أجل تحقيق النتائج التي تتفق وأهداف هذا المعيار 
طة التخطيط والتنفيذ والرصد، إلى أقصى حد تسمح به الهيئات أن تلعب الجهة المتعاملة دوراً فعاالً أثناء أنش

 . التابعة للحكومة
 

بجانب الوثائق المعدة من قبل الهيئة الحكومية المسؤولة، ستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بإعداد خطة  .22
اج الجهة المتعاملة مع وقد تحت. من شأنها أن تعالج استيفاء المتطلبات ذات العالقة من متطلبات هذا المعيار

تخطيط عملية اشتراك أصحاب المصلحة والمفاوضات المبنية على النوايا ) 1: (المؤسسة إلى اشتمال خطتها على
) 3(وصف الستحقاقات الشعوب األصلية المتأثرة؛ ) 2(الحسنة وتنفيذها وتوثيقها عندما يكون ذلك مناسباً؛ 

المسؤوليات المالية والتنفيذية ) 4(االستحقاقات ومتطلبات هذا المعيار؛  التدابير المقترحة لسد أية فجوات بين هذه
 أو الجهة المتعاملة مع المؤسسة/للهيئة الحكومية و

 
دور ، مع الحد من قضايا الشعوب األصلية إدارة مسؤولياتبتعريف  وقوانين حكومة البلد المضيف تشريعات تقوم قد. 62ت

وعالوة  .للشعوب األصلية على المجتمعات المحلية المتأثرة آلثار السلبيةل لق بالتصديفيما يتع القطاع الخاص ومسؤوليات
تحد  فقد وبالتالي  ،7 رقم معيار األداء مع متطلبات غير متناسقة حكومة البلد المضيفوقوانين  تشريعات قد تكون على ذلك،

في مثل هذه  .معيار األداء المرجوة منتحقيق النتائج و المطلوبة العمليات لتنفيذ عمل الجهة المتعاملة مع المؤسسة نطاقمن 
 ،وتحقيق أهدافه 7رقم   معيار األداء متطلباتاالمتثال لالبحث عن سبل  يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة ،الظروف

إعداد وتنفيذ  اللخ ئيسير بدور القيام تقترح الجهة المتعاملة مع المؤسسة وينبغي أن .القوانين المعمول بها مخالفةدون 
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بشكل أكثر  هايمكن تسهيل العمليات التي جوانبفيما يخص  الحكومية ذات الصلة مع الجهات أن تنسق و، العملياتمراقبة و
 .منظمات المجتمع المدني أو المستشارين مثل ،األطرافغيرها من  أو الجهة المتعاملة مع المؤسسةمن قبل  كفاءة

 
وتكون هذه ، لتنفيذ المشروعأرض غير مأهولة ب لجهة المتعاملة مع المؤسسةا تزودأن  في ظل ظروف معينة، يمكن. 63ت

األرض تحسبا أو تحضير إخالء تم إذا . وكالة حكومية أو سلطة أخرىأية أو بحالية،  مطالببأي  ةغير مرتبطاألرض 
مع المؤسسة تحديد ما إذا تمت عملية على الجهة المتعاملة  فإنه يتوجبتنفيذ المشروع، قبل للمشروع، ولكن ليس مباشرة 

 رقم معيار األداء ،وعند االقتضاء(معيار هذا العلى نحو يتفق مع متطلبات تأمين األرض وأية عملية إعادة توطين مطلوبة 
هذه في ظل . لمعالجة الوضع أية إجراءات تصحيحية مجديةب إمكانية القيامتحديد فيجب كذلك،  األمر وإذا لم يكن ؛)5

عملية والقوانين ال) 2(؛ وتنفيذ المشروع األرضالفاصلة بين حيازة  فترةالطول ) 1: (العوامل التالية مراعاةف، ينبغي الظرو
وأهمية تأثير حيازة األرض؛  المتأثرينعدد األشخاص ) 3( حيازة األرض وإعادة التوطين؛ بموجبها تمتالتي  اإلجراءاتو
 سكان المتضررينللالوضع الحالي ) 5(، ة األرض والجهة المتعاملة مع المؤسسةحياز الذي شرع في الطرفالعالقة بين ) 4(

 .وموقعهم
 

إجراءات التعويضات بموجب القانون الوطني أو السياسة العامة، فيتعين على الجهة المتعاملة مع  ةم معالجتتعندما ال . 64ت
 .المحلية المتأثرة للشعوب األصلية المؤسسة وضع وسائل لتحديد التعويضات المناسبة وتوفيرها للمجتمعات

 
عندما تمكن الجهة المسؤولة الجهة المتعاملة مع المؤسسة من المشاركة في المراقبة المستمرة لألشخاص المتأثرين، . 65ت
ل جيجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة تصميم وتنفيذ برنامج رصد مع إيالء اهتمام خاص للفقراء والضعفاء، وذلك من أف
يجب على الجهة  .وفعالية التعويض، والمساعدة في إعادة التوطين، واستعادة سبل كسب العيش ،تبع مستوى معيشتهمت

المتعاملة مع المؤسسة والجهة المسؤولة االتفاق على توزيع مناسب للمسؤوليات فيما يتعلق بعمليات التدقيق واإلجراءات 
 .التصحيحية
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 ألف الملحق
 

 األصلية بالشعوب لخاصةا الخطة
 
 

 للمشروع تبعا الخطة هذه في التفاصيل مستوى ويتفاوت مرنة وواقعية، بطريقة األصلية بالشعوب الخاصة الخطة إعداد يتم
 هو وحسبما عام تتضمن، بشكل أن يجب األصلية بالشعوب الخاصة الخطة أن إال .معالجتها الواجب اآلثار وطبيعة المحدد
 :لتاليةا العناصر مالئم،

 
 ) من عملية تقييم المخاطر واآلثار االجتماعية والبيئية(المعلومات األساسية )  أ(
 

يقدم هذا القسم ملخصا للمعلومات األساسية ذات الصلة التي تعرف بالمجتمعات المحلية المتأثرة وتعرض أوضاعها وسبل 
 .تمد عليها الشعوب األصليةكسب عيشها، كما يقدم وصفا وقياسا كميا للموارد الطبيعية التي تع

 
 ) من عملية تقييم المخاطر واآلثار االجتماعية والبيئية(تحليل اآلثار والمخاطر والفرص : االستنتاجات الهامة) ب(
 

يقدم هذا القسم ملخصا ألهم االستنتاجات، وتحليال لآلثار والمخاطر والفرص، وتوصيات بشأن التدابير الممكن اتخاذها 
ثار السلبية وتعزيز اآلثار اإليجابية، وللحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل مستدام، ولتحقيق للتخفيف من اآل

 .التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية
 
 والمشاركة المستقبلية) خالل عملية تقييم المخاطر واآلثار االجتماعية والبيئية(نتيجة المشاورات ) ج(
 

ا لعملية اإلفصاح عن المعلومات، وعملية التشاور والمشاركة المستنيرة، وحيثما كان ذلك مناسبا، عملية يقدم هذا القسم وصف
 الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة بما في ذلك التفاوض المبني على النوايا الحسنة واالتفاقات الموثقة مع المجتمعات المحلية

المستقبلية  وينبغي أن يقدم إطار التشاور بشأن المشاركة. جة القضايا المطروحةالمتأثرة للشعوب األصلية؛ وكذا كيفية معال
 .ولمشاركة هذه األخيرة في تنفيذ وتشغيل المشروع) رجاال ونساء(للتشاور المستمر مع الشعوب األصلية  وصفا واضحا

 
 تفادي وتقليل وتخفيف اآلثار السلبية وتعزيز اآلثار اإليجابية) د(
 

 المستنيرة والمشاركة وعملية التشاور المعلومات عن اإلفصاح عملية بشأن عليها المتفق للتدابير واضحا وصفا سمالق هذا يقدم
كما يقدم التفاصيل الخاصة  .اإليجابية اآلثار األصلية، وتعزيز الشعوب على السلبية اآلثار تفادي وتقليل وتخفيف أجل من

انظر ) (من، وكيف، وأين، ومتى(ؤوليات، والجدول المتفق عليه، وتفاصيل التنفيذ اتخاذها، وتحديد المس بالتدابير التي سيتم 
تحظى تدابير  يجب أن). والمذكرة التوجيهية المقابلة له للمزيد من التفاصيل بشأن محتويات خطة العمل 1رقم  معيار األداء

 .فيف اآلثار السلبية أو التعويض عنها، كلما أمكن ذلكتفادي اآلثار السلبية أو التدابير الوقائية باألسبقية مقارنة بتدابير تخ
 
 مكون إدارة الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية) ه(
 

لبقاء هذه المجتمعات  ينبغي أن يركز هذا المكون، حسبما هو مالئم، على وسائل ضمان استمرارية أنشطة كسب العيش المهمة
وقد تشتمل هذه األنشطة على الرعي، أو الصيد، أو القنص، أو التجميع، أو . ا التقليدية والثقافيةالمحلية والستمرار ممارساته

الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية  ويحدد هذا المكون بوضوح كيفية الحفاظ على. الصيد التقليدي لألسماك
 .فيها هذه الموارد، وكيفية إدارتها واستخدامها بشكل مستدام التي توجدالمتأثرة، وكذا المناطق والموائل المتميزة جغرافيا 
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 تدابير تعزيز الفرص) و(
 

المشروع، ولتدابير  يقدم هذا القسم وصفا واضحا لتدابير تمكين الشعوب األصلية من االستفادة من الفرص المتاحة من قبل
. الشعوب األصلية، وكذا إدارتها بشكل مستدام ن نوعها التي تعتمد عليهاالحفاظ على استخدام قاعدة الموارد الطبيعية الفريدة م
 .يجب أن تكون هذه الفرص مالئمة من الناحية الثقافية

 
 آلية التظلم) ز(
 

يقدم هذا القسم وصفا للتدابير المناسبة لمعالجة مظالم المجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصلية الناتجة عن تنفيذ المشروع 
القضاء  عند تصميم اإلجراءات المتعلقة بالمظالم، ستراعي الجهة المتعاملة مع المؤسسة توفر حق اللجوء إلى .شغيلهوت

) رجاال ونساء(ويجب إعالم المجتمعات المحلية المتأثرة . واآلليات العرفية لتسوية النزاعات فيما بين الشعوب األصلية
ية والقانونية، وإخبارها بأية معونة قانونية متوفرة لمساعدتها في إطار عملية بحقوقها واإلمكانات المتاحة للحلول اإلدار

ويجب أن تقدم آلية التظلم حلوال منصفة وشفافة ومجانية وفي الوقت المناسب ، وأن تقدم، إذا . التشاور والمشاركة المستنيرة
لضعيفة األخرى داخل المجتمع المحلي، من وكبار السن والجماعات ا دعت الضرورة، توصيات خاصة بشأن النساء والشباب

 .أجل تمكينهم من تقديم شكاويهم
 
 التكاليف، والميزانية، والجدول الزمني، والمسؤوليات التنظيمية) ح(
 

والمسؤوليات  يشتمل هذا القسم على ملخص واف لتكاليف التنفيذ، والميزانية ومسؤولية التمويل، ومواعيد صرف النفقات،
 .إدارة أموال ومصاريف المشروع التنظيمية بشأن

 
 الرصد والتقييم واإلبالغ) ط(
 

والتعليقات،  بما في ذلك المسؤوليات، ومعدالت التواتر، واستقاء اآلراء(يصف هذا القسم آليات الرصد والتقييم واإلبالغ 
باإلفصاح المستمر عن  وينبغي أن تشتمل آليات الرصد والتقييم على ترتيبات خاصة). وعمليات اإلجراءات التصحيحية

وضمان مشاركتها المستنيرة، وكذا ) رجاال ونساء(المعلومات، والتشاور مع المجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصلية 
 .تنفيذ وتمويل أية إجراءات تصحيحية في عملية التقييم
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 قائمة المراجع المذيلة

 
 .الواردة في قائمة المراجع هذه التوجيهية والمبادئ الدولية باالتفاقيات ألداءا معيار في الواردة المتطلبات ترتبط

 
 بالشعوب األصلية ذات صلةو اتفاقيات منبثقة عن األمم المتحدة ست

 
 .تضم الالئحة أدناه اتفاقيات األمم المتحدة المتعلقة بقضايا الشعوب األصلية

 
 المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املةالمع ضروب من وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية  •
 المرأة ضد التمييز أشكال كافة على القضاء اتفاقية  •
 الطفل حقوق اتفاقية  •
 والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد  •
 والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد  •
 العنصري التمييز أشكال كافة على لقضاءل الدولية االتفاقية  •

 
 كما http://www2.ohchr.org/english/law :الموقع على المتحدة األمم عن المنبثقة الست االتفاقيات هذه روابط توجد
 لموقع ا على البلدان حسب االتفاقيات على التصديق وضعية حول معلومات توجد

 .http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id= 4&subid=A&lang=en 
 

 والمبادئ التوجيهية، المعاهدات واإلعالنات
 

. منظمة العمل الدولية، جنيف ."القبلية في البلدان المستقلةوبشأن الشعوب األصلية  االتفاقية". 1989. منظمة العمل الدولية
lex/convde.pl?C169-http://www.ilo.org/ilolex/cgi 

 
أمانة االتفاقية المعنية . 1992، "االتفاقية المعنية بالتنوع البيولوجي". 1992. أمانة االتفاقية المعنية بالتنوع البيولوجي

والئحة البلدان  االتفاقية، عن معلوماتيقدم هذا الموقع   http://www.cbd.int..بالتنوع البيولوجي، مونتلایر
 .مفيدة أخرى وخبراء التنوع البيولوجي الموقعين عليها، ومعلومات

 
 عن الناشئة للفوائد والمنصف العادل والتقاسم الجينية الموارد على الحصول بشأن جيهيةالتو بون مبادئ". 2002  ———

www.cbd.int/doc/publications/cbd-. مونتلایر االتفاقية المعنية بالتنوع البيولوجي، أمانة. "استخدامها
en.pdf-lsgd-bonn على والتدابير واإلدارية التشريعية التدابير وضع معلومات حول التوجيهية المبادئ تقدم هذه 
 .بذلك الخاصة التعاقدية الترتيبات ومناقشة وتقاسم فوائدها، الجينية الموارد على الحصول بشأن السياسات مستوى

 
 

.  معنية بالتنوع البيولوجي، مونتلایراالتفاقية ال. "التوجيهية ألكوي كونالمبادئ ". 2004 ———
 .en.pdf-brochure-www.cbd.int/doc/publications/akwe معلومات حول الطوعية تقدم هذه المبادئ 

 تؤثر على، المقترحة التي ستقع في، أو قد بالتطورات المتعلقة واالجتماعية والبيئية الثقافية اآلثار تقييمات إجراء
 .المحلية المجتمعات أو األصلية عادة الشعوب تستخدمها أو تشغلها التي المقدسة والمياه واألراضي المواقع

 
2011a ———   ."قرار(ناغويا  بروتوكول X/1 والتقاسم الجينية الموارد على الحصول بشأن) العاشر األطراف لمؤتمر 

 بالتنوع المتعلقة االتفاقية ".البيولوجي بالتنوع المتعلقة لالتفاقية استخدامها عن الناشئة للمنافع والمنصف ادلالع
 الموارد استخدام منافع اقتسام إلى الدولي االتفاق يهدف  . /http://www.cbd.int/abs. البيولوجي، نيويورك

فبراير  2وسيكون بروتوكول ناغويا مفتوحا للتوقيع من قبل أطراف االتفاقية من . عادلة ومنصفة يقةبطر الجينية

http://www2.ohchr.org/english/law
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=%204&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=%204&subid=A&lang=en
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C169
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf
http://www.cbd.int/abs/
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 بون مبادئ محل سيحل البروتوكول، فإنه هذا عندما تتم المصادقة على.  2012فبراير  1، إلى غاية 2011
 .التوجيهية

 
———  2011b ."الفكري للمجتمعات األصلية التراث الثقافي وم ضمان احترال للسلوك األخالقي ري:مدونة تغاريوايي

 .األمانة العامة لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مونتلایر  ".والمحلية
.http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12308 ي ناغويا، نابعة عن مؤتمر األطراف العاشر ف المدونة

 بالمعارف التقليدية والموارد فيما يتعلق المجتمعات المحلية واألصلية خاصة بالعمل مع وتقدم مبادئ توجيهية طوعية
 .التي تستخدمها

 
 . األمم المتحدة، جنيف". إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية. "2007. األمم المتحدة

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf 
 

، البنك الدولي، واشنطن OP 4.10. ور سياسات العمليات رقمـمنش ."الشعوب األصلية". 2005. البنك الدولي
 وموظفي المقترضين تؤكد هذه السياسة على حاجة p://go.worldbank.org/TE769PDWN0htt..العاصمة

 واستفادتها البنك، يمولها التي العمليات في مشاركتها وضمان معها، والتشاور األصلية، الشعوب لتحديد البنك الدولي
 السلبية على الشعوب األصلية، اآلثار ديضمان تفا كما تهدف هذه السياسة إلى. ثقافيا مالئمة بطريقة العمليات هذه من

 .اآلثار هذه وتخفيف تقليل ذلك، تعذر أو إن
 

 توجيهات إضافية
 

المجلس الدولي للتعدين . الشعوب األصلية والتعدين: دليل الممارسات الجيدة. 2010. المجلس الدولي للتعدين والمعادن
 http://www.icmm.com/library/indigenouspeoplesguide.. والمعادن، لندن

 
 .التوطين بإعادة المعنية العمل خطة إعداد دليل. 2001a . الدولية التمويل مؤسسة

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_si
te/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__13195776594

 على يشتمل كما التوطين، إعادة تخطيط عملية بشأن تفصيلية إرشادات لمكون من مئة صفحةالدليل ا هذا يقدم  24
 .الرصد وأطر ونماذج االستطالعات، بالتنفيذ، الخاصة القوائم المرجعية مثل أدوات عملية

 
———  2001b ."مؤسسة  ."لأنشطة األعما استدامة المجتمعات المحلية من خالل تحسين ممارسات: االستثمار في الناس

 . التنمية الدولية، واشنطن العاصمة
wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_sihttp://www1.ifc.org/wps/

te/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_investinginpeople__wci__
.1319578798743 

 .للمجتمعات المحلية هذه الوثيقة عبارة عن دليل موارد خاص بإنشاء برامج تنموية فعالة
 

، مؤسسة التمويل 3الممارسات الجيدة رقم  مذكرة. "بعاد االجتماعية لمشاريع القطاع الخاصمعالجة األ" .2003 ———
 .الدولية، واشنطن العاصمة

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_si
te/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__13195

78072859 
التي  االجتماعية على مستوى المشروع بالنسبة للمشاريع عبارة عن دليل للمارسين بشأن تقييم اآلثار هذه المذكرة

 .تمولها مؤسسة التمويل الدولية
 

http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12308
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
http://go.worldbank.org/TE769PDWN0
http://go.worldbank.org/TE769PDWN0
http://www.icmm.com/library/indigenouspeoplesguide
http://www.icmm.com/library/indigenouspeoplesguide
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_investinginpeople__wci__1319578798743
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_investinginpeople__wci__1319578798743
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_investinginpeople__wci__1319578798743
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__1319578072859
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__1319578072859
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__1319578072859


  
 
 

 
 

24 

 المذكرة التوجيهية السابعة
 الشعوب األصلية

 
 2012كانون الثاني /يناير 1

مؤسسة  للجهات المتعاملة معأسئلة وأجوبة  :والقطاع الخاص 169رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية " .2007  ———
 .، واشنطن العاصمةمؤسسة التمويل الدولية  ."التمويل الدولية

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_s
ite/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_ILO169__WCI__13
19577902926?id=f6b6410048d2f0ef8d17bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=T

E=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONERUE&CACH
.&SRV=Page 

 البلدان التي صادقت على التي تعمل في مؤسسة التمويل الدولية للجهات المتعاملة مع بمثابة دليل عملي هذه المذكرة
 .األصلية والقبلية بشأن الشعوب 169االتفاقية رقم 

 
 األسواق في أعمال القائمة بأنشطة للشركات الجيدة الممارسات يلدل :المباشرة المصلحة أصحاب مشاركة .2007  ———

 .مؤسسة التمويل الدولية: واشنطن العاصمة. الناشئة
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_s

ainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagite/IFC%20Sust
ement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM

_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECT
ORCACHE=NONE&SRV=Page جتمعات الم مع مناهج وأشكال جديدة للمشاركة هذا الكتاب يشرح

 .المتأثرة المحلية
 

 .مؤسسة التمويل الدولية :العاصمة واشنطن .دليل معالجة الهجرة الناتجة عن المشروع :الناسو المشاريع. 2009  ———
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_s
ite/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_Inmigration__WCI_
_1319576839994?id=2277158048d2e745ac40bd4b02f32852&WCM_Page.Reset

All=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=N
.ONE&SRV=Page جرة الناجمة عن المشاريع، وآثارها اله طبيعة يستكشف موارد الكتاب بمثابة دليل هذا

 .الشعوب األصلية، بما في ذلك على المجتمعات المضيفة المحتملة
 

منظمة العمل . "دليل): 169رقم (القبلية بشأن الشعوب األصلية و منظمة العمل الدولية اتفاقية". 1989. منظمة العمل الدولية
http://www.ilo.org/indigenous/Resources/ Guidelinesandmanuals/lang--. الدولية، جنيف

WCMS_088485/index.htm--en/docName اتفاقية حول مفيدة وإرشادات يقدم هذا الدليل تعاريف 
 .والقبلية األصلية بالشعوب بشأن 169 رقم الدولية العمل منظمة

 
منظمة العمل  مشروع بحث لمحة عامة عن". 2009. الشعوبلحقوق اإلنسان وواللجنة اإلفريقية  منظمة العمل الدولية

  فيحقوق الشعوب األصلية ل الدستورية والتشريعية حمايةالشعوب حول اللحقوق اإلنسان و واللجنة االفريقية الدولية
 .منظمة العمل الدولية: جنيف. "دا إفريقيابل  24
--en/docName--http://www.ilo.org/indigenous/Resources/Publications/lang

WCMS_115929/index.htm 
 

 .األمم المتحدة، نيويورك. "قضايا الشعوب األصليةمجموعة أدوات الموارد بشأن  2008 ." .األمم المتحدة
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/resource_kit_indigenous_2008.pdf

. 
ضمان حقوق ومشاركة نساء : لمحة سريعة. "2004. ئة منظمة األمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةهي

صحيفة وقائع هيئة منظمة األمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هيئة منظمة ". الشعوب األصلية
 .الجنسين وتمكين المرأة، نيويوركاألمم المتحدة المعنية بالمساواة بين 

.http://www.unifem.org/materials/fact_sheets.php?StoryID=288 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_ILO169__WCI__1319577902926?id=f6b6410048d2f0ef8d17bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_ILO169__WCI__1319577902926?id=f6b6410048d2f0ef8d17bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_ILO169__WCI__1319577902926?id=f6b6410048d2f0ef8d17bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_ILO169__WCI__1319577902926?id=f6b6410048d2f0ef8d17bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_ILO169__WCI__1319577902926?id=f6b6410048d2f0ef8d17bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_Inmigration__WCI__1319576839994?id=2277158048d2e745ac40bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_Inmigration__WCI__1319576839994?id=2277158048d2e745ac40bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_Inmigration__WCI__1319576839994?id=2277158048d2e745ac40bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_Inmigration__WCI__1319576839994?id=2277158048d2e745ac40bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_Inmigration__WCI__1319576839994?id=2277158048d2e745ac40bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www.ilo.org/indigenous/Resources/%20Guidelinesandmanuals/lang--en/docName--WCMS_088485/index.htm
http://www.ilo.org/indigenous/Resources/%20Guidelinesandmanuals/lang--en/docName--WCMS_088485/index.htm
http://www.ilo.org/indigenous/Resources/%20Guidelinesandmanuals/lang--en/docName--WCMS_088485/index.htm
http://www.ilo.org/indigenous/Resources/Publications/lang--en/docName--WCMS_115929/index.htm
http://www.ilo.org/indigenous/Resources/Publications/lang--en/docName--WCMS_115929/index.htm
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/resource_kit_indigenous_2008.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/resource_kit_indigenous_2008.pdf
http://www.unifem.org/materials/fact_sheets.php?StoryID=288
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