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 21/01/1400تاريخ پذيرش:  08/09/1399تاريخ دريافت: 

 چکيده
هتی  ررامیتیض وترورب تنیتیت استتیهداردهی       توستط رتر     ست  یزطیمحموارد متعدد تخریب و آلودگی 

ه بتر  د. ایتت مقیلت   نرا مطرح می هی و هیز مسئولی  هیری از موارد هقضمحیطی آنالمییی حی م بر ررتیر زیس بیت
بتر ررتتیر    المیت  دهتد  ته  ته عوا تد  در حقتو  بتیت      حیییی به ایتت ستلاپ پیستی متی    ت -ریوۀ توصیفی  پییۀ
تتوان  در پیسی می ؟س اهی به  ه هحو المییی آنحی م اس  و مسئولی  بیتهی رر   تیا ی متخیفیهۀطیمحس یز

هتی  رتر    تیت ط بتی ا را در ارتنتی  یطت یمحس یز  هی تواهسته اس  حداع المی تیاگر ه حقو  ببیین دار   ه 
 است .  زیبراهگالزامیبض  یلش تیهقض ا  یمسئول زیو ه یطیمحس یامی همچنین دو موووع الزامیب ز ؛دن  تیتدو

المی  عیب  ا میپ است .  محیطی هم عوا د  یم حقو  بیتالمییی بیب  هقض تعهداب زیس از حیث مسئولی  بیت
 هتی  ر  رت  توسط ایت دریی هفتی آلودگی موووع آنض س یزطیمح از حفیظ  و میزهدران ریی د اهمی  بی توجه
 گیرد.جمهور  آذربییجین هیز مورد بررسی عرار می بی عرارداد طرف ررامیی
 

المللیي، للیود ي دريیاي    محيطیي، مسیلوليت بیين   ي فراملي، حقوق نرم، تعهدات زيستهاشرکت ها:کليدواژه

 مازندران.

                                        
 .رازیداهشگیه ر یضیسیحقو  و  یوم س ۀالمی ض داهشکد تیو ب یض گروه حقو   مومیریستیدا .1

 .داهشگیه تهران ضییسیحقو  و  یوم س ۀداهشکد المی ضتیو ب یاستیدض گروه حقو   موم .2

 )هویسندۀ مسئوپ(.  ض داهشگیه تهرانیالمتیروابط ب  د تر ۀآموختداهش .3
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 همقدم
  ررامیتی بته   هیرر  گسترش هقش  ژهیوبهردن و پیشرر  رعیلی  اعتصید  و جهیهی

هی  رده محیطی ایت پیشرر المییی را متمر ز بر آثیر زیس ا  توجه جیمعۀ بیتهحو رزاینده

المییی بی ث رده اس   ته  هی  ررامیی در جیمعۀ بیتاس . ارزایش روزارزون هقش رر  

هی در  نتیر  المی  عرار گیرد؛ ایت رر  ورد توجه جد  حقو  بیتهی مووعی  ایت رر  

اهد  ته متوارد   هی  منفی هیز دارتهدارهد  میکرد جهیهی در توسعۀ اعتصید ا   هویژه جییگیه

هی آن هیتیترمهمزیس  و همچنیت هقض حقو  بشر از هی  محیطمتعدد تخریب و آلودگی

محیطی حی م بر ررتتیر  دهند  ه الزامیب زیس ین میالمییی هشروهد. اسنید بیتمحسوب می

المییتی  مومتید در عیلتب    هی بیب  هقض عوا تد بتیت  المییی آنهی و مسئولی  بیتایت رر  

صتیحنین ایتت     نتوان بته ییرته  ه غیلنتید  اهد.  شورهی  توسعهعوا د حقوعی هرم تعریف رده

هتی زیتر   د  ته  میکترد ایتت رتر      ی اجیزه هخواهنتد دا راحتبهروهد هی رنیخته میرر  

آور عترار گیترد.   المی  و تح  رموپ عوا د حقوعی سخ  و التزام بیت دعیق حقو  بیتذره

هنوز   را ه؛ اس هی هیز همچنین بی ابهیمیتی روبرو المییی ایت رر  موووع مسئولی  بیت

هتی بته   به هحو دعیق مشخص هشده اس   ه مسئولی  هیری از ا میپ متخیفیهه ایتت رتر    

 .اس هی یی دول  میزبین سرمییه هی یی دول  متنوع آن هدۀ خود آن

 بیهصت یبت هتی  ررامیتی   زیس  توسط رتر   زیس  ایران هیز از تخریب محیطمحیط

توان به آلودگی دریتی  میزهتدران ارتیره  ترد  ته      یک هموهۀ مهم می  نوانبههمیهده اس ؛ 

هی  متک ور  طترف عترارداد بتی     حضور رر   جهیدرهتبخشی از آن مربوط به آلودگی هفتی 

بتتریتیش پترولیتتوم »رتتر   اهگییستتی  1994. از ستتیپ استت  شتتور جمهتتور  آذربییجتتین 

به همتراه  نتد رتریک دیگتر استتخرا  هفت  جمهتور  آذربییجتین در دریتی            1«پی()بی

ایتت    هتی آبدهد مواد آلودۀ هفتی  ته در  اهد  ه رواهد هشین میمیزهدران را به  هده گررته

زیس  و آسیب به سواح  ایران را بته همتراه   ض تخریب و آلودگی محیطاهددریی جیر  رده

المییتی حتی م بتر ررتتیر     دارته اس . سلاپ ایت مقیله ایتت است   ته عوا تد حقتوعی بتیت      

                                        
1. British Petroleum 
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هی بته  ته   هی  دامند و در صورب هقض ایت عوا دض مسئولی  آنمحیطی ایت رر  زیس 

هتی در اعتصتید و   هخست   ییتیتی در بتیب ووتعی  ایتت رتر        هحو اس ؟ در ایت مقیله 

محیطتی  خیص الزامتیب زیست    طوربهرود و در عسم  دوم گکار  جهیهی بیین میسرمییه

المییتی ایتت   روهد. عسم  سوم به بررسی مسئولی  بتیت هی بررسی میمربوط به ایت رر  

هتی  دران توسط ایت رتر   و عسم  پیییهی به مطیلعۀ مورد  آلودگی دریی  میزه هیرر  

 رود.اختصیص داده می

 

 شناسي تحقيقمباني نظری و پيشينه

 پيشينۀ تحقيق

 المیت  تیدر حقو  ب یطیمحس یتعهداب ز گیهیجی»ییسر ویییی در مقیلۀ خود بی  نوان 

زیست   المی  محتیط گکار  و حقو  بیتالمی  سرمییهرابطۀ میین حقو  بیت «گکار هیسرمی

هی ررامیی را یکی از منیبع مشترک ایتت  ده اس . هویسنده  دهی  ررتیر  رر  را تنییت  ر

گتکار   المی  سترمییه هی موووع حقو  بیتدو حوزه داهسته اس ؛ هظر به اینکه ایت رر  

هتتی  رتترطمختصتتر تتترش  تترده استت   تته الزامتتیب و پتتیش صتتورببتتههستتتندض مقیلتته 

 شورهی  میزبین را بررسی  ند؛ اثر مفیتد  هی در ایت رر   محیطی حی م بر  میکردزیس 

 المیت  تیحقتو  بت   دری هی  ررامیت رر   یطیمحس یتعهداب ز»و عیب  ذ ر دیگرض مقیلۀ 

دارد . مقیله بیین میاس  ی و مهرداد محمد  به هویسندگی محمد یی صیح« زیس محیط

تی بته امتروز    هیهیض آنمحیطی متعدد توسط ایت رر  هی  زیس  ه بیوجود ارتکیب هقض

امتی  ؛ اهدالمییی پیینند   نداهی هشین هدادهمحیطی بیتآور زیس استیهداردهی  الزام به اسیسید

زیست   المیت  محتیط  المیت  و اصتوپ حقتو  بتیت    توان عوا د هرم حقو  بتیت می حیپتیبیا

هتی  محیطی را عیب  تسر  بته ایتت رتر     همچون پیشگیر ض احتییط و ارزییبی آثیر زیس 

 هس .دا

هقش ررتتیر منصتفیهه در   »محمدروی پیسنین و زینب اصغر  در مقیلۀ خود تح   نوان 

 یاجتمتی    یبر مفهوم مستئول  دیبی تأ  یخیرج  گکارهیاز سرمی یورص  اخترریب هیرح 
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میزبین را ذیت    ۀدر برابر جیمع هیایت رر  مفهوم مسئولی  اجتمی ی ض «یهی  ررامیرر  

هتی   هیمته ررط ررتیر منصتفیهه در موارقت    اهد  هو بیین دارته بررسی مفهوم ررتیر منصفیهه

ررامیی به اصولی میهنتد حتق بتر توستعهض       هیرر    ه اعتضی دارد   خیرجیگکارهیسرمی

 .در  شورهی  مح  رعیلی  خود پیینند بیرندزیس  حقو  محیط ژهیوبهو  حقو   یر

 

 مباني نظري
 شدنپدیدۀ جهاني 

رراینتدهی    از  اگسترده طیف ررایند   ندبعد   ه خود ریم   نوانبهردن پدیدۀ جهیهی

حقتو  و   ازجمیته اعتصید  اس  بی  یتوم مختیفتی    ترمهمررهنگیض اجتمی ی و از همه  سییسیض

زیس  در ارتنیط اس . در  نیر مووو یتی  ون توستعۀ صتنع  ارتنیطتیب و بیزارهتی      محیط

جهتیهی را   اعتصتید  از  ظیمی بخش ررامیی  ه هی رر   یجهیه تکویت و پیدایشمیلی جهیهیض 

 المییتی بیت یوستگیپهمبهرود. در اختییر دارهد هیز یکی از  وام  اصیی پدیدۀ مک ور رنیخته می

رتدن را بته دهنتیپ    زیس ض جهتیهی و محیط ارتنیطیبض حقو  میلیض تجیر ض هی بخش در رزاینده

در  نتیر آثتیر    اس  گسترش حیپ در سر  به  ه ردنجهیهی روهد  هواوح اس   دارته اس .

 بته  هظتر امعین بی همچنیت آورد؛بسییر وحشتنی ی را به بیر میی طیمحس یز مثن  اعتصید ض آثیر

 رتوهد  ته دست  رد بته ستینۀ      متر حیوتر متی   توسعهدرحیپ  شورهی  از تعداد زیید  اینکه

شین بزهند و بی توجه بته رقتداهی  ته در    تزیسمحیط حتی به عیم  هیبود  جیخیر گکارانمییهسر

وجتود  زیس  المییی جه  حمیی  از محیطحوزۀ ابزارهی  عیهوهی الزم در عواهیت داخیی و بیت

هتی بتدیهی   ۀ رعیلیت  ایتت رتر     واستط بته  محیطتی هتی  زیست   هقتض  امکتین  دارد؛ بنیبرایت

 .(83: 1394 ی و دیگرانض )صیحهمییدمی
 

 های فرامليشرکت پدیدۀ

یک واحد اعتصید  اس   ه در بیش از یتک  شتور   »فته رده اس   ه رر   ررامیی گ

حقوعی  ه رکیی دارتته   ازلحیظهظر از اینکه صرف -ا  از واحدهی  اعتصید  یی مجمو ه

اهفتراد  یتی جمعتی     صتورب بته بیردض خواه در  شور متنوع خود یی  شور میزبتین و ختواه   
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 از . بستییر  (U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, 2003: Art.20)«  نتد رعیلیت  متی  

هتی  ایت رر   منیبعشین توسط از بردار بهره  ی  زیس  بهمحیط تخریب عربیهی  شورهیض

هتی  میزبتین ایتت رتر      رتینض میتی  اعتصید  بهنودمنظور به هییرتههستند.  شورهی  توسعه

در پرتتو   و ارزان  تیر  هیترو   بتی   ترده و  استفیده ررص  ایت هی ازروهد و در مقیب ض آنمی

  تیهش دادهض ستود   را تولیتد  هتی  هزینه گیراههضسخ  ندان هه محیطیزیس  استیهداردهی 

 آورهد.می به دس  را هنگفتی

 

 تحقيق شناسيروش

هتتی  تحیییتتی و در پرتتتو اطر تتیب و داده  –ایتتت مقیلتته منتنتتی بتتر روش توصتتیفی  

پتردازد. در  تیر وب ایتت روش    نییت مووتوع متی    به تا تیبخیههبه ریوۀ  رده گردآور

رود ومت تنییت یک سر  مفیهیم به توصتیف موععیت  یتک پدیتده در زمتین و      ترش می

 ۀمطیلعت  از رتیوۀ هو تید  در ایتت روش از تحقیتقض    بپتردازد.  و روابط موجتود  طیررابررسی 

ایت امتر در ایتت   رود. در تنعی  از استفیده می مطیلب  متون و محتوا یو بررس  ا تیبخیهه

المییتی و  هی  الزم از  تبض مقتیالبض استنید بتیت   مقیله ترش رده اس   ه اطر یب و داده

آور  رود و به توصیف و بیین مشخص و دعیق ابعید مووتوع  هی  اینترهتی جمعسیی وب

هتی  عیبت    پرداخته رود و در  نیر آنض تحیی  محتوا  الزم صورب گیترد و هتتییو و ییرتته   

به مخیطب  روه رود. هکتۀ مهم اینکه ایت مقیله از هوع تحقیقیب توصیفی بی جننته و   عنولی

هتی  گتکار  س ییو س هیگیر یمدر تصم تواهدمی قیتحق تیا ویتیبرد. هبعد  یربرد  بهره می

در عسم  پیییهی مقیله  ه از ووعی  آلودگی  ژهیوبههی استفیده رود؛ ریز برهیمه تیو همچن

رتودض  هی  ررامیی طرف عرارداد  شور آذربییجین صحن  میتوسط رر   درانمیزهدریی  

 ژهیت وبته هتی  مهمتی ارا ته رتود  ته      ترش رده اس   ه به لحیظ  یربرد ض هتییو و ییرته

تواهتد  مورد بررسی و دع  هظر عرار هگررته اس  می تیازاشیپهظر  ه هوآور  دارد و تیازا

 د.برا  مخیطنین خود عیب  توجه بیر
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 هاوتحليل دادهو تجزیه هاافتهی

 فراملي هايشرکت المللي مربوط بهمحيطي بينزيست الف. استانداردهاي

هتی   المییتی مترتنط بتی رتر      محیطی بتیت پیش از تنییت استیهداردهی و  دهی  زیس 

هتی ارتیره   زیس  توسط ایت رتر   هی  تخریب محیطهموهه تیترمهمررامییض به برخی از 

 د.رومی
 

 های فرامليزیست توسط شرکتهای تخریب و آلودگي محيطي از نمونهبرخ .1

 هتی  گیتر  الیته  رتک   هفت  و  هشت   گتیزض  ستوزاهدن  از هیرتی  در یک هموههض آلتودگی 

در دهۀ هود عترن بیستتم در    1«ر »رعیلی  رر   هفتی  جهیدرهتهف   هش  از پس هیدرو ربت

هیجر رد. ارتعیپ گیز دا می  ه خود موجتب اهتشتیر   هیجریه منجر به هیبود  ا وسیستم دلتی  

زیست  و ریجعتۀ اهستیهی بترا      بیران اسید  ردض هیبود  محیط جهیدرهتا  و گیزهی  گیخیهه

ۀ استنشی  دود و از دست  ررتتت   جیهت درهی  تنفسی سی نین محیی را به دهنیپ دار . بیمیر 

بتیر اتفیعتیب   یض بخشی از آثتیر زیتین  رنوایی هیری از صداهی  ممتد و آلوده ردن آب آریمیده

مستقیم وارد منیبع آب هشد امی بیرانض آلتودگی و متواد هفتتی را     طوربهمک ور بود. اگر ه هف  

درختتین حتراض    ازجمیته وارد آب سیخ   ه ایت امرض خود هیبود  پورش جیهور  و گیتیهی  

 .(84-85: 1394و دیگترانض   تی  )صتیح در ایت منطقه را به دهنتیپ دارت     هیسوءتغکبیمیر  سرطین و 

مقدار هفتی  ه در دلتی  هیجر هش  پیدا  رد بسییر بیال بود. هکتۀ جیلب ایت حیدثه ایتت بتود   

 زمتین هتم  طتور به 1992تی  1982  هیسیپرغم ایت واععی   ه رر   ر  در طوپ  ه  یی

 ور   متک هیسیپدرصد از هش  هف ض در طوپ  40 شور رعیلی  دار  امی  وهف س یبدر 

 .(Cayford, 1996, Vol 43: 183)پیوس   به وعوعصررید در دلتی  هیجر 

در دهتۀ   2«تگزا و»هی  رر   هفتی رعیلی  جهیدرهتزیس  هموهۀ دیگر از تخریب محیط

آلتودگی   جهیدرهتهود عرن بیستم در ا وادور اتفی  ارتید. بقی  ریزیکی و ررهنگی مردم بومی 

                                        
1. Shell 

2. Texaco 
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 هتی و جنگت  ض هیبود  هیآبف  تهدید رد. آلودگی ردید محیطی هیری از استخرا  هزیس 

هی بخشی از خسیراب رعیلیت  ایتت رتر   بودهتد. تعتداد زیتید  از       ررسییش وسیع خیک

حم  هف ( از بیت ررتند  ته ختود هتیبود      منظوربهسیز  )ۀ جیدهواسطبههی درختین جنگ 

 تیبت ب رد. هش  هفت  از  ا  را موجآبشیرهی و آزاد ردن حجم وسیعی از گیزهی  گیخیهه

هتی  پوستتی و     زیرزمینی و عیب  آریمیدنض سرطین و بیمیر هیآبدرصد زیید  از  ررتت

هتی   میییون بشتکه پستیب   464هی  دیگر را به همراه دار ؛ همچنیت ورود برخی بیمیر 

هی  ایت  شور از دیگر آثیر اعدامیب ایتت رتر   بتود  ته بی تث      صنعتی آلوده به رودخیهه

 .(Rodgers Kalas, 2000: 47-51)هی  پرو هیز گردید دگی رودخیههآلو

استتخرا    رتک یدارهد. بت   یرعیل زیاز معیدن ه  برداربهره ۀدر حوز یهی  ررامیرر  

  هتی ررتتت گوهته   تیهیض از بجنگ   دوهواض هیبوخیکض آب یآلودگ تواهدیم زیه یمواد معده

در  شتور غنتی در ستیپ       تیر مثتیپ معتدن    برا ؛را به دهنیپ دارته بیرد  و جیهور ییهیگ

بردارت    یدر پت  هتو  ۀنت یدر پتیپوا گ  « تداوک»رودخیهه  ۀگسترد یآلودگ تیو همچن 1989

عیب   شت    یاراو یراهیو و بیسنب تخر ییییرر   استرال کیمعیدن طر و مس توسط 

تتت   ونیت ییم 30 تتت ستنز زا تد و    ونیییم 40 یههیسیل 1990 ۀدر ده  ا. در اثر حیدثهدهدر

بته   یصدمیب رراواه  ه هحورد؛ به ع یتوسط رر   مک ور وارد طن   یرمعدن عیبیوی

معتیش   امرار یروش سنت جهی شور و درهت تیا ییاستوا  هیجنگ  زیو ه  اههیرودخ ستمیس

رتد تنهتی    ینیت آهچته ب  .(86: 1394 ضدیگرانو  ی )صیحدر منطقه وارد سیخ   سی ت یمردمین بوم

در سراسر جهتین   یهی  ررامیزیس  توسط رر  محیط بیاز موارد متعدد تخر ییهیههموه

 اس .
 

 الملليمحيطي بينهای فراملي و استانداردهای زیست. شرکت2

 تقویتت  و اجتترا بتترا  الزم ابزارهتتی  ریعتتد اغیتتب هتتی  ررامیتتیمیزبتتین رتتر   دوپ

 هتی حکومت   تروه  بته  تند؛هست  هتی رتر    ایت جد  حی م بر ررتیر و دعیق استیهداردهی 

 تتی نون حقتو   . داهنتد متی  هتی توسط رر   گکار سرمییه و اعتصید  توسعۀ بی را اولوی 

زیست ض  هی در ویراهتی محتیط  رغم تأثیر گسترده ایت رر   یی اس  هتواهسته هیز المی بیت
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ی  ته  .  مده مقرراتت (Mowery, 2002: 358)هی تدویت همیید آور  در خصوص آناسنید الزام

 ته   است  هی موجود اس  در عیلتب  تدهی  ررتتیر     در ووعی   نوهی راجع به ایت رر  

روهد. بته  نتد دلیت     هی تهیه رده یی میالمییی و خود رر    بیتهیسیزمینض هیدول توسط 

 وترورب بتی   توسعهدرحیپگکار  در  شورهی  محیطی در جریین سرمییها میپ عوا د زیس 

هتی  ررامیتی   گکار  رتر   اوالد اینکه ایت  شورهی مقصد  مدۀ سرمییه؛ اس بیشتر  همراه 

پکیرتر هستند و دلی  سوم ایت است   ته حی میت     هستند؛ ثیهیید رهروهدان ایت  شورهی آسیب

هی در متدیری  و  ییرته و حتی برخی از ایت رر  ایت  شورهی در مقییسه بی  شورهی  توسعه

هتی  صیحنین ایتت رتر     .(127: 1395)وییییض همییند  م  می تربردار  منیبع طنیعی وعیفبهره

اهنمتی و  تدهی  ررتتیر     ا  از اصتوپ ر هم در متوارد معتدود ض اعتدام بته تتدویت دستته      

ا  در تصتویب    جهتیهی و منطقته  هتی سیزمین. در ایت میینض (Shinsato, 2005: 190)اهدهموده

 تیتتر مهتم اهد  ه در ذیت  بته   فی  ردههی هقش ملثرتر  را ای دهی  ررتیر  برا  ایت رر  

 رود.هی اریره میآن

 دیگتر  و ررامیتی  هتی  رر   هی مسئولی  به راجع می  متحد هنجیرهی »برا  هموهه 

هییشتین  خواهد  ه رعیلی هی  ررامیی میاز رر   «بشر حقو درزمینۀ  بیزرگیهی ملسسیب

زیست   شتور   بتی حفیظت  از محتیط   هی  ادار  مرتنط هی و سییس را بی عواهیت مییض رویه

 .UN. Doc)المییتی مربوطته هتم توجته  ننتد      مح  رعیلی  منطنق سیزهد و به مقرراب بتیت 

E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, 2003: Art.14) د ررتتیر  میت    » 12؛ همچنیت بر طنق میده 

و  هتی  ررهنگتی  هی  ررامیی بییتد بته واععیت    رر  «: »هی  ررامییمتحد راجع به رر  

میزبین احتترام   هی  بنییدیت  شورهی هی ... حقو  بشر و آزاد هی و ارزشاجتمی یض سن 

 :United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations, 1983)« گکارهتتد

Arts.12,13) هی به ر یی  عواهیت میی استیهداردهی  ایت سند از الزام ایت رر   41. در میده

زیست ض  محیطی صحن  رده اس  و اینکه در صورب آستیب بته محتیط   ی زیس المییبیت

به ا یدۀ ووع به سیبق هستند و بیید ترش  نند  ه رنتیور   تیری بترا  تحقتق ایتت       میزم

هتی بییتد اطر تیب مربتوط بته      ستند مزبتورض رتر      42هدف را به  یر برهتد. طنتق متیده    
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هی  آزمییشگیهی  ه استفیده ازجمیهخود هی  هی  خدمیبض تولیداب و دیگر رعیلی ویژگی

هتی  الزم بترا    زیس  آسیب برستیهد و همچنتیت اعتدامیب و هزینته    ممکت اس  به محیط

هیتز بته    43بتیر را در اختیتیر دولت  میزبتین عترار دهنتد. متیده        ناجتنیب یی  یهش آثیر زیتی 

لمییتی در راستتی    ابیت  هیسیزمینهی به دول  میزبین و همکیر  بی پیسخگویی ایت رر  

المییتتی بتترا  حمییتت  از تررشتتین بتترا  توستتعه و ارتقتتی  استتتیهداردهی  میتتی و بتتیت 

 زیس  در موارد مقتضی اریره دارد.محیط

 میستیون  »هی صررید به سند رو  ختم هشده اس . اعدام سیزمین می  در مورد ایت رر  

هتی و  مشتی نتوپ ختط  در گزاررتی وتمت ارتیره بته ع     1991در ستیپ   1«هی  ررامییرر  

تصریح  رده اس   ه هظتر   هیدول هی توسط محیطی برا  ایت رر  استیهداردهی  زیس 

محیطتی متورد توارتق    ا  از استیهداردهی  زیست  هی بییهگر دستهمشیبه اینکه ایت عنی  خط

هتی  مت    هتی  ررامیتی طنتق آن   رود  ته رتر    المییی است ؛ لتکا اهتظتیر متی    جیمعۀ بیت

هتی و  درخواست   صررید یک دستته  دیآیبرم. آهچه از ایت سند (87: 1394 و دیگرانض ی صیح) نند

آور همراه هی  ررامیی اس ض بدون اینکه پشتواهه و مضمون حقوعی الزاماهتظیراب از رر  

طنیعتی   هتی سیپدارته بیرند؛ النته وجود  نیت سند  بی ایت مضیمیت در آن  ومیه  اجرابی 

دپیرتمتین توستعۀ اعتصتید  و اجتمتی ی میت       »بعد از گزارش مزبتور  یک سیپ  بوده اس .

دارد  ته  هی بیین میگکار  جهیهی توسط ایت رر  در گزارش خود راجع به سرمییه 2«متحد

محیطتی هستتند؛   هتی  مهتم زیست    ا  درگیر رعیلی گسترده صورببههی  ررامیی رر  

هستتند  ته ختود  یمت       3« یوروریورو ربت» ننده و هم مشتر  هی هم تولیدآن مثیپ نوانبه

 ننتده و  گستترده در صتنییع بستییر آلتوده     صتورب بهبیرند و اصیی تخریب الیۀ اوزون می

. ایت گزارش اریره دارد  ته  (U.N. Doc. ST/CTC/143, 1992: 11)روهد خطرهیک استفیده می

محیطتی  زیس  پکیرش اسنید ازجمیهزیس  المی  محیطهی  حیص  در حقو  بیتپیشرر 

                                        
1. The Commission on Transnational Corporations 

2. UN Department of Economic and Social Development 

3. Chlorofluorocarbon 
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المییتی  محیطتی بتیت  استیهداردهی  حداع  زیس  مرورزمینبهجدید حکیی  از ایت دارد  ه 

رتهروهدان   آگیه همتودن محیطیض استفیدۀ پییدار از منیبع طنیعی و ارزییبی آثیر زیس  ازجمیه

ر هی  خود را بت تواهند رعیلی هی  ررامیی میاهد  ه رر  المییی مصوب ردهو مقیمیب بیت

 .(88-87: 1394 دیگرانض و  ی)صیحریز  همییند هی پییهمننی  آن

ا  هتم اعتدام بته تصتویب       منطقته هتی سیزمیندر  نیر سیزمین می ض برخی از ههیدهی و 

هی به همتراه هدارهتد.   الک رض الزام حقوعی برا  رر  اهد  ه همچون موارد رو اسنید   رده

مقرر رتده  « هیمۀ تجیرب آزاد آمریکی  رمیلی )هفتی(ق موار» 114میده  1برا  هموهه در بند 

در ایت سند هنیید میهع از ایت رود  ه یک دول   ضو بتواهتد در راستتی     زی چیهاس   ه 

محیطی را مدهظر   زیس هییهگراهگکار  در سرزمینشض تضمیت ایت امر  ه رعیلی  سرمییه

 North America Free)ویت  عترار دهتد.   ض اعدامیب الزم را متورد پتکیرش یتی تق   دهدیمعرار 

(Trade Agreement (NAFTA), 1994: 1114 (1)     ؛ همچنتیت در ا رمیتۀ ستیزمین همکتیر  و

 ه یتک اصتوپ    گکار  خیرجی و ملسسیب  ندمییتی  در خصوص سرمییهاعتصیدتوسعۀ 

   ضو در ایت خصوص  ه رعیلی  هیدول رود تصریح رده اس   ه راهنمی محسوب می

گیترد  صورب متی  رشیموردپکالمی  و دیگر تعهداب هی در اهطنی  بی حقو  بیتر  ایت ر

 The OECD Declaration and Decisions on International Investment and)مسئوپ هستتند.  

Multinational Enterprises: Basic Texts, 2011: Art.9 ).      هتی تشتویق   در ایتت ستندض رتر

هتی  هیرتی از رعیلیتشتینض    خستیرب و آستیب   داع  رستیهدن حت روهد  ه بی هدف بته  می

محیطی  شور مح  رعیلیت   مشیر   ملثر  در ارتقی و بهنود ووعی  اعتصید  و زیس 

محیطتی  مدیری  زیس »هی  تواهد بخشی از رویهرده میهی  بییندارته بیرند. استیهدارد

هتیض استتیهداردهی و    ته هشتیهگر اهتدافض روش    هتی  ررامیتی بیرتد   در رتر    1«ررامرز 

محیطتی متدهظر   هتی  زیست   هی جه  مدیری   یلشبیرند  ه ایت رر  هییی میرویه

محیطتی  تتوان بته اصتوپ زیست     ی متی موردبررس روه بر اسنید . (Hansen, 1999: 3)دارهد

هتی عیبت  ا متیپ    المی  هم اریره دار   ه در مورد ایتت رتر    رده در حقو  بیترنیخته

                                        
1. Cross Border Environmental Management 
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اصت    هتی پرداختته خواهتد رتد.    آن تیتتر مهتم به بررسی برخی از  اجمیپبه اس . در ادامه

هتییی  پیشتگیر  از رعیلیت   »محیطی اس   ه به معنتی   یکی از ایت اصوپ زیس  1«احتییط»

بتیر بتودن آن   هی عطعی   یمی یی آگیهی الزم در خصتوص زیتین  اس   ه هنوز در مورد آن

ا رمیۀ  15ض اص  ارتنیطتیدرا. (66: 1393دۀ اهصیر ض زا)تقی« زیس  وجود هداردرعیلی  بر محیط

 و گستترده طتور  بته  بییست  متی  ضس یزطیمح از حفیظ  برا هی دول »ریو تصریح دارد: 

 جتد   صدمیب ایجید خطر  ه موارد  در. تدابیر احتییطی اتخیذ  نند خویش توان برحسب

 به جه  مستمسکی هنیید  یمی  یری یقیت دم  داردض وجود س یزطیمح به هیپکیرجنران یی

 تخریتب  از جیتوگیر   الزمتۀ  و بتوده   یرآمتد  هزینهازهظر   ه اعدامیتی رود اهداختت قیتعو

 .(Rio Declaration on Environment and Development, 1992: principle. 15)« زیستند محیط

ید  در یکتی از استنید مصتوب ختود از     در ایت خصوص سیزمین همکیر  و توسعۀ اعتصت 

هتتی  هتتییی بتترا  پیشتتگیر ض  تتیهش و  نتتترپ آستتیبخواهتتد  تته برهیمتتههتتی متتیرتتر  

هتی بته مقیمتیب صتیلحض     یی برا  گزارش رور  ایتت آستیب  سیزو یرهیمحیطی ریم  زیس 

اصت    (OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2008: V (5)) تنظیم و اجرا  ننتد. 

هی عیب  ا میپ است . ایتت اصت  مستتیزم استتفیده از رنتون       هیز هسن  به رر   2«پیشگیر »

جیمیهتتده در احتمتیلی خطتتر و ستپس ارزیتیبی پییمتتدهی  بته      یت وتحیهیتتتجزختیص هظیتر   

 .(26: 1391)موسو ض اس   ردهاهجیمهی  رعیلی 

ا رمیتۀ ریتو    4 ته در اصت     است  یکی دیگر از ایت اصتوپ   3«سیز (ادغیم )یکپیر ه»اص  

ا  ختود  مندر  اس   ه مطیبق آنض  شتورهی بییتد از یتک ستو در برهیمتۀ اعتصتید  و توستعه       

محیطی را مورد توجه عرار داده و از سو  دیگر از هییزهی  اعتصید  و توستعۀ  مرحظیب زیس 

یتت  ا .(Sands, 2003: 263)محیطی غیر  هشوهد اجتمی ی در ایجیدض ا میپ و تفسیر تعهداب زیس 

هتی بتی هتدف اولیتۀ     هی  ررامیی را دارد؛ زیرا ایت رتر   اص  هم عیبیی  ا میپ بر رر  

                                        
1. Precautionary 

2. Prevention 

3. Integration 
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 ننتد و لتکا الزم است   ته در     متی توسعه و ارتقی  اعتصید  میتی  شتور میزبتین رعیلیت      

ایت معیتیر در   درواععزیس  توجه  نند. هی  خود به موووع محیطریز هی و برهیمهسییس 

هتی  تیرایی دارد  ته بتی ا متیپ      گیرهتدگین آن در سطح مدیران و تصتمیم هی ارتنیط بی رر  

 .(89: 1394 ی و دیگرانض )صیحمحیطی جیوگیر  همود توان از خسیراب زیس درس  آن می

هتی عیبییت    سومیت اصیی اس   ه در متورد رتر     1«محیطیارا ۀ اطر یب زیس »اص  

بته یکتدیگر در متورد     موعتع بته مقتضی و هشدار به ارا ۀ اطر یب  هیدول ا میپ دارد. الزام 

 ا رمیته  19محیطی ررامرز  دارته بیرتدض در اصت    هییی  ه احتمیپ دارد اثراب زیس رعیلی 

 .(Rio Declaration on Environment and Development, 1992: principle. 19)آمتده است .    ریو

هتتی  پیشتتگیر  از هقتتض بینتتی وواوتتح استت   تته ارا تتۀ  نتتیت اطر تتیتیض امکتتین پتتیش

آختریت اصت      نتوان بته  دهتد؛ هی را ارزایش میمحیطی احتمیلی یی حداع   یهش آنزیس 

و همچنتیت اصت     3«21دستتور  تیر   » هیم برد  ته در  2«محیطیارزییبی آثیر زیس »توان از می

وپ رسد در مقییسه بتی اصت  ا رمیۀ ریو مورد اریره عرار گررته اس ؛ اصیی  ه به هظر می 17

محیطتی  هتی  زیست   تواهد هقش ملثرتر و مفیدتر  برا  رنیستییی و مهتیر هقتض   دیگر می

 است   ممکتت   ه هیییرعیلی  هی دارته بیرد. الزم اس   ه در مورد  ییۀتوسط ایت رر  

 مقیمتیب  تصتمیم  بته  منتوط  آن اجترا   و بیرند دارته س یزطیمح بر جد  مخرب اثراب

محیطی صورب گیرد. در ایت ارتنیط ورور  اس   ته  ض ارزییبی زیس اس  میی صرحذ 

هتتی و اطر تتیتی  تته در اختیتتیر دارهتتد آثتتیر و پییمتتدهی   هتتی بتتر مننتتی  دادهایتتت رتتر  

استفیدۀ پییتدار از منتیبع   »اصوپ دیگر  همچون  هی  خود را بسنجند.محیطی رعیلی زیس 

هتی ستخت گفتته رتدض هتم از      از آن عنردیر   ه احتییط و پیشگ 5ض«مشورب  مومی» 4ض«طنیعی

 هی ا میپ  رد.توان هسن  به ایت رر  دیگر اصوپ مهمی هستند  ه می

                                        
1. Disclosure of Environmental Information 

2. Assessment of Environmental Impacts 

3. Agenda 21 

4. Sustainable Use of Natural Resources 

5. Public Consultation 
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توان بیین دار   ه آهچه در حیپ بند  از آهچه در ایت عسم  گفته رد میدر یک جمع

هی  ررامیی وجود دارد در عیلتب عوا تد   محیطی رر  حیور در خصوص تعهداب زیس 

المییی اس  بتی از  . ایت عوا د  ه برآیند واععییب  رصۀ بیتاس  آورالزام ریغهرم و  حقوعی

المی  را به سم  توسعه و دستتییبی بته   میین بردارتت مرز میین الزام و  دم الزامض حقو  بیت

 ننتد و بستتر الزم بترا     ا  مطیوب  ه بتواهد جییگزیت عی دۀ  نوهی رود هدای  میعی ده

در یک  یر وب مشخص و منتنی بر  نصتر خترد را تتأمیت     هیدول ارادۀ  بخشی بهجه 

المیت   . ذ ر ایت هکته رییین توجته است   ته در حقتو  بتیت     (443-444: 1394)ریسفیض  نند می

 بته دست   را  المییتی بتیت   رری عی ده جییگیه سیلم زیس محیط دارتت به بشر حق معیصر

  یت درههیزیس  و در راستی  حمیی  از محیط االریره  هآورده اس  و اگر ه اصوپ رو 

 بته هتی  دولت  الزام  اهد و هیظر بهمحیطی ذ ر ردهتأمیت حق مک ور در اسنید مختیف زیس 

بترا    بتیر زیتین  هتی  رعیلیت   برابتر  در رتهروهدان  از حمییت   بترا   معینی اعدامیب اتخیذ

تواهند تندی  بته عوا تد   می مرورزمینبهرسد  ه بیرند؛ امی به هظر میمیزیس  جهیهی محیط

تواهد ایت اصوپ را  ه در حیپ حیور در عیلب المییی روهد؛ مووو ی  ه خود می رری بیت

را تنتدی  بته تعهتداب حقتوعی      هی  ررامیی عیب  ا متیپ است   حقو  هرم هسن  به رر  

 .(10-13: 1384)حنینیض هی همیید آور و سخ  برا  ایت رر  الزام

 

 هاي فراملياکم بر مسلوليت شرکتب( نظام حقوقي ح

مستتیزم رنیستییی رخصتی  حقتوعی      المییتیض سخت از مسئولی  یک موجودیت  بتیت  

المیت   هتی حکییت  از ایتت دارهتد  ته هنتوز حقتو  بتیت        . واععی اس المییی برا  آن بیت

هی  ررامیتی متورد رنیستییی عترار هتداده      مووو ه بی عطعی  ایت رخصی  را برا  رر  

آور در خصتوص  همیت دلی  بیید به هنتود یتک هظتیم حقتوعی مشتخص و التزام      اس  و به 

 تیتتر مهمرسد المی  اذ ین  رد. به هظر میهی در عنیپ هقض حقو  بیتمسئولی  ایت رر  

مند  ردن هی در ظیبطهدوپ صیحنین ایت رر   ژهیوبه هیدول دلی  ایت موووعض هنود ارادۀ 

المییتی  در مقیب  هقض الزامیب حقوعیض مستئولی  بتیت    ه هحوبههیس ؛ ررتیر ایت رر  
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امی در مقیب  بی توجه به اینکه در  یر وب حقو  هرم و هظیم ارزرتی حقتو    ؛ دارته بیرند

مورد تصدیق عرا گررته است  لتکا اصت   یتی      هیرر   ایت المیییبیت المی ض رخصی بیت

المییی مورد پکیرش عترار  بیت هی از سو   ق  جمعی جیمعۀمسئولی  اجتمی ی ایت رر  

توان هسن  به  نتترپ  ووعی ض همی تیبیوجودا؛ بنیبرایت (598-597: 1392)لطیفیتینض  گررته اس . 

رتر   و طترح مستئولی  بیبت   مت  متخیفیهتۀ        و هظیرب جد  بر ررتیر و  میکرد ایت

 المییی امیدوار بود.بیت

المیت  حتی م بتر ررتتیر     ی  حقو  بیت ه بیین رد از آهجی عوا د و استیهدارده گوهههمین

لتکا هظتیم حقتوعی مترتنط بتی       اس هیض هنوز در عیلب حقو  هرم محیطی ایت رر  زیس 

در رقتدان عوا تد   هی را هیز بیید در درون عوا د مک ور جستتجو  ترد.   مسئولی  ایت رر  

زیست ض  المی  محیطهقض حقو  بیت درزمینۀهی مشخص در خصوص مسئولی  ایت رر  

و بتیرزتریت مصتدا  آن    تیتتر مهتم توان به سراغ عوا د  یم مسئولی  دول  ررت   ته   یم

« المییتی برا  اَ متیپ متخیفیهتۀ بتیت    هیدول المییی هویس مواد راجع به مسئولی  بیتپیش»

رسد بی توجه بته اینکته ههیدهتی     . به هظر میاس المی   میسیون حقو  بیت 2001مصوب 

ون  میتۀ حقو  بشر و  میتۀ منع رکنجهض حقو   یم مسئولی  ا  حقو  بشر همچمعیهده

هی مطترح رتده   هی  حقو  بشر   ه هزد آنالمییی را در ارتنیط بی جواهب اسیسی هقضبیت

هی  توان در مورد هقضمی (109: 1393 تیض  )صیحاهد ومنی ا میپ  رده طوربهاس  صریحید یی 

هی در پرتتو  د. پیش از تنییت مسئولی  ایت رر  محیطی هیز از ایت عوا د استفیده  رزیس 

 الزم اس  به هکیب مهمی اریره رود. هیدول طرح مسئولی  

 دیگتر  و ررامیتی  هتی  رتر    هتی  مستئولی   بته  راجتع  می  متحتد  هنجیرهی »سند  1میده  

اطمینتین حیصت   تردن از     درزمینتۀ  هیدول به مسئولی   «بشر حقو درزمینۀ  بیزرگیهی ملسسیب

مستئولی    هتی دول » ند: تصریح می گوههتیاهی اریره دارد و ی  حقو  بشر توسط ایت رر  ر ی

رتده در  اولیه راجع به ارتقیض اهجیمض احترام و تضتمیت احتترام و حمییت  از حقتو  بشتر رنیستییی      

هتی  ررامیتی و   تضمیت احترام به حقتو  بشتر توستط رتر       ازجمیهالمییی و داخیی حقو  بیت

هکتۀ مهم سند مک ور ایتت است   ته در ادامتۀ همتیت      «. ب بیزرگیهی را بر  هده دارهددیگر ملسسی



             1401 تیبستینض 47ض سیپ دوازدهمض رمیرۀ ا  داهش راهنرد ررتهرصینیمه  یمی مطیلعیب بیت

 

هی و ملسسیب هسن  به موارد رو  در حتوزۀ مربتوط بته رعیلیت  و     میده از تعهد خود ایت رر  

پکیر ستخت بته میتین    هی  آسیبهسن  به منیرع مردمین بومی و دیگر گروه ازجمیهرین تأثیرگکار 

 .(UN. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, 2003: Art.1)آمده اس  

هتی را مخیطتب عترار داده و    مجمو ه مقرراب مک ور به هحو صریح و مستقیم ایت رتر   

ر ییت ض احتترام و تترویو     درزمینتۀ هی هیض مسئولی  مستقیم خود آن روه بر مسئولی  دول 

زیس  ستیلم یکتی از اهتواع    محیطحقو  بشر را هیز مقرر  رده اس . بی توجه به اینکه دارتت 

ی ایتت  طت یمحس یزتواهد در مورد  میکرد رود لکا مقررۀ مک ور میحقو  بشر محسوب می

هی محق بته  رغم اینکه دوپ میزبین ایت رر  بیین رده اس   ه  یی هی هیز به  یر رود.رر  

ا  راجع به منطقهو  دوجیهنههی هستندض امی وجود مواهعی  ون معیهداب هظیرب بر  میکرد آن

تتی حتدود زیتید      المییی حداعیی ررتیر بی بیگیهگینهی  بیتگکار  خیرجی و استیهداردسرمییه

هی بسته اس . بته ا تقتید   هی را برا  ا میپ  نترپ دعیق و جد  بر ایت رر  دس  ایت دول 

میزبتین بتی   محیطی رراتر از عواهیت  شتور  هی به ر یی  تعهداب زیس برخیض الزام ایت رر  

محیطتی  شتور متیدر    عواهیت زیس   هیدرصورتگکار مغییرب دارد. اص  ررتیر میی بی سرمییه

تواهتد متد ی رتود  ته دولت  میزبتین بترا  آغتیز         گتکار متی  تتر بیرتد سترمییه   گیراههسخ 

: 1395)وتییییض  گتکار  میتی وجتود هتدارد     گکار ض ررطی عی   رده اس   ه در سرمییهسرمییه

المییتی  هی  موجود جیمعۀ بیتض واععی تربزرگرسد  ه میهع و محدودی  ه هظر می؛ امی ب(129

هتی  ررامیتی در  شتورهی     اس ؛ بدیت معنی  ه بی توجته بته اینکته  متدۀ رعیلیت  رتر        

رهتز ختود در   ۀ حضتور  تم  واستط بته اس ؛ لتکا ایتت  شتورهی     توسعهدرحیپهییرته و توسعه

 ته بییتد و    گوهته آنتواهنتد  المییی همتی ی روابط بیت یطوربههی  سییسی و اعتصید  و محیط

هتی  اعتصتید  هظتیرب  ننتد و در صتورب ارتکتیب  مت  متخیفیهتهض بته          ریید بر ایت غوپ

گتکار  ختیرجی از   هی استنید  نند. در  نیر امکین هظیرب دول  میزبین بر سترمییه مسئولی  آن

دول  صیدر نندۀ سترمییه در تحقتق    گریدی نیرتبههی و هقش و تأثیر دول  متنوع ایت رر  

هتی  رتر    1«مستئولی  اجتمتی ی  »هی هیتز هنییتد غفیت   ترد.     مسئولی  اجتمی ی ایت رر  

                                        
1. Social Responsibility 
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هتی  محیطی و اعتصید   میکرد رر  یک مفهوم هوظهور به  واعب اجتمی یض زیس   نوانبه

 یض تجتیر  و  هتی  اجتمتی  ارتقتی  رویته   منظتور بته هی را پرداخته و ریوۀ اتخیذ تصمیم در آن

 .(54: 1393)پیسنین و دیگرانض « محیطی هدف گررته اس زیس 

ۀ برختوردار  از مواهتبض   واستط بته مسئولی  اجتمی ی بدیت معنی اس   ه ایت رتر    

بیرتد  المییی هسن  به ر یی  تعهداب حقو  بشر  میزم میهی  جیمعۀ بیتحقو  و آزاد 

المییی پیستخگو  بییس  به جیمعۀ بیتو میو در صورب هقض ایت تعهدابض مسئولی  دارهد 

 United)مفهومی پویتی و متغیتر    نوانبه. ایت رک  از مسئولی  (556: 1392 لطیفیینض) بیرد

Nations Environment Programme, 2011: 15-16)    خود بر مننی  عوا د هرم و داوطینیهته  ته

  مدتید هم اخرعی هستند عرار دارهد.

 ایتت  اجتمتی ی  مستئولی   تحقتق  در هتی  ررامیتی  رتر    متنوع دول  تأثیر در توجیه

هی بیین رده اس   ه از یک سو در ر یی  و احترام به حقو  بشر میین ایت دسته از رر  

هی هیچ تفیوتی وجود هدارد و ایت مسئیهض تکییف صریح و مشتخص  هی بی دیگر دول دول 

هتی  هتی صتیحنین ایتت رتر      ولت  دیگر هظر به اینکه خود ایت دهیس ؛ ازسو همۀ دول 

هتی  رده جه   نترپ و هظیرب بر ایت رر    حقوعی الزم و تعریفسیزو یرهیهستند لکا 

؛ النتته  (Sornarajah, 2010: 257-260)بیرتند  هی را دارا متی و همچنیت رفیری  در  میکرد آن

ی  و متیهع  ایت هکته را هیز بیید توجه دار   ه ایت هحوۀ هظیرب هم ممکت اس  بی محدود

تواهد اعدام به ا متیپ صترحی    در ایت صورب دول  متنوع رر   می  را همواجه رود؛ 

ا  است   رراسرزمینی هموده و عواهیت میی خود را بر سرزمیت دیگر تحمی  همیید. ایت مسئیه

هی هستند در مقیبت   نتیت    ه  مدتید میزبین ایت رر   توسعهدرحیپرود دوپ  ه بی ث می

 سترزمینی  یکپیر گی و هقض حی می  هگران هی هموارهآن  را هیستیدگی همییند؛ اعدامی ا

 .( Puvimanasinghe, 2007: 166-167)هستند  خود

هی  ررامیی را از منظر عوا د  یم مسئولی  بررستی  نتیم   اگر بخواهیم مسئولی  رر  

خصوصتی   المیت  ا متیپ متخیفیهتۀ ارتخیص    حقو  بیت موجببهی طور یبهبیید گف   ه 

رود؛ مگر اینکه بی مجوز دول  )متنوع( بته اع متیپ   هی( به دول  منتسب همی)ارراد یی رر  
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اعتداراب  مومی بپردازهد یی اینکه در اهجیم ررتیر به دستورض تح  هدای  یتی  نتترپ دولت     

حیل  سوم اینکه دول ض آن ررتیر را تأیید هموده و آن را همچون ررتتیر   و  م  هموده بیرد

 Draft articles on Responsibility of States for Internationally)یش تیقتتی همییتتد.ختتو

Wrongful Acts, with commentaries, 2001, Arts. 5, 8, 11).    در موارد رو  ا متیپ ارتخیص

رتود. بتر ایتت    خصوصی ) ه در سرزمیت دول  و  ه خیر  از آن( رع  دول  تیقتی متی  

یی در جریین اهجیم  م  حتی میتیض مرتکتب تخیتف رتود     رر   ررام  هیدرصورتاسیس 

در ارتنیط بی اهطنی  ررتیر یک رر   ررامیی بتی   دول  متنوع آن رر   بیید پیسخگو بیرد.

طرح مسئولی   ه از اهجیم ررتیر به دستورض تح  هتدای  یتی  نتترپ دولت  ستخت       8میده 

در ایتت خصتوص    رتود. گوید موووع میزان  نترپ دولت  بتر آن رتر   مطترح متی     می

رستد بتی   رود  ه به هظر متی استفیده می 2« نترپ ملثر»و  1« نترپ  یی»ی از دو معییر طور یبه

المییتی دادگستتر  در عضتیه هیکیراگو ته     رأ  دیتوان بتیت   ازجمیته توجه به رویه عضتییی  

المی ض . به ا تقید  میسیون حقو  بیتاس (ض معییر دوم بی پکیرش بیشتر  برخوردار 1986)

در موارد   ه رواهد  وجود دارد  ه دول  از منیرع میلکیهه ختویش یتی  نتترپ ختود بتر      

 منتستب بته دولت     موردبحثا  خیص بهره گررته اس  ررتیر رر   جه  حصوپ هتیجه

 ,Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts)رتود  متی 

with commentaries, 2001: 8).  محیطی ایجید  نتد  بر ایت اسیس اگر رر تی خسیرب زیس

ثیب  رود  ه دول  به هحو ملثر  بر آن  نترپ دارتته است  دولت  مستئوپ       هیدرصورت

طرح مسئولی  هم  مک گرر  و بیین دار   ته   16توان از میده رود؛ النته میرنیخته می

  متخیفیهه به رر    متک یتی   در جییی  ه دول  مح  ثن  رر   بی آگیهی از ررایط رع

 رود.مسی دب  ند هیز مسئوپ رنیخته می

هتی   رود  ته هظتر بته اینکته رتر       حیپ جدا  از منیحث رو ض ایت سلاپ مطرح می

ررامیی معموالد از طریق رعنیب رر ی  ه در دولتی غیر از دول  محت  ثنت  رتر   متیدر     

                                        
1. Overall Control 

2. Effective Control 
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یی دول  مح  ثن  رتر   اصتیی را    نندض آ)مثرد دول  میزبین( ثن  رده اس  رعیلی  می

محیطی رعنیب رر ی مک ور مسئوپ داهس  یی خیر؟ به هظتر  هی  زیس توان بیب  هقضمی

بیید هسن  به ررتیر رعنۀ رر تی ختیرجی ختود    رسد از آهجی دول  متنوع رر   اصیی می

ی مراعن  و هظیرب  یری را دارته بیرد؛ لکا در صورب اثنیب  دم مراعن  و تترش مقتضت  

بتتیر رتتر  ض بییتتد پیستتخگو  هقتتض تعهتتداب ایتتت دولتت  بتترا   نتتترپ اعتتدامیب زیتتین

محیطی بیرد. حیل  دیگر   ه الزم اس  بدان ارتیره رتود ایتت است   ته دولت        زیس 

 توستعه درحتیپ تواهد مسئوپ رنیخته رود. بیوجود ایت واععی   ه  شتورهی   میزبین هم می

ا  عوا تد متیهع   دان میی  هیستند  ه بی ووع دستته هی هستند  ن ه  مومید میزبین ایت رر  

المی  تکییف اولیه بترا   حقو  بیت موجببهگکار  روهدض امی هنیید رراموش  رد  ه سرمییه

هی جیوگیر   ند بر  هتدۀ  زیس  توسط ایت رر  ووع عواهینی  ه از هقض حقو  محیط

رتود. در  سئوپ رنیخته می ه در صورب تخیفض م (Joseph, 1999: 176)دول  میزبین اس  

« مستئولی  مشتترک امتی متفتیوب    »توان بی توجه به اصت   ایت خصوص به ا تقید برخیض می

هییی  ته در سترزمیت تحت     مسئولی  دول  مح  رعیلی  رر   ررامیی را از بیب رعیلی 

 ,Puvimanasinghe)گیترد مطترح ستیخ    اش اهجیم متی  نترپ و عیمرو صرحی  جغراریییی

درصد ایتت   90اهد  ه بی توجه به اینک حدود . برخی دیگر در مطینی اریره  رده(114 :2007

 ازآهجی ته هستتند و همچنتیت    توسعهدرحیپهی  میدر در  شورهی  هی دارا  رر  رر  

هی اجیزه داده اس  تی صرحی  سرزمینی ختود  المی  به دول  متنوع ایت رر  حقو  بیت

ع خود در خیر ض ا میپ  نند؛ لکا بترا  اینکته از مشتکرب    را هسن  به ا میپ متخیفیهۀ اتنی

تتر بترا  طترح مستئولی  ایتت      حت  معقتوپ  طرح د وا در دول  میزبین اجتنتیب رتود راه  

المی  در سرزمیت دوپ دیگتر ایتت است   ته  ییته      هی  حقو  بیتهقض به خیطرهی رر  

موارد  از اعیمه  .(118: 1393 یض )صیحهی طرح د وا رود هی در  شورهی  متنوع ایت رر  آن

هی  میی وجود دارد  ه النته به هتیجۀ مشخصتی هرستیده   هی در دادگیهد وا  ییه ایت رر  

هی بی اد ی  اینکه دادگیه مح  خسیربض صیلح به رستیدگی است  یتی    زیرا ایت رر  ؛ اس 

هتد.  ااینکه رر   رر ی از رخصی  حقوعی مستقیی برخوردار اس ض از د توا طفتره ررتته   
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ررس  بی آگیهی از ایت مسئیه  ته  متدتید  شتورهی     بسییر  از  شورهی  سرمییه حیپتیبیا

هتی در  ا  به ا میپ صرحی  عیهوهی و عضتییی ختود بتر ایتت رتر       میزبین سرمییهض  رعه

زیست  هدارهتدض ختود اعتدام بته ا متیپ صترحی  رراسترزمینی         جه  حمییت  از محتیط  

. به ا تقید برخیض دول  متنوع رر   اصیی بیید تضمیت همیید  ه (213: 1393)وییییض اهدهموده

زیست   شتور میزبتین    هی  رر   در  شور دیگر به رکیی اهجیم رود  ه به محیطرعیلی 

هییز اس   ه دول  متنوع بتواهد صرحی  رراسرزمینی خود  هرحیپبهخسیرتی وارد هسیزد. 

المییی ول  در ایت خصوصض مسئولی  بیتهی ا میپ همیید و رکس  ایت درا بر ایت رر  

 ه النتته بییتد ارتیره همتود  ته  نتیت        (Collins, 2010: 29-30)او را به دهنیپ خواهد دار  

 المی  تعریف هشده اس .تعهد  تی نون در حقو  بیت

 

 هاي فرامليج. للود ي درياي مازندارن توسط شرکت

رتود بته دلیت     متیت محستوب متی   دریتی  بستته  ترۀ ز    تیتربزرگدریی  میزهدران  ه 

محستوب   رترد منحصتربه بتوم  هی به هوبۀه خود یک زیس ا  از ویژگیبرخوردار  از دسته

خیوییر در  نیر منیبع  ظتیم هفت ض ایتت     ازجمیههی  جیهور  و میهیین متنوع رود. گوههمی

ایتت دریتی   پیکرۀ آبی را از جییگیه و اهمی  ویژه برخوردار سیخته اس . در  نیر ایت مزایتی  

  ه هحوبهاهسیهی عرار دارته اس   ژهیوبههی و خسیراب طنیعی و همواره در معرض آسیب

زیس  ایت دریی را بی خطراب  مده و آلودگی همراه سیخته رویه از منیبعض محیطبردار  بی

محیطی مهمی برا   شتورهی   اس . یکی از مسی یی  ه در یک دهۀ اخیر به دغدغۀ زیس 

هتی  بتزرگ ررامیتی بترا      ایران تندی  رده اس  حضتور رتر     ژهیوبهدریی  حیریۀ ایت

.  نتدیت ستیپ است   ته جمهتور  آذربییجتینض       اس استخرا  منیبع هف  و گیز ایت دریی 

بردار  از منیبع هف  و گیز در سواح  خود را به رر   بریتیش پترولیوم سپرده اس . بهره

 رتر     ند و پیبی رر   هفتی بی عرارداد تیتربزرگ 1994 سیپ در آذربییجین جمهور 

 دریتی   در «گوهشیی )رتر  بتی و(   و  راغ -آذر »هفتی  میدان توسعۀ برا  جهین معروف

میییون بشتکه هفت  از    620سیپ منعقد  رد. در حیپ حیور روزاهه  30به مدب  را میزهدران
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 ض4/1/1395 پتتیضبتتی و آذربییجتتین جمهتتور  هفتتتی همکتتیر ) (رتتودایتتت میتتدان استتتخرا  متتی   

http://www.tabnak.ir) لولتۀ   ییومترض خط 833 سوپسی به طوپ -بی و لولۀ هف  تأسیس خط 

 هزدیکتی  در ومیزهدران  دریی  در دهیز ریه گیز  میدان از  ه  ییومتر 692 دهیز به طوپ ریه

 - وبتی  لوله ییبد و خطمی خیتمه تر یه ارزروم در و رده آغیز آذربییجین جمهور  در بی و

 طتور بته پتی   ییومتر موارد  هستتند  ته رتر   بتی     1768 به طوپ خط جیحینض -تفییس

 هی مشیر   دارته اس .مستقیم در آن

پی در استخرا  هف  آلودگی دریی  میزهدران را به دهنیپ دارتته است .   اعدام رر   بی

 و زیست  محتیط  وزارب بی ا توارقنیمه اسیس بر پیبی رر   رهنر  به AIOC  نسرسیوم»

 بته  هفت   بته  آلتوده   هتی آب مجتدد  تزریقمنظور به آذربییجین جمهور  طنیعی هی ثروب

 ا تمتید  از سوءاستفیده بی  نسرسیوم ایت امی بود؛ رده متعهد متر هزار رش  مق به هییی یه

 میزهتدران  دریتی    هتی آب بته  را هفتتی  آلتودۀ  مواد و هکرده  م  خود تعهد به بی و دول 

  ترده  جتیر   میزهتدران  دریی  به AIOC  نسرسیوم  ه ا آلوده  هی. آب اس  رده جیر 

 ا ستیژن  رتدید   یهش  ی  به. رودیم خزر جیهداران سییر و میهیین هیبود  موجب اس 

 و پتی بتی  رتر    هفتی مواد به آلوده  هیآب ردن جیر  از هیری خزر دریی   هیآب در

 و ییرتته  ارتزایش  ختزر  دریتی    هتی آب در خطرهتیک  هی میزان بی تر  ضAIOC  نسرسیوم

 . نتد متی  رتراهم  دریی ته  ایتت  جیهتداران  میتین  خطرهیک ژهتیکی هی جهش برا  را ررایط

 طتور بته  خصتوص  ایتت  در اهگیر سه  بی امی دارد آگیهی خطراب از یخوببه پیبی رر  

 دریتی   آلتودگی  از جیتوگیر   بتر  ایران مجدد تأ ید)» «اس   رده هقض را تعهداتش جد 

(؛ النته پیش از اتفیعیب مزبور مقیمیب  شورمین http://fa.arannews.comض 17/8/1391ض «خزر

  دریی  میزهتدران و  هیآب آلوده سیختتپی در در موارد متعدد  هسب به اعدام رر   بی

 زیس  ایت دریی به جمهور  آذربییجین هشدار داده بودهد.تخریب محیط جهیدرهت

ر د»زیست   شتورمین   به گفته یکی از مقیمیب سیزمین حفیظ  محتیط مورد دیگر اینکه 

« هتی  هفتتی  گیوله»توسط  میزهدرانصورب مکرر سواح  جنوبی دریی  گکرته به  هیسیپ

تتت گیولته هفتتی از ستواح  ایتران       25حتدود   پوریهده رتده است  و در آختریت حیدثته    
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متواد آلتی و    میتزان  ارتزایش  بی ث دریییی هی محیط در هفتی مواد ارزایش رد.  آورجمع

و بنیبرایت میتزان ا ستیژن آب    گرددهی میوسیز آنآن مصرف ا سیژن برا  سوخ  جهیدرهت

 رتر    از ایران« )»دروآبزیین می ریومرو به  یهش اس   ه موجب مرگ میزهدراندریی  

BP  ض8/11/1391 ض« نتتتدمتتتی رتتتکیی  ختتتزر دریتتتی  هفتتتتی آلتتتودگی بتتترا 

http://www.mehrnews.com.) 

سیزد  ه ووعی  رعیی دریی  میزهدران مصدا  آلودگی ررامرز  مطیلب رو  رورت می

بییتد مراعنت   تیری را بترا   تدم وعتوع       دولت  میزبتین     نتوان به. دول  آذربییجین اس 

دیتوان    ته  گوهته همتین   را ته آورد؛  به  م پی محیطی توسط رر   بیخسیراب زیس 

المیت  است    بیین دارته اس  ایت یک اص  مهم حقو  بتیت  «تری  اسمیتر»داور  در عضیۀ 

بتیر در درون   ه هر دولتی موظف به حمیی  از دوپ دیگر در برابتر ارتکتیب ا متیپ زیتین    

. دولت   (8: 1382بیرتد )واالسض  توسط ارتخیص خصوصتی متی    تشیصرحعیمرو تح  

ختود را بتر ایتت    دیتدهض صترحی    بیید در صورب اعیمۀ د وا توسط  شور زیینآذربییجین 

توان طرح د وا  ییه رتر   در محتی م   رر   ا میپ  ند  ه النته در غیر ایت صوربض می

امی در مورد اینکه دول  اهگییس یی آذربییجتین هتم ممکتت    ؛ دول  متنوع آن را پیگیر   رد

پی در ستم   توان اریره دار   ه در صورب اثنیب اینکه بیاس  مسئوپ رنیخته روهد می

عتداراب حی میتی اهگییس  م   رده یی در ارتکیب رع  متخیفیهه به دستور یی تحت   اع میپ ا

تتوان بته مستئولی  اهگیتیس هظتر داد.      هدای  و  نترپ ملثر ایت  شور  م   رده بیرد می

مننتی بتر معیوهت  بتی رتر   در       تخیفتش طرح مسئولی  آذربییجین هم در صورب اثنیب 

پتکیر  گیر  از تخیتف یتی مجتیزاب متخیفتین امکتین     ارتکیب  م  متخیفیهه یی عصور در پیش

خیص در مورد عصور در مجیزاب متخیفینض موووع ایتت است   ته اگتر      طوربهاس ؛ زیرا 

هی  الزم را اهجیم دهدض امی بیز ارخیص خصوصی واعع در سرزمینش مرتکب دولتی احتییط

مجیزاب متخیفتین را  بیید تمیم اعدامیب الزم برا  زیس  روهد ایت دول  خسیرب به محیط

بته دولت  وجتود      ه در صورب خوددار  از ایت  یرض امکین اهتستیب تخیتف   اتخیذ همیید

 .(50: 1380)داهشگیه هیرواردض دارد.
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 ه از رواهد و عرا ت پیداس  طرح مستئولی  آذربییجتین    گوههآنواععی  ایت اس   ه 

هتی  ایتت رتر      یلیت  دور از ذهت هیس ؛ زیرا بیوجود اذ تین ایتت  شتور بته اینکته رع     

ا رمیتۀ   21 ننده اس  امی اعدامی خیصی اهجیم هداده اس  و ایت اعدامض مغییر بی اصت   آلوده

. است  استتفیده از حتق   ض اصت  منتع ستوء   از سرزمیت( بیرینیز  غیر )اص  استفیده استکهیم

تواهتد بته بهیهتۀ ا متیپ حی میت  ختود یتی توستط         اصیی  ه بر طنق آنض یک  شتور همتی  

هی  ررامیی رعیپ در سرزمینش به بهیهۀ ا متیپ حی میت  ختود ستنب خستیرب بته        رر 

هی  ررامیی موجود در سترزمینش رتود.    شور دیگر  ه توسط خود و  ه از سو  رر  

تفتویض اختیتیر استتخرا  و     هتو ی   ه خیرجی گکار بیید توجه دار   ه سرمییه درواعع

اصت  متک ور عیبت      عیلتب  در است ض  گکارهیسرمی به حکوم  سو  از منیبع از بردار بهره

 .(209: 1393وییییض ) تحیی  و ارزییبی اس 

 

 گيری و پيشنهادنتيجه

  يريالف. نتيجه 

هتی  ررامیتی   رر   توان اریره همود  هبی امعین هظر به آهچه در ایت مقیله گفته رد می 

نتد  رصتۀ اعتصتید و    ردن یکتی از بتیزیگران متلثر و عدرتم   یکی از  وام  جهیهی  نوانبه

هتی را در دستتۀ تیبعتین منفعت      توان آنرسد  ه میگکار  جهیهی هستند و به هظر میسرمییه

بردار  از منیبع هفت   هی در  رصۀ بهرهبند   رد. رعیلی  ایت رر  المی  تقسیمحقو  بیت

یک زیس  منطقه )آلودگی آبض خت و گیز و معیدن  شورهی در موارد زیید  بی تخریب محیط

ا  و پسمیهدهی  ستمی و خطرهتیک و ...( همتراه بتوده است       و هواض تولید گیزهی  گیخیهه

زیس  موجتب  اس . تخریب محیط رممکتیغجنران بسییر  از خسیراب تقرینید   ه هحوبه

هتی   رده اس   ه زهدگی مردمین بومی هم تحت  تتأثیر رتدید عترار گیترد و بتی بیمتیر        

یب امتترار و معیرشتین مواجتته رتتوهد. در بتتیب تعهتتداب  گوهتیگون و از دستت  دادن امکیهتت 

محیطتی  هتی  متعتدد زیست    بی توجه به ارتکیب هقتض  ژهیوبههی محیطی ایت رر  زیس 

زیس  در حیپ حیوتر هتیچ ستند    هی و تخریب محیطهی ریم  ایجید اهواع آلودگیتوسط آن



             1401 تیبستینض 47ض سیپ دوازدهمض رمیرۀ ا  داهش راهنرد ررتهرصینیمه  یمی مطیلعیب بیت

 

ییتتید بته تتدویت یتک     گررته ههآور  تنظیم هشده اس  و تمیمی اعدامیب صوربحقوعی الزام

محیطی )حقو  هرم( در عیلب اصتوپ راهنمتی و  تدهی     دسته استیهداردهی  حداعیی زیس 

ا  همچتون ستیزمین همکتیر  و      منطقته هتی ستیزمین ررتیر  توسط سیزمین می  و برخی 

هتی   هی درخواست  از رتر    توسعه اعتصید  ختم رده اس   ه مضمون اصیی بیشتر آن

هی  ادار  مرتنط بتی  هییشین بی عواهیت مییض رویه و سییس رعیلی  دنر منطنق ررامیی برا  

محیطتی و ارا تۀ   زیس   شور مح  رعیلی ض توجه بته مرحظتیب زیست    حفیظ  از محیط

. است  زیس  دول  میزبین رسین به محیطهی  آسیباز رعیلی  آن دستهاطر یب مربوط به 

محیطتی  ا هیز میتزم بته ر ییت  اصتوپ زیست      هی رتوان ایت رر  در  نیر اسنید مک ور می

محیطیض ادغتیمض پیشتگیر ض احتیتیط و ارا تۀ     ارزییبی زیس  المییی داهس ؛ اصولی  ونبیت

پیشتنهید   درواعتع یعنی ؛ اهدمحیطی  ه تقرینید همگی جییگیه  رری پیدا  ردهاطر یب زیس 

همچتون احتیتیطض    المییتی محیطتی بتیت  المییی ا متیپ اصتوپ زیست    رود  ه جیمعۀ بیتمی

تر  دهنتیپ  گیراههسخ  طوربههی را محیطی و ادغیم بر ایت رر  پیشگیر ض ارزییبی زیس 

هتی بته ر ییت  ایتت اصتوپ در       ند و حتی دوپ میزبین یی خود را میزم به در  تعهد رر  

گکار   نند؛ همچنیت هظیرب دوپ میزبین و متنوع بر  میکرد بتر ررتتیر   هی  سرمییهموارق 

 هی  یرسیز خواهد بود.محیطی ایت رر  یس ز

هتی بیبت  هقتض تعهتداب     المییتی ایتت رتر     هظیم حقوعی حتی م بتر مستئولی  بتیت    

هظتر بته اینکته     .اس  سیزگیر و منسجم آورضالزام مضیمینی ریعد هی هممحیطی ایت آنزیس 

تعریتف   هتی المی  تی نون هتواهسته اس  هظیم مسئولی  خیصی برا  ایتت رتر    حقو  بیت

 ژهیت وبهالمییی رود در خصوص ایت موووع به عوا د  یم مسئولی  بیت ند؛ لکا پیشنهید می

استنید رود. تکییف اولیۀ ا میپ صرحی   2001هی مصوب المییی دول طرح مسئولی  بیت

هی بیب   م  متخیفیهه بی دولت  میزبتین است   ته در صتورب  تدم       عضییی بر ایت رر  

حت   راه  نتوان بته میی ض ا میپ صرحی  توسط دول  متنوع رر   اصیی تواهییی یی  دم ت

رود. ایت هکته را هم بیید توجه دار   ه هظر به اینکه دولت  میزبتین   جییگزیت پیشنهید می

محیطتی در درون عیمترو تحت  صترحیتش و     هتی  زیست   هسن  به پیشتگیر  از هقتض  
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صورب عصور در اهجیم ایتت تکتیلیف    همچنیت مجیزاب متخیفین مسئولی  دارد؛ بنیبرایت در

تتوان تحت  رترایطی از مستئولی  ایتت      زیس   شور دیگرض میو ورود خسیرب به محیط

محیطی سخت گف . دول  متنوع رتر   هتم در صتورب    دول  در عنیپ خسیراب زیس 

اثنیب ایت موووع  ه رر   در ارتکیب  م  متخیفیههض در سم  ا میپ حی می  یی تحت   

 المییی اس .رپ ملثر یی به دستور دول   م   رده اس  دارا  مسئولی  بیتهدای  یی  نت

 

 ب. پيشنهاد 

و ورود خستیرب بته    میزهتدران هظر به مطیب ذ ر رده در خصتوص آلتودگی دریتی      

 ته   رودیم شنهیدیپض اس پی  ه طرف عرارداد بی آذربییجین سواح  ایران توسط رر   بی

رود. در  جتین یآذربی یداخیت   هتی در دادگیه یپیرر   ب  یابتدا به سراغ طرح مسئول رانیا

 زیت هتی ه دوپ متنتوع آن  یرتر   در محتی م میت    تیا هیامکین طرح د وا  ی وهیر تیرقدان ا

 نتوان دولت  متنتوع    اهگیستین به هی ی  ررص  طرح د و دیهنی تیهمچن رانیوجود دارد. ا

 ؛را از دست  دهتد   یختیرج   گکارهیسرمی زبینی نوان دول  مبه جینیو آذربی یپیرر   ب

ختیص ختود را دارد؛  را ته اسیستید طنتق        هتی یدگیچیدو دول  پ هی ی  النته طرح د و

 نکته یهتدارد؛ مگتر ا    یمستئول  یهی بیب  ا میپ ارخیص خصوصت دول  یالمییتیمقرراب ب

بته   ییت دولت  متنتوع    یتیا میپ اعتتداراب حتی م    مشخص رود  ه آن ارخیص در راستی

از بتیب   جینیآذربی هیالنته طرح اد ی  ی ؛اهد نترپ دول   م   رده یی  یتح  هدا ییدستور 

 مت   از بتروز    ریشتگ یپ ۀنت یدرزم اشیالمییت تیهقض تعهتد بت   معیوه  در بروز تخیف یی

بتر   دتواهیم رانی. ارددا  تررورت  اهگیستین دورهمی هیبی طرح اد ی  ی سهیدر مقی متخیفیهه

اص   تیو هقض ا   ند و خسیراب ررامرز دیتأ  تیاز سرزم بیرینیز ریغ ۀاص  استفید  رو

 .دن را اد ی  جینیتوسط آذربی

 

 

 



             1401 تیبستینض 47ض سیپ دوازدهمض رمیرۀ ا  داهش راهنرد ررتهرصینیمه  یمی مطیلعیب بیت
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