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Abstract 
Indigenous rights are a set of rights that takes the indigenous peoples particular 

situation into consideration and defines certain standards to preserve their lives, 

lands and territories, languages, religions, and other cultural heritage which 

constitute a part of their identity. The present study raises the question whether 

investment in development plans and programs poses threats to the rights of 

indigenous peoples or not? If so, which rights are threatened by them, and what are 

the bases for these arguments according to international law? And what is the 

solution for creating balance between the rights of the indigenous peoples and the 

rights of the investors? This study, by examining the ILO Convention No. 169 

(Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989) and the United Nations 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007, seeks to proposes that 

development and investment programs affecting the indigenous peoples, must be 

implemented after consulting with them and in accordance with the rights specified 

in these two legal instruments. The study will also provide a solution to create a 

balance between the aforementioned rights of the indigenous peoples and the rights 

of the investors. 
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 چکیده

گرفتن شرایط خاص مردماان باومی اساتانداردیایی را     در نظرحقوق بومیان حقوقی است که با 
فرینگی کاه بشیای    یر عناصر میراثمنظور بقا و حفاظت از زمین و قلمرو، زبان، مذیب و سابه

یاا   ایان اسات کاه  ار      سااا  کناد   دید، تعیاین مای  از یویت مردمان بومی را تیکیل می
کناد یاا خیار و اگار  اسا       گذار  حقوق بومیان را با خطر مواجه میا  ناشی از سرمایهتوسعه

ار ایجاد تعااد   الملل چیست و رایکیک از حقوق را و مبنا  آن در حقوق بینمثبت است کدام
 ةشامار گذاران چیست  در این مقاله باا بررسای کنوانسایون    بین حقوق بومیان و حقوق سرمایه

سازمان ملل متحد درباارة   2007المللی کار و اعالمیة ا  سازمان بینمردمان بومی و قبیله 169
مردماان   گذار  کاه بار  ا  و سرمایهیا  توسعهحقوق مردمان بومی بیان خواییم کرد که  ر 

منادر  در ایان دو ساند     ةشدشناختهبگذارد، باید با میورت آنان و با رعایت حقوق  ریتأثبومی 
گاذاران  منظور ایجاد تعاد  بین این حقوق و حقوق سارمایه المللی باشد و نیز رایکاریایی بهبین

 ارائه خواید شد 
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 مقدمه
یاا  خاود باوده و از    سرزمین مردمان بومی مردمانی یستند که  یش از استعمار ساکن و مالک اولیة

یا و الگویا  ارزشی و فرینگی خاص خود برخوردارند  این مردم رابطة معنو  و عا فی خاصای  نظام
تاوان گفات رابطاة    کاه مای    اور به(، 907: 1395  ،دیسع و انی)رنجبر خود دارندیا  با سرزمین

یاییان در  و  تااری  موجاب  ایادار  فرینار و رساوم آنهاا شاده اسات           یوستة آنها با سرزمین
حقاوق   ةاساا  یما  حفاظت از زمین بومیان برا  حفظ تنوع فرینگی بومیان ضرور  است، در واقع 

مای آنها  زیمتما یفرینگ تییو حفظ بومیان سبب ، حفاظت از زمیننهاستآ یفرینگ یژگیو ان،یبوم
یا  اجداد  خود در واقع حفاظت از زماین بومیاان باه    رابطة معنو  بومیان با زمین به توجه با  شود

یاا  ماذیبی، باساتانی و    مکاان  .(Lenzerini: 2014: 194) معنا  حفاظت از خود مردم بومی اسات 
در معار  خطرناد  از  رفای     شدتبها  یا  توسعهو  ر  گذار  خارجیهفرینگی در بحث سرمای

 ریتاأث یا موجب  ایدار  و امرار معییت مردمان باومی اسات، تحات    یا  اجداد  که  ی قرنزمین
گیارد  در راساتا    بردار  از منابع  بیعی قرار مییا  استشرا  معادن و بهرهگذار  در بششسرمایه

حق بیر ، اساتانداردیایی در   عنوانبهو جلوگیر  از تضییع حقوق بومیان  یا  فرینگیحفظ ارزش
مناد  از  المللی به حق مردماان باومی بار بهاره    المللی تعیین شده است  استانداردیا  بیناسناد بین

 اور  ریز  توسعه اشاره دارد که بهیا  برنامهگیر  و تعیین اولویتتوسعة منابع، میارکت در تصمیم
گاذار     یاک میاکل اساسای در بحاث سارمایه     Wilson):1 :2019 ) گاذارد می ریتأثبر آنها  میمستق
 :7 :2016 )اسات   ری اذ هیسرمایا  گذاران نسبت به حقوق بومیان از دید دولتمنافع سرمایه اولویت

.(Tauli-Corpuz       مادنظر این در حالی است که ایجاد تعاد  در باین مناافع دو  ارر در ایان مقالاه 
المللای کاار و   ا  سازمان باین مردمان بومی و قبیله 169 ةشماره در آن با بررسی کنوانسیون ک است

سازمان ملل متحد دربارة حقوق مردمان بومی باه تیاریم مبناا  حقاوق بومیاان در       2007اعالمیة 
 ریتاأث بومیان که ممکن اسات آنهاا را تحات     گذار  در زمین و قلمروالملل در بحث سرمایهاسناد بین

ا  در رسایدگی باه حال    یاا  منطقاه    ملای و دیاوان  یاا دادگاهو رویة  قرار دید، خواییم  رداخت
گاذار  در زماین و قلمارو آنهاا را بررسای خاواییم کارد و        اختالر باین حقاوق بومیاان و سارمایه    

گذاران ارائاه خاواییم کارد  ایان     منظور ایجاد تعاد  بین حقوق بومیان و حقوق سرمایهرایکاریایی به
  گاذار هیسارما ، انیحقوق بیر و حقوق بومالمللی، قاله دارا  چهار بند حقوق بومیان در اسناد بینم

 است  انیبوم  یانیدر سرزم  گذارهیحل اختالفات مربوط به سرماو  انیو حقوق بوم یخارج
 

 المللیحقوق بومیان در اسناد بین
ستا  ایادار منادر  در منیاور و    با تیکیل سازمان ملل متحد، در را  س از جنر جهانی دوم

یاا   یاا و اعالمیاه  منظور حفظ حقوق بومیان، کنوانسایون نیز با توسعة مفاییم حقوق بیر  به
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ا  المللی تصویب و صادر شد  در این میان کنوانسایون مردماان باومی و قبیلاه    ا  و بینمنطقه
 اور خااص   ی باه ردمان باوم حقوق م ةرباردسازمان ملل متحد  المللی کار و اعالمیةسازمان بین

گذار  در مرتبط با سرمایه که به بررسی حقوق مندر  اندمنظور نیل به این یدر تنظیم شدهبه
 آنها خواییم  رداخت 

 

 المللی کارای سازمان بینکنوانسیون مردمان بومی و قبیله .1
ین جلساة  در یفتاادویفتم  (169)کنوانسایون شامارة    1ا کنوانسیون مردماان باومی و قبیلاه   

 االجارا الزم 1991ساتتامبر   5به تصویب رسید و در  1989ژوئن  27المللی کار در سازمان بین
اند که اغلب کیوریا  آمریکا  جنوبی یستند  ایان  آن را تصویب کرده 2کیور 24شد  تاکنون 

شده است  بشش او   ماده است که در ده بشش تنظیم 44کنوانسیون میتمل بر یک مقدمه و 
 توجاه  باو بشش دوم در خصوص سرزمین و قلمرو مردمان بومی است   یا  کلیرة سیاستدربا
در  گذار  در سرزمین بومیان است، بشش عمدة تحلیل ماآنکه این مقاله در خصوص سرمایه به

شدة کنوانسایون شامارة   متمرکز خواید بود  این کنوانسیون اصال  این دو بشش این مقاله رو 
کاه در مقدماة ایان کنوانسایون      وریمانا  است  یا  بومی و قبیلهعیتجم 1957سا   107

ا  است و در مردمان بومی و قبیله 3ساز آمده است، یدر این کنوانسیون جلوگیر  از یمگون
اند  در این اساتانداردیا  منظور حصو  این مهم بیان شدهالمللی بهاین زمینه استانداردیایی بین

زنادگی و رشاد    ورساوم آداب  خاود،  نهادیامنظور داشتن کنتر  بر به به خواستة این مردمان
اقتصاد  برا  حفظ و رشد یویت، زبان و مذیب خود در چارچوب کیور  کاه در آن زنادگی   

یا، دیا را ملزم به حمایت از اششاص، نهااین کنوانسیون دولت 4، توجه شده است  مادة کنندیم
مردمان بومی مطابق با خواستة آنان کارده اسات     ستیز طیمحو  یافرینرامالک، نیرو  کار، 

دارد باید در مورد یر اقدامی که ممکان  یمین ماده بیان می 25بند و  64مادة  1بند « الف» شق
قرار دید، با مردم بومی میورت گردد، میورتی کاه یماراه باا     ریتأثاست مردمان بومی را تحت 

به توافق باشد، شاید بتوان گفت یکی از مواد  که و متناسب با شرایط جهت رسیدن  تینحسن

___________________________________________________________________ 
1. Indigenous and tribal peoples convention 

ژوئان   23مین کیور آن را تصویب کرده است که یک سا  بعد یعنای در  24 عنوانبه 2021ژوئن  23  آلمان در 2
 شد خواید  االجراالزمبرا  آن کیور  2022

3. Assimilation 
قرار دیند،  ریمردمان را تحت تأث نیا میصورت مستقکه ممکن است به یتیریو مد ییاجرا یا که اقدامیینگام  4

آنها، با آنها  ةکنندیندگینما  نهادیا قیخصوص از  رهمتناسب و ب  روندیا قیاز  رباید  شوند،یمطر  م
  شودمیورت 

 و با طیو متناسب با شرا تینبا حسن یدبا ،رندیگیصورت م ونیکنوانس نیا  سازادهی  منظوربهکه  یمذاکرات  5
  ندیرانجام گ تیکسب رضا ایبه توافق  دنییدر رس
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گذار  خارجی مطر  و موجب اختالر زیاد  است، یمین ماده است که به آن در بحث سرمایه
روند توسعه بر زندگی، عقاید، نهادیا و رفااه معناو  مردماان     ریتأثبه با توجه  خواییم  رداخت 

یاا   گیر  برا  تعیین اولویات حق تصمیم 71ة ماد 1ست، بند آنهابومی و اراضی که در اختیار 
ارزیابی  2یمین ماده 3ا  را برا  مردم بومی به رسمیت شناخته است  از  رفی بند روند توسعه

منظاور انجاام   مبنا  اساسای باه   عنوانبهرا  ستیز طیمحآثار روند توسعه بر اجتماع، فرینر و 
مناا ق   سات یز طیمحا یا را ملزم به حفظ لتدو 3این ماده 4یا مطر  کرده است  بند این  ر 

حق مالکیت مردمان بومی بار اراضای را    414مادة  1کند  بند مردمان بومی با یمکار  آنان می
ایان کنوانسایون حقاوق     155شناسد  ماادة   ور سنتی در اختیار آنهاست، به رسمیت میکه به

، به رسمیت شاناخته و حادود آن   مردمان بومی بر منابع  بیعی را که مربوط به اراضی آنهاست
قانون داخلی حق مالکیات را بارا  خاود     به موجبیا حتی اگر دولتو است  را نیز تعیین کرده

ا  بار  یا  توسعه ر  ریتأثی ابیبر ارزیا مبنی محفوظ داشته باشند، باز تعهداتی را برا  دولت
یاا یار زماان کاه مقادور      این  ر  منافع مردمان بومی و نیز مذاکره و میورت با آنان، انتفاع از

 166آسیب ناشای از آن، مقارر کارده اسات  ماادة       یرگونهشود و نیز جبران خسارت در صورت 
___________________________________________________________________ 

باشند،  رندهیگمیتصم یبشیخود در روند توسعه  یاتیحق داشته باشند تا در مورد اولو دیمردمان موردنظر با  1
، کنندیآنها از آن استفاده م ای ستآنها اریکه در اخت یآنها و اراض  اه معنونهادیا و رف د،یعقا ،یچراکه زندگ
و  یمل  یایا و برنامه ر  یابیاجرا و ارزش ن،یدر تدو یدآنها با بر اینافزون  استروند  نیا ریتحت تأث
  ندکنباشند، شرکت  رگذاریبر آنها تأث میمستق ور بهکه ممکن است   امنطقه

 یابیارز منظوربهرا  یمردمان موردنظر مطالعات  کنند که در زمان مناسب و با یمکار نیتضم یدیا بادولت  2
انجام دیند   یبشش بر مردمان بومتوسعه  یاتیفعال نیا یطیمحستیو ز یفرینگ ، معنو ،یاجتماع راتیتأث
 در نظر گرفته شوند  یاتیفعال نیانجام ا  راب یاساس ییاریایعنوان معبه یدبا قاتیمطالعات و تحق نیا جینتا

 ،مردمان در آن سکونت دارند نیکه ا یمنا ق ستیز طیمردمان موردنظر از مح  با یمکار دییا بادولت  3
  ندکن  محافظت و نگهدار

 تیاند به رسمداشته اریدر اخت ی ور سنتکه به ا یدر مورد اراض یو تصاحب مردمان بوم تیحق مالک دیبا  4
 د     شناخته شون

حفاظت   اژهی ور وآنها یستند به یکه مربوط به اراض یعیبر منابع  ب یاز حقوق مردمان بوم یستیبا: 1-15مادة   5
در : 2  باشدیمنابع م نیو محافظت از ا تیریحقوق شامل حق آنها در میارکت در استفاده، مد نیگردد  ا
 باشد،یدولت م اریدر اخت یموجود در اراض گریمنابع د ای ینیرزمیز ای یمنابع مواد معدن تیکه حق مالک  موارد
حاصل  نانییدر ا م از آنها با بردار رهبه ایانجام یرگونه  ر  اکتیار  ةاجاز ایاز انجام  شی  یستییا بادولت

ت با مذاکره و میور  را برا یییاهی، روشودیلطمه وارد م یبوم مانبه منافع آن مرد زانیتا چه م نکهیکردن از ا
و در  وندمنتفع ش یاتیفعال نیدر یر زمان که ممکن است از ا یستی  مردمان موردنظر بادکننحفظ  ای جادیآنها ا

  ندکن افتیدر  اغرامت منصفانه یاتیفعال نیا ةجیدر نت بیشدن یرگونه آس صورت وارد
: 2است   لیدارند میروط به شروط ذ اریکه در اخت ا یاز اراض یمردمان بوم ییجاانتقا  و جابه: 1-16مادة   6

تنها با  یستیبا ییجاجابه نیمحسوب شود؛ چن ییاستثنا یمردمان اقدام نیا ییجاضرورت جابه کهیدرصورت
از  دیبا ییجاجابه نیآنها مقدور نباشد، ا تیکسب رضا کهیآزادانه و آگایانه آنها انجام شود  درصورت تیرضا
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یاک اساتثنا و در    صاورت باه بومی از اراضی را که در اختیار دارناد،   یی مردمانجاجابهانتقا  و 
ن دانسته است  یماین  صورت ضرورت و تابع شروط خاصی از جمله رضایت آزادانه و آگایانة آنا

بینی کرده است  از  رفای در صاورت   که رضایت حاصل نیود،  یشماده شرو ی را برا  زمانی
امکان حق بازگیت برا  آنان محفوظ در نظر گرفتاه شاده اسات  ماواد ماذکور حقاوقی را باه        

آن  تباع باه و  استشناسد که مربوط به اراضی، قلمرو بومیان و منابع موجود در آن رسمیت می
از این حقاوق توجاه    یر کدام ور ویژه به در این اراضی و قلمرو، باید بهگذار  در بحث سرمایه

 خاص داشت که به تحلیل آنها خواییم  رداخت 
 

 یحقوق مردمان بوم ةرباردسازمان ملل متحد  . اعالمیة2
توساط   2007ساتتامبر   13در تااری    1اعالمیة سازمان ملل متحد دربارة حقوق مردمان باومی 

 3  ممتناع رأ 11و  2  مشالفرأ 4  موافق، رأ 144در صدویفتادمین جلسه با  مجمع عمومی
اعالمیه میتمل بار   این  تصویب شد، یرچند بعدیا چهار کیور مشالف نیز از آن حمایت کردند

قرار داده اسات و   مدنظرماده بوده و حداقل استانداردیا برا  بقا، عزت و رفاه مردم بومی را  44
یا  بنیادین را در مورد شرایط خااص ماردم   ستانداردیا  موجود در مورد حقوق بیر و آزاد ا

دینادة میاراث   یاا را تیاکیل  دید  این اعالمیه تناوع و غناا  تمادن و فرینار    بومی شر  می
یاا، قلمارو و مناابع خاود، حاق آنهاا       داند و مالکیت مردمان بومی بر زمینمیترک نوع بیر می
کرده است  در راستا  این ایادار اعالمیاه    دییتأراسا  نیاز و عالیق خود را نسبت به توسعه ب

منظاور جلاوگیر  از     باه ساازوکار یا بایاد  که دولت 4داردبیان می 8مادة  2بند « ب»در شق 

                                                                                                                                        
مردمان را  نیماثر ا یکه به شکل قیتحق  یادادگاه ندمان ،یو مقررات مل نینکه قوا یمتناسب  یاهیرو قی ر
 ییجاجابه یةاول لیدال نکهیمحض ا به دیمردمان با نیدر صورت امکان ا: 3  انجام شود ،کنندیم یندگینما

ممکن  یبازگیت به اراض کهیدرصورت: 4باشند   مندهخود بهر یسنت یرفع شدند، از حق بازگیت به اراض
 یستیمردمان با نیا ،یتوافق نیدر صورت فقدان چن ایکه با مردمان موردنظر انجام شده،  ینباشد،  بق توافق

با  یقانون تیو وضع تیفیشوند که به لحاظ ک یمناسب صاحب اراض  یاهیرو قیبه یر نحو ممکن از  ر
یرگونه : 5  آنها باشد ةندیآ یرفتی  و یکنون  ازیایکردن ن بر رر  برا اسبآنها برابر و متن نییی  یاراض
 صورت کامل جبران گردد به دیجا شده باشند، باصورت جابه نیبه ا  فقدان وارد شده به افراد ای بیآس

1. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) A/RES/61/295 

 کایآمر ةتحدم االتیو ا وزلندیکانادا، ن ا،یاسترال  2
 نیساموآ و اوکرا ه،یروس ونیفدراس ه،یجرین ا،یگرجستان، کن ا،یکلمب ، بنگالدش، بوتان، بوروند ،جانیآذربا  3

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-
peoples.html 

 یاحتمال   یامدیا عوار  و ، و م سازند تا از ارتکاب اعما  زیر  ییگیرثر فرایایا  مکاریوریا باید سازو  ک4
یا یا، سرزمینردن آنان از زمینکثیر آن محروم أیدر یا ت کهیر اقدامی       ب( جبران و اصال  کنند: آنها را

 یا منابع آنان است؛
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یی جاا جاباه  101یا، قلمرو و منابع خود ایجااد کنناد  ماادة    ساز  مردمان بومی از زمینمحروم
رضایت قبلی، آزادانه و آگایانه منع کرده و حاق   بدونرو مردمان بومی را اجبار  از زمین و قلم

بر حفاظ و   211مادة  1بینی کرده است  بند در صورت امکان و جبران خسارت را  یش بازگیت
میورت با مردمان باومی   319توسعة فرینر از جمله اماکن باستانی و تاریشی تأکید دارد  مادة 

حق مالکیات و   426کند  مادة بگذارد، مطر  می ریتأثمکن است بر آنها یایی را که مدربارة  ر 
یی و شناساا یا، قلمرو و مناابع موجاود در آن و نیاز    بردار  و کنتر  مردمان بومی بر زمینبهره

جبران خساارت معقاو  و منصافانه     528کند  در مادة می دییتأیا را حفاظت از آن توسط دولت
 326ماادة   کرده اسات   دییتأیا، قلمرو و منابع بومیان را ر  از زمینبردادر صورت تصرر و بهره

___________________________________________________________________ 
 ی،جایی نباید بدون رضایت قبلهگونه جابییچ جا شوند هخود جاب قلمرویا یا اجبار از زمینمردمان بومی نباید به  1

 رداخت غرامت عادالنه و در صورت امکان، با  ةمردمان بومی مربو ه و بعد از موافقت دربارة آزادانه و آگایان
  اختیار بازگیت، انجام شود

شامل  کارند  این کنو احیا  یندرا اجرا و آنها را رونق د یا و رسوم فرینگی خودمردمان بومی حق دارند سنت  2
باستانی و تاریشی،  آثاریا  آنان، مانند فرینر ةتجلیات گذشته، حا  و آیندة حق حفظ، حمایت و توسع

  نماییی و ادبیات است یا و ینریا  بصر  وور ایا، مراسم، فنمصنوعات،  ر 
منظور جلب رضایت آنان به خود ةنیت با مردمان بومی مربو ه از  ریق نهادیا  نمایندیوریا باید با حسن  ک3

ه ممکن است بر زندگی آنان ک یش از تصویب و اجرا  تدابیر قانونی و ادار   اییان ةآزادانه و آگایان، قبلی
  نندکمیورت و یمکار   ،ثیر بگذاردأت
، تصرر  ور سنتی در مالکیت آنان بودهبه کهیا و منابعی یا، سرزمینمردمان بومی نسبت به زمین :1  26  مادة 4

مردمان بومی حق تملک، : 2د  اند، حق دارندست آوردهرده یا بهک دیگر از آنها استفاده ةرده یا به گونک
  یادلیل مالکیت سنتی یا سایر شیوهه بهکو منابعی را دارند  قلمرویا، نتر  زمینکبردار  و استفاده، بهره
یا، یوریا باید این زمین: ک3  انددست آوردها  دیگر بهیبه گونه ایسنتی در اختیار دارند و  کاربردتصرر یا 
عادات،  شناسایی باید با احترام الزم به گونهنینند  اکشناسایی و محافظت  و منابع را از نظر حقوقی قلمرو
  تصرر سنتی زمین، انجام شود ةمردمان بومی مربو ه در زمین  یایا و نظامسنت

مردمان بومی حق اصال  تواند می که یاییروشیا را دارند با عدالتیاصال  بی مردمان بومی حق: 1  28مادة   5
ت عادالنه تواند شامل غرام عدالتی را با جبران خسارت دارند و در صورت عدم امکان، این اصال  می بی

دیگر   اگونهاند یا بهمالک آنها بوده منصفانه و معقو  برا  زمینها، قلمرو و منابعی باشد که آنان از قدیم
، کرده مصادرهآنان  ةدیگران آنها را بدون رضایت آزادانه، قبلی و آگایان اند وهکرداستفاده  تصرر یا از آنها
و قلمرو یا، غرامت باید به شکل زمین: 2  اندردهکوارد  رده یا به آنها خسارتکده، استفاده کرگرفته، اشغا  
مناسب   یارامتغ حقوقی برابر با آنها باشد یا غرامت  ولی یا سایر وضعیت، اندازه و کیفیتمنابع و از نظر 
 کنند ه مردمان مربو ه آزادانه در مورد آن به شکلی دیگر توافق کداده شود، مگر این

و سایر  قلمرویا یا یایی برا  توسعه یا استفاده از زمینیا و برنامهمردمان بومی حق دارند اولویت :1  32  مادة 6
ت با مردمان بومی مربو ه از  ریق نهادیا  نیریا باید با حسن: کیو2  ندکنمنابع خود تعیین و ایجاد 

 قلمرویا یا زمین بر کهتصویب یر  رحی  آنان  یش از ةیانآنان برا  گرفتن رضایت آزادانه و آگا انتشابی خود
ب و معدنی، آ بردار  یا استفاده از منابعویژه در ارتباط با توسعه، بهرهگذارد، بهثیر میأو سایر منابع آنان ت

منظور  رداخت خسارت عادالنه و ثر بهام کاریا یوریا باید سازو: ک3  نندکع، میورت و یمکار  سایر مناب
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 ریتاأث یایی را که ممکن است بار آنهاا   ا  و میورت در مورد  ر یا  توسعهحق تعیین اولویت
ا یا  ی، فرینگی، اجتماع ، اقتصادیطیمحستینامطلوب ز بگذارد و نیز ایجاد سازوکار کایش اثر

 کرده است  یا را تأیید  این  ر معنو
 

 حقوق بشر و حقوق بومیان
  حفاظ صالم و   یاراهرابطة تنگاتنگی با حقوق اساسی بیر دارد و از  میراث فرینگیحفاظت از 
ا  ساازمان  مردماان باومی و قبیلاه    ونیکنوانسا شاود  در مقدماة   المللی تلقای مای  امنیت بین

 ، حقاوق اقتصااد   یالمللا نیبا  قثایمالمللی کار با یادآور  مفاد اعالمیة جهانی حقوق بیر، بین
ی المللا نیبا یا  دبسیار  از سنو  یاسیو س یحقوق مدن یالمللنیب ثاقیمی، و فرینگ یاجتماع

منظور جلوگیر  از بروز تبعیض و با یادآور  این نکته که مردمان بومی در کیاوریا  خاود،   به
شاده را در راساتا    تعیاین حقوق بیر نیستند، استانداردیا   نیتریاساس  از مندبهرهقادر به 

سازمان ملل متحاد درباارة حقاوق     2007اعالمیة  نییمچناحقاق حقوق بیر بیان کرده است  
و اصو  منیور ملال   مقدمه به ایدار مردمان بومی با توصیة شورا  حقوق بیر تهیه شده و در

 عناوان باه ة توجه ویاژه باه حقاوق بیار     دیندنیانو احترام به حقوق بیر اشاره دارد که  متحد
از جمله حق مالکیات   2007اعالمیة  و ونیدر کنوانس  حقوق مندر  استمبنا  حقوق بومیان 

ایان   18حق آزاد  ماذیب در ماادة   و  اعالمیة جهانی حقوق بیر 17ششصی و جمعی در مادة 
المللی حقوق مدنی، سیاسی نیز آن را به رسمیت شاناخته  میثاق بین 18اعالمیه آمده که مادة 

المللی حقوق اقتصاد ، اجتماعی و فرینگی بر حق بر توساعة  میثاق بین 1 مادة 1بند ر د  است
یماین مااده مالکیات بار مناابع و ثاروت        2اقتصاد ، اجتماعی و فرینگی تأکید شده و در بند 

یمین میثاق استفادة کامال و آزاداناه از مناابع     25مادة   بیعی به رسمیت شناخته شده است 
المللی حقوق مدنی، سیاسای نیاز آن را   میثاق بین 47که مادة  داندملل می  بیعی را حق ذاتی

المللی حقاوق مادنی، سیاسای بار حاق تعیاین       میثاق بین 1مادة  2و  1کند  بندیا  تأیید می
بردار  منابع و ثروت  بیعای تأکیاد دارد  یرچناد در ماورد بومیاان حاق       سرنوشت و نیز بهره

کناد  در  کنند، مفهوم  یدا میمستقلی که در آن زندگی میتعیین سرنوشت در چارچوب کیور 
 2019المللای دادگساتر  در ساا     الجزایر چاگو  که به نظر میورتی دیوان بینقضیة مجمع
بین ایاالت متحدة آمریکاا و انگلساتان،    1966ستتامبر  30ة توافقنام منظور اجرا منجر شد، به
 ,ICJ Repآنجا بیرون و حق بازگیت از آنها سلب شد )از  اجباربه چاگو  ریالجزاساکنان مجمع

2019: para 114را امار  حقاوق بیار      بومیان چاگوسی (  اما دیوان بازگیت و اسکان مجدد

                                                                                                                                        
محیطی، اقتصاد ، ثیر نامطلوب زیستأت یشکانند و برا  کجام یرگونه از این اقدامات تهیه منصفانه برا  ان

  عمل آورنداجتماعی، فرینگی یا معنو  تدابیر مناسب به
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یی جاا جاباه دیاد ممنوعیات   این رویة دیوان نیان می. (ICJ Rep, 2019: para 181تلقی کرد )
معایادات   عنوانبهیر دو سند مذکور که  یا  اجداد  امر  حقوق بیر  استاجبار  از زمین

اند  ما بر ایان اعتقاادیم کاه حقاوق ماذکور در      الملل نیز آن را  ذیرفتهالمللی در حقوق بینبین
، اعالمیة جهانی حقوق بیار، میثااق حقاوق مادنی     2007باید در کنار اعالمیة  169کنوانسیون 

 ور مثا  حق میااوره و  د، بهاجتماعی و فرینگی تفسیر شو - سیاسی و میثاق حقوق اقتصاد 
المللی کار و سازمان بین 169کنوانسیون  15و  5ة مذکور در مواد و آگایانآزادانه ، رضایت قبلی

را باید در کنار حق تعیین سرنوشات و حاق مالکیات ماذکور در      2007اعالمیة  32مادة  1بند 
ن جزئی از یویت و فرینر یا  بومیامیثاقین و اعالمیة جهانی حقوق بیر دید، چراکه سرزمین

وجاود دارد، بناابراین حاق     شان اجدادیا  آنهاست و رابطة معنو  خاصی بین آنها و سرزمین
تعیین سرنوشت، حق مالکیت و حقوق فرینگی نیز در اینجا رابطة تنگاتنگی با یکادیگر دارناد و   

ذو  داشت  کمیسیون مب ا ا  باید به آنها توجه ویژهیا  توسعهگذار  و  ر در بحث سرمایه
یاا   مردماان باومی در  ار     مااثر بار میاارکت    در موارد متعدد  1آمریکایی حقوق بیربین

یاا را ملازم باه میاورت یماراه باا       گذار  در قلمرو آنها تأکید کرده و دولتا  و سرمایهتوسعه
یاا   ر گذار  و  یا  یش از اجرا  سرمایهدارد که دولتداند یمچنین بیان میمی تینحسن
محیطی و بهداشاتی را ارزیاابی و ا العاات مربو اه را منتیار کنناد       ا  باید آثار زیستتوسعه

(2020: 259 (Madariaga Cuneo,کیی فرینگای    برخی حقوقدانان نقض حقوق بومیان را نسل
تعریاف شاد کاه آن را تضاعیف      2کنند  این جمله توسط وکیل لهستانی رافائل لمکینتلقی می
  در معار  خطار تلقای    یاا گاروه یا  فرینگای  یا و اقدامنهایی ارزش بردن نیب ازیدفمند و 

 & ,Di Blase)دید فرینر آن استکرد  با این استدال  آنچه یویت یک گروه را تیکیل میمی

Vadi, 2020: 22) ا  به فرینر مردماان باومی شاده اسات      ، در یر دو سند مذکور توجه ویژه
دین حق بیر  از جملاه حقاوق فرینگای، حاق حیاات و حاق بار        گایی با یک عمل دولت چن

ا  از آن روز  کاناادا نموناه  شود که قضایة مادار  شابانه   آموزش در ارتباط با بومان نقض می
بایااد توجااه داشاات کااه مطااابق اصاال حمایاات از بیاار، در صااورت تعااار  ینجاریااا،  3اساات 

 (   99: 1397 ، الجوردیرد )الملل بیر باید در اولویت قرار گاستانداردیا  حقوق بین
یاا تماایز قائال شاد  میشصاة اصالی       شایان ذکر است که باید بین مردمان بومی و اقلیات 
 & Di Blase)یا  اجداد  خاود اسات  مردمان بومی تنوع فرینگی و ارتباط تاریشی با سرزمین

___________________________________________________________________ 
1. Inter-american commission on human rights(IACHR) 
2. Raphael Lemkin 

 ییبا فرینر کانادا یانفرینر بوم  سازیمسان  دولت برا تیتحت حما 1880که در سا   یمدار  مذیب  3
مدار   نیدر یم از  رفی شد  آنان یرسوم فرینگ و و آداب یبوم لیقبا تشریباقدام موجب  نیا، دندش ریدا

دولت  یرسم یخوایجان خود را از دست دادند که به معذرت  ادیکودکان ز ،بودند ریداز نی 1996که تا سا  
  دشمنجر  2008کانادا در سا  
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Vadi, 2020: 23)     د کاه در  در واقع بومیان از نظر تاریشی و فرینگی رییاه در سارزمینی دارنا
یا مطر  اند  در مورد بومیان عدم تبعیض یمچون اقلیتگذشته حاکمیت بالمنازع بر آنها داشته

متمایز و جداگانة زندگی و اعما  نوعی حاق خاودگردانی متناساب باا      نیست، بلکه حفظ شیوة
المللای حااکم بار حقاوق بومیاان و      رو اساناد باین  یان ازایا  آنان مطر  است، سنت و فرینر

 شاده در صورت کلی حقاوق  ، یرچند به ,Di Blase & Vadi) 26 :2020یا متفاوت است تاقلی
فارغ از بومی بودن یا تعلق به یاک اقلیات را در    در اسناد حقوق بیر  حقوق فرد  و نه جمعی

باوده و حقاوقی از جملاه حقاوق      مادنظر به نظر حقاوق جمعای نیاز     حا  نیا بااند  نظر گرفته
اناد و در یاک گاروه معناا  یادا      سم فرینگی و کاربرد زبان، حقاوق جمعای  فرینگی، اجرا  مرا

 (  992: 1395  ،دیسع و انی)رنجبر کنندمی
 

 ی خارجی و حقوق بومیانگذارهیسرما

  (Di Blase & Vadi, 2020: 19) کنندکیور جهان زندگی می 90میلیون بومی در  370حدود 
گذار  خارجی در بشش استشرا  منابع د  سرمایهبا سایر مردم دارن  زیمتما یفرینگ تییوکه 

تواناد  گذار  مساتقیم خاارجی مای    بیعی امکان آسیب به این یویت را دارد، از  رفی سرمایه
رو ایجاد تعاد  بین منافع اقتصاد  و فرینگی ضرور  است، ینازاسبب توسعة یک کیور شود، 

یا  اجاداد  بومیاان   سرزمین رفتن ستد ازتواند سبب بردار  از منابع  بیعی میچراکه بهره
 دسات  ازیا  اجداد  خود ایان باه معناا     به رابطة فرینگی بومیان با سرزمینشود و با توجه 

  از  رفی نباید این نکته را فراماوش کارد کاه مناابع  بیعای      استفرینر مردمان بومی  رفتن
معیت، تقاضا برا  منابع  بیعی به افزایش ج  بومیان وجود دارد که با توجه یانیزمزیاد  در 

یا فقط منبع معییت اقتصااد  نیسات،   یابد  برا  مردمان بومی زمینآن افزایش می تبعبهنیز 
باید باه ایان     (Di Blase & Vadi, 2020: 208)بلکه منبع یویت معنو  و فرینگی آنان یستند

ن در ابعااد اقتصااد ،   و متاواز  جانباه یماه نکته توجه کرد که توساعه  ایادار در واقاع توساعه     
ا  باید باه  گذار  توسعه  سرمایهیا روژهمحیطی است بنابراین در اجتماعی، فرینگی و زیست

ی توجه ویژه داشت که در این میان توجه به وضاعیت  طیمحستیزماعی و تاج، مسائل فرینگی
 :2018)اسات  ا  برخوردار یا  خود از ایمیت ویژهخاص حقوق بومیان و رابطة آنها با سرزمین

106 (Dale,      این دیدگاه که افزایش تولید و  ییرفت فناور  نتاایج اجتمااعی بهتار  را بارا  
توجه به یویت فرینگی مردمان بومی دیدگاه کاملی نیسات  در   بدونیمه در بر خواید داشت، 

ی و   است که یکی از ابعاد آن توجه به یویت فرینگی، آثار باستانچندبعدواقع توسعه مفهومی 
توجهی به منظور توسعه باید به آن توجه شود و بییا بهگذار است که در سرمایه ستیز طیمح

  بازر  توساعة   یاا  روژهشود  در کیوریایی که آن موجب تبعیض و تضییع حقوق بومیان می
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کاه  زماانی  خصاوص باه دیاد و  یا  توسعة ملی را تیکیل میمنابع  بیعی عنصر اصلی سیاست
باردار  از  ا  خاود را حاو  بهاره     منابع  بیعی زیاد  یستند و سیاست توساعه کیوریا دارا

 ریتاأث ا  ممکن است حقوق بومیان را تحات  توسعه استیساند، این منابع  بیعی متمرکز کرده
منجر شود و مالکیت بومیان بر  ستیزطیمحیی، تصرر سرزمین و تشریب جاجابهقرار دید و به 

المللی به رسمیت شاناخته شاده اسات، باا خطار      را که در اسناد بین یا  اجداد  آنهاسرزمین
ا  باه حاق تعیاین سرنوشات در چاارچوب      توجاه ویاژه   2007مواجه کند  در مقدمة اعالمیاة  

کیور  که مردمان بومی به آن تعلق دارند و نیز یویت و فرینار شاده اسات و حاق مردماان      
یا یا قلمرو ا  خود در مورد سرزمیند  توسعهیا  رایبربومی برا  بازدارندگی و تدوین اولویت
اعالمیه به رسمیت شناخته شده است  یمچناین   32مادة  1و سایر منابع موجود در آن در بند 

منظور دستیابی به رضاایت  یا را ملزم به میورت و یمکار  با بومیان بهیمین ماده دولت 2بند 
یا، قلمرو یا منابع موجود در آنها ا  که این زمین  توسعهیا روژهدر زمینة  آزاد و آگایانه، قبلی

گیار  و  حق مردمان باومی بارا  میاارکت در تصامیم      دید، کرده استقرار می ریتأثرا تحت 
المللی به رسمیت شاناخته  ریز  که در اسناد بینیا در این مرحله از برنامهتعیین حدود اولویت

گاذار   توجه به آن سرمایه بدون، چراکه  (Wilson, 2019: 2)استشده است، حائز ایمیت زیاد 
 طیمحا یاا و فرینار،   و توسعة اقتصاد  ممکن است آثار مشربی بار امااکن مقاد ، سارزمین    

تا  ایش از دو ساند ماذکور بومیاان اغلاب قرباانی        و اجتماع مردمان بومی داشته باشد  ستیز
و ناگسستنی با فرینر آنها  نو یا  ناشی از توسعه بودند، چراکه زمین آنها که  یوند معآسیب

گرفت، اماا در دو ساند   گذار  و استشرا  منابع قرار میدارد، تحت تأثیر توسعة ناشی از سرمایه
حقوق بنیادین به  عنوانبها  و میورت یا  توسعهمذکور حق تعیین سرنوشت و تعیین اولویت

ع موجود در آن، بلکاه شاامل   شامل سرزمین، قلمرو و مناب تنهانهرسمیت شناخته شد، این حق 
گاذار  کاه آثاار باساتانی و فرینگای و اعتقاادات       رو سرمایهینازاشود و حقوق فرینگی نیز می

شاود  ایان   یا  موجود در دو ساند مای  مردمان بومی را تحت تأثیر قرار دید، شامل محدودیت
حقاوق  شاود   گاذار  و حقاوق بومیاان مای    حقوق بنیادین سابب ایجااد تعااد  باین سارمایه     

ا  ایان حقاوق باه    یاا  منطقاه  شده در این دو سند موجب شده است کاه در اعالمیاه  شناخته
 1یکایی دربارة حقوق بومیاان آمررسمیت شناخته شوند و حتی توسعه یابند  از جمله در اعالمیة 

بر به رسمیت شناختن این حقاوق، در بحاث محایط    تصویب شد، افزون 2016ژوئن  15که در 
است  یرچند سازمان ملل متحد نهاد دائمی سازمان ملل در امور  افتهی توسعهق این حقو زیست
منظاور رسایدگی باه    عنوان یک نهاد میورتی برا  شورا  اقتصاد ، اجتماعی باه را به 2بومیان

زیسات،  موضوعات مربوط به بومیان از جملاه توساعة اقتصااد ، اجتمااعی، فرینگای، محایط       

___________________________________________________________________ 
1. American declaration on rights of indigenous peoples 
2. the united nations permanent forum on indigenous issues 
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که   (Perkins, 2002: 15)کرد سیتأس 2000ژوئیة  28در آنان آموزش و بهداشت و حقوق بیر 
در مورد حقوق مردمان باومی و  یگیار  اثربشیای     2007منظور اجرا  کامل اعالمیة بعدیا به

یا در قوانین داخلای  نیاز است که دولت حا  نیا باآن این نهاد را مسئو  نظارت و بررسی کرد، 
 ور خاص با دو سند مذکور باشاد،  الملل و بها حقوق بینخود معیاریا  روشنی را که منطبق ب

با بررسای دو ساند    قرار دیند  مدنظردر خصوص حقوق بومیان تصویب کنند و توسعة  ایدار را 
 : استگذار  شامل حقوق ذیل مذکور حقوق بومیان در بحث سرمایه

 

 . حق مالکیت و رضایت قبلی، آزادانه و آگاهانه1
در یر دو سند مورد بررسی به رسمیت شناخته شده  آزادانه و آگایانه ،یقبل تیرضاحق مالکیت و 

گیار   است  رضایت قبلی، آزادانه و آگایانه مندر  در کنوانسیون و اعالمیه بایاد  ایش از تصامیم   
المللای در  یا  باین گذار  باشد نه در حین آن، و امروزه بسیار  از سازماندربارة توسعه و سرمایه

کاه ممکان    1  برنامة توساعة ملال متحاد   یا روژهاند  یة خود آن را به رسمیت شناختهاسناد و رو
 یادر  بااست بر سرزمین، قلمرو و منابع مردمان بومی تأثیر بگذارد، با میارکت کامل و ماثر آنها و 

ماسساة ماالی    (Gilbert, 2019: 5). شاود رضایت قبلی، آزادانه و آگایانه آنهاا  راحای مای    نیتأم
آمریکااایی دارا  لمللاای و یمچنااین بانااک جهااانی، بانااک توسااعة آساایایی و توسااعة بااین  ابااین

المللی رضایت قبلای،  استانداردیایی دربارة حقوق بومیان یستند که در این میان ماسسة مالی بین
 ا  که زمین، قلمرو و منابع بومیان را تحت تأثیر قرار دیاد، الزم آزاد و آگایانه را در مورد یر  روژه

گاذار رعایات شاود،    گذار ، باید این حقوق توسط دولت میزبان و سرمایهداند  در بحث سرمایهمی
    استیرچند تعهد به رعایت این حقوق در درجة او  وظیفه دولت میزبان 

 

 ایهای توسعه. مشورت، حق تعیین سرنوشت و تعیین اولویت2

توساعه    یارایبردیا و تیاولو نییعسرنوشت خود، حق ت نییاز حق تع یعنوان بشیبه انیبوم
از  رفی نقش مردمان باومی   (Wilson, 2019: 12). خود را دارند  قلمروو  یانیزم استفاده از ای

ریز  شاامل  گذار  باید مدنظر قرار گیرد  مفهوم برنامهریز  رایبرد  در بحث سرمایهدر برنامه
باردار     توسعة اکتیار و اساتشرا  و بهاره  یاریز یا و برنامه  توسعة ملی، برنامهیااستیس

یاا   یاا در توساعه  تاأثیر قارار دیاد؛ دولات     تحات منابع است که ممکن است مردمان بومی را 
یا  خدمات عمومی باید به ایان  یا و  روژهاقتصاد ، اجتماعی و فرینگی و نیز ایجاد زیرساخت

خود نیز ایان مسائله را موردتوجاه     یا باید در قوانین و مقررات داخلیمسئله توجه کنند  دولت
قرار دیند که در بحث توسعه به حقوق بومیان توجاه ویاژه داشاته باشاند  در بحاث توساعه و       

___________________________________________________________________ 
1. United Nations Development Programme(UNDP) 
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گذار  ا  با مردمان بومی میورت کنند و این میورت  یش از سرمایهیا  توسعهتعیین اولویت
ار  بر مردمان بومی صاورت  گذریز  با در نظر گرفتن آثار  ر  توسعه و سرمایهو ینگام برنامه

المللای کاار و ماادة    سازمان بین 169کنوانسیون  6مادة  2گیرد  میورت مورد اشاره که در بند 
سازمان ملل متحاد آماده اسات، تعاادلی باین       2007ا  یا  بومی و قبیلهاعالمیة جمعیت 19

یاا   ولات حاکمیت دولت بر منابع  بیعی و حق تعیین سرنوشت مردمان بومی در چاارچوب د 
ایان دیادگاه زماانی     Wilson, 2019: 3). است ) مستقلی که مردمان بومی جزئی از آن یستند،

یا  خود توجه شاود   یا  توسعه در سرزمینیابد که به حق بومیان در تعیین اولویتمفهوم می
گیر  دربارة ادامة  روژه یاا عادم اجارا  آن تسار      مفهوم کنتر  مندر  در اعالمیه به تصمیم

ا  خاود و اعماا    یاا  توساعه  گیر  در مورد اولویتیابد  حقوق مردمان بومی برا  تصمیممی
المللای باه   عنوان یاک اساتاندارد باین   به 2007و اعالمیة  169کنتر  بر آن توسط کنوانسیون 

یا  توساعه شاامل   یا و رایبردرسمیت شناخته شده است  کنتر  مردم بومی در تعیین اولویت
 صاورت باه یا و مقاررات مرباوط باه مناابع     یا، برنامهگیر  در مورد سیاستصمیممیارکت در ت

شود که این خود سبب کایش خطر ناآرامی و مشالفات اجتمااعی   آگایانه و با رضایت کامل، می
گاذار   تباع آن جاذب سارمایه   گاذار  و باه  توسط مردم بومی و ایجاد امنیت در بحث سارمایه 

یا و قلمرو بومیاان  گذار  ممکن است نقش زمینا  و سرمایهیا  توسعهشود   ر خارجی می
رو نقاش میاورت و رضاایت    یان ازابقا  آنها را با خطر جد  مواجه کنناد،   ودر حفظ فرینر 

یا ملزم به توجه خاص به آن یستند  تعهاد باه میاورت    نقیی کلید  و حیاتی است که دولت
: 1397 ، الجاورد وصی وجود نادارد ) وظیفة دولت است و امکان محو  کردن آن به بشش خص

(  حق تعیین سرنوشت مذکور در دو سند در مطابقات باا اصال تمامیات ارضای کیاوریا و       95
ی حق تعیین سرنوشت داخلی نوعبه، و استشده در منیور ملل متحد یرفته ذمنطبق بر اصو  

یا مرتکب نقاض  شود، مگر اینکه دولتیا  اجداد  آنها تلقی میفرینر و سرزمین در حدودو 
فاحش و سیستماتیک حقوق آنها شوند که در این صورت حق تعیین سرنوشات خاارجی تلقای    
یا خواید شد  از  رفی این مفهوم از حق تعیین سرنوشت در تضاد با حق حاکمیت دائمی دولت

 سات یاة صاالحیت دولات  محدودکنناد بر منابع نیست، بلکه متضامن حفاظ حقاوق بومیاان و     
تاوان تعریاف دقیقای از امااکن مقاد  و      (  بایاد توجاه کارد کاه نمای     52: 1392 ور، )رضائی
یی امااکن مقاد  بایاد باا میاورت و یمفکار        شناساا یا  فرینگی و سنتی داشات و  دارایی

میورتی که  ( 305: 1397 : موریو ت  )نور گیرد ندارند، صورت مردمانی که آن را مقد  می
الملال باشاد، باه میاورت مااثر باا       ملل و حقوق باین المنطبق با استانداردیا  حقوق بیر بین

  (310: 1397  و تیمور : )نور شودماسسات و نمایندگان مردمان بومی ا الق می
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 محیطیای و ارزیابی و مدیریت خطرهای زیستهای توسعهسهیم بودن در مزایای طرح .3
باه کن است بر آنها تأثیر بگاذارد،  یا که ممبر توجه به تقسیم عادالنة منافع  روژهمردم بومی افزون

محیطای و اجتمااعی   در استشرا  منابع خوایان توجه به مدیریت ماثر خطریاا  زیسات   خصوص
رو تقساایم عادالنااه و منصاافانه منااافع و نیااز ماادیریت خطریااا  ازایاان؛ یااا یسااتندایاان فعالیاات

ماان باومی از ساود      باید توجه شود که مرداستیا مطر  محیطی و اجتماعی در این  روژهزیست
باه اینکاه قراردادیاا      و با توجاه  ندمند شویا  بومی بهرهبردار  منابع در سرزمینحاصل از بهره

گذار اغلب شامل بند مربوط به تقسایم ساود   یا  سرمایهگذار  بین دولت میزبان و شرکتسرمایه
نباید  لزوماًد، این سهم ، دولت میزبان باید به سهم مردمان بومی در این سود توجه کناستحاصله 

یاا  ماردم باومی از جملاه ایجااد مدرساه،       تواناد شاامل توساعة زیرسااخت    مالی باشد، بلکه می
گاذار   بیمارستان، ساختن جاده و یا استشدام مردمان بومی باشد که اغلب تحات عناوان سارمایه   

گاذار   رمایهشود  سهیم بودن مردمان بومی در ساود حاصال از سا   می مطر  1داو لبانة اجتماعی
دیاد، حاائز   عنوان منبع معییت و  ایدار ، تحت تاأثیر قارار مای   یایی که سرزمین آنها را به روژه

 180عنوان یکی از اعضا  گروه بانک جهانی کاه باالب بار    المللی بهایمیت است  ماسسة مالی بین
جامعاة محلای و   کناد کاه   گذار  را ملزم میگیرندگان در بحث سرمایهکیور عضو آن یستند، وام

المللای معادن و   مدنظر قرار دیند  شاورا  باین   یا  توسعهبومی را در بحث تقسیم مزایا و فرصت
یا   ایدار مردمان بومی در توسعة معادن دارد و به تقسایم  ا  به منافع و فرصتتوجه ویژه 2فلزات

ی بارا   گایگذار  یها  و سرمایا  توسعهمنافع برا  مردمان بومی توجه کرده است  اجرا   ر 
و معنو  است که اغلب    فرینگی، فکر ، مذیبییاییدارا دادن دست ازبه معنا   مردمان بومی
یاا  یاا   ایش از اجارا  ار       ارزیاابی سات یا  اجاداد  آنها جایی مردم از سرزمینناشی از جابه

تاااریشی، یااا  فرینگاای، مااذیبی و شناساای، شناسااایی ارزشتوانااد شااامل ارزیااابی باسااتانماای
 محیطی و نیز تضییع حق مالکیت و حق تعیین سرنوشت مردمان بومی باشد   زیست

 

 جبران خسارت در صورت آسیب. 4
یا  وارده بار  منظور تأثیر حداقلی زیانگذار  باید رایکاریا   ییگیر  بهیا  سرمایهدر  روژه

جه قرار گیرد و از  رفی مردمان بومی و نیز جبران خسارت در صورت آسیب دیدن آنها مورد تو
و دولات میزباان بارا      گاذار هیسرمایایی را بین  رر یا  ملی یا صندوقیا باید صندوقدولت

گذار  بگنجانند، این مسئلة حاائز ایمیات کاه    جبران خسارت مردمان بومی در قرارداد سرمایه
باه دولات و    اعتمااد مردماان باومی    رفتن نیب ازتوجهی به مردمان بومی ممکن است سبب بی

___________________________________________________________________ 
1. Voluntary social investment 
2. International council on mining and metals 
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ا  در ابتدا تأثیرات چندانی بر ایجاد تنش اجتماعی و حتی درگیر  نیز شود  ممکن است  روژه
محیطای آن موجاب آسایب باه زماین بومیاان شاود،        بومیان نداشته باشد، ولی تأثیرات زیست

گاذاران جهات احقااق حقاوق آناان وجاود       بنابراین به نظر باید ضمانت اجرایی از سو  سرمایه
یاا  کاه در   ه باشد  تعهدات مربوط به مسئولیت اجتماعی و توساعة  ایادار بارا  شارکت    داشت

یا  زیربنایی محلی و نیز سالمت و رفااه  کنند، از جمله  روژهگذار  میسرزمین بومیان سرمایه
  و تیماور :  )ناور  یا و مدار  و نیز اساتشدام مردماان باومی   بومیان شامل ساخت بیمارستان

مجازا   صورتبهغ از بحث جبران خسارت یستند و مسئله جبران خسارت باید ( فار312: 1397
موردتوجه قرار گیرد مگر اینکه این اقدامات با توافق مردمان بومی در راستا  جباران خساارت   

سااازمان  169کنوانساایون  16و مااادة  2007اعالمیااه  28باشااند  جبااران خسااارت در مااادة  
 المللی کار تأیید شده است بین

 

 های بومیانمینرزگذاری در سمایهربوط به سراختالفات م حل
 10 ارر در ماادة   حق اقامه دعوا و دسترسی به دادگاه و دادخاوایی عادالناه در دادگاایی بای    

به رسمیت  2ی حقوق مدنی سیاسیالمللنیب ثاقیم 14مادة  1و بند  1اعالمیه جهانی حقوق بیر
یز از این حاق برخوردارناد  بومیاان جهات احقااق      تبع آن مردمان بومی نشناخته شده است  به

ا  حقوق بیر و یا مکاانیزم خااص   یا  منطقه  ملی و دیوانیادادگاهتوانند به حقوق خود می
یاا   و دیاوان  یاا دادگااه متحد رجوع کنند  در بحث ارجااع باه    3شکایت در سطم سازمان ملل

گاذار  مساتقیم   ومیان باا سارمایه    تقابل حقوق باستا  یک مسئله مهم صالحیت آنها منطقه
گاذار   خارجی زمانی ایمیت دوچندانی دارد که این نکته را در نظر بگیریم که قاوانین سارمایه  

گذار  مساتقیم خاارجی جهات توساعة اقتصااد  حمایات       تیویق سرمایه منظوربهالمللی بین
رو باه نظار   یان ازا، (Di Blase & Vadi, 2020: 210)کناد  گاذاران مای  ا  از سارمایه گساترده 
گاذار  و نیاز   بینای آن در قراردادیاا  سارمایه   ترین راه  ار  حقاوق بومیاان و  ایش    منطقی
گاذار  در  یاا  سارمایه  بینی سازوکار حل اختالر در صورت تقابل حقوق بومیان با  روژه یش

منظاور حال   دار بهبینی شیوه و مرجع صالحیتبینی حقوق بومیان و  یشقراردادیا، یعنی  یش

___________________________________________________________________ 
: یر کسی با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه بیطرر و مستقل، منصفانه و علنا رسیدگی 10مادة   1

 که متوجه او باشد، اتشاذ تصمیم بنماید بیود و چنین دادگایی درباره حقوق و تعهدات او یا یر اتهام جزایی 
او منصفانه و  یکه به دادخوای نییستند  یر کس حق دارد به ا  مساو  دادگستر  یاوانییا و دیمه در مقابل دادگاه  2

 تیبیود و آن دادگاه درباره حقان یدگیشده  بق قانون رس لیتیک  رریدادگاه صالم مستقل و ب کیدر  یعلن
        دیبنما میاتشاذ تصم یمدن اموراو در  تعهداتاختالفات راجع به حقوق و  ایاو  هیعل ییاتهامات جزا

از  ریق نهادیا  سازمان ملل متحد بوده که شامل رسیدگی  این سازوکار مبتنی بر رسیدگی به حقوق مردمان بومی  3
 باشد می انیسازمان ملل در امور بوم ینهاد دائمیا  در مورد حقوق مردمان ژهیگزارشگر و به حقوق بومیان از  ریق
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بینای حقاوق بومیاان در قراردادیاا      گذار، باشاد  در صاورت  ایش   اختالر بین آنان با سرمایه
یا  ناشی از حقوق بومیاان نقاض مقاررات قارارداد     گذار  دیگر این ادعا که محدودیتسرمایه
شود  از  رفی ادعا  نقض حقوق از ساو  بومیاان نیاز مطار      نمی گذار  است، مطر سرمایه
ر رسیدگی به شکایت و حل اختالر مردمان بومی در قراردادیا و نیز سازوکار سازوکا 1شود نمی

نظارت بر حدود رضایت مردم بومی در اجرا   روژه باید در نظر گرفته شود، چراکه ممکن است 
وجاود   2007و اعالمیاة   169شده در کنوانسیون منظور اجرا   روژه رضایتی با حدود تعیینبه

گذار و دولت میزبان بشوایند  اروژه را توساعه دیناد  در قضایة     سرمایه داشته باشد، ولی بعدیا
سبب اجرا   ر  توساعه در سارزمین اجاداد     در کنیا جامعة بومی به 2جامعة بومی اندرویس

در رد یاا دور شادند  دولات    آنها بر رو  منابع گاز  بیعی، معادن و گردشگر  از این سارزمین 
دال  کرد که توسعة اقتصاد  کیور اولویت اصلی اسات و  است ینقض حقوق مردمان بوم  ادعا

استدال  حمایت از جامعاة   توان آن را باچون این  ر  دارا  منفعت برا  کل کیور است، نمی
نا ذیر توساعة اقتصااد    جایی مردمان بومی یزینة جانبی و اجتناببومی متوقف کرد، زیرا جابه

بررسی شاد، کمیسایون    3  حقوق بیر و مردمکیور است  این موضوع توسط کمیسیون آفریقا
با اشاره به ایمیت میارکت ماثر اعضا  جامعه بومی در  ر  توسعه و ا مینان از سهیم باودن  

یاا،  محیطای و اجتمااعی  ایش از اجارا   اروژه     یا  زیستیا و ارزیابیجامعه در مزایا   روژه
  کرد و دولت کنیا را ناقض این تعهد مسئلة رضایت قبلی، آزادانه و آگایانة جامعة بومی را مطر

یا  اجرایی را در راساتا  مناافع ملای و    آور دانست  این در حالی بود که دولت کنیا  روژهالزام
 :2019)دانسات  و قلمرو بومیان را محفوظ می بردار  از منابع موجود در زمینحق خود بر بهره

6 (Gilbert,  اند زیست از جمله حقوقی حقوق بیر و محیطزمینة  اجرا در قابلالملل حقوق بین
گاذار  بایاد   که فارغ از حقوق مندر  در دو سند مذکور در ارتباط با بومیاان در بحاث سارمایه   

به ینجاریا  اساسی حقوق بیار  و توساعة مفااییم آن و نیاز     مورد توجه قرار گیرند  با توجه 
ینجار در حا  تحو  در دو دیاة اخیار    عنوان یکرسد حقوق بومیان بهمی نظریا بهرویة دولت

میاورت باا    فقاط ناه در حا  تبدیل شدن به قاعادة عرفای اسات      2007 س از اعالمیة  ژهیوبه
بومیان، بلکه بسیار  از حقوق مندر  در دو ساند در حاا  تبادیل شادن باه قاعادة عرفای در        

حقوق بیر  از سو   به توسعة موسع مفاییم  به نظر با توجه استکیوریا  دارا  مردم بومی 

___________________________________________________________________ 
که نمونة آن  ر  ادعا   مطر  شده است انیبوم و گذارانهیسرما  موجود یر دو ادعا از سو یةبه رو توجه با  1

 ارک ملی کاکادو استرالیا مبنی بر رضایت مردمان بومی بر توسعة  دراستشرا  اورانیوم  گذارهیسرماشرکت 
و  chusmiza یبوم ةجامعدانست و نیز ادعا  و ادعایا  بومیان را مغایر قرارداد می فازیا  بعد   روژه بود

usmagama دیوان  2009گذار  که به رأ  نوامبر در شیلی مبنی بر نقض حقوق آنان توسط شرکت سرمایه
 عالی کیور به نفع بومیان منجر شد 

2. Endorois 
3. African Commission on Human and Peoples' Rights 
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از حقوق بومیان رایکاار بهتار     تیحمامنظور رجوع به آنها به ،ا  حقوق بیریا  منطقهدیوان
قارار   رساد یم نظرا  است، بهمنطقه، یااینکه صالحیت ششصی دیوان به توجه بارو ینازااست  

مناا ق تنظایم    گاذار  کاه در ایان   در قراردادیاا  سارمایه   یاوانید نیدادن شرط رجوع به ا
 ور مثا  در قضیة جامعة باومی    بهخواید کرد نیتضم یتریرا ب یحقوق مردمان بومشوند، می

sawhoymax یاا و نیاز   آمریکایی حقوق بیر حاق مالکیات زماین   علیه  اراگوئه، کمیسیون بین
 حقوق فرینگی و معنو  مردمان بومی را به رسمیت شناخت و بیان کرد که دولت  اراگوئه ایان 

بر این کمیسیون استدال   اراگوئه را مبنی بر اینکه سلب مالکیت حق را نقض کرده است  افزون
 مناافع یاا  در راساتا    جامعة بومی در راستا  منافع عمومی بوده، نتاذیرفت و اجارا   ار    

   (Levine, 2017: 121-122)عمومی را دلیل کافی برا  سلب مالکیت ندانست 
 

 گذارانبین حقوق بومیان و حقوق سرمایه راهکارهای ایجاد تعادل

گذاران شناخت ینجاریاا   ایجاد تعاد  بین حقوق بومیان و حقوق سرمایه یک عامل کلید  در
یاسات   ایش از یار چیاز بایاد      المللی مذکور در دو سند مذکور، در قوانین داخلای دولات  بین

را ة ایان ارزیاابی   جا ینت ری ذهیمادولت سرو شود  یابیارزگذار  بر مردمان بومی تأثیرات سرمایه
  باید ایان نکتاه را در تصاویب    مدنظر قرار دیدگذار  منظور  ذیرش سرمایهمعیار  به عنوانبه

قوانین داخلی حمایت از بومیان در نظر گرفت کاه حقاوق موجاود در دو ساند ماذکور حاداقل       
در زمیناة   خصوصبهخلی استانداردیا  موجود را در نظر گرفته است و این حقوق در قوانین دا

ا  و یاا  توساعه  محیطای و تاأثیر آن بار بومیاان  ایش از اجارا   ار        یاا  زیسات  ارزیابی
 باا تواند توساعه یاباد    نیز سازوکار میورت با مردمان بومی در حقوق داخلی میو  گذار سرمایه
اقل دو ساند ماذکور حاد    اینکاه  باه  توجاه  باا رشد و توسعة مفااییم حقاوق بیار  و     به توجه

نظر با تفسیر موسع و  ویا  مفاییم حقوق بیر  باید حقاوق   کنند، بهاستانداردیا را تعیین می
موجود در یر دو سند دربارة مالکیت، حق تعیین سرنوشت و ساایر حقاوق از جملاه میاورت و     

نظار  باه  ا  حقوق بیر تفسیر شود  یمچنینالمللی و منطقهسایر سندیا  بین رضایت، در  رتو
گذار و کیور میزبان باید در معایدات دو گذار  بین سرمایهقراردادیا  سرمایه از ریغبهد رسمی

یمچناین توجاه      به مسئلة حقوق بومیان توجه شود  ور جدبهیا چندجانبه بین کیوریا نیز 
  قبلای و تاأثیر آنهاا بار حقاوق      گاذار هیسرمابه مالحظات حقوق بیر  در تفسیر قراردادیا  

  حضاور یاک نمایناده از ساو  بومیاان در      اسات   ضرور ذیر عنوان جمعیتی آسیببومیان به
المللای و حقاوق     را که واقف بر حقوق بومیاان در اساناد باین   گذارهیسرماتنظیم قراردادیا  
منظور ایجاد این تعاد   ییانهاد کارد  بایاد دقات     عنوان رایکار  بهتوان بهداخلی باشد نیز می

جنبة میاروعیت دادن   صرفاًدر دو سند، میارکتی ماثر است، نه اینکه  کرد که میارکت مذکور
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شاود،  نماینادگانی کاه باا آناان میاورت مای       گرید عبارتبهگذار  باشد  به قراردادیا  سرمایه
بومیان باشند و از سو  آنها انتشاب شوند  اصاال  قاوانین داخلای و در  قواعاد      نمایندة واقعی

المللی و قواعد حقوق بیر  مربوط به حمایت از حقاوق بومیاان   ینیا  بمندر  در کنوانسیون
اینکاه   باه  توجاه  باتواند رایکار ماثر  در احقاق حقوق بومیان باشد، البته در قوانین داخلی می

گذار  مستقیم خارجی دارند، این قوانین داخلی باید در منظور توسعة نیاز به سرمایهکیوریا به
الملال  المللای باوده و منطباق بار اصاو  حقاوق باین       در اسناد بین شدهوضعحدود ینجاریا  

ی تعاد  ایجاد شود  در قوانین داخلای  نوع گذار  باشد تا بین این اصو  و حقوق بومیانسرمایه
مرجع رسیدگی صالم و سازوکار حل اختالر در صورت بروز تعار  میاان حقاوق    وضو بهباید 

در قواعاد   اجارا  قابال ود  در یر حالتی به قواعد حقوق بیر بینی شگذاران  یشبومیان با سرمایه
یاا و  گذار  مندر  در کنوانسیونباید توجه شود  از  رفی باید اصو  حاکم بر سرمایه شدهوضع

گذار  تا حدود  که سبب ایجاد تعاد  بین این اصو  و حقاوق بومیاان در   قراردادیا  سرمایه
منظاور احقااق   مردمان بومی به کهیدرصورتاز دیگر سو شود   گذار  باشد، اصال بشش سرمایه

یاا  اعتراضای را انجاام    گاذارد، فعالیات  گذار  که بر آنها تأثیر میحقوق خود در بحث سرمایه
یا  مندر  در اسناد حقوق بیر  برخاوردار باشاند،   دیند، باید منطبق بر حقوق خود از آزاد 

یاا   کنند  رایکار بعد  داشتن حکومترفتار می در این موارد خیونتیا با ی دولتگایچراکه 
محلی و حفظ ماسسات مردمان بومی در چاارچوب دولات مرکاز  اسات کاه در ایان صاورت        

تواناد در حفاظ حقاوق بومیاان و     عنوان نمایندگان مردمان بومی میمیارکت  ارلمان محلی به
ت کرد که بهترین رایکاار در  گذار  ماثر واقع شود  باید دقنظارت بر تنظیم قراردادیا  سرمایه

 ور کامال  تواند بهاز این رایکاریا نمی کدامچییاست، چراکه  مذکورموارد  یمزماننظر گرفتن 
 از حقوق بومیان محافظت کند   

 

 گیرینتیجه
ا  در زمین و قلمرو مردمان بومی که آنها را تحت تاأثیر قارار   گذار  و توسعهیا  سرمایه روژه
 ، حاق  اتوسعه  یاتیاولو نییسرنوشت و تع نییحق تع، تیمالکبر حق ت دید، ممکن اسمی

و نیز حقوق فرینگی و مذیبی مردمان بومی را باه خطار    بر سالمتزیست سالم، حق بر محیط 
 نیای حاق تع ، میاورت ، آزاداناه و آگایاناه   ،یقبل تیرضا ،تیحق مالک  حقوقی از جمله ندازدیب

و  یابیا ارز  ،اتوساعه   یا ر   ایبودن در مزا میسه  ،اتوسعه  یاتیاولو نییسرنوشت و تع
المللای از  ، در اساناد باین  بیجبران خسارت در صورت آسا ی و طیمحستیز یا خطر تیریمد

سازمان ملال متحاد    یةاعالمو  کار یالمللنیا  سازمان بو قبیله یمردمان بوم ونیکنوانسجمله 
 اذیر  یا  سارمایه شناخته شده است  دولت به رسمیت 2007ی سا  حقوق مردمان بوم ةدربار
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گذار  بر مردمان بومی داشته ا  و سرمایهیا  توسعه ر  راتیتأث باید ارزیابی جامعی از میزان
بین حقوق بومیان و حقوق  تعاد منظور باشند و حقوق مذکور را مالک اقدام خود قرار دیند  به

الملال  واعد حقوق بیر  و اصاال  مقاررات باین   گذاران اصال  قوانین داخلی، توجه به قسرمایه
   باشند ماثرتواند رایکاریا  گذار  میمربوط به سرمایه
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