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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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یوسفی2

چکیده
حقوق بومیان حقوقی است که با در نظر گرفتن شرایط خاص مردماان باومی اساتانداردیایی را
به منظور بقا و حفاظت از زمین و قلمرو ،زبان ،مذیب و سایر عناصر میراث فرینگی کاه بشیای
از یویت مردمان بومی را تیکیل میدید ،تعیاین مایکناد سااا ایان اسات کاه ار یاا
توسعه ا ناشی از سرمایه گذار حقوق بومیان را با خطر مواجه میکناد یاا خیار و اگار اسا
مثبت است کدام یک از حقوق را و مبنا آن در حقوق بینالملل چیست و رایکار ایجاد تعااد
بین حقوق بومیان و حقوق سرمایه گذاران چیست در این مقاله باا بررسای کنوانسایون شامارة
 169مردمان بومی و قبیلها سازمان بینالمللی کار و اعالمیة  2007سازمان ملل متحد درباارة
حقوق مردمان بومی بیان خواییم کرد که ر یا توسعها و سرمایهگذار کاه بار مردماان
بومی تأثیر بگذارد ،باید با میورت آنان و با رعایت حقوق شناختهشدة منادر در ایان دو ساند
بینالمللی باشد و نیز رایکاریایی بهمنظور ایجاد تعاد بین این حقوق و حقوق سارمایهگاذاران
ارائه خواید شد
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مقدمه
مردمان بومی مردمانی یستند که یش از استعمار ساکن و مالک اولیة سرزمینیاا خاود باوده و از
نظامیا و الگویا ارزشی و فرینگی خاص خود برخوردارند این مردم رابطة معنو و عا فی خاصای
با سرزمینیا خود دارند (رنجبریان و سعید  ،)907 :1395 ،به اور کاه مایتاوان گفات رابطاة
یوستة آنها با سرزمین یاییان در و تااری موجاب ایادار فرینار و رساوم آنهاا شاده اسات
حفاظت از زمین بومیان برا حفظ تنوع فرینگی بومیان ضرور است ،در واقع اساا یماة حقاوق
بومیان ،ویژگی فرینگی آنهاست ،حفاظت از زمین بومیان سبب حفظ یویت فرینگی متمایز آنها مای
شود با توجه به رابطة معنو بومیان با زمینیا اجداد خود در واقع حفاظت از زماین بومیاان باه
معنا حفاظت از خود مردم بومی اسات ( .)Lenzerini: 2014: 194مکاانیاا ماذیبی ،باساتانی و
فرینگی در بحث سرمایهگذار خارجی و ر یا توسعها بهشدت در معار خطرناد از رفای
زمینیا اجداد که ی قرنیا موجب ایدار و امرار معییت مردمان باومی اسات ،تحات تاأثیر
سرمایهگذار در بششیا استشرا معادن و بهرهبردار از منابع بیعی قرار میگیارد در راساتا
حفظ ارزشیا فرینگی و جلوگیر از تضییع حقوق بومیان بهعنوان حق بیر  ،اساتانداردیایی در
اسناد بینالمللی تعیین شده است استانداردیا بینالمللی به حق مردماان باومی بار بهارهمناد از
توسعة منابع ،میارکت در تصمیمگیر و تعیین اولویتیا برنامهریز توسعه اشاره دارد که به اور
مستقیم بر آنها تأثیر میگاذارد ( (Wilson: 2019: 1یاک میاکل اساسای در بحاث سارمایهگاذار
اولویت منافع سرمایهگذاران نسبت به حقوق بومیان از دید دولتیا سرمایه اذیر اسات (: 2016: 7
 .(Tauli-Corpuzاین در حالی است که ایجاد تعاد در باین مناافع دو ارر در ایان مقالاه مادنظر
است که در آن با بررسی کنوانسیون شمارة  169مردمان بومی و قبیلها سازمان باینالمللای کاار و
اعالمیة  2007سازمان ملل متحد دربارة حقوق مردمان بومی باه تیاریم مبناا حقاوق بومیاان در
اسناد بینالملل در بحث سرمایهگذار در زمین و قلمرو بومیان که ممکن اسات آنهاا را تحات تاأثیر
قرار دید ،خواییم رداخت و رویة دادگاهیاا ملای و دیاوانیاا منطقاها در رسایدگی باه حال
اختالر باین حقاوق بومیاان و سارمایه گاذار در زماین و قلمارو آنهاا را بررسای خاواییم کارد و
رایکاریایی بهمنظور ایجاد تعاد بین حقوق بومیان و حقوق سرمایهگذاران ارائاه خاواییم کارد ایان
مقاله دارا چهار بند حقوق بومیان در اسناد بینالمللی ،حقوق بیر و حقوق بومیان ،سارمایهگاذار
خارجی و حقوق بومیان و حل اختالفات مربوط به سرمایهگذار در سرزمینیا بومیان است

حقوق بومیان در اسناد بینالمللی
س از جنر جهانی دوم با تیکیل سازمان ملل متحد ،در راستا ایادار منادر در منیاور و
نیز با توسعة مفاییم حقوق بیر بهمنظور حفظ حقوق بومیان ،کنوانسایونیاا و اعالمیاهیاا
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منطقها و بین المللی تصویب و صادر شد در این میان کنوانسایون مردماان باومی و قبیلاها
سازمان بینالمللی کار و اعالمیة سازمان ملل متحد دربارة حقوق مردمان باومی باه اور خااص
بهمنظور نیل به این یدر تنظیم شدهاند که به بررسی حقوق مندر مرتبط با سرمایهگذار در
آنها خواییم رداخت

 .1کنوانسیون مردمان بومی و قبیلهای سازمان بینالمللی کار
کنوانسیون مردماان باومی و قبیلاه ا ( 1کنوانسایون شامارة  )169در یفتاادویفتمین جلساة
سازمان بینالمللی کار در  27ژوئن  1989به تصویب رسید و در  5ساتتامبر  1991الزماالجارا
شد تاکنون  24کیور 2آن را تصویب کردهاند که اغلب کیوریا آمریکا جنوبی یستند ایان
کنوانسیون میتمل بر یک مقدمه و  44ماده است که در ده بشش تنظیم شده است بشش او
دربارة سیاستیا کلی و بشش دوم در خصوص سرزمین و قلمرو مردمان بومی است با توجاه
به آنکه این مقاله در خصوص سرمایه گذار در سرزمین بومیان است ،بشش عمدة تحلیل ما در
این مقاله رو این دو بشش متمرکز خواید بود این کنوانسیون اصال شدة کنوانسایون شامارة
 107سا  1957جمعیتیا بومی و قبیلها است یمان ورکاه در مقدماة ایان کنوانسایون
آمده است ،یدر این کنوانسیون جلوگیر از یمگونساز  3مردمان بومی و قبیلها است و در
این زمینه استانداردیایی بینالمللی به منظور حصو این مهم بیان شدهاند در این اساتانداردیا
به خواستة این مردمان به منظور داشتن کنتر بر نهادیا خاود ،آدابورساوم زنادگی و رشاد
اقتصاد برا حفظ و رشد یویت ،زبان و مذیب خود در چارچوب کیور کاه در آن زنادگی
میکنند ،توجه شده است مادة  4این کنوانسیون دولتیا را ملزم به حمایت از اششاص ،نهادیا،
امالک ،نیرو کار ،فرینریا و محیط زیست مردمان بومی مطابق با خواستة آنان کارده اسات
شق «الف» بند  1مادة  46و بند  52یمین ماده بیان میدارد باید در مورد یر اقدامی که ممکان
است مردمان بومی را تحت تأثیر قرار دید ،با مردم بومی میورت گردد ،میورتی کاه یماراه باا
حسننیت و متناسب با شرایط جهت رسیدن به توافق باشد ،شاید بتوان گفت یکی از مواد که
___________________________________________________________________
1. Indigenous and tribal peoples convention

 2آلمان در  23ژوئن  2021بهعنوان 24مین کیور آن را تصویب کرده است که یک سا بعد یعنای در  23ژوئان
 2022برا آن کیور الزماالجرا خواید شد
3. Assimilation

 4ینگامیکه اقدامیا اجرایی و مدیریتی که ممکن است بهصورت مستقیم این مردمان را تحت تأثیر قرار دیند،
مطر میشوند ،باید از ریق روندیا متناسب و بهخصوص از ریق نهادیا نمایندگیکنندة آنها ،با آنها
میورت شود
 5مذاکراتی که بهمنظور یادهساز این کنوانسیون صورت میگیرند ،باید با حسننیت و متناسب با شرایط و با
یدر رسیدن به توافق یا کسب رضایت انجام گیرند
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در بحث سرمایه گذار خارجی مطر و موجب اختالر زیاد است ،یمین ماده است که به آن
خواییم رداخت با توجه به تأثیر روند توسعه بر زندگی ،عقاید ،نهادیا و رفااه معناو مردماان
بومی و اراضی که در اختیار آنهاست ،بند  1مادة  17حق تصمیمگیر برا تعیین اولویاتیاا
روند توسعه ا را برا مردم بومی به رسمیت شناخته است از رفی بند  3یمین ماده 2ارزیابی
آثار روند توسعه بر اجتماع ،فرینر و محیط زیست را بهعنوان مبنا اساسای باهمنظاور انجاام
این ر یا مطر کرده است بند  4این ماده 3دولتیا را ملزم به حفظ محایط زیسات مناا ق
مردمان بومی با یمکار آنان میکند بند  1مادة  144حق مالکیت مردمان بومی بار اراضای را
که به ور سنتی در اختیار آنهاست ،به رسمیت میشناسد ماادة  515ایان کنوانسایون حقاوق
مردمان بومی بر منابع بیعی را که مربوط به اراضی آنهاست ،به رسمیت شاناخته و حادود آن
را نیز تعیین کرده است و حتی اگر دولتیا به موجب قانون داخلی حق مالکیات را بارا خاود
محفوظ داشته باشند ،باز تعهداتی را برا دولتیا مبنی بر ارزیابی تأثیر ر یا توسعها بار
منافع مردمان بومی و نیز مذاکره و میورت با آنان ،انتفاع از این ر یاا یار زماان کاه مقادور
شود و نیز جبران خسارت در صورت یرگونه آسیب ناشای از آن ،مقارر کارده اسات ماادة 616
___________________________________________________________________
 1مردمان موردنظر باید حق داشته باشند تا در مورد اولویتیا خود در روند توسعهبشیی تصمیمگیرنده باشند،
چراکه زندگی ،عقاید ،نهادیا و رفاه معنو آنها و اراضی که در اختیار آنهاست یا آنها از آن استفاده میکنند،
تحت تأثیر این روند است افزونبر این آنها باید در تدوین ،اجرا و ارزشیابی ر یا و برنامهیا ملی و
منطقها که ممکن است به ور مستقیم بر آنها تأثیرگذار باشند ،شرکت کنند
 2دولتیا باید تضمین کنند که در زمان مناسب و با یمکار مردمان موردنظر مطالعاتی را بهمنظور ارزیابی
تأثیرات اجتماعی ،معنو  ،فرینگی و زیستمحیطی این فعالیتیا توسعهبشش بر مردمان بومی انجام دیند
نتایج این مطالعات و تحقیقات باید بهعنوان معیاریایی اساسی برا انجام این فعالیتیا در نظر گرفته شوند
 3دولتیا باید با یمکار مردمان موردنظر از محیط زیست منا قی که این مردمان در آن سکونت دارند،
محافظت و نگهدار کنند
 4باید حق مالکیت و تصاحب مردمان بومی در مورد اراضیا که به ور سنتی در اختیار داشتهاند به رسمیت
شناخته شوند
 5مادة  :1-15بایستی از حقوق مردمان بومی بر منابع بیعی که مربوط به اراضی آنها یستند به ور ویژها حفاظت
گردد این حقوق شامل حق آنها در میارکت در استفاده ،مدیریت و محافظت از این منابع میباشد  :2در
موارد که حق مالکیت منابع مواد معدنی یا زیرزمینی یا منابع دیگر موجود در اراضی در اختیار دولت میباشد،
دولتیا بایستی یش از انجام یا اجازة انجام یرگونه ر اکتیار یا بهرهبردار از آنها با یدر ا مینان حاصل
کردن از اینکه تا چه میزان به منافع آن مردمان بومی لطمه وارد میشود ،رویهیایی را برا مذاکره و میورت با
آنها ایجاد یا حفظ کنند مردمان موردنظر بایستی در یر زمان که ممکن است از این فعالیتیا منتفع شوند و در
صورت وارد شدن یرگونه آسیب در نتیجة این فعالیتیا غرامت منصفانها دریافت کنند
 6مادة  :1-16انتقا و جابهجایی مردمان بومی از اراضیا که در اختیار دارند میروط به شروط ذیل است :2
درصورتیکه ضرورت جابهجایی این مردمان اقدامی استثنایی محسوب شود؛ چنین جابهجایی بایستی تنها با
رضایت آزادانه و آگایانه آنها انجام شود درصورتیکه کسب رضایت آنها مقدور نباشد ،این جابهجایی باید از
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انتقا و جابهجایی مردمان بومی از اراضی را که در اختیار دارناد ،باهصاورت یاک اساتثنا و در
صورت ضرورت و تابع شروط خاصی از جمله رضایت آزادانه و آگایانة آنان دانسته است یماین
ماده شرو ی را برا زمانیکه رضایت حاصل نیود ،یشبینی کرده است از رفای در صاورت
امکان حق بازگیت برا آنان محفوظ در نظر گرفتاه شاده اسات ماواد ماذکور حقاوقی را باه
رسمیت می شناسد که مربوط به اراضی ،قلمرو بومیان و منابع موجود در آن است و باهتباع آن
در بحث سرمایهگذار در این اراضی و قلمرو ،باید به ور ویژه به یر کدام از این حقاوق توجاه
خاص داشت که به تحلیل آنها خواییم رداخت

 .2اعالمیة سازمان ملل متحد دربارة حقوق مردمان بومی
اعالمیة سازمان ملل متحد دربارة حقوق مردمان باومی 1در تااری  13ساتتامبر  2007توساط
مجمع عمومی در صدویفتادمین جلسه با  144رأ موافق 4 ،رأ مشالف 2و  11رأ ممتناع3
تصویب شد ،یرچند بعدیا چهار کیور مشالف نیز از آن حمایت کردند این اعالمیه میتمل بار
 44ماده بوده و حداقل استانداردیا برا بقا ،عزت و رفاه مردم بومی را مدنظر قرار داده اسات و
استانداردیا موجود در مورد حقوق بیر و آزاد یا بنیادین را در مورد شرایط خااص ماردم
بومی شر می دید این اعالمیه تناوع و غناا تمادن و فریناریاا را تیاکیلدینادة میاراث
میترک نوع بیر میداند و مالکیت مردمان بومی بر زمینیاا ،قلمارو و مناابع خاود ،حاق آنهاا
نسبت به توسعه براسا نیاز و عالیق خود را تأیید کرده است در راستا این ایادار اعالمیاه
در شق «ب» بند  2مادة  8بیان میدارد 4که دولتیا بایاد ساازوکار باهمنظاور جلاوگیر از
ریق رویهیا متناسبی که قوانین و مقررات ملی ،مانند دادگاهیا تحقیق که به شکلی ماثر این مردمان را
نمایندگی میکنند ،انجام شود  :3در صورت امکان این مردمان باید به محض اینکه دالیل اولیة جابهجایی
رفع شدند ،از حق بازگیت به اراضی سنتی خود بهرهمند باشند  :4درصورتیکه بازگیت به اراضی ممکن
نباشد ،بق توافقی که با مردمان موردنظر انجام شده ،یا در صورت فقدان چنین توافقی ،این مردمان بایستی
به یر نحو ممکن از ریق رویهیا مناسب صاحب اراضی شوند که به لحاظ کیفیت و وضعیت قانونی با
اراضی ییین آنها برابر و متناسب برا بر رر کردن نیازیا کنونی و ییرفت آیندة آنها باشد  :5یرگونه
آسیب یا فقدان وارد شده به افراد به این صورت جابهجا شده باشند ،باید بهصورت کامل جبران گردد
1. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) A/RES/61/295

 2استرالیا ،کانادا ،نیوزلند و ایاالت متحدة آمریکا
 3آذربایجان ،بنگالدش ،بوتان ،بوروند  ،کلمبیا ،گرجستان ،کنیا ،نیجریه ،فدراسیون روسیه ،ساموآ و اوکراین
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenouspeoples.html

 4کیوریا باید سازوکاریا ماثر فرای م سازند تا از ارتکاب اعما زیر ییگیر  ،و عوار و یامدیا احتمالی
آنها را جبران و اصال کنند :ب) یر اقدامی که یدر یا تأثیر آن محروم کردن آنان از زمینیا ،سرزمینیا
یا منابع آنان است؛
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محروم ساز مردمان بومی از زمینیا ،قلمرو و منابع خود ایجااد کنناد ماادة  110جاباهجاایی
اجبار از زمین و قلمرو مردمان بومی را بدون رضایت قبلی ،آزادانه و آگایانه منع کرده و حاق
بازگیت در صورت امکان و جبران خسارت را یشبینی کرده است بند  1مادة  112بر حفاظ و
توسعة فرینر از جمله اماکن باستانی و تاریشی تأکید دارد مادة  193میورت با مردمان باومی
دربارة ر یایی را که ممکن است بر آنها تأثیر بگذارد ،مطر میکند مادة  264حق مالکیات و
بهرهبردار و کنتر مردمان بومی بر زمینیا ،قلمرو و مناابع موجاود در آن و نیاز شناساایی و
حفاظت از آن توسط دولتیا را تأیید میکند در مادة  285جبران خساارت معقاو و منصافانه
در صورت تصرر و بهرهبردار از زمینیا ،قلمرو و منابع بومیان را تأیید کرده اسات ماادة 632
___________________________________________________________________
 1مردمان بومی نباید بهاجبار از زمینیا یا قلمرو خود جابهجا شوند ییچگونه جابهجایی نباید بدون رضایت قبلی،
آزادانه و آگایانة مردمان بومی مربو ه و بعد از موافقت دربارة رداخت غرامت عادالنه و در صورت امکان ،با
اختیار بازگیت ،انجام شود
 2مردمان بومی حق دارند سنتیا و رسوم فرینگی خود را اجرا و آنها را رونق دیند و احیا کنند این کار شامل
حق حفظ ،حمایت و توسعة تجلیات گذشته ،حا و آیندة فرینریا آنان ،مانند آثار باستانی و تاریشی،
مصنوعات ،ر یا ،مراسم ،فناور یا و ینریا بصر و نماییی و ادبیات است
 3کیوریا باید با حسننیت با مردمان بومی مربو ه از ریق نهادیا نمایندة خود آنان بهمنظور جلب رضایت
قبلی ،آزادانه و آگایانة اییان یش از تصویب و اجرا تدابیر قانونی و ادار که ممکن است بر زندگی آنان
تأثیر بگذارد ،میورت و یمکار کنند
 4مادة  :1 26مردمان بومی نسبت به زمینیا ،سرزمینیا و منابعی که به ور سنتی در مالکیت آنان بوده ،تصرر
کرده یا به گونة دیگر از آنها استفاده کرده یا بهدست آوردهاند ،حق دارند  :2مردمان بومی حق تملک،
استفاده ،بهرهبردار و کنتر زمینیا ،قلمرو و منابعی را دارند که بهدلیل مالکیت سنتی یا سایر شیوهیا
تصرر یا کاربرد سنتی در اختیار دارند و یا به گونهیا دیگر بهدست آوردهاند  :3کیوریا باید این زمینیا،
قلمرو و منابع را از نظر حقوقی شناسایی و محافظت کنند اینگونه شناسایی باید با احترام الزم به عادات،
سنتیا و نظامیا مردمان بومی مربو ه در زمینة تصرر سنتی زمین ،انجام شود
 5مادة  :1 28مردمان بومی حق اصال بیعدالتییا را دارند با روشیایی که میتواند مردمان بومی حق اصال
بی عدالتی را با جبران خسارت دارند و در صورت عدم امکان ،این اصال می تواند شامل غرامت عادالنه
منصفانه و معقو برا زمینها ،قلمرو و منابعی باشد که آنان از قدیم مالک آنها بودهاند یا بهگونها دیگر
تصرر یا از آنها استفاده کردهاند و دیگران آنها را بدون رضایت آزادانه ،قبلی و آگایانة آنان مصادره کرده،
گرفته ،اشغا کرده ،استفاده کرده یا به آنها خسارت وارد کردهاند  :2غرامت باید به شکل زمینیا ،قلمرو و
منابع و از نظر کیفیت ،اندازه و وضعیت حقوقی برابر با آنها باشد یا غرامت ولی یا سایر غرامتیا مناسب
داده شود ،مگر اینکه مردمان مربو ه آزادانه در مورد آن به شکلی دیگر توافق کنند
 6مادة  :1 32مردمان بومی حق دارند اولویتیا و برنامهیایی برا توسعه یا استفاده از زمینیا یا قلمرو و سایر
منابع خود تعیین و ایجاد کنند  :2کیوریا باید با حسننیت با مردمان بومی مربو ه از ریق نهادیا
انتشابی خود آنان برا گرفتن رضایت آزادانه و آگایانة آنان یش از تصویب یر رحی که بر زمینیا یا قلمرو
و سایر منابع آنان تأثیر میگذارد ،بهویژه در ارتباط با توسعه ،بهرهبردار یا استفاده از منابع معدنی ،آب و
سایر منابع ،میورت و یمکار کنند  :3کیوریا باید سازوکاریا ماثر بهمنظور رداخت خسارت عادالنه و
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حق تعیین اولویتیا توسعها و میورت در مورد ر یایی را که ممکن است بار آنهاا تاأثیر
بگذارد و نیز ایجاد سازوکار کایش اثر نامطلوب زیستمحیطی ،اقتصاد  ،اجتماعی ،فرینگی یاا
معنو این ر یا را تأیید کرده است

حقوق بشر و حقوق بومیان
حفاظت از میراث فرینگی رابطة تنگاتنگی با حقوق اساسی بیر دارد و از راهیا حفاظ صالم و
امنیت بینالمللی تلقای مایشاود در مقدماة کنوانسایون مردماان باومی و قبیلاها ساازمان
بین المللی کار با یادآور مفاد اعالمیة جهانی حقوق بیر ،میثاق باینالمللای حقاوق اقتصااد ،
اجتماعی و فرینگی ،میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و بسیار از سندیا باینالمللای
به منظور جلوگیر از بروز تبعیض و با یادآور این نکته که مردمان بومی در کیاوریا خاود،
قادر به بهرهمند از اساسیترین حقوق بیر نیستند ،استانداردیا تعیاین شاده را در راساتا
احقاق حقوق بیر بیان کرده است یمچنین اعالمیة  2007سازمان ملل متحاد درباارة حقاوق
مردمان بومی با توصیة شورا حقوق بیر تهیه شده و در مقدمه به ایدار و اصو منیور ملال
متحد و احترام به حقوق بیر اشاره دارد که نیاندیندة توجه ویاژه باه حقاوق بیار باهعناوان
مبنا حقوق بومیان است حقوق مندر در کنوانسیون و اعالمیة  2007از جمله حق مالکیات
ششصی و جمعی در مادة  17اعالمیة جهانی حقوق بیر و حق آزاد ماذیب در ماادة  18ایان
اعالمیه آمده که مادة  18میثاق بین المللی حقوق مدنی ،سیاسی نیز آن را به رسمیت شاناخته
است در بند  1مادة  1میثاق بین المللی حقوق اقتصاد  ،اجتماعی و فرینگی بر حق بر توساعة
اقتصاد  ،اجتماعی و فرینگی تأکید شده و در بند  2یماین مااده مالکیات بار مناابع و ثاروت
بیعی به رسمیت شناخته شده است مادة  25یمین میثاق استفادة کامال و آزاداناه از مناابع
بیعی را حق ذاتی ملل میداند که مادة  47میثاق بینالمللی حقوق مدنی ،سیاسای نیاز آن را
تأیید میکند بندیا  1و  2مادة  1میثاق بینالمللی حقاوق مادنی ،سیاسای بار حاق تعیاین
سرنوشت و نیز بهره بردار منابع و ثروت بیعای تأکیاد دارد یرچناد در ماورد بومیاان حاق
تعیین سرنوشت در چارچوب کیور مستقلی که در آن زندگی میکنند ،مفهوم یدا میکناد در
قضیة مجمع الجزایر چاگو که به نظر میورتی دیوان بین المللای دادگساتر در ساا 2019
منجر شد ،بهمنظور اجرا توافقنامة  30ستتامبر  1966بین ایاالت متحدة آمریکاا و انگلساتان،
ساکنان مجمعالجزایر چاگو بهاجبار از آنجا بیرون و حق بازگیت از آنها سلب شد ( ICJ Rep,
 )2019: para 114اما دیوان بازگیت و اسکان مجدد بومیان چاگوسی را امار حقاوق بیار
منصفانه برا انجام یرگونه از این اقدامات تهیه کنند و برا کایش تأثیر نامطلوب زیستمحیطی ،اقتصاد ،
اجتماعی ،فرینگی یا معنو تدابیر مناسب بهعمل آورند

 8فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

تلقی کرد ( .)ICJ Rep, 2019: para 181این رویة دیوان نیان میدیاد ممنوعیات جاباهجاایی
اجبار از زمینیا اجداد امر حقوق بیر است که یر دو سند مذکور بهعنوان معایادات
بینالمللی در حقوق بینالملل نیز آن را ذیرفتهاند ما بر ایان اعتقاادیم کاه حقاوق ماذکور در
کنوانسیون  169باید در کنار اعالمیة  ،2007اعالمیة جهانی حقوق بیار ،میثااق حقاوق مادنی
سیاسی و میثاق حقوق اقتصاد  -اجتماعی و فرینگی تفسیر شود ،به ور مثا حق میااوره و
رضایت قبلی ،آزادانه و آگایانة مذکور در مواد  5و  15کنوانسیون  169سازمان بینالمللی کار و
بند  1مادة  32اعالمیة  2007را باید در کنار حق تعیین سرنوشات و حاق مالکیات ماذکور در
میثاقین و اعالمیة جهانی حقوق بیر دید ،چراکه سرزمینیا بومیان جزئی از یویت و فرینر
آنهاست و رابطة معنو خاصی بین آنها و سرزمینیا اجداد شان وجاود دارد ،بناابراین حاق
تعیین سرنوشت ،حق مالکیت و حقوق فرینگی نیز در اینجا رابطة تنگاتنگی با یکادیگر دارناد و
در بحث سرمایهگذار و ر یا توسعه ا باید به آنها توجه ویژها مبذو داشت کمیسیون
بین آمریکایی حقوق بیر 1در موارد متعدد بار میاارکت مااثر مردماان باومی در ار یاا
توسعه ا و سرمایه گذار در قلمرو آنها تأکید کرده و دولتیاا را ملازم باه میاورت یماراه باا
حسننیت میداند یمچنین بیان میدارد که دولتیا یش از اجرا سرمایهگذار و ر یاا
توسعه ا باید آثار زیست محیطی و بهداشاتی را ارزیاابی و ا العاات مربو اه را منتیار کنناد
( 2020: 259 (Madariaga Cuneo,برخی حقوقدانان نقض حقوق بومیان را نسلکیی فرینگای
تلقی می کنند این جمله توسط وکیل لهستانی رافائل لمکین 2تعریاف شاد کاه آن را تضاعیف
یدفمند و از بین بردن نهایی ارزشیا و اقدامیا فرینگای گاروهیاا در معار خطار تلقای
میکرد با این استدال آنچه یویت یک گروه را تیکیل میدید فرینر آن است & (Di Blase,
) ،Vadi, 2020: 22در یر دو سند مذکور توجه ویژها به فرینر مردماان باومی شاده اسات
گایی با یک عمل دولت چن دین حق بیر از جملاه حقاوق فرینگای ،حاق حیاات و حاق بار
آموزش در ارتباط با بومان نقض میشود که قضایة مادار شابانهروز کاناادا نموناها از آن
اساات  3بایااد توجااه داشاات کااه مطااابق اصاال حمایاات از بیاار ،در صااورت تعااار ینجاریااا،
استانداردیا حقوق بینالملل بیر باید در اولویت قرار گیرد (الجورد )99 :1397 ،
شایان ذکر است که باید بین مردمان بومی و اقلیاتیاا تماایز قائال شاد میشصاة اصالی
مردمان بومی تنوع فرینگی و ارتباط تاریشی با سرزمینیا اجداد خاود اسات & (Di Blase
___________________________________________________________________
)1. Inter-american commission on human rights(IACHR
2. Raphael Lemkin

 3مدار مذیبی که در سا  1880تحت حمایت دولت برا یمسانساز فرینر بومیان با فرینر کانادایی
دایر شدند ،این اقدام موجب تشریب قبایل بومی و آداب و رسوم فرینگی آنان شد از رفی در یمین مدار
که تا سا  1996نیز دایر بودند ،کودکان زیاد جان خود را از دست دادند که به معذرتخوایی رسمی دولت
کانادا در سا  2008منجر شد
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) Vadi, 2020: 23در واقع بومیان از نظر تاریشی و فرینگی رییاه در سارزمینی دارناد کاه در
گذشته حاکمیت بالمنازع بر آنها داشته اند در مورد بومیان عدم تبعیض یمچون اقلیتیا مطر
نیست ،بلکه حفظ شیوة متمایز و جداگانة زندگی و اعما نوعی حاق خاودگردانی متناساب باا
سنت و فرینریا آنان مطر است ،ازایانرو اساناد باینالمللای حااکم بار حقاوق بومیاان و
اقلیتیا متفاوت است  ،(Di Blase & Vadi, 2020: 26یرچند بهصورت کلی حقاوق در شاده
در اسناد حقوق بیر حقوق فرد و نه جمعی فارغ از بومی بودن یا تعلق به یاک اقلیات را در
نظر گرفتهاند با این حا به نظر حقاوق جمعای نیاز مادنظر باوده و حقاوقی از جملاه حقاوق
فرینگی ،اجرا مراسم فرینگی و کاربرد زبان ،حقاوق جمعای اناد و در یاک گاروه معناا یادا
میکنند (رنجبریان و سعید )992 :1395 ،

سرمایهگذاری خارجی و حقوق بومیان
حدود  370میلیون بومی در  90کیور جهان زندگی میکنند
که یویت فرینگی متمایز با سایر مردم دارند سرمایه گذار خارجی در بشش استشرا منابع
بیعی امکان آسیب به این یویت را دارد ،از رفی سرمایهگذار مساتقیم خاارجی مایتواناد
سبب توسعة یک کیور شود ،ازاین رو ایجاد تعاد بین منافع اقتصاد و فرینگی ضرور است،
چراکه بهرهبردار از منابع بیعی میتواند سبب از دست رفتن سرزمینیا اجاداد بومیاان
شود و با توجه به رابطة فرینگی بومیان با سرزمینیا اجداد خود ایان باه معناا از دسات
رفتن فرینر مردمان بومی است از رفی نباید این نکته را فراماوش کارد کاه مناابع بیعای
زیاد در زمینیا بومیان وجود دارد که با توجه به افزایش جمعیت ،تقاضا برا منابع بیعی
نیز بهتبع آن افزایش مییابد برا مردمان بومی زمینیا فقط منبع معییت اقتصااد نیسات،
بلکه منبع یویت معنو و فرینگی آنان یستند ) (Di Blase & Vadi, 2020: 208باید باه ایان
نکته توجه کرد که توساعه ایادار در واقاع توساعه یماهجانباه و متاوازن در ابعااد اقتصااد ،
اجتماعی ،فرینگی و زیستمحیطی است بنابراین در روژهیا سرمایهگذار توسعها باید باه
مسائل فرینگی ،اجتماعی و زیستمحیطی توجه ویژه داشت که در این میان توجه به وضاعیت
خاص حقوق بومیان و رابطة آنها با سرزمینیا خود از ایمیت ویژها برخوردار اسات ( 2018:
 (Dale, 106این دیدگاه که افزایش تولید و ییرفت فناور نتاایج اجتمااعی بهتار را بارا
یمه در بر خواید داشت ،بدون توجه به یویت فرینگی مردمان بومی دیدگاه کاملی نیسات در
واقع توسعه مفهومی چندبعد است که یکی از ابعاد آن توجه به یویت فرینگی ،آثار باستانی و
محیط زیست است که در سرمایهگذار یا بهمنظور توسعه باید به آن توجه شود و بیتوجهی به
آن موجب تبعیض و تضییع حقوق بومیان میشود در کیوریایی که روژهیاا بازر توساعة
)(Di Blase & Vadi, 2020: 19
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منابع بیعی عنصر اصلی سیاستیا توسعة ملی را تیکیل میدیاد و باهخصاوص زماانیکاه
کیوریا دارا منابع بیعی زیاد یستند و سیاست توساعها خاود را حاو بهارهباردار از
منابع بیعی متمرکز کردهاند ،این سیاست توسعها ممکن است حقوق بومیان را تحات تاأثیر
قرار دید و به جابهجایی ،تصرر سرزمین و تشریب محیطزیست منجر شود و مالکیت بومیان بر
سرزمینیا اجداد آنها را که در اسناد بینالمللی به رسمیت شاناخته شاده اسات ،باا خطار
مواجه کند در مقدمة اعالمیاة  2007توجاه ویاژها باه حاق تعیاین سرنوشات در چاارچوب
کیور که مردمان بومی به آن تعلق دارند و نیز یویت و فرینار شاده اسات و حاق مردماان
بومی برا بازدارندگی و تدوین اولویتیا رایبرد توسعها خود در مورد سرزمینیا یا قلمرو
و سایر منابع موجود در آن در بند  1مادة  32اعالمیه به رسمیت شناخته شده است یمچناین
بند  2یمین ماده دولتیا را ملزم به میورت و یمکار با بومیان بهمنظور دستیابی به رضاایت
قبلی ،آزاد و آگایانه در زمینة روژهیا توسعها که این زمینیا ،قلمرو یا منابع موجود در آنها
را تحت تأثیر قرار میدید ،کرده است حق مردمان باومی بارا میاارکت در تصامیمگیار و
تعیین حدود اولویتیا در این مرحله از برنامهریز که در اسناد بینالمللی به رسمیت شاناخته
شده است ،حائز ایمیت زیاد است ) ،(Wilson, 2019: 2چراکه بدون توجه به آن سرمایهگاذار
و توسعة اقتصاد ممکن است آثار مشربی بار امااکن مقاد  ،سارزمینیاا و فرینار ،محایط
زیست و اجتماع مردمان بومی داشته باشد تا ایش از دو ساند ماذکور بومیاان اغلاب قرباانی
آسیب یا ناشی از توسعه بودند ،چراکه زمین آنها که یوند معنو و ناگسستنی با فرینر آنها
دارد ،تحت تأثیر توسعة ناشی از سرمایهگذار و استشرا منابع قرار میگرفت ،اماا در دو ساند
مذکور حق تعیین سرنوشت و تعیین اولویتیا توسعها و میورت بهعنوان حقوق بنیادین به
رسمیت شناخته شد ،این حق نهتنها شامل سرزمین ،قلمرو و منابع موجود در آن ،بلکاه شاامل
حقوق فرینگی نیز میشود و ازاینرو سرمایهگاذار کاه آثاار باساتانی و فرینگای و اعتقاادات
مردمان بومی را تحت تأثیر قرار دید ،شامل محدودیتیا موجود در دو ساند مایشاود ایان
حقوق بنیادین سابب ایجااد تعااد باین سارمایهگاذار و حقاوق بومیاان مایشاود حقاوق
شناختهشده در این دو سند موجب شده است کاه در اعالمیاهیاا منطقاها ایان حقاوق باه
رسمیت شناخته شوند و حتی توسعه یابند از جمله در اعالمیة آمریکایی دربارة حقوق بومیاان1
که در  15ژوئن  2016تصویب شد ،افزون بر به رسمیت شناختن این حقاوق ،در بحاث محایط
زیست این حقوق توسعه یافته است یرچند سازمان ملل متحد نهاد دائمی سازمان ملل در امور
بومیان 2را به عنوان یک نهاد میورتی برا شورا اقتصاد  ،اجتماعی باهمنظاور رسایدگی باه
موضوعات مربوط به بومیان از جملاه توساعة اقتصااد  ،اجتمااعی ،فرینگای ،محایط زیسات،
___________________________________________________________________
1. American declaration on rights of indigenous peoples
2. the united nations permanent forum on indigenous issues
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آموزش و بهداشت و حقوق بیر آنان در  28ژوئیة  2000تأسیس کرد ) (Perkins, 2002: 15که
بعدیا بهمنظور اجرا کامل اعالمیة  2007در مورد حقوق مردمان باومی و یگیار اثربشیای
آن این نهاد را مسئو نظارت و بررسی کرد ،با این حا نیاز است که دولتیا در قوانین داخلای
خود معیاریا روشنی را که منطبق با حقوق بینالملل و به ور خاص با دو سند مذکور باشاد،
در خصوص حقوق بومیان تصویب کنند و توسعة ایدار را مدنظر قرار دیند با بررسای دو ساند
مذکور حقوق بومیان در بحث سرمایهگذار شامل حقوق ذیل است:

 .1حق مالکیت و رضایت قبلی ،آزادانه و آگاهانه
حق مالکیت و رضایت قبلی ،آزادانه و آگایانه در یر دو سند مورد بررسی به رسمیت شناخته شده
است رضایت قبلی ،آزادانه و آگایانه مندر در کنوانسیون و اعالمیه بایاد ایش از تصامیمگیار
دربارة توسعه و سرمایهگذار باشد نه در حین آن ،و امروزه بسیار از سازمانیا باینالمللای در
اسناد و رویة خود آن را به رسمیت شناختهاند روژهیا برنامة توساعة ملال متحاد 1کاه ممکان
است بر سرزمین ،قلمرو و منابع مردمان بومی تأثیر بگذارد ،با میارکت کامل و ماثر آنها و با یادر
تأمین رضایت قبلی ،آزادانه و آگایانه آنهاا راحای مایشاود ) .(Gilbert, 2019: 5ماسساة ماالی
بااینالمللاای و یمچنااین بانااک جهااانی ،بانااک توسااعة آساایایی و توسااعة بااینآمریکااایی دارا
استانداردیایی دربارة حقوق بومیان یستند که در این میان ماسسة مالی بینالمللی رضایت قبلای،
آزاد و آگایانه را در مورد یر روژها که زمین ،قلمرو و منابع بومیان را تحت تأثیر قرار دیاد ،الزم
میداند در بحث سرمایهگذار  ،باید این حقوق توسط دولت میزبان و سرمایهگاذار رعایات شاود،
یرچند تعهد به رعایت این حقوق در درجة او وظیفه دولت میزبان است

 .2مشورت ،حق تعیین سرنوشت و تعیین اولویتهای توسعهای
بومیان به عنوان بشیی از حق تعیین سرنوشت خود ،حق تعیین اولویتیا و رایبردیا توساعه
یا استفاده از زمینیا و قلمرو خود را دارند ) .(Wilson, 2019: 12از رفی نقش مردمان باومی
در برنامهریز رایبرد در بحث سرمایهگذار باید مدنظر قرار گیرد مفهوم برنامهریز شاامل
سیاستیا توسعة ملی ،برنامهیا و برنامهریز یا توسعة اکتیار و اساتشرا و بهارهباردار
منابع است که ممکن است مردمان بومی را تحات تاأثیر قارار دیاد؛ دولاتیاا در توساعهیاا
اقتصاد  ،اجتماعی و فرینگی و نیز ایجاد زیرساختیا و روژهیا خدمات عمومی باید به ایان
مسئله توجه کنند دولت یا باید در قوانین و مقررات داخلی خود نیز ایان مسائله را موردتوجاه
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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تعیین اولویتیا توسعه ا با مردمان بومی میورت کنند و این میورت یش از سرمایهگذار
و ینگام برنامه ریز با در نظر گرفتن آثار ر توسعه و سرمایهگذار بر مردمان بومی صاورت
گیرد میورت مورد اشاره که در بند  2مادة  6کنوانسیون  169سازمان بینالمللای کاار و ماادة
 19اعالمیة جمعیتیا بومی و قبیلها  2007سازمان ملل متحاد آماده اسات ،تعاادلی باین
حاکمیت دولت بر منابع بیعی و حق تعیین سرنوشت مردمان بومی در چاارچوب دولاتیاا
مستقلی که مردمان بومی جزئی از آن یستند ،است ( .(Wilson, 2019: 3ایان دیادگاه زماانی
مفهوم مییابد که به حق بومیان در تعیین اولویتیا توسعه در سرزمینیا خود توجه شاود
مفهوم کنتر مندر در اعالمیه به تصمیمگیر دربارة ادامة روژه یاا عادم اجارا آن تسار
می یابد حقوق مردمان بومی برا تصمیمگیر در مورد اولویتیاا توساعها خاود و اعماا
کنتر بر آن توسط کنوانسیون  169و اعالمیة  2007بهعنوان یاک اساتاندارد باینالمللای باه
رسمیت شناخته شده است کنتر مردم بومی در تعیین اولویتیا و رایبردیا توساعه شاامل
میارکت در تصمیمگیر در مورد سیاستیا ،برنامهیا و مقاررات مرباوط باه مناابع باهصاورت
آگایانه و با رضایت کامل ،می شود که این خود سبب کایش خطر ناآرامی و مشالفات اجتمااعی
توسط مردم بومی و ایجاد امنیت در بحث سارمایهگاذار و باهتباع آن جاذب سارمایهگاذار
خارجی میشود ر یا توسعها و سرمایهگذار ممکن است نقش زمینیا و قلمرو بومیاان
در حفظ فرینر و بقا آنها را با خطر جد مواجه کنناد ،ازایانرو نقاش میاورت و رضاایت
نقیی کلید و حیاتی است که دولت یا ملزم به توجه خاص به آن یستند تعهاد باه میاورت
وظیفة دولت است و امکان محو کردن آن به بشش خصوصی وجود نادارد (الجاورد :1397 ،
 ) 95حق تعیین سرنوشت مذکور در دو سند در مطابقات باا اصال تمامیات ارضای کیاوریا و
منطبق بر اصو ذیرفته شده در منیور ملل متحد است ،و بهنوعی حق تعیین سرنوشت داخلی
و در حدود فرینر و سرزمینیا اجداد آنها تلقی میشود ،مگر اینکه دولتیا مرتکب نقاض
فاحش و سیستماتیک حقوق آنها شوند که در این صورت حق تعیین سرنوشات خاارجی تلقای
خواید شد از رفی این مفهوم از حق تعیین سرنوشت در تضاد با حق حاکمیت دائمی دولتیا
بر منابع نیست ،بلکه متضامن حفاظ حقاوق بومیاان و محدودکننادة صاالحیت دولاتیاسات
(رضائی ور )52 :1392 ،بایاد توجاه کارد کاه نمایتاوان تعریاف دقیقای از امااکن مقاد و
دارایییا فرینگی و سنتی داشات و شناساایی امااکن مقاد بایاد باا میاورت و یمفکار
مردمانی که آن را مقد می ندارند ،صورت گیرد (نور و تیمور  )305 :1397 :میورتی که
منطبق با استانداردیا حقوق بیر بینالملل و حقوق باینالملال باشاد ،باه میاورت مااثر باا
ماسسات و نمایندگان مردمان بومی ا الق میشود (نور و تیمور )310 :1397 :
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 .3سهیم بودن در مزایای طرحهای توسعهای و ارزیابی و مدیریت خطرهای زیستمحیطی
مردم بومی افزونبر توجه به تقسیم عادالنة منافع روژهیا که ممکن است بر آنها تأثیر بگاذارد ،باه
خصوص در استشرا منابع خوایان توجه به مدیریت ماثر خطریاا زیساتمحیطای و اجتمااعی
ایاان فعالیااتیااا یسااتند؛ ازایاانرو تقساایم عادالنااه و منصاافانه منااافع و نیااز ماادیریت خطریااا
زیستمحیطی و اجتماعی در این روژهیا مطر است باید توجه شود که مردماان باومی از ساود
حاصل از بهرهبردار منابع در سرزمینیا بومی بهرهمند شوند و با توجاه باه اینکاه قراردادیاا
سرمایهگذار بین دولت میزبان و شرکتیا سرمایهگذار اغلب شامل بند مربوط به تقسایم ساود
حاصله است ،دولت میزبان باید به سهم مردمان بومی در این سود توجه کند ،این سهم لزوماً نباید
مالی باشد ،بلکه میتواناد شاامل توساعة زیرسااختیاا ماردم باومی از جملاه ایجااد مدرساه،
بیمارستان ،ساختن جاده و یا استشدام مردمان بومی باشد که اغلب تحات عناوان سارمایهگاذار
داو لبانة اجتماعی 1مطر میشود سهیم بودن مردمان بومی در ساود حاصال از سارمایهگاذار
روژهیایی که سرزمین آنها را بهعنوان منبع معییت و ایدار  ،تحت تاأثیر قارار مایدیاد ،حاائز
ایمیت است ماسسة مالی بینالمللی بهعنوان یکی از اعضا گروه بانک جهانی کاه باالب بار 180
کیور عضو آن یستند ،وامگیرندگان در بحث سرمایهگذار را ملزم میکناد کاه جامعاة محلای و
بومی را در بحث تقسیم مزایا و فرصتیا توسعه مدنظر قرار دیند شاورا باینالمللای معادن و
فلزات 2توجه ویژها به منافع و فرصتیا ایدار مردمان بومی در توسعة معادن دارد و به تقسایم
منافع برا مردمان بومی توجه کرده است اجرا ر یا توسعها و سرمایهگذار گایی بارا
مردمان بومی به معنا از دست دادن دارایییا فرینگی ،فکر  ،مذیبی و معنو است که اغلب
ناشی از جابهجایی مردم از سرزمینیا اجاداد آنهاسات ارزیاابییاا ایش از اجارا ار یاا
ماایتوانااد شااامل ارزیااابی باسااتانشناساای ،شناسااایی ارزشیااا فرینگاای ،مااذیبی و تاااریشی،
زیستمحیطی و نیز تضییع حق مالکیت و حق تعیین سرنوشت مردمان بومی باشد

 .4جبران خسارت در صورت آسیب
در روژهیا سرمایهگذار باید رایکاریا ییگیر بهمنظور تأثیر حداقلی زیانیا وارده بار
مردمان بومی و نیز جبران خسارت در صورت آسیب دیدن آنها مورد توجه قرار گیرد و از رفی
دولتیا باید صندوقیا ملی یا صندوقیایی را بین رر سرمایهگاذار و دولات میزباان بارا
جبران خسارت مردمان بومی در قرارداد سرمایهگذار بگنجانند ،این مسئلة حاائز ایمیات کاه
بی توجهی به مردمان بومی ممکن است سبب از بین رفتن اعتمااد مردماان باومی باه دولات و
___________________________________________________________________
1. Voluntary social investment
2. International council on mining and metals
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ایجاد تنش اجتماعی و حتی درگیر نیز شود ممکن است روژها در ابتدا تأثیرات چندانی بر
بومیان نداشته باشد ،ولی تأثیرات زیست محیطای آن موجاب آسایب باه زماین بومیاان شاود،
بنابراین به نظر باید ضمانت اجرایی از سو سرمایهگاذاران جهات احقااق حقاوق آناان وجاود
داشت ه باشد تعهدات مربوط به مسئولیت اجتماعی و توساعة ایادار بارا شارکتیاا کاه در
سرزمین بومیان سرمایهگذار میکنند ،از جمله روژهیا زیربنایی محلی و نیز سالمت و رفااه
بومیان شامل ساخت بیمارستانیا و مدار و نیز اساتشدام مردماان باومی (ناور و تیماور :
 )312 :1397فار غ از بحث جبران خسارت یستند و مسئله جبران خسارت باید بهصورت مجازا
موردتوجه قرار گیرد مگر اینکه این اقدامات با توافق مردمان بومی در راستا جباران خساارت
باشااند جبااران خسااارت در مااادة  28اعالمیااه  2007و مااادة  16کنوانساایون  169سااازمان
بینالمللی کار تأیید شده است

حل اختالفات مربوط به سرمایهگذاری در سرزمینهای بومیان
حق اقامه دعوا و دسترسی به دادگاه و دادخاوایی عادالناه در دادگاایی بای ارر در ماادة 10
اعالمیه جهانی حقوق بیر 1و بند  1مادة  14میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی 2به رسمیت
شناخته شده است بهتبع آن مردمان بومی نیز از این حاق برخوردارناد بومیاان جهات احقااق
حقوق خود میتوانند به دادگاهیا ملی و دیوانیا منطقه ا حقوق بیر و یا مکاانیزم خااص
شکایت در سطم سازمان ملل 3متحد رجوع کنند در بحث ارجااع باه دادگااهیاا و دیاوانیاا
منطقها یک مسئله مهم صالحیت آنها است تقابل حقوق بومیان باا سارمایهگاذار مساتقیم
خارجی زمانی ایمیت دوچندانی دارد که این نکته را در نظر بگیریم که قاوانین سارمایهگاذار
بینالمللی بهمنظور تیویق سرمایه گذار مساتقیم خاارجی جهات توساعة اقتصااد حمایات
گساتردها از سارمایهگاذاران مایکناد ) ،(Di Blase & Vadi, 2020: 210ازایانرو باه نظار
منطقیترین راه ار حقاوق بومیاان و ایشبینای آن در قراردادیاا سارمایهگاذار و نیاز
یش بینی سازوکار حل اختالر در صورت تقابل حقوق بومیان با روژهیاا سارمایهگاذار در
قراردادیا ،یعنی یشبینی حقوق بومیان و یشبینی شیوه و مرجع صالحیتدار بهمنظاور حال
___________________________________________________________________
 1مادة  :10یر کسی با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه بیطرر و مستقل ،منصفانه و علنا رسیدگی
بیود و چنین دادگایی درباره حقوق و تعهدات او یا یر اتهام جزایی که متوجه او باشد ،اتشاذ تصمیم بنماید
 2یمه در مقابل دادگاهیا و دیوانیا دادگستر مساو یستند یر کس حق دارد به این که به دادخوایی او منصفانه و
علنی در یک دادگاه صالم مستقل و بی رر تیکیل شده بق قانون رسیدگی بیود و آن دادگاه درباره حقانیت
اتهامات جزایی علیه او یا اختالفات راجع به حقوق و تعهدات او در امور مدنی اتشاذ تصمیم بنماید
 3این سازوکار مبتنی بر رسیدگی به حقوق مردمان بومی از ریق نهادیا سازمان ملل متحد بوده که شامل رسیدگی
به حقوق بومیان از ریق گزارشگر ویژه در مورد حقوق مردمان یا نهاد دائمی سازمان ملل در امور بومیان میباشد
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اختالر بین آنان با سرمایهگذار ،باشاد در صاورت ایشبینای حقاوق بومیاان در قراردادیاا
سرمایه گذار دیگر این ادعا که محدودیت یا ناشی از حقوق بومیاان نقاض مقاررات قارارداد
سرمایهگذار است ،مطر نمی شود از رفی ادعا نقض حقوق از ساو بومیاان نیاز مطار
نمیشود  1سازوکا ر رسیدگی به شکایت و حل اختالر مردمان بومی در قراردادیا و نیز سازوکار
نظارت بر حدود رضایت مردم بومی در اجرا روژه باید در نظر گرفته شود ،چراکه ممکن است
به منظور اجرا روژه رضایتی با حدود تعیینشده در کنوانسیون  169و اعالمیاة  2007وجاود
داشته باشد ،ولی بعدیا سرمایه گذار و دولت میزبان بشوایند اروژه را توساعه دیناد در قضایة
جامعة بومی اندرویس 2در کنیا جامعة بومی به سبب اجرا ر توساعه در سارزمین اجاداد
آنها بر رو منابع گاز بیعی ،معادن و گردشگر از این سارزمینیاا دور شادند دولات در رد
ادعا نقض حقوق مردمان بومی استدال کرد که توسعة اقتصاد کیور اولویت اصلی اسات و
چون این ر دارا منفعت برا کل کیور است ،نمیتوان آن را با استدال حمایت از جامعاة
بومی متوقف کرد ،زیرا جابه جایی مردمان بومی یزینة جانبی و اجتنابنا ذیر توساعة اقتصااد
کیور است این موضوع توسط کمیسیون آفریقا حقوق بیر و مردم 3بررسی شاد ،کمیسایون
با اشاره به ایمیت میارکت ماثر اعضا جامعه بومی در ر توسعه و ا مینان از سهیم باودن
جامعه در مزایا روژهیا و ارزیابییا زیستمحیطای و اجتمااعی ایش از اجارا اروژهیاا،
مسئلة رضایت قبلی ،آزادانه و آگایانة جامعة بومی را مطر کرد و دولت کنیا را ناقض این تعهد
الزام آور دانست این در حالی بود که دولت کنیا روژهیا اجرایی را در راساتا مناافع ملای و
حق خود بر بهرهبردار از منابع موجود در زمین و قلمرو بومیان را محفوظ میدانسات ( 2019:
 (Gilbert, 6حقوق بینالملل قابل اجرا در زمینة حقوق بیر و محیط زیست از جمله حقوقیاند
که فارغ از حقوق مندر در دو سند مذکور در ارتباط با بومیاان در بحاث سارمایهگاذار بایاد
مورد توجه قرار گیرند با توجه به ینجاریا اساسی حقوق بیار و توساعة مفااییم آن و نیاز
رویة دولتیا بهنظر میرسد حقوق بومیان بهعنوان یک ینجار در حا تحو در دو دیاة اخیار
بهویژه س از اعالمیة  2007در حا تبدیل شدن به قاعادة عرفای اسات ناهفقاط میاورت باا
بومیان ،بلکه بسیار از حقوق مندر در دو ساند در حاا تبادیل شادن باه قاعادة عرفای در
کیوریا دارا مردم بومی است به نظر با توجه به توسعة موسع مفاییم حقوق بیر از سو
___________________________________________________________________
 1با توجه به رویة موجود یر دو ادعا از سو سرمایهگذاران و بومیان مطر شده است که نمونة آن ر ادعا
شرکت سرمایهگذار استشرا اورانیوم در ارک ملی کاکادو استرالیا مبنی بر رضایت مردمان بومی بر توسعة
فازیا بعد روژه بود و ادعایا بومیان را مغایر قرارداد میدانست و نیز ادعا جامعة بومی  chusmizaو
 usmagamaدر شیلی مبنی بر نقض حقوق آنان توسط شرکت سرمایهگذار که به رأ نوامبر  2009دیوان
عالی کیور به نفع بومیان منجر شد
2. Endorois
3. African Commission on Human and Peoples' Rights
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دیوانیا منطقها حقوق بیر ،رجوع به آنها بهمنظور حمایت از حقوق بومیان رایکاار بهتار
است ازاینرو با توجه به اینکه صالحیت ششصی دیوانیا ،منطقها است ،بهنظر میرساد قارار
دادن شرط رجوع به این دیوانیا در قراردادیاا سارمایهگاذار کاه در ایان مناا ق تنظایم
میشوند ،حقوق مردمان بومی را بییتر تضمین خواید کرد به ور مثا در قضیة جامعة باومی
 sawhoymaxعلیه اراگوئه ،کمیسیون بین آمریکایی حقوق بیر حاق مالکیات زماینیاا و نیاز
حقوق فرینگی و معنو مردمان بومی را به رسمیت شناخت و بیان کرد که دولت اراگوئه ایان
حق را نقض کرده است افزون بر این کمیسیون استدال اراگوئه را مبنی بر اینکه سلب مالکیت
جامعة بومی در راستا منافع عمومی بوده ،نتاذیرفت و اجارا ار یاا در راساتا مناافع
عمومی را دلیل کافی برا سلب مالکیت ندانست )(Levine, 2017: 121-122

راهکارهای ایجاد تعادل بین حقوق بومیان و حقوق سرمایهگذاران
یک عامل کلید در ایجاد تعاد بین حقوق بومیان و حقوق سرمایهگذاران شناخت ینجاریاا
بین المللی مذکور در دو سند مذکور ،در قوانین داخلای دولاتیاسات ایش از یار چیاز بایاد
تأثیرات سرمایهگذار بر مردمان بومی ارزیابی شود و دولت سرمایه ذیر نتیجاة ایان ارزیاابی را
بهعنوان معیار بهمنظور ذیرش سرمایهگذار مدنظر قرار دید باید ایان نکتاه را در تصاویب
قوانین داخلی حمایت از بومیان در نظر گرفت کاه حقاوق موجاود در دو ساند ماذکور حاداقل
استانداردیا موجود را در نظر گرفته است و این حقوق در قوانین داخلی بهخصوص در زمیناة
ارزیابییاا زیسات محیطای و تاأثیر آن بار بومیاان ایش از اجارا ار یاا توساعها و
سرمایهگذار و نیز سازوکار میورت با مردمان بومی در حقوق داخلی میتواند توساعه یاباد باا
توجه به رشد و توسعة مفااییم حقاوق بیار و باا توجاه باه اینکاه دو ساند ماذکور حاداقل
استانداردیا را تعیین میکنند ،به نظر با تفسیر موسع و ویا مفاییم حقوق بیر باید حقاوق
موجود در یر دو سند دربارة مالکیت ،حق تعیین سرنوشت و ساایر حقاوق از جملاه میاورت و
رضایت ،در رتو سایر سندیا بینالمللی و منطقها حقوق بیر تفسیر شود یمچنین باهنظار
میرسد بهغیر از قراردادیا سرمایهگذار بین سرمایهگذار و کیور میزبان باید در معایدات دو
یا چندجانبه بین کیوریا نیز به ور جد به مسئلة حقوق بومیان توجه شود یمچناین توجاه
به مالحظات حقوق بیر در تفسیر قراردادیا سرمایهگاذار قبلای و تاأثیر آنهاا بار حقاوق
بومیان بهعنوان جمعیتی آسیب ذیر ضرور اسات حضاور یاک نمایناده از ساو بومیاان در
تنظیم قراردادیا سرمایهگذار را که واقف بر حقوق بومیاان در اساناد باینالمللای و حقاوق
داخلی باشد نیز میتوان بهعنوان رایکار بهمنظور ایجاد این تعاد ییانهاد کارد بایاد دقات
کرد که میارکت مذکور در دو سند ،میارکتی ماثر است ،نه اینکه صرفاً جنبة میاروعیت دادن
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به قراردادیا سرمایهگذار باشد بهعبارت دیگر نماینادگانی کاه باا آناان میاورت مایشاود،
نمایندة واقعی بومیان باشند و از سو آنها انتشاب شوند اصاال قاوانین داخلای و در قواعاد
مندر در کنوانسیونیا بین المللی و قواعد حقوق بیر مربوط به حمایت از حقاوق بومیاان
در قوانین داخلی می تواند رایکار ماثر در احقاق حقوق بومیان باشد ،البته با توجاه باه اینکاه
کیوریا به منظور توسعة نیاز به سرمایه گذار مستقیم خارجی دارند ،این قوانین داخلی باید در
حدود ینجاریا وضعشده در اسناد بین المللای باوده و منطباق بار اصاو حقاوق باینالملال
سرمایه گذار باشد تا بین این اصو و حقوق بومیان نوعی تعاد ایجاد شود در قوانین داخلای
باید بهوضو مرجع رسیدگی صالم و سازوکار حل اختالر در صورت بروز تعار میاان حقاوق
بومیان با سرمایهگذاران یشبینی شود در یر حالتی به قواعد حقوق بیر قابال اجارا در قواعاد
وضعشده باید توجه شود از رفی باید اصو حاکم بر سرمایهگذار مندر در کنوانسیونیاا و
قراردادیا سرمایه گذار تا حدود که سبب ایجاد تعاد بین این اصو و حقاوق بومیاان در
بشش سرمایهگذار باشد ،اصال شود از دیگر سو درصورتیکه مردمان بومی بهمنظاور احقااق
حقوق خود در بحث سرمایهگذار که بر آنها تأثیر میگاذارد ،فعالیاتیاا اعتراضای را انجاام
دیند ،باید منطبق بر حقوق خود از آزاد یا مندر در اسناد حقوق بیر برخاوردار باشاند،
چراکه گایی دولتیا با خیونت در این موارد رفتار میکنند رایکار بعد داشتن حکومتیاا
محلی و حفظ ماسسات مردمان بومی در چاارچوب دولات مرکاز اسات کاه در ایان صاورت
میارکت ارلمان محلی بهعنوان نمایندگان مردمان بومی می تواناد در حفاظ حقاوق بومیاان و
نظارت بر تنظیم قراردادیا سرمایهگذار ماثر واقع شود باید دقت کرد که بهترین رایکاار در
نظر گرفتن یمزمان موارد مذکور است ،چراکه ییچکدام از این رایکاریا نمیتواند به ور کامال
از حقوق بومیان محافظت کند

نتیجهگیری
روژهیا سرمایهگذار و توسعه ا در زمین و قلمرو مردمان بومی که آنها را تحت تاأثیر قارار
میدید ،ممکن است حق بر مالکیت ،حق تعیین سرنوشت و تعیین اولویتیا توسعها  ،حاق
بر محیط زیست سالم ،حق بر سالمت و نیز حقوق فرینگی و مذیبی مردمان بومی را باه خطار
بیندازد حقوقی از جمله حق مالکیت ،رضایت قبلی ،آزاداناه و آگایاناه ،میاورت ،حاق تعیاین
سرنوشت و تعیین اولویتیا توسعها  ،سهیم بودن در مزایا ر یا توساعها  ،ارزیاابی و
مدیریت خطریا زیستمحیطی و جبران خسارت در صورت آسایب ،در اساناد باینالمللای از
جمله کنوانسیون مردمان بومی و قبیلها سازمان بینالمللی کار و اعالمیة سازمان ملال متحاد
دربارة حقوق مردمان بومی سا  2007به رسمیت شناخته شده است دولتیا سارمایه اذیر
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باید ارزیابی جامعی از میزان تأثیرات ر یا توسعها و سرمایهگذار بر مردمان بومی داشته
باشند و حقوق مذکور را مالک اقدام خود قرار دیند بهمنظور تعاد بین حقوق بومیان و حقوق
سرمایه گذاران اصال قوانین داخلی ،توجه به قواعد حقوق بیر و اصاال مقاررات باینالملال
مربوط به سرمایهگذار میتواند رایکاریا ماثر باشند
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