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نقش صنعت نفت و گاز در تحدید حقوق مردم بومی نسبت به
زمینها و داراییهای فرهنگی
جعفر نوری ،*1زهره

تیموری2

چکیده
امروزه با گسترش فزایندۀ تقاضای جهانی برای انرژی ،منابع انررژی ماننرد ن ر و گراز ا ر
بسزایی یافتهاند .اما دست ابی به این منابع مهم ،مستلزم است اده از زم ن ا و دارایی ای مردمی
اس که در محدودۀ این منابع زندگی میکنند .این مردم شرایط ویژهای دارنرد ،کره انراا را در
گروه مت ایزی از مردم قرار مید د و باید مورد توجه قرار گ رند .تعلقات مذ بی ،سرنتی ،امررار
معاش و مانند اا از مواردی اس که این زم ن ا را برای این مردم بومی بس ار مهم میگردانرد
و ارتباطات اناا را محکمتر میسازد .اینکه ورود صنع به قل رو این مردم برومی گوونره بایرد
صورت گ رد و ایا این مردم میتوانند نقشی در انتخاب ایرن ررروژه را داشرته باشرند یرا رر،
ررسشی اس که در ری راسخ ان م .الزاماتی که حقوق بر نال لر بررای ح رق حقروق بوم راا
تع ن کرده ،الزام به ا ذ رضای و مشورت از بوم اا اس که مسئول دول ا را در ری دارد.

کلیدواژگان
حقوق مردم بومی ،دارایی ای فر نوی و سنتی ،زم ن ا و دارایی ا ،صنع ن

و گاز.

 .1استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم س اسی دانشواه تهراا (نویسندۀ مسئول).
 .2کارشناسیارشد حقوق ن و گاز ،دانشکدۀ حقوق و علوم س اسی ،دانشواه تهراا ،تهراا ،ایراا.

Email: jafarnory@ut.ac.ir

Email: z.taimoori@gmail.com
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مقدمه
ارتباط صنع ن و گاز و مردم بومی در گند د ۀ ا ر بهدل افزایش تقاضا برای ن گراز و
انجام اکتشافات گسترده در زم ن ا و قل رو ای مردم بومی به طرز گش و ری گسرترش ر ردا
کرده اس  .اگرگه شرک ای ن تی برای انجام فعال ای ود ملزم به در نظرر گررفتن افرراد
متأثر از بهرهبرداری ای ن تیاند ،مردم بومی ویژگی ای اص و منحصربهفردی دارند که انراا
را مت ایز میگرداند .ازاینرو ،مردم بومی مورد نظر این مقاله نباید با مرردم برومی یرن من قرۀ
ز در دا ین کشور یکساا انواشته شود ،گو اینکه در مورد قشر ا ر ن رز امت از رای
ن
اصی از سوی مقنن و مقامات ملی از ج له در کشور مرا ا تصراص یافتره باشرد کره در ایرن
صورت اا م میتواند در نوع ود موضوع م العۀ رشتۀ دیور یا حداق تحق ر دیورری قررار
رز در برابرر ب وانوراا و
گ رد ،زیرا منظور ما از مردم بومی شام ت ام اتباع ین کشرور ن ر
استع ارگراا ارجی اس که به ر ترت ب وارد کشور شده و بهجای تخص ص منابع زیرزم نی
به مردم بومی ،از اا منابع برای مقاصد شخصی یا س اسری و اقتصرادی ودشراا بهررهبررداری
میکنند و مردماا بومی را از اا محروم میگردانند که در ایرن صرورت ابلرب مشر ول حقروق
ب ن ال ل ع ومی بوده و در این مقاله م صرفاً از این نظر م العه شده اس  .بنابراین ،بهمنظرور
بررسی حقوق مردماا بومی در این مقاله فقط از رویکرد حقوق ب نال ل است اده شده تا حقوق
و مزایای اصی که در اسناد ب نال للی 1برای انهرا درنظرر گرفتره شرده شناسرایی و در سر
دا لی معرفی شود ،زیرا مردم بومی در حقوق ب نال لر دارای حقروق راص رود بروده و در
بس اری از موارد این دول ا ستند که وظ ۀ ح ق حقوق مردم بومی را برر عهرده دارنرد .در
حقوق ب نال ل الزامات اصی برای دول ا و شرک ای ن تی تعریف شده اس  .این الزامرات
شام مشورت با مردم بومی تح تأث ر و ا ذ رضای از اناا برای انجام فعال ای ن تی اس
که در ادامه با ت ص ب شتری به اا وا م رردا  .از سوی دیور ،مردم بومی با ویژگی رای
ویتی اص ،ن اد ا و مکاا ای سنتی و فر نوی از سایر مردم مت ایز میشوند؛ سبن زنردگی
مت اوت ود را دارند؛ در ب شتر موارد به زم ن رای رود وابسرتهانرد و ایرن زمر ن را ،ویر
فر نوی و اجت اعی و اقتصادی اناا را تشک مید د؛ در طول تاریخ دگار تبع ضات گسرترده
 .1این اسناد ب ن ال للی م کن اس به تنظ م بعد اقتصادی حقوق مردماا بومی مبادرت ورزیده باشد که طبعاً در
این مقاله م حسب مورد از اا است اده میشود یا این اسناد م کن اس به جنبه ای س اسی حقوق مردماا
بومی رردا ته باشند و تکال ی را برای دول ا در نظر بو رند که اا ن ز در جای مناسب ود مورد استناد
قرار میگ رد .چن ن اسناد ب ن ال للی در جای دیور در مورد ابعاد فر نوی حقوق بوم اا اظهارنظر کرده و
مسل اً در این مقاله به انها ن ز استناد شده اس  .ازاینرو یکپارگه بودا اسناد ب نال للی از جه رردا تن به
ابعاد مختلف موضوع مقاله محرز اس و نکتۀ دیوری در این صوص به ذ ن متبادر ن یشود ،مور اینکه
مخاطباا مقاله اعم از داور محترم و وانندگاا عزیز مقصود دیوری داشته باشند.
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شدهاند؛ در نت جه این مشخصه ا می تواند مردم بومی را در معرض گالش ایی در برابر صرنع
ن و گاز قرار د د .بنابراین مردم در صنع ن ر و گراز ن ازمنرد توجره و بررسری برا دیردگاه
تازهای ستند تا زوایای مختلف این گالش ا را مشخص گرداند .در این رژو ش عالوهبر بررسی
مردم بومی و حقوق اناا به مزایا و معایبی که صنع ن و گاز برای بوم اا به راه مریاورد،
رردا ته وا د شد.

شناسایی مردم بومی و مبانی حقوق آنها
برای شناسایی حقوق بوم اا و انچه این حقوق را شک مید د ،ابتدا باید به این ررسش راسرخ
د م که مردم بومی گه کسانی ستند؟ رس از رردا تن به این م هوم ،مآالً به بررسری حقروق
بن ادین اا ا بپردازیم.

 .1معیارهای تشخیص بومیان
مردم ،جوامع و مل ای بومی ،گرو ی با تداوم تاریخیاند که حتی رس از گسرترش اسرتع ار و
سل ۀ قدرت ای دیور بر قل روشاا این تداوم را ح ق کردهاند ،اما در حال حاضر جوامع بالرب
را تشک ن ید ند و برای ح ق فر نگ ا و سنن و اداب و رسوم و انتقرال اا بره نسر رای
بعدی ود تالش میکنند .باید توجه شود که واژۀ مردم بومی از لحاظ مصداقی میتواند شرام
انواع گوناگوا و بس ار گستردهای شود که ر کدام با دیوری ت اوت ای بس اری دارند.
برای تشخ ص مردم بومی ،مع ار ای ع نی عدیدهای به شرح ذی رر شب نری شرده اسر ؛
اگرگه نبود بر ی از این مع ار ا لزوماً به معنای بومی نبودا اا جامعه یا مردم نخوا د بود:
 اشغال زم ن ا و قل رو ای ابا و اجدادی (یا حداق بخشی از انهرا) از زمراا رای
قب از ح لۀ جوامع استع ارگر و مع والً نوعی ارتباط معنوی ب ن مرردم برومی و
زم ن ا در نظر گرفته میشود؛
 اص و نسب مشترک با ساکناا اول ه و اصلی زم ن ا؛
 تداوم تاریخی در سکون و اشغال این زم ن ا (م کرن اسر ایرن مرردم توسرط
اشغالورانی از این زم ن ا ب روا رانده شوند ،اما نوز ادعای مالک این زم ن را
را دارند)؛
 داشتن فر نگ ،مذ ب یا زباا اص و ح اظ از انها؛
 داشتن س ستم حکومتی مختص به رود و نهاد رای اجت راعی برر رایرۀ قروان ن
عرفی؛
 ح اظ و توسعه و انتقال فر نگ و سنن و زم ن ای اجدادی به نس ای بعدی
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براسرا الوو رای فر نورری ،نهاد رای اجت راعی و نظررام حقروقی (
.)Federico: 2008:75-77
از سوی دیور این ویژگی ا مردم بومی را در معرض گالش رای توسرعه و ترأث رات صرنایع
ن و گاز یا سایر صنایع استخراجی در قل ررو انراا قررار مرید رد .در حق قر مرردم برومی
میتوانند بهعنواا ذین عاا اص صنع ن و گاز با ویژگی رای منحصرربهفررد مرورد توجره
باشند ( indigenous Peoples and the oil and gas industry Context, issues and emerging
)good practice,IPIECA: 5-6

Lenzerini,

 .2شناسایی حقوق مردم بومی نسبت به زمینها و داراییهای فرهنگی
حقوق مردم بومی امروزه در قوان ن و مقررات بس اری از کشور ا و حقوق ب نال ل به رسر
شنا ته شده اس  .اگرگه حقوق بوم اا به ح نسب به زمر ن را و دارایری ایشراا منحصرر
ن ی شود ،انچه ب ش از ه نوام انجام رروژه ای صنعتی تح تأث ر قررار مریگ ررد ،ر ن
زم ن ا و دارایی اس ؛ صنع از ر نوعی که باشرد ،مریتوانرد محر ط زیسر و دارایری رای
فر نوی مردم بومی را نابود کند .بنابراین در اص موضوع یعنی تخریب مح ط زندگی فر نوری
و اجت اعی مردم بومی ت اوتی ب ن صنع ن و گاز و دیور صرنایع اسرتخراجی وجرود نردارد؛
بهطوریکه حتی سا وساز ای گسترده مانند جادهسازی ن ز میتواند گن ن اثاری بر زنردگی
ز ابلب بره درامرد ایرن صرنع
مردم بومی داشته باشد .اما از انجا که اقتصاد کشور ای ن
وابسته اس و مردم بومی توقع دارند از این مو ب الهی و منبع زیرزم نی بهحد کافی بهرهمند
ش وند ،ل کن درامد این صنع در طول تاریخ بره انحرای مختلرف مرورد سوفاسرت ادۀ ب وانوراا
سل هطلب واقع شده و بهتبع اا مورد توجه مراجع حقوقی و س اسی بر نال للری قررار گرفتره
اس  ،بدوا اینکه در حقوق ن و گاز کشور ما نسب به اا قانوا اصی وضع شرده باشرد یرا
م العات عل ی گستردهای بهمنظور تب ن گرارگوب حقروقی اا انجرام گرفتره باشرد .ازایرنرو
بهمنظور اقتبا یافته ای حقوقی ب نال للی و نهادینه سا تن انهرا در حقروق دا لری در ایرن
مقاله اساساً به بررسی حقوق مردماا بومی نسب به این صنع رردا ته شود .در نت جه در این
بند حقوق مردم بومی در زم نۀ زم ن ا و دارایی ای فر نوی و سرنتی در صرنع ن ر و گراز
بررسی میشود.

 .1 .2داراییهای فرهنگی و سنتی
انچه از حقوق بوم اا در صنع و بهویژه صنایع استخراجی مانند ن

و گاز مرورد توجره قررار
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میگ رد ،ب شتر مرتبط با دارایی ا و زم ن ایی اس که درگ ر رروژه ای صنعتی میشود 1.امرا
تعریف دق قی از اماکن مقد یا دارایی ای فر نوی و سنتی وجود ندارد؛ رر دو انهرا م کرن
اس بهعنواا منابع فر نوی یا م راث فر نوری شرنا ته شروند و محسرو و ب رمحسرو و
شام موقع ای جغراف ایی باشد .بانن جهانی منابع فر نوی مادی را بهعنرواا اشر ای قابر
انتقررال یررا ب رقاب ر انتقررال ،امرراکن ،سررا تار ا و ویژگرری ررای طب عرری و منرراظر کرره ا ر
باستااشناسانه ،فس شناسی ،تاریخی ،مع اری ،مذ بی ،زیباشناسی یرا دیورر مروارد فر نوری
داشته باشد ،تعریف میکند.
اگر ب رم کن نباشد ،بس ار سخ اس که اماکن مقد را بردوا مشرورت و کرری برا
مردمی که اا را مقد در نظر میگ رند ،شناسایی کرد .عالوهبر این اماکن مقد م کن اس
محدودی در دسترسی یرا رروتکر رای اصری داشرته باشرند .در کنوانسر وا رای الرزاماور
ب نال للی ،اعالم ه ای ب رالزاماور و توص هنامه ا ،حقوق ب نال ل ح مردم بومی در ح اظر
و دسترسی به اماکن مقد را شناسایی کرده اس  .اسناد سازماا مل گستردهترین ح ایر از
این ح را ارائه میکنند .اعالم ۀ جهانی حقوق بشر 2سند مؤسس حقوق بشر ،التزام جهانی بره
احترام حقوق بشر را ایجاد میکند .اگرگه اعالم ۀ حقوق بشر بهوضوح از اماکن مقد ح ایر
ن یکند ،ح ایتش از حقوق اموال (مادۀ  ،)11مذ ب (مرادۀ  )11و فر نرگ جامعره (مرادۀ )21
رایه و مبنای شناسایی حقوق مردم بومی نسب به اماکن مقد را ایجاد کرده اس  .دو م ثراق
سازماا مل ح ای ب رمستق م از اماکن مقد بر رایۀ ح تع ن سرنوش را ارائه میکننرد.
م ثاق ب نال للی حقوق س اسی و مردنی 9و م ثراق بر ن ال للری حقروق فر نوری ،اجت راعی و
اقتصادی 4در مادۀ  1ب اا میدارند :ۀ مردم ح تع ن سرنوش ود و ح رس دگی ازادانه
به ثروت ا و منابع طب عی ود را دارند .م ثاق س اسی مردنی کره از عضروی ب شرتر کشرور ا
بر وردار اس  ،از ازادی مذ ب (مادۀ  )11و حقوق اقل را در بهررهمنردی از فر نرگ رود،
بهمنظور اشاعه و انجام امور مذ بی ،یا است اده از زباا ح ایر مریکنرد (مرادۀ  .)21مرادۀ 21
 .1در بادی امر م کن اس این سؤال به ذ ن واننده ور کند که صنع ن و گاز از ح ث حقوق مردم بومی
گه ت اوتی با صنایع دیور دارد و گرا در عنواا مقاله صرفاً به این صنع اشاره شده اس  .در راسخ باید گ که
ت ام صنایع بهنوعی از جهات مختلف م کن اس وجوه اشتراک داشته باشند ،ک ااینکه وجوه افتراقی ن ز میتواا
ز ع وماً به درامد این صنع وابسته اس و
در مورد انها تصور کرد ،اما از انجا که اقتصاد کشور ای ن
مردم بومی توقع دارند از این مو ب الهی و منبع زیرزم نی بهحد کافی بهرهمند شوند ،ل کن درامد این صنع
در طول تاریخ به انحای مختلف مورد سوفاست ادۀ ب وانواا سل هطلب واقع شده و بهتبع اا مورد توجه مراجع
حقوقی و س اسی ب نال للی قرار گرفته اس  .ازاینرو بهمنظور اقتبا یافته ای حقوقی ب نال للی و نهادینه
سا تن انها در حقوق دا لی در این مقاله حقوق مردماا بومی نسب به این صنع بررسی شده اس .
2. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
3. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
4. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
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م کن اس بهوس لۀ مجوز دول برای توسعه در زم ن ای مردم بومی نقض شرود .کنوانسر وا
ب نال للی رفع ر گونه تبعر ض نرژادی ،1تبعر ض براسرا نرژاد را م نروع اعرالم مریکنرد ،و
کنوانس وا یونسکو در مورد حراس از م راث فر نوی نامل و  2از دانش فر نوی و رویه رایی
که م کن اس مرتبط با مناظر طب عی اص باشند ،ح ای میکنرد ( R Butzier, Stuart, M
.)Stevenson: 2014:300-301

 .2 .2حقوق نسبت به زمینها
حقوق مردم بومی نسب به زم ن ا را از سوی دیورر مریترواا از دو دیردگاه حاک ر و حر
مالک بررسی کرد .بر ی قانونوذاری ای ملی حقوق اصی را بررای مرردم برومی در قروان ن
ود قائ شده اند .برای مثال در دو د ۀ گذشته ب شتر کشور ای امریکای الت ن ،حقوق راص
مردم بو می را در قوان ن اساسی ود مورد توجه قرار داده و اصرالحاتی در قرانوا اساسریشراا
انجام گرفته اس  .در کانادا و استرال ا ن ز دادگاه ا حقوق مردم بومی را براسا عنرواا "سرکنۀ
اول ه و اصلی "9شناسایی کردهاند .با این حال شناسایی و ح ای از حقوق مردم بومی برا توجره
به ر ش نه و زم نه ای ملی ر کشوری مت اوت اسر  .بررای مثرال ،در مرورد زمر ن رایی کره
بوم اا اشغال کردهاند ،ب ن کشور ا و حتی در بخش ای مختلف یرن کشرور از نظرر قروان ن و
نحوۀ بر ورد ت اوت ای بس اری وجود دارد .در مورد رروژه ای ن و گاز م کن اس دول را
در زم نۀ منابع زیرزم نی ح مالک داشته باشند (یا ا ت ار ادارۀ منابع زیرزم نی) ،ولری ایرن
مردم بومیاند که ح دسترسی و کنترل و ادارۀ زم ن ا را دارند .البتره در مروارد نرادر م کرن
اس مردم بومی در زم نۀ منابع زیرزم نی و ود زم ن ح اع رال کنتررل و مالک ر داشرته
باشند و میتوانند تع ن کنند که رروژه ای ن و گاز در کجا و در گه شرای ی انجام گ رنرد و
اند .این در حالی اس که در قوان ن بعضی کشرور ا ر ح حقری بررای
دارای حدی از حاک
مردم بومی در زم نۀ زم ن ا در نظر گرفتره نشرده اسر  .اگرگره برا وجرود ت رام ت راوت را و
شرنا تن حقروق مرردم برومی ،امرروزه
ا تالفات موجود ب ن کشور ا در رذیرش و به رسر
کشور ا به اینکه حقوق مردم بومی را وارد قانونوذاری ای ود کنند،گرایش دارند .این موضوع
میتواند به گوونوی دسترسی شرک ا به زم ن ا و قل رو ای مردم بومی در رروژه ای ن و
گاز تأث رگذار باشد .این واقع متقابالً در س استوذاری را و رطمشری رایی کره کشرور ا در
رذیرش شرک ا و رروژه ایشاا ،دنبال می کنند ،کامالً مؤثر اس  .بررای مثرال دولر بول روی
برام به مردم بومی در ررروژه رای
به تازگی مقرراتی را در مورد رضای و مشارک و رردا
1. The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.
2. The UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.
3. Aboriginal title.
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ن ر و گراز در قل ررو انراا ،مقررر کررده اسر (

Indigenous Peoples and the oil and gas

 .)industry Context, issues and emerging good practice,IPIECA: 10در حقروق ایرراا،
مستق قائ نشردهانرد و در
حگونه حاک
برای ح گروه یا ج ع تی در متوا قانونی ح
قانوا اساسی و قانوا ن  1932اینکه منابع ن تی در ا ت ار حکوم اسالمی اس  ،ذکر شرده
اس  .اص  44قانوا اساسی زم ن ای موات و ر اشده و کوه ا و دره ا جنور را و ن زار را و
ۀ انچه میتواا بهعنواا زم ن ا و
ب شه ای طب عی و مراتعی را که حریم ن س  ،در حق ق
قل رو بوم اا برش رد ،در ا ت ار حکوم اسالمی میداند تا براسا مصرال عامره ع ر کنرد.
بدین معنا که قوان ن ما ح حاک تی را برای مردم و گروه ای دیور در اجازه به صنع ن و
گاز برای فعال شناسایی ن یکند.
اما از دیدگاه ح مالک  ،ر کشوری م کن اس قواعد و قوان ن مخرتص رود را داشرته
باشد .اگر زم ن ای متعل به مردم بومی دارای منابع معدنی باشد ،اینکه ر دولتری گوونره برا
مالکاا زم ن ا بر ورد میکند ،بسته به س اسر رای قانونورذاری اسر کره بره رویکرد رای
مت اوتی منجر می شود .اگر در ایاالت متحده منابع ن تی موجود تابع مالک زم نی اس که در
اا کشف شده و مالن زم ن ،مالن منابع اا ن ز اس  ،در حقوق ما منرابع ن تری جرزف ان رال و
ثروت ای ع ومی اس و با اینکه دول مالن انها ن س  ،امرا ایرن بخرش را اداره مریکنرد ،در
نت جه اگر منابعی در محدودۀ امالک شخصی باشد ،میتواا گ ر در نهایر ق ر اا زمر ن
بدوا محاسبۀ معادا و منابع موجود در اا به افراد رردا میشرود و ترا امرروز ت راوتی بر ن
افرادی که وابستوی اصی به زم ن ا دارند و بهنوعی بومی محسوب میشوند و دیور افراد قائ
نشدهاند .در نت جه ااطورکه از قوان ن مذکور برمیاید ،میتواا گ که حقوق مرردم برومی
نسب به زم ن ا و دارایی ایی که سنتی و فر نوی محسوب مریشروند ،در سر جهرانی بره
شنا ته شده و تالش ایی برای ح ای از انها انجام گرفته اس  ،امرا ایرن موضروع در
رس
کشور ما اندکی مت اوت اس .

مزایا و الزامات صنعت نفت و گاز برای مردم بومی
انچه امروزه ب ش از ر ش ،در زم نۀ حقوق مردم بومی در صنع ن و گراز م ررح مریشرود،
الزاماتی اس که صنایع استخراجی در مواجهه با بوم اا و زم ن ا و دارایی ایشاا ،موظرف بره
انجام انها ستند .مردم بومی با توجه به سابقه و ر ش نۀ تاریخی حقری نسرب بره زمر ن را و
دارایی ا و اماکن مقد دارند که بهوس لۀ منابع مختلف حقوقی که مشورت برا مرردم برومی را
ملزم می دانند یا اا را توص ه میکنند ،ح ای میشود ( ااطورکه مقامرات و اسرناد رسر ی
مسئول ح اظ از دارایی ای فر نوری و تراریخیانرد) .ایرن منرابع شرام قروان ن ،معا ردات،
اعالم ه ا و دیور اسناد قاب اع ال براسا داوطلبانه یرا اجبراری برودا اسر  .در ایرن بخرش،
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مشورت و بهدس اوردا رضای قبلی و اگا انه و ازادانۀ مردم بومی با توجه به وظایف و حقوق
صنایع استخراجی بررسی میشود.

 .1الزام مشورت و اخذ رضایت قبلی و آزادانه و آگاهانه
مشورت و بهدس اوردا رضای ازادانه و اگا انه ،وظ های اس کره رم برر دولر را و رم
فعاالا ب ردولتی محول شده اس  .تعریف مشورت در مادۀ  1کنوانس وا سازماا ب نال للی کار
مقرر شده « :مشورت در راستای اجرای این کنوانس وا باید انجام شود ،راه با حسن ن و به
ش وه ای مناسب با اوضراع و احروال ،برا ردی رسر دا بره توافر یرا رضرای نسرب اقردامات
ر شنهادی» .شرک ا و مردم بومی ابلب درک مت اوتی از فعال رای کرافی و مناسرب بررای
دست ابی به رضای و مشورت دارند .بهطور کلی مشورت فرایندی اس که در اا دولر را بره
شک ان رادی یا در ارتباط با شرک ا در ری است اده از زم ن ا ستند و با مردم برومی تحر
تأث ر رروژه ای توسعهای در این زم نه بحث میکنند .سازوکار ویژۀ سازماا مل متحد در مورد
حقوق مردم بومی 1رضای قبلی و ازادانه و اگا انه را وظ ۀ دول تعریف میکند که بره مرردم
بومی ح می د د تا به شک مؤثر نت جۀ تص مگ ری را مشخص کنند ،نه صری داشرتن ایرن
ح که در این فرایند مشارک کنند .مشورت باید از لحاظ فر نوری مناسرب و رضرای شرام
شروط مورد تواف باشد .رضای تواف نامهای اس که مردم تح تأث ر رروژه اجازۀ ادامرۀ اا را
مری د نرد .حسرن ن ر و احتررام متقابر اساسری و ضرروری اسر ( R Butzier, Stuart, M
.)Stevenson:2014:305-308
منابع حقوق ب نال ل بهدس اوردا رضای و انجام مشورت را وظ ۀ دول را مریدانرد.
اعالم ۀ سازماا مل در مورد حقوق مردم بومی م هوم مشرورت و رضرای را در مرواد مختلرف
مرتبط با حقوق مردم بومی نسب به زم ن ا و قل رو ا ،بررسی میکند :مشورت ن ازمند ایجراد
فرایندی اس تا حقوق مردم بومی که به زم ن ا و قل رو ا وابستهاند ،شام مالک یا در ب رر
این صورت اسرت اده و اشرغال ایرن زمر ن را را شناسرایی و مقررر گردانرد (مرادۀ  )21و ایجراد
سرازوکاری برررای دسترسرری و بازگردانرردا اشر ای ای نرری و بقایررای انسررانی باشررد (مررادۀ .)12
کنوانس وا  113سازماا ب ن ال للی کار ،مشورت قب از قانونوذاری یا تص ات اداری مؤثر برر
مردم بومی (مادۀ ()1(1الرف)) و قبر از بهررهبررداری از منرابع معردنی (مرادۀ  ))2(14را ملرزم
میداند .کنوانس وا امریکایی ،در مادۀ  )2(21محروم کردا افراد از اموال دارایی ایشاا برهجرز
سارت منص انه به دالی دمات ع ومی یا ن ع ع ومی ،و در مواردی که م اب برا
با رردا
2
قانوا باشد ،م نوع کرده اس  .عالوهبر این م ثراق جهرانی سرازماا ملر  ،کره حردود 12222
1. The United Nation’s Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples.
2. The UN Global Compact.
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شرک از اا ح ای کردهاند ،بهعنواا گارگوبی برای توسعۀ اصول اص قاب اع ال در مرورد
مردم بومی در برابر شرک ا دم میکند .اصول  1و  2م ثاق جهانی حقوق بشرر را راب
قرار مید د ،درحالیکه ب اا میکند :کسبوکار ا باید ح اظ از حقوق بشری را که بهصرورت
ب نال للی اعالم شده ،ح ای کنند و به انها احتررام بوذارنرد؛ و م رئن شروند کره در نقرض
حقوق بشر مشارک ن یکنند .برنامۀ  ،121که محصول کن رانس سازماا مل در مرورد محر ط
زیس و توسعه 2در  1332اس  ،به مردم بومی در زم نۀ ا دای توسعۀ رایدار اشاره میکند ( R
.)Butzier, Stuart, M Stevenson: 2014:320
بانن ای ب نال للی و من قهای توص هنامه ایی منتشر کردهاند که مستلزم مشورت و ا رذ
رضای اگا انه و ازادانه اس  .بانن توسعۀ اس ایی 9توسعۀ برنامۀ مردم بومی را برای رروژه ای
که تأث رات محدود یا گستردهای بر مردم بومی دارند ،الزم میداند و ب ان ۀ رطمشری امن ر 4
اا ،مشورت با معنا و رضای مردم بومی را ،در مورد رروژه ایی که بر حقوق مردم برر زمر ن را
تأث ر میگذارد ،الزم میداند .بانن توسعۀ ب نامریکایی 4برنامه ای ع لی در مورد مردم بومی و
استراتژی اصی در مورد توسعۀ بوم اا دارد .این برنامه شام تعهد بره تقویر فراینرد دولتری
مشورت راه با حسن ن و در نظر داشتن اصول کلی رضای ازادانه و اگا انه اس و توسعۀ
ین نظام رس دگی بره شرکایات محلری را ملرزم مری دانرد .بانرن اروررایی بازسرازی و توسرعۀ1
س اس ایی در مورد مردم بومی دارد و الزامات اجرایی ش ارۀ  11اا ن از به احترام بره حقروق
مردم بومی را توسط رروژه ای بخش صوصی مورد اشاره قرار مید د :با ذکر اعالم ۀ سرازماا
مل در مورد حقوق مردم بومی ،ا ذ رضای ازادانه و اگا انه را برای فعال ر رایی کره شرام
رروژه ای مؤثر بر زم ن ای بومی و سنتیاند ،الزم میداند .بانن جهانی و صرندوق بر نال للری
رول ن ز مشورت را برای رروژه ایی که بر مردم بومی تأث ر میگذارند ،ضروری میداننرد .برنامرۀ
اجرایی بانن جهانی ،مشورت ازادانه و اگا انه و ر ش ن را برای رروژه رایی کره توسرط ر ن
بانن تأم ن مالی شدهاند و بر مردم بومی تأث رگذارند ،الزامی تلقی میکند .مجرری ررروژه رایی
که بر زم ن ا و منابع طب عی تأث رگذارند ،باید ارزش رای معنروی و فر نوریای را کره مرردم
بومی برای زم ن ا قائ اند ،مدنظر قرار د ند و برنامۀ جامعی برای مردم بومی و تنظ م اقدامات
ررود بررا توجرره برره تررأث رات اا بررر مررردم بررومی امرراده کننررد ( R Butzier, Stuart, M
.)Stevenson:2014: 320-322
1. Agenda 21.
2. United Nations Conference on Environment and Development.
3. The Asian Development Bank.
4. Safeguard Policy Statement(SPS).
5. The Inter-American Development Bank.
6. The European Bank for Reconstruction and Development.
7. Performance Requirement 7.
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ح مشورت و رضای ازادانه و اگا انه ،رااطورکره بره حقروق مقررر در کنوانسر وا 113
سازماا ب نال للی کار ،کنوانس وا امریکایی و اعالم ۀ حقوق بشرر در مرورد حقروق مرردم برومی
مرتبط اس  ،به تازگی توسط دیواا ب ن امریکرایی حقروق بشرر در ررونردۀ ک چ روا ،مرردم برومی
سارایاکو ،عل ه اکوادور 1تحل شده اس  ،رروندهای که اع ای امت از توسط دول به یرن شررک
ارجی ن تی را بدوا انجام مشورت اول ه یا بهدس اوردا رضرای مرردم برومی کره زمر ن رای
اجدادی انها در محدودۀ امت از اع ایی بوده اس  ،به گالش میکشد .ایرن دادگراه ب راا کررد کره
شنا تن حقوق انهرا نسرب
احترام به ح مشورت مردم بومی و جوامع قب لهای دق قاً به رس
به فر نگ و وی فر نویشاا اس  .مشورتی که با استاندارد ای حقوق بشر ب نال ل و حقروق
ب نال ل  ،م ابق دارد ،باید شام مشارک مؤثر دول مردم بومی و ن اینردگاا سررمایهگرذاراا
باشد .این موضوع شام تعهد به مشورت با جوامع مرذکور بره شر وهای کره فعرال و م لرع بروده،
م اب با عری ا و اداب و رسومشاا ،و فرایندی راه با حسن ن و از لحراظ فر نوری مناسرب
اس که بهصورت رراکنده و در زماا ای مختلف از سوی مراجع مررتبط بر نال للری بره تصرویب
رس ده یا ضرورت مشورت با مردم بومی در رروژه ای ن و گاز بهطور کلی در انهرا مرورد تأک رد
قرار گرفته اس ؛ امری که ایجاد انسجام و نظم من قی ب ن این اسناد رراکنده را دشروار سرا ته و
نویسندگاا مقاله بهناگار به ن ونه ای مهم اا اشاره کردهاند تا از قل رو اصلی موضوع مبحوثعنره
ارج نشوند (.)R Butzier, Stuart, M Stevenson:2014:313-314

 .2فرصتهای صنعت نفت و گاز برای توسعۀ پایدار
رروژه ای صنعتی ن و گاز ،مع والً فرص ایی برای مردم بومی برای مشرارک در صرنع و
اقتصاد فرا م میکنند و این می تواند را ی برای توسعۀ اقتصادی و اجت اعی بوم اا باشرد .ایرن
تأث ر متقابالً در مورد صنع ن و گاز م وجود دارد .البته دامنه و ما ر انچره ررروژه رای
صنع ن و گاز م کن اس برای توسعۀ جوامع برومی فررا م اورنرد ،،برا توجره بره انردازه و
گستردگی رروژه مت اوت اس  .برای مثال در بعضی موارد ،گروه ای بومی در ری ح ق زم ن را
و قل رو ای اجدادی و م راث فر نوی ود ستند و در مواردی دیور بوم اا شرک در گر ۀ
اقتصادی را اولوی اول ود قرار مید ند .در حق ق م کن اس بوم اا حقروق و امت از رایی
را که حقوق ب ن ال ل برای اناا قائ شده ،در ا دای بلندمدت اقتصادی ود لحراظ کننرد .در
نت جه الزام به مشورت و ا ذ رضای برای دول ا یا شرک ا ر ش میاید که رود مریتوانرد
زینه ای گزافی برای صنع ن و گاز داشته باشرد و در نت جره برر ق ر نهرایی محصرول
تول دی مؤثر اس .
1. Kichiwa Indigenous People of Sarayaku v Ecuador.
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گروه ا و مردم بومی ،امروزه بهطور گستردهای در رروژه ای صنعتی مشارک داده میشوند
بهکارگ ری بوم اا میتواند بهصورت مستق م ،مانند کارکناا ررروژه یرا ب رمسرتق م برهصرورت
تأم ن کاال باشد .مردم بومی م کن اس توسط ن ایندۀ ود با ررروژه را ،قررارداد کرار منعقرد
کنند .در واقع شرک ای ن تی گا ی مجبور به استخدام بوم اا بهعنرواا الزامری دا لریانرد و
البته اینکه رروژه ای ن و گاز در زم ن ای بوم اا باشد ،بررای شررک را مزیر رایی دارد.
برای مثال در استرال ا ،کانادا و االسکا مع ول اس که بخشی از قرارداد ای اسرتخدام و ترأم ن
کاال با بوم اا تح تأث ر رروژه باشد .بدین معنا که قوان ن و مقررات کار یا رید دمات ،سهم
اصی از مشارک بوم اا را مقرر مری کنرد کره م کرن اسر بررای صرنع وشرایند نباشرد
(Indigenous Peoples and the oil and gas industry Context, issues and emerging good
.)practice,IPIECA: 36

از سوی دیور ،شرک ایی که در زم ن ا و قل رو ای بوم اا ررروژه رای صرنعتی رود را
اجرا میکنند ،در بس اری از مواقع مجبور به رردا برام ای مالی (رولی) به بوم اا ستند.
این برام ا م کن اس توسط مقررات ملی بر ی کشور ا مرورد ح ایر قررار گرفتره باشرد
(بول وی و استرال ا) .این برام به معنای جبرراا سرارت ن سر و در مرواردی کره در قرانوا
شود .ایرن
مشخص شده ،به شک ر شفرض و نوعی الزامات مالی محسوب شده و باید رردا
الزامات و ترت بات مالی می تواند به صور متنوع و مت راوتی باشرد :ترت برات مشرارک در سرود،
مشارک در درامد و برام  ،حتی بهصورت نقدی یا تأم ن مالی رروژه ای اص برای بوم راا.
و تنوع اا بسته به در واس ود بوم اا ،زم نه ای حقوقی،
در واقع الزامات مالی و ما
واستۀ شرک در مذاکرات و گستردگی و مق ا رروژه میتوانرد مت راوت باشرد .بررای مثرال
رروژه ای کوگن که تنها به اکتشای محدود اسر  ،م کرن اسر بره جبرراا ترأث رات ررروژه و
برام مالی بپردازد؛ درحالیکه رروژهای در مق ا بزرگتر که گندین د ره در حرال
رردا
انجام اس  ،به شک جامعتری به این تکل ف ع کند و عالوهبر جبراا تأث رات رروژه ،ترت بات
مشارک در سود را م برای بوم اا در نظر بو رد.
ا ن ز متنوع و مختلف اس  .این رردا ر را م کرن
بهطور کلی شک و ش وۀ این رردا
اس  ،رردا مبلغ ثاب باشد ،به این معنا که در اباز رروژه رردا تی تحر عنرواا مجروز یرا
ای دیور بررای حر
تأی د شروع رروژه از سوی بوم اا ،به این مردم رردا میشود .رردا
عبور مانند عبور لوله ای گاز از زم ن ای بوم اا و دسترسی یا از دس دادا زم ن ا بره انراا
ای ساالنه اس که برای توسعه و برنامه ای م د بررای
میگردد .مورد دیور رردا
رردا
ا میتوانرد مشرارک در
توسعۀ جامعۀ بوم اا است اده میشود .با توجه به شرایط ،این رردا
سود رروژه یا برای سرمایهگذاری ای اجت اعی در نظر گرفته شود .در بعضی مروارد درصردی از
زینه ای سرمایهای ،مختص رردا مبالغی بره بوم راا اسر (در اسرترال ا حردود  2/4ترا 1
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ا ن ز مربوط به ات اقات ر شب نینشدهای اسر کره در طرول ررروژه
درصد) .بر ی از رردا
م کن اس ات اق ب تد (نوعی ض ان ) ،مانند نش ن و الودگی ای زیس مح ری .بعضری
ا بهرۀ مالکانه یا رردا براسا تول د یا درامرد نرام دارنرد کره برهسربب اسرت اده و
رردا
وا رد شرد کره مریتوانرد درصردی از تول رد
بهرهبرداری از زم ن ای بوم اا به اناا رردا
ساالنه ،درصدی از درامد ساالنه و درصدی از سود ساالنه باشد .از انجرا کره م کرن اسر ایرن
ن یرا موفق ر ررروژه تغ رر یابرد ،گرا ی حرداق م رزاا و
با نوسانات ق
ش وۀ رردا
تع ن میکنند که تض ن شده اس  .گرا ی ن رز ایرن رردا ر را بره
درصدی برای رردا
بوم اا براسا مالک اناا بر زم ن ا و منابع یا اینکره بوم راا برهدل ر مشرارک در ررروژه
سهامدار اااند ،صورت می گ رد .در این روش رردا  ،بوم اا بهدل سهامدار بودا میتواننرد
تا حدی بر رروژه و شرک کنترل داشته و مستق اً سه ی از سود داشرته باشرند .ایرن روش از
روش مشارک در سود یا درامد ،ریسن ب شتری دارد و تض نشده و گنداا رایج ن سر و در
شرای ی بهکار می رود که بوم اا حقوق اص و مستحک ی در زم نۀ زمر ن را داشرته باشرند،
ماننرد انچره در کانرادا وجرود دارد ( Indigenous Peoples and the oil and gas industry
.)Context, issues and emerging good practice,IPIECA: 37-38
این ترت بات در قالب قرارداد ایی مذاکره میشود تا برای ر دو طرری قررارداد ،منصر انه و
من قی باشد.
یکی دیور از تعهدات شرک ای ن تی که اناا را درگ ر گالش ایی با بوم اا میکند ،تعهد
به فرا م کردا زم نه ای توسعۀ رایدار برای مردم برومی اسر  .ایرن تعهردات شرام ح ایر
برنامه ایی اس که باید از سوی شرک ا انجام گ رد:
 برنامه ای اموزش و ررورش؛
 برنامه ای ح ای از مع ش و شغ ؛
 ح اظ و ارتقای ح ای از م راث فر نوی؛
 سالم و رفاه بوم اا؛
 اجرای رروژه ای زیربنایی محلی.
این تعهدات ن ازمند م زانی از سرمایهگذاری و تأم ن مالی اس که برر شررک را تح ر
میشود؛ سرمایهگذاری ایی که ود مردم برومی قرادر بره انجرام اا نخوا نرد برود .در نت جره
ح ای شرک ا و در واقع صنع ن از این برنامره رای اجت راعی در توسرعۀ رایردار
ا
بوم اا مشخص میشود .گا ی ن ز شررک رای ن تری ،از طریر اع رای تسره الت مرالی بره
شرک ای محلی یا بومی به توسعۀ رایدار بوم اا ک ن میکننرد ( Indigenous Peoples and
.)the oil and gas industry Context, issues and emerging good practice,IPIECA: 39
ت امی تعهدات و الزاماتی که از طری قرارداد یا قوان ن و مقررات برر شررک رای ن تری و در
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حق ق بر صنع ن وارد میشود ،زینه ای این صنع را افزایش مید رد و انچره مسرئول
اجت اعی نام ده میشود ،برای صنع ن رایواا نخوا د بود .بنابراین صنع ن عالوهبر رعایر
رود ،مریبایسر
استاندارد ای حقوق بشر ،قوان ن و مقررات ب نال للی و دا لی در مح فعال
در مورد بوم اا الزامات و ترت بات ب شتر و اصتری را بهموقع اجرا گذارد ،در نت جره دولر را و
شرک ای ن تی در بس اری از موارد م کن اس حقوق مردم بومی را مورد ب ل قرار د ند.

معایب صنعت نفت و گاز برای مردم بومی
حقوق مردم بومی و مبانی اا به شک گسترده با یکدیور ارتباط دارند و انچه این حقوق و ایرن
مردم را مت ایز میگرداند ،فر نگ و دارایی ای فر نوی اس که مردم بومی و حقوق انها بداا
وابسته اس  .در نت جه انچه ح ای و ح اظ از نشاا ای فر نوی و زم ن ا نام ده میشرود،
م کن اس برای مردم بومی کامالً مت اوت باشد ،بهویژه در مورد سرمایهگذاری رای رارجی و
شرک ایی که می وا ند در قل رو مردم بومی اقدام به انجام رروژه ای صنعتی ،بهویژه ن و
گاز ،کنند .اسناد ب نال للی و قوان نی وجود دارد که حقوقی را برای مردم بومی مع ن مریکنرد،
اما در دن ای واقعی ،سرمایهگذاری ا و رروژه ای صنعتی مردم بومی را از انجام اداب و رسروم و
روش ای فر نوی ود بازمیدارند .این رویه ای فر نوی شام ح ق ،ح ای و توسعۀ اداب و
رسوم و ابراز و اشاعۀ فر نگ ای گذشته ،حال و اینده و دربرگ رندۀ ح ق مکاا ای باسرتانی و
تاریخی ،نر ا و صنایع دستی و حتی ادب ات و ب ره اس  .در ب شتر مواقع ایجراد تعرادل بر ن
ح ق مکاا ای تاریخی و فر نوی و انجام رروژه ا بس ار مشک اس و نشانهگذاری مکاا رای
باستانی یا مقد در رروژه ا ،گنداا کارگشا ن س  .در حق ق ورود سرمایه را یرا شررک را
برای انجام رروژه ای صنعتی ،می تواند تهدیدی برای عناصر فر نوی و ت امی اا گ رزی باشرد
که مردم بومی را مت ایز میسازد و به اناا فر نگ و وی میبخشد .عرالوهبرر ایرن مریتوانرد
موجب نابودی مح ط زیس و گ ا اا دارویی و رزشکی سرنتی مرردم برومی مریشرود کره در
اعالم ۀ سازماا مل در مورد حقوق مردم بومی 1ح ای شده اس (مادۀ  .)24مضای بر اینکره
ب شتر ررونده ایی که در سرمایهگذاری ای ارجی م ررح مریشرود و مررتبط برا زمر ن رای
اجدادی مردم بومی اس  ،مرتبط با بخش انرژی اس که برا اسرتخراج و بهررهبررداری ،در رری
تول د انرژی ستند .بردین معنرا کره رواره حقروق بوم راا در تعرارض برا منرافع اقتصرادی
سرمایهگذاراا و بهویژه شرک ای گندمل تی با قدرت و ن وذ اقتصادی قرار میگ رد و احت راالً
در ب شتر موارد نادیده انواشته میشود .دول ا می وا ند قرارداد ا و توافقات با سرمایهگذاراا
را محترررم بش ر رند و ایررن قرارداد ررا را بررهدل ر منررافع اقتصررادیشرراا یکپارگرره نوررهدارنررد
( .)Brabandere, Eric De, Gazzini, Tarcisio : 2014: 200-201در رروندۀ مردم بومی ن جریه
1. United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP).
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(قب لۀ اوگونی) 1در سال  ،2221ک س وا افریقایی حقوق مردم و بشرر برا ررونردهای در مرورد
فعال ای بهرهبرداری ن که توسط شرک ای ن تی دولتی ،با د ال مستق م دول که در
زم ن ای اجدادی قب لۀ اوگونی ،انجرام مریگرفر  ،روبرهرو برود .در ایرن دعروی فعال ر رای
استخراج و بهرهبرداری ن تی موجب تخریب مح ط زیس بهعل تج ع فاضالب رای سر ی در
مح ط زیس و ابرا ه ا و در نت جه بروز مشکالت متعددی برای مردم بومی ایرن من قره شرد؛
مشکالتی مانند ع ون ای روستی ،ب اری ای گوارشی و تن سی و افرزایش احت رال ابرتال بره
سرطاا و مشکالت عصبی و باروری .ک س وا بر رایۀ این فرض که حقوق ج عی مانند حقروق
فردی ،از عناصر تشک د ندۀ حقوق بشر در افریقا ستند ،به نقرض حر اسرت ادۀ مناسرب از
مح ط زیس که در مادۀ 24منشور افریقایی حقوق بشر و مردم ذکر شده توسط دول ری بررد
که در این ماده دول ملزم اسر اقردامات متناسرب و معقرول جهر جلروگ ری از الرودگی و
تخریب محر ط زیسر  ،ارتقرای ح اظر از محر ط زیسر  ،تضر ن توسرعۀ رایردار از لحراظ
زیس مح ی و بهرهبرداری از منابع طب عی را انجام د د .عالوهبر این ،این ک س وا برا توجره
به مادۀ  21منشور ،مادۀ (14که به ح مالک اشاره دارد و با توجه به اینکه قب لرۀ اوگرونی برا
اجبار از زم ن ایشاا ب روا رانده شده بودند و ح مسکن که نقض شده بود) و با توجه به ح
ح ات که در مادۀ  4منشور ذکر شده اس  ،رأی ود را این اعالم کرد:

الودگی و تخریب مح ط زیس تا جایی که از جه انسانی ب ر قاب قبول اس  ،زندگی در
زم ن ا و مزرعه ا را برای قب لۀ اوگونی ین کابو سا ته اس  ...نجات و بقای قب لرۀ اوگرونی
بسته به زم ن ایی اس که نابود شده...نقض حقوقی که توسط دول ن جریه انجام شرده اسر
نهتنها افراد قب لۀ اوگونی بلکه ک جامعۀ این قب له را تح تأث ر قرار داده اس .
در نت جه ک س وا تأک د کرد که دول باید جبراا سارت کافی برای قربان اا را در نظرر
بو رد که شام امداد و اسکاا مجدد بوم اا در زم ن ایشاا و راکسرازی گسرتردۀ زمر ن را و
ای ن تی ،میشد (2.) Lenzerini, Federico: 2008:90
اب ای الوده بهدل فعال

نتیجهگیری
بی شن امروزه ،حقوق مردماا بومی نسب به زم ن ا و دارایی ای سنتی و فر نوی در حقروق
شنا ته شده اس  .اما اینکه شناسرایی ایرن
ب نال ل و بس اری از نظام ای دا لی به رس
1. Nigerian indigenous Ogoni People.

 .2بی شن در مورد ر کدام از عناوین مربوط به این مقاله رویۀ قضایی و تص ات مه ی م کن اس وجود
داشته باشد که حسب مورد به بر ی از انها اشاره میشود ،اما از انجا که بررسی مقررات حاکم بر صالح
محاکم اعم از دا لی و ب ن ال للی از قواعد شکلی بوده و تبعاً از قل رو این رژو ش روج موضوع دارد ،بهناگار
عناوین مقاله را صرفاً بر مباحث ما وی مت رکز سا تهایم.
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حقوق تا گه حد ،موجب تض ن انها بهویژه در مواجهه با صنع ن و گاز مریشرود ،گنرداا
مشخص ن س  .افزایش تقاضای جهانی برای ن و گاز ،به گسترش انجام فعال ای ن تری در
سراسر جهاا منجر شده اس و مردم بومی ن ز از این مسئله مستثنا ن سرتند و صرنع ن ر و
گاز ن ز مانند ر ردیدۀ دیوری میتواند تأث رات مثب و من ری برر مرردم برومی و حقروق انراا
داشته باشد .از طرفی در بس اری از اسناد ب نال للی این حقوق شناسایی شدهانرد ،امرا ضر ان
اجرای مناسبی ندارند و اجبار کردا دول ا به رعای این حقوق کار سادهای ن س  .اگرگه در
ود انها را مورد
صنع  ،رویه ا و استاندارد ای صنعتی که فعاالا اقتصادی برای بهبود فعال
توجه قرار مید ند ،می توانند نقش مه ی در ح ق و ح ای از این حقوق ای ا کننرد ،در ع ر
می شود ،از بسر اری مروارد ،ماننرد
زینه ای گزافی که به رروژه ا تح
م کن اس بهدل
مشورت با مردم بومی صرینظر کنند .بنابراین شاید گر ۀ صنع و اقتصراد بتوانرد برر حقروق
گن ن مردمانی سایه ب کند .در واقع الزام به ا ذ رضای و مشورت با بوم رانی کره زمر ن رای
ود را به دس صنایع استخراجی می سپارند ،را ی اس برای کاستن از مشکالت بوم انی کره
ارتباطی قوی با م راث فر نوی ود دارند و درصورتیکه زم ن ا و دارایی ایشاا در فرایند این
اکتشافات یا استخراج ا از ب ن برود ،گارهای جز توس بره راه رای جبرراا سرارت نخوا نرد
داش که مع والً انها را در وضع ر ش ن قرار نخوا د داد .باید توجه داش که الزامات قانونی
تح شده بر دول ا و شرک ا و بنواه ای اقتصادی در بهدس اوردا رضای و مشورت برا
مردم بومی ،باید در ب ن م هوم حقوق اساسی مردم بومی تح تأث ر صرنع بررسری شرود .در
واقع ،ورود صنع به محدودۀ بوم اا این ح را برای مردم بومی که تا قب از اا محلری بررای
توجه نداش  ،ر ش میاورد .عالوهبر این ناتوانی دول ا و شرک ا در احترام به حقروق مرردم
بومی در دسترسی و ح اظ و است ادۀ این مردم از زم ن ا و دارایی ای سنتی و فر نوری ،بره
مسئول ای قانونی یا قراردادی ،داد وا ی رای طروالنی ،باطر شردا امت از را و مجوز را و
ل ه به حسن شهرت شرک ا منجر وا د شد .مشورت با بوم اا و ا ذ رضای اناا ،در رر
س حی که توسط شرک ا یا دول ا انجام گ رد ،احت ال گن ن مشکالتی را در بدب نانهتررین
حال  ،کا ش مید د.
در نهای باید گ در د ه ای ا ر س اگا ی ای ملی و بر نال للری در زم نرۀ مرردم
بومی ،سبن زندگی ،سا تار ای اقتصادی و اجت اعی و فر نوی انها نسب به گذشته افرزایش
یافته اس  .با این حال حقوق مردم بومی در برابر صنع گستردهای چوا صنع ن و گاز،
نوز بس ار شکننده بهنظر میرسد ،زیرا نوز م دول ایی ستند که در بهترین حال  ،مردم
بومی و حقوق اناا را مورد ب ل و بیتوجهی قرار مید ند.
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