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چکیده
محیطـی یستزيهافراملی نقضيهاون عملکرد شرکتمسائل پیرامیزترینبرانگیکی از بحث

يهـا ایـن موضـوع یکـی از دغدغـه    . نهـد یبـر جـاي مـ   یريناپـذ هاست که گاه صدمات جبـران آن
. پـذیر بـوده اسـت   ، بـه عنـوان کشـورهاي سـرمایه    یافتـه توسـعه و کمتـر توسـعه   حـال کشورهاي در

نمایـد یش را به ذهـن متبـادر مـ   فراملی این پرسيهامکرر، توسط شرکتمحیطییستزيهانقض
محیطـی یسـت ها به الزامات حقوقی براي پایبندي و ارتقاء استانداردهاي زکه آیا اساساً این شرکت

محیط زیست الزاماتی، هرچنـد در قالـب حقـوق    المللینحقوق برسدیبه نظر م. اند یا خیرتن داده
اسـتانداردها و هنجارهـایی کـه امیـد     . سـت نمـوده ا بینـی یشهـا پـ  نرم و قوام نیافته براي این شرکت

عملکـرد  محیطـی یسـت زبـار یـان بتوانند آثـار ز المللینبا اعمال و نهادینه شدن در حقوق برودیم
اسـتانداردها و  ینتردر این مقاله به بررسی اهم برجسته. فراملی را حداقل تعدیل نماینديهاشرکت

.کرد سازگار با محیط زیست پرداخته شده استفراملی به منظور عمليهااصول فرا روي شرکت
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مقدمه.1
يمتعـدد يهـا کـه بـا مخـاطرات و بحـران    کنـیم یمیزندگيدر عصر» ما، مردم ملل متحد«

است کـه بـر   ی، مشکالت)ترینيدجییماگر نگو(ما يرویشپيهااز چالشیکی. یمروبرو هست
یکـی راستا یندر هم. را بر هم زده استمحیطییست، تعادل زیعتاثر تعامل نادرست انسان و طب

عـالوه  هبـ . 1اعـالم شـده اسـت   یـدار بـه توسـعه پا  یابیدسـت ) 2015تا سال (از اهداف توسعۀ هزاره 
، بــر دانــدیمــیخیرا در مقطــع حســاس تــاریتکــه بشــرضــمن آنیــزن2»21دســتور کــار قــرن «

بـه توسـعه   یابیدسـت يبـرا یجمعيحاکم بر امر توسعه و روح همکارمحیطییستزيهادغدغه
ــیســتزیطمحــیــبو تخریآلــودگیقمصــاد. 3اســتیــدهورزیــدتأکیــدارپا ، امــا شــمارندیب

هـاي یـخ ، ذوب شـدن  ینو گرم شـدن زمـ  ییآب و هواییراتاند از تغها عبارتآنینترملموس
یـه رفـتن ال ینجهـان، از بـ  يهـا آبحدوحصـر ی، آلودگی بیاهااال آمدن سطح آب درو بیقطب

پسـماندها و مـواد   ییو جابجـا ینکـره زمـ  یسـتی ، زوال تنـوع ز زایییابانو بییزدااوزون، جنگل
یچو به هـ نوردندیسرعت درمهستند که مرزها را بهیمعضالتهاینایهمگ. 4خطرناكیمیاییش

انسـان بـه طـرق مختلفـی ایـن      هـاي یـت فعال. شـوند یفیایی خاصی محدود نمکشور و منطقه جغرا
يهـا اصـلی در ایـن رونـد تخریبـی شـرکت     يهایکی از محرك. فرایند را سرعت بخشیده است

. قـرار دارنـد  المللـی ینبـازیگران بـ  ینتـر فراملی امروزه در زمرة مهميهاشرکت. اندفراملی بوده
که از گذشته رواج داشته اسـت جـزء تابعـان منفعـل حقـوق      هاییبنديیمها مطابق تقساگرچه آن

انـد کـه   برخوردار گشـته المللیینذلک از چنان جایگاه در نظام ب، معاندشدهیقلمداد مالمللینب
يهـا یعنـی کشـورها و سـازمان   الملـل ینها را در کنار تابعان اصلی حقوق بـ آنتوانیوضوح مبه
يسـازوکارها ینتـر ا در این نوشتار بر آنیم تا با بررسی برخی از مهـم لذ؛مشاهده نمودالمللیینب
هـا، چـارچوبی نسـبتاً مـدون بـراي عملکـرد       متضمن الزامات حقـوقی بـراي ایـن بنگـاه    المللیینب

به وجود آمده است، نشانگر 1990دهه جهانی سازمان ملل متحد دريهاکه بر پایه کنفرانس2000اعالمیه هزاره سال .1
فقر و توسعه پایدار انسانی کنییشهها، در دستیابی به توسعه، صلح و امنیت، برابري جنسیتی، حذف و رتعهد قوي دولت

کشور اتخاذ شد و به تصویب 189بندي شده است، توسط روساي هدف زمان18آرمان و 8این اعالمیه که شامل . است
:زیر مراجعه شودیتساطالع از آخرین وضعیت اهداف توسعه هزاره به وببراي ا. رسید

http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview.html
2. See: Agenda 21, para 1

کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه در ریودوژانیرو برزیل برگزار شد و سند نهایی این 1992در سال .3
سطح، به منظور یندر باالتریاسیو تعهد سیتوافق جهانیانب21دستور کار . گشتموسوم 21نفرانس به دستور کار قرن ک

)30,1، ماده 21دستور کار : بهیدبنگر. (استیستزیطتوسعه و محینۀدر زميهمکار
. رودیمیناز بیبیمهيسوزدر آتشگرما یمامواج عظیلبه دلیهروسيهاهکتار از جنگلیلیونمیک2010در سال .4

80تا 9ینبیاهاو سطح آب دریابدیشافزایوسدرجه سلس5تا ینزميدما2100تا سال شودیمبینییشپینهمچن
، یدياسيها، بارانیسال، خشکیلهمچون سیعیطبیعبه شدت بر بروز فجاییآب و هواییراتتغ. یایدباالتر بمتریسانت

.د دامن زده استطوفان و گردبا
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.ایشان ترسیم نماییممحیطییستز

فراملیيهاشرکتهايیتکننده فعالو روند نگرانشدنیجهان.2
یاجتمــاعهــايیــدهپدیرنــدهکــه دربرگیمنعطــف و چنــدوجهاســت یمفهــومشــدنیجهــان

از تـوان یرا مـ شـدن یواقـع جهـان  بـه . است که در سطح جهـان در حـال رخ دادن اسـت   یمختلف
کـه ایـن پدیـده بـا علـومی همچـون جغرافیـا، اقتصـاد،         زوایاي بسـیار مختلفـی نگریسـت، چنـدان    

شـدن یجهـان ینبنـابرا یابـد؛ یمـ ، محـیط زیسـت و حقـوق ارتبـاط     یشناسسیاست، فلسفه، جامعه
یرمسـ یندر ا. افتدیاتفاق مياگستردهیاربسیو مکانیکه در بازه زمانياست چندبعدینديفرا

ي، تکنولـوژ شـوند یمتریکها و جوامع به هم نزد، فرهنگشوندیتر مکمرنگیاسیسيمرزها
شـدن یمعتقدند جهـان پردازانهیاز نظریاريبس. شودیو تعامالت گسترده منورددیمرزها را درم

در حال وقوع بوده است؛ امـا آنچـه   یخدر طول تاریشدن جهانیکپارچهو یستنیديجدیدهپد
یجامعه جهـان یوستگیاست که بر به هم پيفناوریشرفتبوده است پیرترچشمگیردر دوران اخ

امـروز یکـی از   . تـر سـاخته اسـت   دامن زده و مفهوم دهکده جهـانی را بـراي بشـر ملمـوس    یشترب
بـه  یو دسترسـ ی، شبکه جهانی وب است کـه امکـان ارتبـاط جهـان    شدنیبارز جهانيهامصداق

المللـی ینبیوستگیحاصل به هم پشدنیجهانیبترتینبد. انواع اطالعات را فراهم نموده است
. تاسـ یـره ، ارتباطـات، حقـوق و غ  ی، فرهنگـ محیطـی یست، زی، ماليتجارهايینهدر زمیندهفزا

محیطـی یسـت سرعت در حال گسـترش اسـت تبعـات ز   که بهشدنیبدیهی است که فرایند جهان
توسـعه  درحـال ياز کشـورها یاريبسـ کـه ینهمچنین با امعان به ا. نهدیفاجعه باري نیز بر جاي م

خـود مغتـنم   یسـت زیطلطمـه بـه محـ   يازادریرا حتـ یخـارج گـذاران یهفرصت جـذب سـرما  
و یداخلـ یندر عرصـه قـوان  یستزیطحفاظت از محيبه خأل سازوکارهایتو با عناشمارندیم
هـا  آنیـت فعالیـان در جریفراملـ يهاشرکتياز سومحیطییستزيهاامکان نقضالمللیینب

فراملـی بـه عنـوان بـازیگران قدرتمنـد      يهـا شـرکت بـین یـن حال باید دید درا. بسیار بدیهی است
چه نقشی ایفـا نمـوده و چـه ارتبـاطی بـا محـیط زیسـت        خارجیگذاريیهجهانی در عرصه سرما

.دارند

فراملی با محیط زیستيهاارتباط شرکت.3
بـوده  محیطییستو منفی ز1مثبتيهافراملی حائز جنبهيهاشرکتهايیتدر حقیقت فعال

به پروژه خط لوله عظیم انتقال نفت میان آذربایجان، گرجستان و روسیه توسط بریتیش پترولیوم اشاره توانیبراي نمونه م.1
حقوق بشر و حفاظت المللیینبيدر اعمال استانداردهایشرکت فراملیکیشیمصداق دوراندتوانیپروژه را مینا. نمود
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همچون کمک بـه رشـد و توسـعه    ییهافراملی استدالليهاشرکتهايیتطرفداران فعال. است
ایـن  هايیتتوسعه را ازجمله مزو درحالیافتهدر کشورهاي کمتر توسعهییزاو اشتغالاقتصادي

بسـیار  هـا یـت منفی ایـن فعال يهااین در حالی است که جنبه. نمایندیاقتصادي مطرح ميهابنگاه
تجـاري را فـراهم   يهـا بارزتر بوده و تا حدودي موجبات بدنامی و سوءظن به عملکرد این غـول 

در مسیر دستیابی به سود بیشتر، محـیط زیسـت را بـه مخـاطره     هایدر حقیقت فرامل1.ستساخته ا
یزتــرینبرانگدو حیطــه از بحــث. انــدبـدان وارد آورده یريناپــذافکنـده و گــاهی لطمــات جبــران 

در قسـمت بعـد   . ها مربوط به صنعت نفـت و نیـز معـدنکاري بـوده اسـت     این شرکتهايیتفعال
.خواهیم داشتباریانزهايیتاین فعالینترمنگاهی به برخی از مه

نفتیهايیتفراملی و فعاليهاشرکت. 3-1
، )یـا در(آب یفیتبر کینامطلوبیاربسمحیطییستزیراتتأثتواندیاکتشاف نفت میاتعمل

بـه رهـا شـدن    تـوان یمخـرب مـ  یراتتأثیناز جمله ا. گذارديبر جایتمحل فعاليو هواینزم
شـدن بـاران   یدياشـتعال گـاز کـه خـود باعـث اسـ      یـز و نیاو درینداخل سرزميهانفت در آب

خواهـد  يمـورد اسـتفاده کشـاورز   یاراضـ یببعالوه نشت نفت سبب تخر. اشاره نمودگرددیم
در حـوزه  یـر درگیفراملـ يهاشرکتیبر برخیاريبسمحیطییستراستا انتقادات زیندر ا. شد

اشـاره  بـار یـان زهـاي یـت فعالدسـت یـن ازاییهاادامه به نمونهدر. اکتشاف نفت وارد گشته است
:شودیم

1982يهـا سـال ینب،در جهانShellيهااز نشت% 40(یجرنينشت مکرر نفت در دلتا- 1
يمنطقه را بـه نـابود  یستمنفت، اکوسهايیهنهادن اليبا بر جا) استدادهیمیلرا تشک1992تا 
، احـداث جنگـل و   یگیريگسـترده بـوده اسـت کـه مـاه     يبه حددلتایندر ایآلودگ. کشاندیم

نامناسـب از  ينگهـدار . سـاخته اسـت  یرممکنغیهناحینايهااز بخشیاريرا در بسيکشاورز
یشـتر ب. گـردد یمـ یانشدن آن به مـزارع روسـتائ  یراغلب موجب نشت نفت و سرازینفتيهالوله

یدنیندارنـد و آب آشـام  یسالم دسترسیدنیامبه آب آشینفتیآلودگیلمنطقه به دلیانروستائ
در مدت زمان ینمالک و کاربر زم30000پروژه بریتیش پترولیوم با یندر ا. وسعۀ یک پروژه دانستدر تیستزیطاز مح

یتیشاقدام شرکت بر. پروژه بر منطقه به عمل آورديو اقتصادیاجتماعیراتاز تأثیجامعیابیماه مشورت نمود تا ارز20
بوده است که 2003یخط لوله در ماه میزبانبا سه کشور ممشتركايیانیهبيپروژه امضایندر ایاز منظر حقوقیومپترول
یترعایستزیطدر مورد حقوق بشر، حقوق کار و محالمللیینشناخته شده بیتبه رسمياستانداردهانمایدیمینتضم

ق حفاظت ساکن، از مناطیانبومییانتخاب شده است که ضمن اجتناب از جابجاياگونهخط لوله بهیرمسینهمچن. گردند
.یدعبور ننماBorjomi-kharagauliیاز جمله پارك ملالمللیینو بیشدة مل

نفر به دلیل 8000براي مثال فاجعه بوپال در هند که دیوان عالی هند مسئولیت شرکت فراملی را محرز دانست، حدود .1
.اندنفر نیز دچار بیماري گشته120000استنشاق گاز سمی کشته شدند و بیش از 
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تنهـا سـبب   در منطقـه نـه  یدائمـ 1سـرانجام اشـتعال گـاز   . شودیمنطقه وارد مینبه ایگراز نقاط د
و یـاهی رفتن پوشـش گ ینو از بیدياسيهادر جو و به دنبال آن بارانياگلخانهيانتشار گازها

مـرتبط بـا   هـاي یمـاري بیگـر ، سـرطان و د یسـ تنفهـاي یمـاري بیـزان جانوران گشته است، بلکه م
)Shinsato, 2005:194(. نموده استیدآب را تشدیآلودگ
تگزاکـو در دهـه   یشـرکت نفتـ  یاکتشـاف هـاي یتفعالمحیطییستزیامدهاياز جمله پ- 2
از منـابع  رویـه یبـ يبـردار ، بهرهییزداگسترده آب، جنگليسازدر کشور اکوادور آلوده1990

بشـکه  یلیـون م464تگزاکـو  یاکتشـاف یاتحادثه عملیندر ا. خاك بوده استشیو فرسایعیطب
هـا  گذاشـت کـه وارد رودخانـه   يزا بـر جـا  فلزات سرطانیگرو دیدروکربنفاضالب آلوده به ه

در اکوادور صدمه وارد کرد بلکـه  یپارك ملیکو یانبومهايینتنها به زمنهیعاتضاینا. شد
آثـار  شـود یعالوه برآورد مهب. قرار دادیرتحت تأثیزکشور پرو را نيارودخانهیستماز سیبخش

یـز نقـاط جهـان ن  یگرمنطقه محصور نمانده و به دیندر اینتاکتشاف نفت در منطقه اورباریانز
)Rogers, 2000(.نموده استیتسرا

در ) BP(یـوم پترولیتیشمتعلـق بـه شـرکت بـر    2دیپ واتر هورایزنينشت نفت از سکو- 3
یحادثـه نفتـ  ینترادامه داشت بزرگ2010کم به مدت سه ماه در سال که دستیکمکزیجخل
بشکه نفت خـام وارد  4900000نشت، معادل ینایاندر جر. صنعت نفت استیخدر تاریاییدر
و یـایی دریسـت زیطبـه محـ  یريناپـذ حادثه نشت نفـت صـدمات گسـتردة جبـران    ینا. شدیادر
فاجعـه  یـن بـه دنبـال ا  . آن وارد نمـود یالتو شيگردشگریعصناینمنطقه و همچنوحشیاتح
بـه  یـک بـه مخـاطره افتـاده و نزد   یجخلـ يهـا و تـاالب یرگونه از جانوران ساکن جزا400یاتح

برخوردار بـود کـه   يانشت نفت از چنان گستره. یدگرديآورجمعیزنجانیهفت هزار جانور ب
همچنـان  یـدا و فلوریپـ یسـ یسـی ، میزیانااز سواحل لوئیلومترک790در حدود 2011يتا جوال
محیطـی یسـت بدترین فاجعه ز«برخی از کارشناسان این نشت نفت را . ادامه داشتینفتیآلودگ

.اندتوصیف نموده» متحدهیاالتا

فراملی و عملیات معدنکارييهاشرکت. 3-2
هـاي یتگردد فعالیخاطره تلقپرمیستزیطمحيبراتواندیکه مهایییتاز فعالیگردیکی
يمتعـدد محیطـی یسـت زیـب حال موارد تخرتابه. استیمحصوالت معدنيو فراوريمعدنکار

در یمهمـ یارنقـش بسـ  يمعدنکار. فعال در این زمینه گزارش شده استهايیفراملیتفعالیروپ
يه و فـراور گسـترد هـاي يمعـدنکار . نمایـد یمـ یفـا توسـعه ا درحالياز کشورهایارياقتصاد بس

1. Gas Flare
2. Deep Water Horizon
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يهـا خـاك یـه توسـعه معـدن و تخل  . ، آب و هوا لطمه وارد نمایدینزمیفیتبر کتواندیمیمعدن
بلکـه  دهـد یقـرار مـ  يو جـانوران را در معـرض نـابود   یاهـان تنهـا گ نـه یمواد معدنيرویسطح

فلـزات یرتحت تأثیزآب نیفیتک. سازدییا دشوار میرممکنغیزدر آن محدوده را نيکشاورز
ییهـا توسـط پسـماندها   و رودخانـه گیـرد یقرار ميمورد استفاده در فراوریسمیمیاییو مواد ش

بـر  يمعدنکاریاتکه عملیراتیسرانجام از جمله تأث. شوندیآلوده مگرددیمیهها تخلکه در آن
اشـاره  یديسـولفور و بـاران اسـ   اکسـید ي، انتشـار د یسـم يغبارهایبه آلودگتوانیهوا دارد م

.نمود
پـروژه  1در کشـور غنـا  يمعـدنکار یشـرکت فراملـ  ینتـر بـزرگ 1989براي نمونه در سـال  

کشـت منطقـه   قابـل یاراضیبکشور اجرا نمود که سبب تخرینخود را در ایسطحيمعدنکار
متأسـفانه  . شده درخواسـت جبـران خسـارت نمودنـد    یجادایتمنطقه بابت وضعینو ساکنگشت

خـود  یاز منابع معـدن يبردارتوسعه که درصدد بهرهحالدريرهااز کشویاريبسیستزیطمح
.گشته استیباند به طرز مشابهی دستخوش تخربرآمده

یطبـر محـ  یريناپـذ کـه لطمـات جبـران   يدیگر از حوادث رخ داده در حوزة معـدنکار یکی
بـود کـه   نـو ینـه در کشـور پـاپوا گ  یاستخراج از معـدن یۀنهاد در قضيبر جایزبانکشور میستز

معـدن طـال و   . داشـت یرا در پـ 2»اوکـی تـدي  «گسترده رودخانه یآلودگمحیطییستفاجعه ز
یـن ا. واقع در سرچشمه رودخانه اوکـی تـدي واقـع شـده اسـت     یالنمس اوکی تدي در کوه فوب

3یاست توسط دولت و دو شـرکت خـارج  نوینهمنبع درآمد کشور پاپوا گینترمعدن که بزرگ

30تـن سـنگ زائـد و    یلیـون م40رخ داد هـر سـال   1990که در دهـه  ياحادثهدر. شدیاداره م
یعـت وارد طبیممسـتق 4یاییاسـترال يتوسط شعبه شرکت معدنکاريمعدنکاریعاتتن ضایلیونم
يهـا جنگـل یـز و نيارودخانهیستمسیستیبر تنوع زیريناپذروند مزبور صدمات جبران. شدیم

سـاکن در منطقـه را از   یـان امـرار معـاش بوم  یروش سـنت وسیلهینبدمجاور وارد نمود و ییاستوا
مربـع  یلـومتر ک176رفتند، یناز بیترودخانه بر اثر مسمومهايیماهیۀکلیباًبعالوه تقر. بردیانم

در امتـداد رودخانـه جابجـا    یبـاران يهـا هزار ساکن جنگل50یال30ینو بیبها تخراز جنگل
.شدند

یاربسـ يهـا نمونـه یفراملـ يهـا شـرکت محیطـی یسـت رابطه با صدمات زبدیهی است که در 
بزرگ معدنکاري طال است که در کشور غنا يهایکی از شرکت) Ashanti Goldfield(شرکت آشانتی گلدفیلد .1

.نمایدیفعالیت م
2. OK Tedi river

و دولت %) 18(Inmetییکاناداي، شرکت معدنکار%)BHP)52یاییشرکت استرالیارمعدن مزبور در اختیتمالک.3
.بوده است%) 30(نوینهپاپوا گ

4. BHP Billiton
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؛ مـثالً در  شـوند یمـذکور تنهـا مشـتی نمونـه خـروار تلقـی مـ       يهاوجود دارد و نمونهیزنیگريد
منـابع،  یـن ارویـه یبيحفاریقمنابع آب از طريسازیکشور هند شرکت کوکاکوال متهم به ته

ینو نقض قـوان یسميپسماندهایهها، تخل، خشکاندن چاهایزارهو شالیزراعهايینصدمه به زم
اکتشـاف نفـت توسـط شـرکت     هـاي یتفعالینهمچن) Puvimanasinghe, 2007: 177(.کار است

متعــدد و اخــالل در کــار محیطــییســتســبب بــروز مشــکالت زیجــرنيدر دلتــایــلموبینفتــ
آن ساکنان روسـتایی سـاحلی در   است که در يامورد دیگر پرونده. شده استیمحلیگیرانماه

میلیون دالر خسارت طلـب  400منطقه آالسکا از بیست و چهار شرکت نفتی و نیروگاهی معادل 
يامزبور با انتشار مقـادیر بـاالي گازهـاي گلخانـه    يهااند که شرکتایشان ادعا نموده. اندنموده

این فرایند مجبـور  یجۀنتدراند که سبب تشدید گرمایش جهانی و باال آمدن سطح آب دریا شده
با عنایـت بـه مطالـب یـاد شـده بـه       . انتقال دهنديترمرتفعهايیناند تا روستاي خود را به زمشده

محـیط زیسـت نظـر    الملـل ینحقـوق بـ  یطـۀ در حمحیطییستاستانداردهاي زینتربرخی از مهم
هـا  ایی کـه بـا اعمـال آن   اسـتاندارده . فراملی نیـز هسـتند  يهاکه قابل تسري به شرکتافکنیمیم
.کاستمحیطییستزباریانتا حدود زیادي از اثرات زتوانیم

فراملیيهاقابل تسري به شرکتمحیطییستاستانداردهاي ز.4
: آمـده اسـت  1991در سـال  یفرامليهاشرکتیسیونکل ملل متحد به کمیردر گزارش دب

هـاي یاسـت از رهگـذر مـذاکرات و س  طیمحییستزيو استانداردهاهایمشکه خطیطیدر شرا
خود را بـا  هايیتتا فعالرودیانتظار میفرامليهااند، از شرکتمورد قبول واقع شدهالدولیینب
1یحـداقل ياسـتانداردها یـانگر نماهـا یمشـ خـط یـل قبیـن ایـرا زینداستانداردها هماهنگ نماینا

کـل  یـر اگرچـه در گـزارش دب  . 2اسـت یدهرسها به توافقدر مورد آنالمللیینهستند که جامعه ب
المللـی یناذعان شده است کـه جامعـه بـ   محیطییستحداقل زيملل متحد به وجود استانداردها

هسـتند و  یکلـ یاراده و عزمـ یانگراسناد تنها بیلقبینواقع اها را دارد، اما بهانتظار متابعت از آن
.ندالزام آوریراز ضمانت اجرا و غيمتأسفانه عار

در 1992در سـال  3ملل متحدیو اجتماعيکه دپارتمان توسعه اقتصاديادر گزارش مطالعه
انجـام داد، اعـالم   یفراملـ يهـا شـرکت يبـرا یسـت زیطمحـ الملـل ینارتباط با الزامات حقوق ب

آن اسـت کـه   یانگربیستزیطمحالمللینحاصل در حقوق بهايیشرفتپیبه طور کل«: یدگرد
1. Minimum Standards

ها و مشترك شرکتیتمسئولیانگربتواندیقرار گرفته است و میحمورد تصریزن»21دستور کار «انتظار در ینعالوه اهب.2
.باشدیجهانیستزیطها در حفاظت از محدولت

3. UN Department of Economic and Social Development
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تواننـد یمـ یفرامليهااند که شرکتگشتهیدارپدالمللیینبمحیطییستحداقل زياستانداردها
ــاآن ــا را مبن ــتفعاليه ــايی ــانه ــد یجه ــرار دهن ــود ق ــتانداردها) Sands, 1993: 37(.»خ ياس

گزارش اشاره شـده  ینها در اها توسط شرکتکه به اتخاذ داوطلبانۀ آنالمللیینبمحیطییستز
و مطلـع نمـودن   1محیطـی یسـت آثـار ز یابی، ارزیعیاز منابع طبیداراستفادة پا: اند ازاست عبارت

آثـار توسـعه   یرامـون پیمبحثـ یطـ ینـه زمیـن در ایناز مؤلفیکی. المللیینشهروندان و مقامات ب
مـرتبط بـا   المللـی ینبـ ياز اسـتانداردها یبـر صـنعت نفـت، برخـ    یسـت زیطمحالمللینحقوق ب
، 3آلـوده کننـده  یمـه ، جریاز آلـودگ یشـگیري ، پ2یـه روینچون بهترییاها را استانداردهشرکت

در . دانـد یمـ 4»مشـترك امـا متفـاوت   یتمسئول«و ی، گزارش دهیکیاکولوژي، سازگاریاطاحت
ــته ــار د نوش ــا و آث ــره ــندگاننویگ ــزنیس ــه ای ــنب ــابه ی ــول مش ــول و اص ــون یاص ــد«چ یریتم

رار اصـول مـذکور در خصـوص نحـوه رفتـار      تکـ . نماییمیبرخورد م» یتشفاف«و » محیطییستز
و متعاقبــاً ینهــا در دکتــرآنیــتاهمیــانگرمختلــف بیســندگانتوســط نویفراملــيهــاشــرکت

بعـالوه  . اسـت یمورد انتظـار از بخـش خصوصـ   محیطییستاز حقوق نرم زيابدنهیريگشکل
تحـد و سـازمان   ماننـد ملـل م  (المللـی ینبيهاسازمانمحیطییستزهايیمشاصول فوق در خط

هـا  شـرکت یگـاه جا«: به قول پروفسور لـو . اندقرارگرفتهیدمورد تأک) و توسعهياقتصاديهمکار
بـه عنـوان   رودیهـا انتظـار مـ   چنان پررنگ گشـته اسـت کـه از آن   محیطییستزهايیدر نگران

یجـه ان نتبتـو یدشـا ینبنابرا.»یندنمايهمکارالمللینحقوق بینموازيها در اجرادولتيشرکا
امـا  یسـتند نالمللینتابعان فعال حقوق بیفرامليهااگرچه شرکتیکنونیتگرفت که در وضع

کـه بـر   بـدون آن (انتظـار دارد  المللـی ینها به عنوان بازیگران مهم باز آنالمللینحداقل حقوق ب
یطمحـ الملـل ینبـ اهداف حقـوق  یشبردتا توان خود را در راه پ) یدآور بار نماها تعهدات الزامآن

بعـالوه  . متجلی استیخوبحقوق نرم بهيو این انتظار در اسناد و سازوکارهایرندکارگبهیستز
يهـا بسیاري از استانداردهاي مشروحه ذیل در اسناد و هنجارهـاي تـدوین شـده توسـط سـازمان     

محیطـی یسـت زاصول ینتربا این توصیف در مبحث بعد به بیان مهم. 5اندتصریح شدهالمللیینب
.پردازیمیمورد نظر م

1. Environmental Impact Assessment (EIA)
2. Best practice
3. Polluter Pays Principle (PPP)
4. Common but Differentiated Responsibility

ل متحد در مورد سازمان مليکد رفتارنویسیشپ: به اسناد و سازوکارهاي مهم ذیل اشاره نمودتوانیاز آن جمله م.5
يهافراملی و دیگر بنگاهيها، میثاق جهانی دبیر کل سازمان ملل متحد، هنجارهاي مسئولیت شرکتیفرامليهاشرکت

موسسه محیطییستاقتصادي با عنایت به حقوق بشر، اصول راهنماي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، استانداردهاي ز
استانداردسازيالمللیینسازمان ب14001، استاندارد ایزو المللیینار اتاق بازرگانی ب، منشور توسعه پایدالمللیینمالی ب
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1)سازيیکپارچه(ادغام . 4-1
بـه  یـدار و توسـعه پا یسـت زیطحفاظـت از محـ  یاصلیاز مبانیکیبه موجب اصل ادغام که 

يهـا را در برنامـه محیطـی یستمالحظات زیدباالمللیینبيها، کشورها و سازمانرودیشمار م
و اعمـال  ینرا در هنگـام تـدو  یو اجتمـاع ياقتصاديهادغدغهیزو نیندخود ادغام نماياقتصاد

اصـل  یـن اگرچـه ا )Sands, 1993: 263-264(.خود مطمح نظر قرار بدهندمحیطییستتعهدات ز
در مـورد  توانـد ی، امـا مـ  2اسـت یـده مطرح گردیتوسعۀ مليهادر رابطه با برنامهیوریهدر اعالم
مالحظــات یـد باياقتصـاد يهــابنگـاه کـه یمعنـ ینهــم صـادق باشـد؛ بــد  یفراملـ يهـا شـرکت 

اسـتاندارد  . خـود بگنجاننـد  ياقتصـاد هـاي یتفعاليبراگیريیمتصمیندرا در فرامحیطییستز
گیرنــدگانیمو تصـم یراناسـت کــه در سـطح مــد  يهــا، اسـتاندارد ادغـام در ارتبـاط بــا شـرکت   

بــاریــانآثــار زوانتــیاســتاندارد مــیــنایحدارد و بــا اعمــال صــحییکــاراياقتصــاديهــابنگــاه
اسـتاندارد از  یـن اعمـال ا یواقعـ یـزان سنجش مالواقعیف. و مهار نمودییرا شناسامحیطییستز

حـداقل  يبه اعمال اسـتانداردها یشرکت فراملیلبه تمایبستگیاديها تا حدود زشرکتيسو
و يصـاد اقتياصل در هنجارها و مقررات ملل متحـد، سـازمان همکـار   ینا. داردمحیطییستز

.مورد تصریح قرار گرفته استالمللیینبیتوسعه و موسسه مال

3محیطییستآثار زیابیخودارز.4-2

مسـتمر بخـش   یـابی متضمن ارز) یداستکه از نام آن پچنان(محیطییستآثار زیابیخودارز
و یمسـتندات علمـ  يآن، بـر مبنـا  هـاي یـت فعالیـه کلیاحتمالمحیطییستاز تبعات زیخصوص

هـاي یـابی اسـتفاده از ارز . گیرندیقرار مهایتفعالینایراست که تحت تأثیبه جوامعیجائه نتاار
يهـا را در برنامـه محیطـی یسـت هـا مالحظـات ز  است تا دولتیروش خوب4محیطییستآثار ز

در یدرسـت روش بهیناگرچه ا. یندخود وارد نماهايگیريیمو تصمیو اجتماعيتوسعه اقتصاد
بـه  یـابی مسـتلزم دسـت  محیطـی یسـت آثـار ز یـابی نشـده اسـت، امـا ارز   یـف تعرالمللینیسطح ب

با مقامـات و جوامـع   یجگذاشتن نتایانو در ممحیطییستتبعات زیقدقی، بررسیعلميهاداده
)Morgera, 2009: 179(.مربوطه است

مورد نظـر  هايیتفعالادامهیادر مورد انجام یابیبا انجام خودارزیدبایزنیفرامليهاشرکت
هماهنـگ  یاحتمـال محیطـی یسـت را با پیامـدهاي ز یتکم نحوة فعالدستیانموده گیريیمتصم

1. Integration
4، اصل یوریهاعالم: نک به.2

3. Self-assessment of Environmental Impacts
4. Environmental Impact Assessments (EIAs)
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یامـدهاي ، پمحیطـی یسـت زهايیابیبا انجام ارزتوانندیها مشرکتیرانمدیبترتینبد1.سازند
یـا نمـوده  یشـگیري پالوقـوع یـب و از مخـاطرات قر یندنمابینییشبنگاه خود را پیتفعالباریانز

.ها را به حداقل برسانندآن
2یفراملـ يهاشرکتیتملل متحد در مورد مسئوليدر هنجارهامحیطییستآثار زیابیارز

محیطـی یسـت خواسته شده است تـا آثـار ز  يتجاريهااز بنگاهکهيطورعنوان شده است؛ بهیزن
یکـه بـار آثـار منفـ    یندحاصل نماینانطمکنند تا ایابیارزيخود را به صورت ادوارهايیتفعال

یفضـع یو اجتمـاع ي، اقتصادی، قومينژاديهاایشان بر دوش گروههايیتفعالمحیطییستز
ملـل متحـد   یسـت زیطرا بـه برنامـه محـ   هـا یـابی هنجارهـا ارائـۀ گـزارش ارز   یـن ا. گیردیقرار نم

)UNEP(یهمتـأثر توصـ  يهـا و گـروه انیزبـ و مگـذار یهکار، دول موطن سرماالمللیین، سازمان ب
و یسـتی در مـورد توسـعه تنـوع ز   یسـتی تنـوع ز یونکنوانسـ «ياصول راهنماینهمچن3.نمایندیم

کـه در  یمختلفینفعانذییشناسا: کندیمیشنهادرا در این خصوص پیلاقدامات ذ4»يگردشگر
آثـار بـالقوة   یـابی ، ارزدشـون یبه طور بالقوه از آن متـأثر مـ  یابوده یردرگیشنهاديپروژه پياجرا
و انجـام  یمالین، تأمیرساناطالعیندفرایقآثار بالقوه از طرینها، ارائۀ اطالعات در مورد اطرح

.هایابیدر ارزیو محلیو مشارکت دادن جوامع بوميمطالعات ضرور
بـه  یفراملـ يهـا اسـت کـه شـرکت   يشدن استاندارد ادغام، ضرورییدر جهت اجراینبنابرا

مـورد نظـر   یـت فعالمحیطـی یستآثار و تبعات ز) پروژهياز اجرایشپباریکو نه (مستمر طور
یـن لحـاظ گـردد و در ا  یتدر تمام طول فعالمحیطییستزيهاتا دغدغهیندنمایابیخود را ارز

را بـه  هـا یـابی ارزیجمشارکت دهنـد بلکـه نتـا   یابیارزینرا در ایتنها افراد و جوامع محلراستا نه
. افـراد و جوامـع اسـت   یـن متوجـه ا هایتفعالمحیطییستکه آثار زیرابرسانند زیزنیشانطالع اا
يبـرا 5یسـت زیطمحـ یریتمـد يهانظامینتدوینۀزمیشدارند که پیتچنان اهمهایابیارزینا

.شوندیمیتلق) اعمال استاندارد ادغاميهااز روشیگردیکی(ها شرکت

6یستزیطمحیریتمدیستمس. 4-3

بوده و بـه واسـطۀ آن   محیطییستآثار زیابیارزیامدپیستزیطمحیریتمدیستمدرواقع س
ياصول راهنمـا . ها را در بلندمدت کنترل نمودشرکتیتفعالیرمستقیمو غیمآثار مستقتوانیم
تصریح شده » فراملی و سایر کسب و کارها با عنایت به حقوق بشريهاشرکتهايیتهنجارهاي مسئول«اصل مزبور در .1

).U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2 (2003). (است
2. UN Norms on the Responsibility of Transnational Corporations
3. Commentary to the UN Norms, at (b) and (c).
4. CBD Guidelines on Biodiversity and Tourism Development
5. Environmental Management Systems (EMS)
6. Environmental Management System (EMS)
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محیطـی یسـت کنتـرل آثـار ز  يسیستم را ابزار ضرورینایزنيو توسعه اقتصاديسازمان همکار
اصـول  . دانـد یمـ يتجـار يهـا در برنامـه محیطـی یسـت شرکت و ادغام مالحظات زهايیتعالف

» منـابع یریتمـد «و » یکنتـرل آلـودگ  «مدیریت محیط زیست را مسـتلزم دو روش  یستممزبور، س
هـا را در بلندمـدت کنتـرل    شـرکت یـت فعالمحیطـی یستآثار زتوانیآن ميکه با اجراداندیم

اطالعـات و  یـابی و ارزيآورجمـع یـق از طرتواننـد یهـا مـ  روشیـن ايجراها با اشرکت. 1نمود
خـود را ارتقـاء   محیطـی یسـت مـداوم عملکـرد ز  ینـد فرایـک ، در محیطییستبا اهداف زیقتطب

ها را بهتر مـورد سـنجش قـرار    شرکتمحیطییستعملکرد زتوانیمیستمسینايبا اجرا. دهند
ینبهتـر «ینو همچن» 2یعملیۀروینبهتر«ها شرکتیانمود آنییتعتوانیمفهوم که مینداد، به ا

.یرخیاگیرندیرا به کار م3»موجوديفناور
يمبنـا محیطـی یستزیریتمدیستمسیزن4المللیینبیموسسه مالمحیطییستزيدر استانداردها

رت وزایسـت زیطکه اداره محـ یقیدر تحق5.ها بیان شده استشرکتمحیطییستزیتمسئوليمبنا
، محیطـی یسـت زیانجام داده است عالوه بـر کـاهش تبعـات منفـ    2007در سال یکارت کشور امروزا

مشـارکت کارکنـان   یشهـا، افـزا  در پروژهمحیطییست، ادغام مالحظات زیاتیعملهايینهکاهش هز
.6اعالم شدندمحیطییستزیریتمدیستمسیايها از مزاو حفظ متابعت شرکت

7یفمراقبت کا/یشگیري پ. 4-4
تـا بـه منظـور    داردیهـا را ملـزم مـ   ، دولـت یشـگیري اصـل پ یستزیطمحالمللیندر حقوق ب

هـایی یـت و کنتـرل فعال يکاهش، محدودسـاز یقو از طریستزیطصدمه به محیراداجتناب از ا
11بـر اسـاس مـاده    . را به عمل آورندیهستند مراقبت کافمحیطییستمخاطرات زسازینهکه زم
مهـم جامـه عمـل    یـن مناسـب بـه ا  یـی و اجرایقـانون یـدات با اتخاذ تمهیدها بادولتیوریهاعالم

یـا تواننـد یکه مهایییتصدمه و با غدغن نمودن فعالیراداز ایشپیداصل باینبرابر ا. 8بپوشانند
اقـدام  رسانندیمیبآسیستزیطبه محالمللینشناخته شدة حقوق بيعمالً با نقض استانداردها

1. OECD Guidelines, Commentary, 30.
2. Best practical means
3. Best Available Technology
4. International Finance Corporation (IFC)

شده یستوسعه تأسپایدار در بخش خصوصی در کشورهاي درحالگذاريیهبراي پیشبرد سرماالمللیینبموسسه مالی .5
ینمنبع چندجانبه اعطاي وام و سهام براي تأمینتراست، بزرگ» گروه بانک جهانی«این موسسه که یکی از اعضاي . است

المللیینچارچوب پایداري موسسه مالی ب. دآییتوسعه به شمار مبخش خصوصی در کشورهاي درحاليهامالی پروژه
)IFC's Sustainability Framework (ها به توسعۀ پایدار را تشریح نموده استتعهد راهبردي شرکت.

6. US Department of Interior, available at:
http://www.doi.gov/oepc/ems_awareness_training.ppt
7. Prevention/due diligence

11، ماده یوریهنک به اعالم.8
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.1نجام شودايفور
محیطـی یسـت زیریتمـد یسـتم و سیـابی در ارتباط تنگاتنگ با خودارزتوانیرا میشگیرياصل پ
از یـد هـا با ، شـرکت يتجـار يهـا در برنامـه محیطـی یسـت زهايیادغام نگرانيدر راستایرادانست ز

آن را ممکـن نباشـد   یشگیريپکهیو درصورتیندنمایشگیريپشدهییشناسامحیطییستمخاطرات ز
يسـازمان همکـار  يدر اصـول راهنمـا  یخـوب بـه یشـگیري اصـل پ . کنترل نموده و به حـداقل برسـانند  

ییهـا طـرح یـد هـا با بر مبناي اصول یاد شـده، شـرکت  . و توسعه مورد توجه قرار گرفته استياقتصاد
شــامل حــوادث و (یو بهداشــتمحیطــییســتزي، کنتــرل و کــاهش صــدمات جــدیشــگیريپيبــرا

يفـور یجهت گزارش دهـ هایییسممکانیزخود و نهايیتمنبعث از فعال) نشدهبینییشپيرخدادها
بـه  المللـی ینبـ یشـرکت مـال  يدر رهنمودهـا ینهمچنـ . 2به مقامات مربوطه را به موقـع اجـرا گذارنـد   

پسـماندها و  یریتو مـد ییآب و هـوا ییـرات هوا، کاهش تغی، مشتمل بر آلودگیاز آلودگیشگیريپ
تـري یـق دقیشگیرانهپيملل متحد استانداردهايبر طبق هنجارهایزن. 3پرداخته شده استایییمیمواد ش

اتخـاذ  یـق از طریـد بایشـگیرانه پياسـتانداردها یـن ا. شده اسـت ینمعیبخش خصوصيبراتريیقدق
بـه  یاقـدامات مقتضـ  یقاز طریا، 4سازمان مللیجهانیثاقسالم بر اساس ممحیطییستزهايیکتکن

و هـا يفنـاور ینو بـاالخره اتخـاذ بهتـر   یسـت زیطحـوادث و صـدمه بـه محـ    یسکربه منظور کاهش 
پسـماندها  يمتضـمن حـداقل سـاز   تواندیمیشگیريبعالوه استاندارد پ. اجرا شوندیریتیمديهاروش

محصـوالت  يهـا مانـده پسيآورجمعيرا برايمؤثريهاها روشمفهوم که شرکتینباشد؛ بدیزن
.یرندو استفاده مجدد در نظر بگیافتور بازخدمات خود به منظیا

5یاطاحت. 4-5

، از جملـه اعالمیـه ریـو بـه چشـم      یمختلفـ المللـی ینبـ محیطـی یسـت در اسناد زیاطاصل احت
یرقابـل  و غيکـه مخـاطرات جـد   یطیدر شرایدها نبامعناست که دولتینبه ایاطاحت. خوردیم

1. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment’ (16 June
1972) UN Doc A/CONF.48/14/Rev.1 (Stockholm Declaration), Principles 6, 7, 15, 18
and 24.
2. OECD Guidelines, Ch V, para. 5.
3. IFC, Performance Standard 3.

در شهر یخود در کنفرانس اقتصاد جهانیسخنرانیط1999کل وقت سازمان ملل متحد در سال یرعنان دبیکوف.4
جهان را به کمک در يهاکل، سران بنگاهیرکنفرانس دبیندر ا. را مطرح نمود»ملل متحدیجهانیثاقم«ییسداووس سو

سرانجام . ها و اصول مشترك فراخواندارزشياقتصاد جهان بر مبنایطیمحیستو زیاجتماعيهاستونریزيیهجهت پا
از یجهانیثاقم10اصل . یدرسیبملل متحد رسماً به تصویو اجتماعياقتصاديدر شورا2000در سال یجهانیثاقم

ینايدر راهنماکهينحورا بهیستزیطسازگار با محهاييتا توسعه و انتشار فناورخواهدیملحق شونده ميهاشرکت
از یدار، استفادة پایستزیطکمتر، حفاظت از محیکنندة آلودگینکه تضمهاییيفناور. یندنمایبشده ترغیفتعریثاقم

.استفاده مجدد از پسماندها هستندیاو کاهش یعیمنابع طب
5. Precaution
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از انهـدام  یشـگیري پياقـدامات مـؤثر بـرا   یقتعويرا مبنایعلمیتوجود دارد، عدم قطعجبران
و 21985اوزونیـه حفاظـت از ال یوندر کنوانسـ یـاط اصل احتینهمچن. 1قرار دهندیستزیطمح

.قرار گرفته استیدمورد تأکیزن3»یستیزیتپروتکل کارتاجنا در مورد امن«
در یـاط تاصـل اح یـت فراملـی اهم يهـا در محور حقوق نـرم قابـل اعمـال در مـورد شـرکت     

يملـل متحـد، اصـول راهنمـا    یجهـان یثاقها از جمله مشرکتیتمربوط به مسئولياستانداردها
راسـتا  یـن در ا. گشـته اسـت  یحملل متحد تصـر يو توسعه و هنجارهاياقتصاديسازمان همکار

یريبه منظور جلـوگ یدها بااصل احتیاط بنگاهيکه بر مبناکندیمیدتأک» یجهانیثاقم«يراهنما
اقـدام ممکـن را بـه عمـل     تـرین یعو سـر ین، مـؤثرتر یرناپـذ جبـران محیطییستاز وقوع صدمۀ ز

محیطـی یسـت آثـار و مخـاطرات ز  رودیهـا انتظـار مـ   هـدف از شـرکت  یـن به ایلنيبرا. آورند
کـرده و بـه   گـذاري یهسـرما یـدار پایـد توليهـا روشي، بر رویندخود را برآورد نماهايیتفعال
سازمان يدر مقابل، اصول راهنما. 4بپردازندیستزیطمحصوالت سازگار با محو توسعۀیقتحق

يهـا ، شـرکت یـاطی احتیکـرد و توسعه درصدد آن است که بـا توسـل بـه رو   ياقتصاديهمکار
.5بازداردیعلمیت، در صورت عدم قطعیررا از اقدام توأم با تأخیفرامل

در مـورد  گیريیمتا در هنگام تصمنمایدیها را ملزم مشرکتیاطبه لحاظ ماهوي، اصل احت
یشـی داشته باشـند بـا دقـت و دوراند   یستزیطبر محینامطلوبیرکه ممکن است تأثهایییتفعال

يبـرا يبـه عنـوان عـذر   یعلمـ یـت هـا را از عـدم قطع  شده شـرکت یادبعالوه اصل . یندعمل نما
اصـل،  یـن با اتکا بر ا. داردیمبر حذریستزیطمحيبالقوه خطرناك براهايیتمبادرت به فعال

یسـت زیطمحيبرایانیزيویتکه فعالیداثبات نمایدرا دارد بایتیکه قصد انجام فعالیشرکت
.ندارد

6محیطییستارائۀ اطالعات ز.4-6

بـار یـان متضـمن آثـار ز  هـاي یتو فعالیستزیطمحیتبه اطالعات در مورد وضعیدسترس
بـه  یسـت زیطمحـ الملـل ینها در سیاق حقـوق بـ  هدات مهم دولتاز تعیکی، یستزیطمحيبرا

اســتاندارد ارائــۀ اطالعــات یــتمعتقــد اســت ماهالملــلینحقــوق بــیســیونکم. آیــدیحســاب مــ
مـرتبط بـا   المللـی ینبـ يهاها عبارت است از ارائۀ اطالعات به سازماندولتيبرامحیطییستز
15، ماده یوریهاعالم.1

2. Convention for the Protection of the Ozone Layer (Vienna, 22 March 1985), Arts. I
and V(3)(a).
3. Cartagena Procotol on Biosafety (Montreal, 29 January 2000), Art. 10(6).
4. Guide to the UN Global Compact, 54

.نمایدیمیهتوصیاطیاحتیداتدر انجام تمهیرها را به عدم تأخاصول راهنما شرکتینا.5
6. Disclosure of  Environmental Information
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که به طور بـالقوه در معـرض   یگريديکشورهاتبادل اطالعات بایزو نمحیطییستزهايیمرژ
.1خاص هستندهايیتفعالباریانآثار ز

یبـا مقامـات محلـ   یبخـش خصوصـ  يهمکـار يبـرا محیطییستهمچنین ارائۀ اطالعات ز
یکـی و کـاهش مخـاطرات ارتبـاط نزد   یشـگیري اسـتاندارد بـا پ  یناست؛ بخصوص که ايضرور

محیطـی یسـت به ارائۀ اطالعات زیدنبخشیتبا اولو1989هاي ملل متحد در سال گزارش. دارد
کـل ملـل   یـر در گـزارش دب . اعـالم نمـود  » یدارتوسعۀ پاياجرايرکن ضرور«ها، آن را شرکت

یهتوصـ محیطـی یستاطالعات زیاز موارد اساسالمللیینبی، توسعۀ فهرست1989متحد در سال 
محیطـی یسـت زیعبـروز فجـا  یدشا. 2ابدیها انتشار به طور منظم توسط شرکتیدشده است که با

یخـوب را بـه محیطـی یسـت لزوم ارائۀ اطالعات زیفرامليهاشرکتهايیتمتعدد به واسطۀ فعال
، یاناتسـ یلمسئول هنگام نشت گاز مهلک متی؛ مثالً در فاجعۀ بوپال، شرکت فراملیدآشکار نما

در یجوامـع محلـ  یـا یولتـ در جهـت ارتبـاط بـا مقامـات د    یصـادر ننمـود، اقـدام   يهشدار فـور 
در مورد اقـدامات  یاطالعاتیزخصوص عواقب قرار گرفتن در معرض گاز منتشره انجام نداد و ن

توسـط  یناکسيانتشار دیامدهايپینهمچن. قرار ندادیارالزم پس از بروز فاجعه در اختیپزشک
یـدا پیـا . وخامـت نهـاد  شـرکت رو بـه  ینایرهنگامدیرساناطالعیلشرکت ایتالیایی سوِسو به دل

یتیشبـر يسـال پـس از نشـت نفـت از سـکو     یـک یعنـی 2011مـرده در سـال   هـاي ینشدن دلف
یـن مناسـب ا یرسـان عـدم اطـالع  یـاي دورتر از محل چاه نشت کننده گوهایلآن هم مایومپترول

کـه یو کارشناسـان معتقدنـد هنگـام   ینمتخصصـ رویـن ازا. 3اسـت یشرکت در خصوص آلودگ
اطالعات موجود خود را ارائـه  یدها بااست شرکتیاندر م) یستزیطمانند مح(یمومعیمنفعت
.دهند
ذینفعان متعدد یانتعامل مياز ارکان ضروریکیملل متحد ارائۀ اطالعات را » یجهانیثاقم«

» و توسعهياقتصاديسازمان همکارياصول راهنما«، »ملل متحديهنجارها«. داندیها مشرکت
ارتبـاط  یشـگیري ارائـۀ اطالعـات را بـه اسـتاندارد پ    یـز ن» المللیینبیشرکت ماليداردهااستان«و 

هـا را بـه ارائـۀ    وجـود دارنـد کـه شـرکت    یـز نیگـري دالمللـی ینبيسازوکارها و نهادها. اندداده
یسـیون بـه طـور مثـال کم   . خواننـد یفـرا مـ  یبا مقامـات دولتـ  يو همکارمحیطییستاطالعات ز

1. ILC, ‘Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous
Activities’ (2001) UN Doc A/56/10.
2. UNCTC, ‘Ongoing and Future Research: Transnational Corporations and Issues
Relating
to the Environment—Report of the Secretary General’ (1989) UN Doc E/C.10/1989/12,
12–13
3. What's killing the Gulf of Mexico's dolphins, Available at:
http://www.mnn.com/earth-matters/animals/blogs/whats-killing-the-gulf-of-mexicos-
dolphins
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ــل مياقتصــاد ــرامل ــا يتحــد ب ــه اروپ ــا  ياز کشــورها) UNECE(منطق ــه خواســته اســت ت منطق
یـت فعالیاصـل یاتهمچون جزئیبا ارائۀ اطالعاتیندفعال در قلمرو خود را ملزم نمايهاشرکت

1.خـود را نشـان دهنـد   یـز آممخـاطره هـاي یـت بودن فعالیمن، ا)پروژهیابیو ارزیلاز جمله تحل(

مشـاهده  2یاهـا اعمـاق در المللییندر ابتکار مقام بتوانیوص را مخصیندر ایگرنمونۀ مرتبط د
اسـت، در  ینسبت به کاربران خصوصـ یتواجد صالحالمللیینسازمان بینمقام که نخست. نمود

از اکتشـاف  یناشـ یاحتمـال محیطـی یسـت تـا آثـار ز  خواهـد ی، از ایشـان مـ  یمانکـاران پيراهنما
بـه  یـز استاندارد نیناعمال ا) Kiss, Shelton, 1991: 210(.دیننمایابیرا ارزيچندفلزيهاکلوخه

یشبه صورت مستمر و در طول عمر پروژه باشد، نه فقط پـ یدبامحیطییستآثار زیابیمانند ارز
.یستزیطمرتبط با محیتفعالیاپروژه ياز اجرا

3یمشورت عموم. 4-7
و توسـعه بـر مشـارکت    يتصـاد اقيسـازمان همکـار  يملل متحد و اصول راهنمـا يهنجارها

.نمایندیمیدتأکیدادن افراد متأثر توسط بخش خصوص
ینـان جوامـع اطم یـافتن از مشـارکت  یـد بای، بخش خصوصالمللییناستاندارد بینايبر مبنا
مـانع حـق بـر سـبک     توانـد یمـ یاحتمالمحیطییستزیرکه تأثيدر مواردیژهو، بهیدحاصل نما

یاريبسـ ینهمچنـ . گرددیو بومیجوامع محلیعیو منابع طبین، زمیگ، امور فرهنیسنتیزندگ
آثـار  یابیجوامع در ارزیناند که مشارکت اموضوع اشاره نمودهینبه االمللیینبيهااز سازمان

، هـا یـابی ارزیفیـت باعث ارتقـاء ک تواندیمیبخش خصوصيهاپروژهیریتو مدمحیطییستز
یـزي رو برنامهیکاهش آلودگيبهتر و توسعه راهکارهاگیريیمصماطالعات و متعاقباً تیفیتک

)Morgera, 2009: 192-3(.شودیحوادث احتماليبهتر برا
سـهامداران مختلـف بسـنده    یـان ملل متحد تنها به حفـظ تعامـل م  » یجهانیثاقم«راستا یندر ا

» 4وامع بالقوه متأثرمشورت با ج«و توسعه ياقتصاديسازمان همکارياصول راهنما. کرده است
در . اسـتاندارد دارد یـن بـه ا يارجاعـات متعـدد  المللـی ینبـ ی؛ امـا شـرکت مـال   کندیمیهرا توص

، محیطـی یسـت آثـار ز یابیسازمان با اشاره به مشارکت جامعه در ارتباط با ارزیناياستانداردها
منـاطق  یرانمـد ، )یسـت زیطمحـ یریتمـد یسـتم بـه س یـت بـا عنا (مشورت با جوامع بالقوه متـأثر  

1. Art. 6(2) and Annex V to the UNECE Convention on the Transboundary Effects of
Industrial Accidents (Helsinki, 17 March 1992).
2. International Seabed Authority
3. Public Consultation

یسهمیعتصنيهاپروژهيدر اجراالواقعیو فشدمتأثر یصنعتهايیتاز فعاليکه ممکن است به نحویجوامع انسان.4
.دارند
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هرحال به نظـر  به. ذکر شده استیزشرکت نگیريیمدر تصمیشانحفاظت شده و ادغام نظرات ا
محیطـی یستکه آثار زیفرامليهاشرکتیماتدر تصمیمشارکت جوامع و افراد محلرسدیم

ینو همچنـ یهـا بـا بخـش خصوصـ    گـروه یـن تعامل ايبرایمهميمبناتواندیمآورندیبه بار م
باشـد؛ امـا   محیطـی یسـت زهـاي یمهـار آلـودگ  یـا ها در جهت کـاهش  با دولتیخش خصوصب

یماتتصـم یندر ایچندانیگاهدر عمل جایو محلیبوميهاگفت جوامع و گروهیدمتأسفانه با
.داشته باشندمحیطییستزیندهايدر فرایشتريبیتمشارکت و مسئولیدندارند و با

1یعینابع طباز میداراستفاده پا. 4-8

در سـال  » و توسـعه یسـت زیطدر مورد محـ یوکنفرانس ر«یانکه در جریدارمفهوم توسعه پا
از یکـی رو بـه تکامـل نهـاد،    یـدار توسعه پایدر اجالس جهان2002و در سال یافتهتوسعه1992

داده شـد  یحطور که در بخش قبل توضهمان. استیفرامليهانحوه رفتار شرکتیادیناصول بن
از آن انتظـار  تـوان یدارد، پـس مـ  یعـی در استفاده از منـابع طب یتوجهسهم قابلیبخش خصوص
منـد  از آن بهـره یـز نینـده آيهـا مورد مصرف قرار دهد که نسـل ياگونهرا بهیعیداشت منابع طب

و یحبـه شـکل صـح   یعـی از منـابع طب یکه بخش خصوصیدر صورتیزنیمنطقیدگاهاز د. شوند
را انتظـار  يو جـانور یـاهی مختلـف گ يهـا گونـه یـات تداوم حتوانیمیدنمايبرداربهرهیدارپا

و اصـول  یفراملـ يهـا شـرکت یتملـل متحـد در مـورد مسـئول    يراستا هنجارهایندر ا. 2داشت
عمـل کننـد کـه    يها انتظار دارند به نحـو و توسعه از شرکتياقتصاديسازمان همکاريراهنما

.و باشدهمسیداربا اهداف توسعۀ پا
یسـت زیطاز محـ یداربه استفاده پایبخش خصوصیبترغيبراالمللیینجامعه بيهاتالش

، یاهـا ملل متحد در مـورد حقـوق در  1982یون؛ مثالً در کنوانسیابدیتبلور میزنیگريدر اسناد د
و 4و شـکننده یـاب کمهـاي یسـتم اشاره شده است؛ کـه شـامل اکوس  3یکیبه حفظ تعادل اکولوژ

یـایی دریـات اشـکال ح یگـر و دیلرو به تقلیاخطر یایددر معرض تهديهاگونهيهاتگاهسکون
را اسـتفاده از اجـزاء تنـوع    یـدار اسـتفاده پا یسـتی تنـوع ز یونکنوانسـ ینهمچنـ 5.اشاره شده است

شـکل  یننگـردد و بـد  یسـتی که در بلندمدت منجر بـه کـاهش تنـوع ز   داندیمياگونهبهیستیز
یـن در ا. را حفـظ کنـد  یآتيهانسل موجود و نسليهاو خواستهیازهاه ساختن نبرآوردیتقابل

1. Sustainable Use of Natural Resources
المللیینبیونهمچون کنوانسالمللیینبيدر سازوکارهاالمللیینخطر توسط جامعه بیایددر معرض تهديهاگونه.2

.اندو فهرست شدهییمهاجر شناسايهاگونهیونکنوانسیا، )CITES(يدر معرض نابوديهاتجارت گونه
3. Ecological Balance
4. Rare and Fragile Ecosystems
5. The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) (Montego Bay, 10
December 1992) Arts. 145 and 194
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از اجـزاء  یـدار اسـتفادة پا ینخواسته شده است تا در تضمیصراحتاً از بخش خصوصیونکنوانس
1.یدمشارکت نمایستیتنوع ز

یعـی ابع طباز منـ یـدار بـه اسـتفادة پا  ینـه زمیندر ایزن2»المللیینبیاستانداردهاي شرکت مال«
:نمایدیمیفتعرصورتینرا بدیدارمجموعه استانداردها استفادة پاینا. کندیکمک م

یو فرهنگی، اجتماعيرفاه اقتصادکهينحواستفاده، توسعه و حفاظت از منابع به«
بـرآورده سـاختن   يمنابع بـرا ینایلکه پتانسیدر حالیدجوامع را برآورده نمایاافراد 

بخــشیــاتحیــتحفاظــت از ظرفیــزو نینــدهآيهــانســلبینــییشپــقابــلیازهــاين
.»حفظ گرددیو خاکی، آبییهواهايیستماکوس

ــا اســتانداردهایــزاســتاندارد نیــنا و یشــگیريچــون مشــارکت جوامــع متــأثر، پ یگــريديب
شـده فـوق  یادياستانداردهاتوانیواقع مبه. داردیارتباط تنگاتنگمحیطییستزسازيیکپارچه

الملـل یننگرش و انتظارات حقوق بیانگربیکدیگرپازل دانست که در کنار یکرا مانند قطعات 
انتظــار عملکــرد تــوانیهــا مــآنيبــوده و بــا اجــراینســبت بــه بخــش خصوصــیســتزیطمحــ

.داشتهایاز فرامليبهترمحیطییستز

یجهنت.5
یبه افراد بشر تلقیانکه بالتبع ز(محیطییستفراوان زهايیانزباوجود، یفرامليهاشرکت

، یقـت در حق. انـد تـن نـداده  المللـی ینبـ یآور حقـوق الـزام ي، همچنـان بـه سـازوکارها   )شـود یم
یتمحـدود المللـی ینو بـ یداخلـ یـر وپـا گ دوراز مقررات دسـت بهیفرامليهااکنون شرکتهم

یتو بنـد مسـئول  یـد قکنند و فـارغ از یاحساس نمیستزیطنقض حقوق بشر و محيبرایچندان
دامـن زده  ینـد فراینهم به اشدنیجهان. دهندیخود را ادامه میزآممخاطرهي، رفتارهاالمللیینب

حقـوق  توانندیاست که میدهبخشیچنان قدرتیردولتیغیگرانبازینبه ا«جهت که است؛ ازآن
.»شـد یرن تصـور آن نمـ  مـد يقواعـد حقـوق بشـر   ییندر زمان تبکهيطورپا نهند، بهیربشر را ز

)Shinsato, 2005:189(
اسـت، آبسـتن   ینسبتاً جـوان یکه خود رشته حقوقیستزیطمحالمللینحقوق بییماگر بگو

در حـال حاضـر حقـوق    . یـم ااسـت ره بـه خطـا نبـرده    یفراملـ يهاشرکتيبرايمقررات رفتار
از منابع یداره پااستفاديهاتوسعه روشيبرایو بخش خصوصیمقامات دولتیانميبه همکاریونکنوانسینا10ماده .1
.اختصاص داردیولوژیکیب

و محیطییستمدیریت مخاطرات زینۀدر زمالمللیینمشتریان موسسه مالی بهايیتاین استانداردها بیانگر مسئول.2
.ها هستنداجتماعی آن
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آور خود را بـر سـر   الزامتعهداتیۀسایستزیطمحالمللینو به طور مشخص حقوق بالمللینب
یطاز محـ یانتدر جهـت صـ  يکنـد یارحرکـت بسـ  المللـی ینها افکنده است؛ اما جامعه بـ دولت

یـل دل. آغـاز نمـوده اسـت   یفراملـ يهابر شرکتیستیزیطتعهدات محیلبه واسطه تحمیستز
.آور استتعهدات الزامیرشبه پذیفرامليهاها و شرکتدولتمیلییبیزامر نینا

در حقــوق يمتعــددمحیطــییســتزياســتانداردهاشــدگونــه کــه بحــث الوصــف همــانمــع
یاصـول . باشـند یمـ یفراملـ يهـا بـه شـرکت  يوجود دارند که قابل تسـر یستزیطمحالمللینب

ی، مشـورت عمـوم  محیطییست، ارائۀ اطالعات زیاط، احتی، مراقبت کافسازيیکپارچههمچون 
ــه تعهــدات زیلواقــع در حــال تبــدبــهعــییاز منــابع طبیــدارو اســتفاده پا محیطــییســتشــدن ب

یـه ماننـد اعالم یاسـناد مختلفـ  قالب حقوق نرم و دراصول که درینا. هستندیفرامليهاشرکت
یـه رویـق انـد بـا گذشـت زمـان و بـا تطب     قرار گرفتـه یحمورد تصر21و دستور کار یواستکهلم، ر

: 1386حبیبـی،  (.ینـد درآیعرفالمللینآور حقوق بمبه شکل قاعده الزاتوانندیها مدولتیعمل
یاربسـ یفرامليهاشرکتيدر وضع هنجار براالمللیینبيهاراستا اقدامات سازمانیندر ا) 11

یـن در ا. هسـتند یـه الرعاالزمیـدات تمهیـن کـه ا يدر مـوارد الخصوصیعل. درخور توجه است
اسـت  ) IFC(المللـی ینبـ یمـال موسسهیطیمحیستزيخصوص نمونۀ جالب توجه، استانداردها

اسـتانداردها را  یـن ایترعایبترتینو بدیدهوام مطرح گردياعطایطاز شرایکیکه به عنوان 
یـز نيو توسـعه اقتصـاد  يسازمان همکارياصول راهنما. ضمانت اجرا نموده استیتوأم با نوع

محیطــییســتزيرفتارهــاینـۀ در زمیعمــل نســبتاً جــامعيراهنمـا یــدگردیکــه بررســچنـان آن
الملـل یناز حقـوق بـ  یاستانداردها که بخشینا. اندها نهادهشرکتیاردر اختیفرامليهاشرکت

يدر ارتبـاط بـا رفتارهـا   المللـی یندرواقـع بازتـاب انتظـارات جامعـه بـ     باشـند یمـ یسـت زیطمح
رفتـار  یـابی رزايبـرا یهـا را سـنگ محکـ   بهتـر اسـت آن  یدشـا . ها هستندشرکتمحیطییستز

فراموش گردد کـه  یدنباینهمچن. دانستمحیطییستها به اهداف زآنیبنديپایزانها و مبنگاه
يهـا سـازمان ینـدگان هـا بـا نما  واضع آنيهاسازمانیزنیو راياستانداردها ماحصل همکارینا

پـس  . وده اسـت حـوزه بـ  یـن اینفعـان فعـاالن و ذ یگرها و دها، دولتها و انجمن، بنگاهیردولتیغ
شـمول موضـوعات مهـم و    يرا دارامحیطـی یسـت حـداقل ز ياسـتانداردها توانیمترتیبینابه

.باب دانستینمطرح در ايهادغدغه
و یبررسـ یفراملـ يهاپژوهش در خصوص رفتار شرکتینکه در اییهرحال سازوکارهابه

اسناد فـوق  حالینباا. گیرندیميآور جاالزامیرحقوق نرم و غیطۀدر حیهمگیدندگردیلتحل
آور بـه  تعهـدات الـزام  یـل تحمیـري و  گدر شـکل المللـی یننخسـت جامعـه بـ   يهـا گامتوانندیم

حقـوق  يآن اسـت کـه هنجارهـا   یانگربیکردروینایقتدر حق. شوندیتلقیفرامليهاشرکت
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رنـگ  المللـی ینبـ در صـورت اهتمـام جامعـه   تواننـد ی، بلکه منیستندآل یدهتنها آرمان و ايبشر
.گردندیتوأم با الزام حقوقیندهگرفته و در آیقتحق
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