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چکیده

علیرغم حمایت حقوق بینالملل از شرکت های چند ملیتی ،تالش های متعددی
برای حصول اطمینان از پاسخگویی و مسئولیت این شرکتها صورت گرفته است.
یکی از نکات مهم در مورد پاسخ گویی و مسئولیت شرکتها این است که در حالی که
شرکتهای چند ملیتی حق دارند ،تحت قانون حمایت از سرمایه گذاری بینالمللی
باشند ،اما این امر در تعادل با حقوق و وظایف مشابه آنها در سطح بینالمللی نیست.
این مقاله با به کارگیری روش تحلیل محتوایی و روش مطالعه کتابخانه ای ،به بررسی
این نکته می پردازد که همزمان با حمایت از شرکتهای سرمایهگذاری چند ملیتی در
حقوق بین الملل ،الزام این شرکتها به پاسخگویی در قبال فعالیتهای سرمایه گذاری
توام با تخریب و الودگی محیط زیست مورد توجه قرار گیرد به گونه ای که همزمان با
حمایت از فعالیتهای سرمایه گذاری شرکتهای چند ملیتی ،بتوان آسیب ها و مخاطرات
زیست محیطی ناشی از فعالیت های این شرکتها را به حداقل رساند.
واژگان کلیدی :مسئولیت مشترک ،پاسخگویی مشترک ،مسئولیت مدنی ،شرکتهای
چند ملیتی ،محیط زیست ،سرمایه گذاری خارجی.
* دانشجوی دکتری حقوق محیط زیست ،واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
** استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
نویسنده مسئولzibaklam@ut.ac.ir :
*** دکتری تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحفقیقات ،تهران-ایران.
**** عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع).
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مقدمه
موضوع حقوقی پاسخگویی بینالمللی شررکتهرای چنرد ملیتری در حروزه حقروق
بین الملل ،بیشتر در حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته اسرت و ابتکرارات برینالمللری
اخیر در مورد این موضوع ،یک رویکرد مبتنی بر حقوق بشر را پذیرفته اسرت .بنرابراین
تجزیه و تحلیل موازی در زمینه حقوق بینالملل محیط زیست میتوانرد ارزیرابی نمایرد
که آیا رویکرد مبتنی بر حقوق بشر میتواند انگیزه های بینالمللی را با هدف اطمینان از
پذیرش مسئولیت های زیست محیطی تقویرت کنرد یرا خیررم بزم بره سکرر اسرت کره
ابتکارات بینالمللی در مورد پاسخگویی مشترک ،انعطاف پذیر تر از آنچه که در حقروق
بشر است؛ می باشد .از دیدگاه واقعی ،نقض حقوق بشر توسط شرکتهای چند ملیتی و
سازمان های اقتصادی دیگر ،معموب در اثرر صردمه محریط زیسرت بره وجرود مریآیرد
) . (Geron,2004،18یک مثال در این زمینه ،اکتشاف نفت در اکوادور است ،جایی کره
عملیات  Texacoباعث آلودگی گسترده زیست محیطی و نقض حق زندگی و سالمت
جوامع محلی شده بود 1.یک مثال مشابه ،عملیات کمپانی  shellدر نیجریه است ،که در
آن آسیب گسترده زیست محیطی ،کل اکوسیستم منطقه اوگانی را تخریب کررد و منجرر
2
به نقض شدید حقوق افراد بومی گردید.
عدم مسئولیت پذیری شرکت ها ،یک قضیه حقوقی قابل توجه را بره وجرود آورده
است که توسط نهاد های نظارتی حقروق بشرر توسرعه یافتره اسرت .ایرن امرر واقعیرت
همکاری بالقوه بین حقوق بینالملل محیط زیست و حقوق بینالملل بشر را در تضمین
مسئولیت پذیری شرکت های خصوصی در سطح بینالمللی و با توجه به اسرتانداردهای
بینالمللی برجسته میکند ) .(Geron,2004،29ارتباطرات برین حقروق بشرر و حقروق
بینالملل محیط زیست به طور گسترده ای توسرط سرازمان هرای برینالمللری و نظریره
پردازان به رسمیت شناخته شده است .به عنوان مثال ،نظریه عمرومی شرماره  14کمیتره
1

Inter-American Commission of Human Rights, ‘Report on the Situation of
;Human Rightsin Ecuador’ (24 April 1997) OEA/ser. L/V/II.96, doc10 rev1

Ch 6.
2

African Commission on Human and Peoples’ Rights, ‘9 e Social and Economic
’Rights Action Centre and the Centre for Economic and Social Rights/Nigeria
;(2001) Communication 155/96, Case No. ACHPR/COMM/A044/1, para. 50

Ch 6.
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حقوق اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی سازمان ملل متحد در خصوص حق دسترسری بره
بابترین میزان استانداردهای قابل قبول برای بهداشت و سالمت ،پیمان را برا توجره بره
حقوق اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تفسیر میکند و نیز به طور مستقیم کسب و کار را
مورد توجه قرار داده است .این امر روشن میکند که نقض تعهد به حفاظت ،از نراتوانی
و قصور دولت برای اتخاس اقدامات بزم جهت محافظت از افرراد در برابرر نقرض حرق
سالمت توسط اشخاص ثالث ،پیروی میکند .در نتیجه شرکت هرا را شرامل گردیرده ،و
وظیفه تصویب یا اجرای قوانین برای جلوگیری از آلودگی آب ،هوا یرا خراک ناشری از
صنایع استخراجی و تولیدی را تعیین مینماید .سوال دیگری که نیاز به پاسرخ دارد ایرن
است که آیا حقوق بین الملل در مورد مردم بومی ابزاری برای حفاظت از محیط زیسرتی
که در آن ،جوامع بومی زندگی میکنند؛ فراهم کرده است ،با توجه به ایرن واقعیرت کره
آسیب زیست محیطی ناشی از بهره برداری از منابع طبیعی در زمینهای سنتی آنهرا و یرا
مناطق مجاور توسط شرکتهای چند ملیتی حقوق مردم بومی را به خودی خرود متراثر
کررده و زنرردگی سررنتی و فرهنررو و آیررین هرای مررذهبی آنهرا را نررابود کرررده اسررت.
) (Ruggie,2008،46عالوه بر این ،یک ارزیابی در مورد اینکه آیا حقوق قانونی بررای
مشارکت در تصمیم گیری ،و دسترسی به اطالعات مربوط به محیط زیسرت و عردالت،
در ارتباط حقوق بینالملل بشر و حقوق بینالملل محیط زیست ،ابزار دیگرری را بررای
تضمین پایداری محیط زیست فراهم میکند؛ انجام شد.
 -1مفهوم مسئولیت مشترک و پاسخگویی مشترک
مفهوم مسئولیت مشترک بر این اصل استوار اسرت کره انتظرار میررود شررکتهرای
خصوصی نباید اقدامات خود را صرفا بر اسرا نیراز و منرافع سرهامداران خرود انجرام
دهند؛ بلکه باید به تعهدات و الزامات نسبت به جامعه ای که شرکت در آن فعالیت دارد
نیز پایبند باشد.
مسئولیت مشترک ،ارزش ها و نگرانی های زیسرت محیطری را مطرابق برا قروانین و
مقررات ملی شامل میگردد .عالوه بر این انتظار میرود که شرکتهای چنرد ملیتری بره
تعهداتی فراتر از حقوق ملی کشور احترام بگذارند؛ مخصوصرا در جرایی کره در حروزه
مشارکت در توسعه پایدار فعالیت میکنند .عالوه بر ایرن ،اقردام جامعره برینالمللری در
اعطای حق فعالیت و عملیات بینالمللی به شرکتهای چند ملیتی از طریرق آزادسرازی
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تجارت و سرمایه گذاری باید از طریق حقوق و عوارض وضع شرده متناسرب ،متعرادل
گردد.
با اشاره به مفهوم وجدان مشترک ،مسئولیت شرکتها به وسیله ضرورت حفظ آگاهی
نسبت به محیط زیست به عنوان پیشرفت اقتصادی ناشی از پیشرفت هرای گونراگون در
استانداردهای زندگی مشخص شده است.
حتی از منظر اقتصادی پذیرش اینکه یک شرکت فراملیتی درگیر انواعی از مسئولیت
در سطح جهانی است منجر به این نتیجه گیری مریشرود کره اسرتانداردها و معیارهرای
حفاظت از محیط زیست باید در هر جایی که یرک شررکت فراملیتری فعالیرت مریکنرد
وجود داشته و رعایت گردد .مسئولیت مشترک در بردارنده تقاضای روز افرزون نسربت
به شرکتهای فراملیتی برای در نظر گرفتن و رعایرت مفراهیم و اسرتانداردهای زیسرت
محیطی در اقدامات و فعالیتهای خودشان است؛ صرف نظر از اینکره تعهردات قرانونی
معین آنها مستلزم این امر اسرت کره آنهرا بایرد چنرین کراری را انجرام دهنرد یرا خیرر.
) (Ong,2001،25به طور کلی مسئولیت مشترک به عنروان پریف فررض در شخصریت
شرکتها از طریق تمرکز بر رفتار آتی شرکتها به جای رفتارهای گذشته آنها در نظر گرفته
شده است.
بنابراین مسئولیت اشراره دارد بره نیراز بره اسرتانداردهای اساسری مربروط بره سرهم
شرکت های فراملیتی در ترویج و دستیابی به توسعه پایردار از طریرق اجررای سیاسرتها،
شیوه ها و فن آوری های سازگار با محیط زیست .ایرن نتیجره گیرری در ابتردا توسرط
نماینده ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر و شرکتهای فراملیتی پذیرفته شد کره
در سال  2007به وضوح برای اولین بار به مسئولیت مشترک به عنوان تعهدات قرانونی،
اجتماعی و اخالقی شرکتها اشاره کرد.
هر چند در گزارش بعدی خود نماینده ویژه به مفهوم مسئولیت مشترک در رابطه برا
حقوق بشر به عنوان اسا و مبنای مورد انتظار برای تمام شرکتها در همه شرایط بررای
عدم ایراد خسارت و صدمه برای اجتناب از به مخاطره افتادن حقوق بشر ،اشاره نمرود.
) (Ruggie, 2008. 29اما در گزارش  2008خرود نماینرده ویرژه برا دقرت ،از اشراره
صریح و آشکار به تعهدات اجتناب نمود.
پاسخگویی بره طرور کلری اشراره دارد بره شریوه ای کره در آن برازیگران دولتری و
خصوصی به عنوان مسئول و جوابگو برای تصمیمات و عملیات خود مطرح میشوند و
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انتظار می رود که نسبت به سوابت و درخواسرتهای گروههرای سی نفرع ،سرهامداران و
گروههای متاثر از فعالیتهای شرکت پاسخگو و متعهد باشند.
این شرکتها باید در پروسه های تصمیم گیرری و همچنرین عملیرات اجرایری خرود
توسط سایر طرفهای متاثر و سی نفع از فعالیتهای شررکت ،مرورد قضراوت و نظرارت
قرار گیرند .بر پایه این فرض است که شررکت هرای چنرد ملیتری بره طرور خراص هرم
شهروند جهانی و هم شهروند محلی هسرتند .بنرابر ایرن بایرد پاسرخگو بره گروههرا و
مقامات بیشماری باشند .در نتیجره پاسرخگویی مشرترک دبلرت مریکنرد از یکسرو برر
گسترش توجه سهامداران در یک کمپانی فراتر از یک سهامدار ،به طوری که شامل همه
گروههای تحت تاثیر فعالیتهای شرکت از قبیل دولتها ،کارکنان ،هیئت مردیره ،سررمایه
گذاران ،مصرف کنندگان ،تامین کنندگان و جوامع محلی کره در محرل فعالیرت شررکت
واقع شده است و جامعه مدنی و عموم مردم میشود(Ong,2001،719) .
در این باره این موضوع مورد توجه قرار گرفته است که بسیاری از کردهای رفتراری
داوطلبانه وضع شده بوسیله چندین شرکت فراملیتی ،توسط شرکتهرای برزرج جهران
مورد پذیرش قرار گرفته است که بر این اسا آنها باید انتظارات عمرومی را در زمینره
رفتار سازگار با محیط زیست براورده نمایند.
پاسخگویی مشترک باید از مفهوم نظارت مشترک ،که به یک فرایند داخلی در درون
یک نهاد اقتصادی برای پاسخ دادن به انتظارات اجتماعی در مورد رفتار صرحیح زیسرت
محیطی آنها اشاره دارد؛ متمایز باشد.
نظارت درون سازمانی و مشترک به پدیده خودگردانی اشاره دارد ،یعنری سیاسرتها و
شیوه هایی که اقتصاد به دلیل آگاهی و درک از ارتباط حقوق بینالملل با عملیات آنها و
فشار از سوی جامعه مدنی به طور ارادی و داوطلبانه پذیرفته اسرت .هرر چنرد نظرارت
مشترک ممکن است درجره ای خراص از پیونرد متقابرل برا پاسرخگویی مشرترک را در
پذیرش و تصویب استانداردهای بینالمللی مشابه تجربه کند.
مفاهیم مسئولیت و پاسخگویی مشترک در نهایرت بره  2روش حقروقی متفراوت در
نشان دادن نقف اقتصاد و مخصوصا شرکتهای فراملیتی در حفاظت جهرانی از محریط
زیست اشاره دارند.
مجمع عمومی سازمان ملل این دوگانگی را به طور ضمنی در سال  ،2005به هنگرام
تعیین ماموریت نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و شرکتهای فراملیتری از
منظر شناسایی و اصالح معیارهای مسئولیت و پاسخگویی مشترک به رسمیت شناخت.
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مسررئولیت مشررترک برره نیرراز برره معیارهررا و اسررتانداردهای نتیجرره گرررا برررای رفتررار
شرررکتهررای چنررد ملیترری و سررایر شرررکت هررای بررینالمللرری کرره فراتررر از معیارهررا و
استانداردهای ملی کشور میزبان در زمینه اطمینان از همکاری و کمک مسرتقیم مشرترک
در حفاظت از محیط زیست و به طور کلی توسعه پایردار عمرل مریکننرد؛ اشراره دارد.
)(Ong,2001،487
از سوی دیگر پاسخگویی مشترک به نیاز به استانداردها و معیارهای عملری و مبتنری
بر رویه از لحاظ شفافیت ،گزارش دهی و افشای اطالعات به عمروم مرردم اشراره دارد،
در نتیجه بر ابزار غیر مستقیم برای دستیابی به رفتار سازگار برا محریط زیسرت شررکت
های فراملیتی ،بر اسا انتظارات عمومی ،متمرکز است.
کنفرانس های جهانی محیط زیست به طور فزاینده ای برا نقرف اقتصراد در رشرد و
توسعه پایدار سروکار دارند .اعالمیره اسرتکهلم و دسرتور کرار  21بره طرور مرداوم بره
مسئولیت مشترک اشاره دارد.
هر چند اختالف عمده هنوز در مساله شناسایی تعهردات بررای مسرئولیت مشرترک
وجود دارد .در این رابطه اتحادیه اروپا بره اسرتفاده از اصرطالح مسرئولیت مشرترک در
گزارش سال  2008نماینده ویژه سرازمان ملرل اعترراض نمرود و اعرالم کررد کره ایرن
اصطالح ممکن است صرفا بر الزام و تعهد قراردادی ،اخالقری و یرا داوطلبانره شررکتها
دبلت کند .از سوی دیگر اجماع جهانی بر اسا قواعد نظارت صحیح زیست محیطری
از جمله دسترسی ،مشارکت ،تسهیالت ،مقررات مناسرب و یرک مبنرای اکوسیسرتم کره
همچنین مورد انتظار برای اجرا بوسیله بخف خصوصی هستند؛ ایجاد گردید.
نکته مهم این است که با تجزیه و تحلیل رشد سریع تالش بینالمللی در ارتبراط برا
تعریف و اجرای مفهوم جدید پاسخگویی مشرترک ،راهری بررای تشرویق شررکتهرای
خصوصی برای شفاف سازی و مشارکت آنها در کمک به حفاظت از محیط زیسرت بره
منظور پاسخگویی به انتظارات جامعه بینالمللی در این زمینه ،ارائه شود.
تعارضات و محدودیت های ساتی در ارتباط با بخف هرایی از حقروق برینالملرل و
حقوق داخلی ،پایه و اسا ایجاد مفهوم پاسخگویی مشترک در حقوق بینالملل محریط
زیست هستند .اطمینان از رفتار و عملکرد اقتصادی سازگار با محیط زیست برر اسرا
حقوق بین الملل از نظر تعیین مسئولیت و یا ضمانت اجرای کیفری و مردنی در حقروق
بینالملل محیط زیست به طور قابل توجهی محدود مریباشرد .ترنف و اخرتالف در دو
حوزه مرتبط از حقوق بین الملل یعنی حمایت از سرمایه گذاری خارجی کره از حقروق
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بشر است و بحث درباره وضعیت شرکتهای چند ملیتی در حقوق برینالملرل ،نیرز بره
دبیل توسل به معیارهای پاسخگویی مشترک افزوده میشود.
 -2محدودیت های حقوق بینالملل در مورد مسئولیت دولت
مفهوم مسئولیت دولت به این معنری اسرت کره کشرورها بایرد مسرئولیت اعمرال و
فعالیت های مخرب و آسیب رسان به محریط زیسرت از سروی شررکتها و افرراد تحرت
تابعیت و حمایت آنها که تحت نظارت آنها بوده و انواع مختلفی از حمایت ها و مشوق
ها را دریافت نموده اند؛ را بپرذیرد .برخری حقوقردانان معتقدنرد کره مسرئولیت مردنی
شرکتهای سرمایه گذاری به طور کلی بهتررین ابرزار بررای جبرران خسرارت ناشری از
آسیب های زیست محیطی برون مرزی مریباشرد و مسرئولیت دولرت ،بره عنروان یرک
جایگزین در آخرین گام ،زمانی که طرفهای خصوصی مسرئول آسریب هرا و خسرارات
نباشند و یا ناتوان و ورشکسته برای جبران خسرارت و پرداخرت غرامرت باشرند؛ قابرل
اجرا میباشد (Higgins,1994،581) .اصوب عرف بینالمللی نشان دهنده عردم تمایرل
دولت ها برای کاهف آسیب زیست محیطی از طریرق قروانین سرنتی مسرئولیت دولرت
میباشد .درصد بسیار کمی از حوادث بینالمللی زیست محیطی چنین ادعایی را مطررح
کرده است .(Birnie and Boyle,2002،158) .به عنوان مثال ،در پرونرده ،Sandoz
زمانی که یک شرکت چند ملیتی فعرال در سروئیس موجرب پخرف گسرترده جیروه در
رودخانه راین شد ،دولت سوئیس به دولت فرانسره ،پیشرنهاد داد ترا اکوسیسرتم آسریب
دیده را ترمیم و خسارت وارده را پرداخت کند؛ بدون تاییرد مسرئولیت برینالمللری اش
برای اتفاقات رخ داده .به عبارت دیگر علی رغم اینکه تقصریر سروئیس در ممانعرت از
بروز آسیب زیست محیطی برون مرزی و اطالع رسانی بره موقرع بره دیگرر کشرورهای
وابسته ،کامال آشکار بود ؛ هیچ یک از دولت های پایین دست ،انتظرار راه هرای جبرران
دیگری را از سوئیس برای نقض قوانین بینالمللی نداشتند.
به طور مشخص ،دولت ها اصل مسئولیت را مورد تاکید قرار میدهند؛ امرا در ارایره
هنجارهای دقیق تردید میکنند و حتی فراتر از آن ،عالقه ای بره اسرتفاده از آن در برابرر
دولت های دیگر ندارند .بنابراین ،رویه بینالمللی بر نوعی "مسئولیت نرم" متکی است.
دولت ها خسارت وارده را پرداخت می کنند امرا از پرذیرش مسرئولیت در سرطح برین
دولتی اجتناب می نمایند .در مقابل این پیف زمینه ،بعید به نظر میرسرد کره کشرورهای
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مبدا شرکت های چند ملیتی مسئولیت آسیب های زیست محیطی شرکتهای چند ملیتی
را در خارج از کشور قبول کنند .میتوان نتیجه گرفت که قروانین برینالمللری در مرورد
مسئولیت های دولتی ،محدودیت های قابل توجهی را بررای کمرک بره پاسرخ دادن بره
اثرات و آسیبهای منفی زیست محیطی شرکتهای چند ملیتی از خود نشان میدهرد .برا
در نظر گرفتن نقف محدود قانون ملی و مسئولیت دولتی در تضمین رفترار سرازگار برا
محیط زیست از سوی شرکت های خصوصی ،بزم اسرت بره نقرف حقروق برینالملرل
محیط زیست در این زمینه پرداخته شود.
 -3رژیم های بینالمللی مسئولیت مدنی برای خسارتهای زیست محیطی:
حقوق بین الملل محیط زیست شامل چندین رژیرم مسرئولیت مردنی مریباشرد کره
مستقیما ،عامل خصوصی برای آسیب زیست محیطی را مورد هدف قرار مریدهرد .ایرن
امر منجر به ایجاد و توسعه شبکه و سیستمی از " رژیم های مروثر" در زمینره آلرودگی
نفت ،حمل و نقل کابهای خطرناک از طریق زمین و دریا ،انتقال فرامررزی زبالره هرای
خطرناک ،تولید انرژی هسته ای ،فعالیتهای دریرایی و فعالیرتهرای انسرانی در قطرب
جنوب ،گردیده است.
بنابراین ،حقوق بینالملل محیط زیست به هماهنگی بینالمللی حداقل استانداردهای
مسئولیت در قوانین ملی ،در موارد خاص متوسرل گردیرده اسرت کره در آن مسرئولیت
زیست محیطی بخف خصوصی مهمترین مسئله تلقی گردیده است .بره ایرن معنرا کره،
میتوان گفت توافقنامه مسئولیت مستقیم را برعوامل ایراد خسارت اعمال مینماید.
راه حل پذیرفته شده برای جلوگیری از فعالیت هرای زیران برار و مضررو مقابلره برا
آسیب های زیست محیطی ،انتقال این موضوع از سرطح دولتری بره سرطح فرردی ،و از
حقوق بین الملل عمومی به حقوق خصوصی است .چنین روندی حاصل ترجیح دولتهرا
برای هدایت مسئولیت خسارت زیست محیطی به فعابن و متصدیان خصوصی به جای
استفاده از قانون بینالمللی مسئولیت دولتی میباشرد .از دیردگاه رژیرم هرای مسرئولیت
مدنی در حقوق بینالملل محیط زیست ،اولویت جامعره برینالمللری را مریتروان بررای
مسئولیت سختگیرانه و محردود متصردیان در بخرف هرای خراص حفاظرت از محریط
زیست ،بدون توجه به مسئولیت های دولتی به عنوان یرک گزینره براقی مانرده در نظرر
گرفت(Ako,2005،35(.
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بنابراین ،هدایت مسئولیت به آلوده کننده (اپراتور یا متصدی) ،صرف نظر از تقصریر
او ،مبنای اصلی است که ،گروه با بیشترین تاثیر کنترل ریسک در زمران حادثره ،مسرئول
اصلی است .مسئولیت محض به طور کلی همرراه برا هزینره مرالی اضرافی اسرت بررای
پرداختن به ادعاهای خسارت با استفاده از بودجه عمومی یا بودجه هرای دولتری ،یرا از
طریق یک صندوق سرمایه گذاری مشترک از منابع ایجاد شده یا حتی توسرط مشرارکت
متصدیان از همان نوع مشابه از فعالیت هرای خطرنراک یرا کسرانی کره منفعرت مسرتقیم
فعالیت خطرناک را کسب می کنند .رژیم هرای مسرئولیت زیسرت محیطری برینالمللری
موجود ،معموب دامنه و قلمرو محدودی دارند.
در ارزیابی رژیم های مسئولیت مدنی برینالمللری بره عنروان ابزارهرای بزم جهرت
تضمین رفتار سازمانی سازگار با محیط زیست باید اشاره کررد کره آنهرا قرادر بره ارائره
انگیزه کافی برای عامل آسیب نیستند تا اقدامات سرختگیرانه ای را بررای پیشرگیری یرا
رعایت تمام مطالبات قانونی و مشروع برای جبران خسارت قربانیان بی گناه انجام دهد.
اگر چه آنها سوابق و رویه های از منظر بینالمللی قابل قبول برای ایجاد برخی خطرات
مشخص ارائه دادند ،هیچ یک از این طرحها پرداخت غرامت توسط الروده کننرده را بره
طور کامل اجرا نمی کند .در مجموع ،هماهنو سازی مسئولیت زیست محیطی محردود
به طرح های خاص بینالمللی برای فعالیتهای فوق العراده خطرنراک ،اسرت .بنرابراین
خالء فعالیت ها یا مکانهای جغرافیایی که توسط ابزار بینالمللی تحت پوشف قرار نمی
گیرند را نمی تواند پر کنرد (Birnie and Boyle,2002،286) .مهمترر از همره ،نررخ
پایین تصویب و تعدیل چند معاهده مسئولیت مدنی و همچنین فشار مالی که طرح های
مسئولیت برای بودجه عمومی و نهادهای خصوصی و از همه مهمتر بخف بیمره دارنرد،
نشان دهنده بی میلی واقعی دولت هرا برا توجره بره عواقرب ناشری از نقرض تعهردات
بینالمللی است .یکی از مهمترین پیمان های مسئولیت مدنی محیط زیست ،کنوانسریون
 1994 Luganoشررورای اروپررا در مررورد مسررئولیت مرردنی برررای خسررارات ناشرری از
فعالیت های خطرناک محیط زیست است ،که پرس از سرالها مرذاکره تصرویب نشرد .در
همان راستا ،پروتکل بازل در سال  ،1999تصویب شد و کنوانسیون بینالمللی مسئولیت
و جبران خسارت ناشی از انتقال مواد خطرناک و مضرر از طریرق دریرانوردی تصرویب
شده در سال  ،1996تاکنون به تأیید مجدد دست نیافته است .مثرال دیگرری کره جالرب
است کنوانسیون  1977مسئولیت مدنی برای آلودگی های نفتی ناشی از اکتشاف و بهرره
برداری از منابع معدنی دریایی است .زیرا در آن زمان از مذاکرات ،شرکت های نفتی بره
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طور موازی در میان خود توافقنامه مسئولیت آلودگی دریایی را منعقد میکردند .میتروان
نتیجه گرفت در حالی که دولت ها قوانین زیست محیطی را به طور قابل توجهی توسعه
داده اند ،آنها به طور همزمان در توافق در مورد قوانین مربوط بره مسرئولیت بری عالقره
هستند .چنین تنگنایی در حقوق بین الملل در واقع یکی از مشکالت اصلی است کره در
مذاکرات مداوم در مورد مسئولیت مدنی تحت پروتکل ایمنی بیولوژیک نیز بروز نمرود.
با وجود این ،اصل  13ریو از دولتها خواست تا حقوق بینالملل را در مورد مسئولیت و
جبران خسارت قربانیان آلودگی و دیگر آسیبهای زیست محیطری توسرعه دهنرد ،و نیرز
اجرا و توسعه مسئولیت زیست محیطی تا حد زیادی یک وظیفره خطیرر اسرت کره بره
نتایج محدود منجر شده است .بنابراین ،همانگونه که از مذاکرات کنفرانس های جهرانی
محیط زیست استنباط میشو د؛ ایرن یکری دیگرر از دبیرل عردم تمایرل دولرت هرا بره
مسئولیت پذیری بخف خصوصی است(Birnie and Boyle,2002،280) .
طبق مطالعات  Birnieو Boyleتوسعه بزم و اجتناب ناپذیر در حقوق بینالملرل
محیط زیست این است که به عنوان پاسخ اصلی قرانون بره فعالیرتهرای مضرر زیسرت
محیطی ،که استفاده روزافزون از نظارت رسمی به عنروان شرکل اولیره حرل اختالفرات
زیست محیطی و محدودیت استفاده از نهاد قضایی را توضیح میدهد ،توجه بیشتری به
مسئولیت در قبال آسیب داشته باشد.(Birnie and Boyle,2002،281) .
 -4استانداردهای قانونی رفتار بررای شررکت هرای خیوصری در حقروق
بینالملل محیط زیست
حقوق بینالملل محیط زیست میتواند به عنوان خواست دولت ها برای تنظیم رفتار
بازیگران غیر دولتی که منبع آسیب به محیط زیست هستند ،تلقی گردد .در حالی که بره
ندرت ،به طور صریح از بازیگران غیر دولتی در شرکت های تجاری خاص نام میبرد.
اجرای مقررات بین المللی محیط زیست نقف ویژه ای برای شرکت های خصوصی
ایفا نمی کند؛ بلکه به دولت ها کمک می کند تا قوانین بزم برای هدایت و کنترل رفترار
این بازیگران در قلمرو تحت صالحیت خود را تصویب نمایند.(Ong,2001،687) .
دیوان بینالمللی دادگستری ) (ICJبه حفظ تعادل محیط زیست زمین به عنوان یک
ضرورت اساسی برای حفاظت از جامعه جهانی  ،نام میبرد .بنابراین بیشترین قسمت از
حقوق بینالملل محیط زیست میتواند به عنروان تعهردات  erga omensدیرده شرود.
آنچه که هر کشوری برای محافظت از محیط زیست در برابر فعالیتهای بازیگران غیرر
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دولتی تحت صالحیت قضایی اش انجام می دهد؛ آن است که حداقل در برخی موارد از
یک "نگرانی عمومی" گرفته تا کل جامعه بینالمللی ،منرافع مشرترک همره کشرورها در
قالب های خاصی از حفاظت زیست محیطی رعایرت گرردد .نگرانری در مرورد آسریب
زیست محیطی توسط شرکت های خصوصی ،به ویژه شرکت های چند ملیتی ،همراه با
نیاز به اطمینان از جبران خسارت قربانیان ،یک گزینه جدید در دستور کرار برینالمللری
نیست ) (Birnie and Boyle,2002،289از سوی دیگر ،سازمان ملل تصرمیم گرفرت
تا جهت حل مشکل در اولین قدم ،یعنی در طری مرذاکرات پریف نرویس قرانون رفترار
بین المللی شرکتها ،در سال های  1990 -1970قواعد رفتاری شرکتهای چند ملیتی را
در سطح بینالمللی تنظیم نماید 3 .از سوی دیگر ،همچنین درسال 1970سازمان توسرعه
و همکاری های اقتصادی ) (OECDشروع به بررسی مسائل مربوط به آسریب زیسرت
محیطی ناشی از شرکت های خصوصی و موضوعات مررتبط برا دسترسری بره عردالت
نمود 4 .بنابراین ،موضوع تضمین رفتار صحیح سازمانی زیست محیطی ،مستلزم توسرعه
حقوق بینالملل محیط زیست از مراحل اولیه خود است و این در حالی است که هنروز
به یک راه حل کامال رضایت بخف دست نیافته است .رویکرد سنتی به این مشرکل در
حقوق بینالملل محیط زیست ایجاد سازمان های بینالمللی برای مسئولیت مردنی بروده
است .دیگر راه حل های پیشنهادی نیز به رژیم های بینالمللی برای مسرئولیت کیفرری
توجه دارند .هر دو روش ،با این حال ،نقاط ضعفی دارند ،که تمرکرز برر اسرتانداردهای
زیست محیطی بینالمللی را توجیه میکنند .اصوب به نظر میرسد کشورها تمایلی بررای
استفاده از ابزارهای سنتی حقوق بین الملرل ندارنرد ترا بتواننرد بره طرور مروثر از رفترار
سازمانی سازگار با محیط زیست اطمینان حاصل کنند.
با توجه به محدودیت های سکر شده در باب درمورد رژیم های بینالمللی مسرئولیت
مدنی زیست محیطی و نیز جنایات بینالمللی زیست محیطری ،دو مسراله در ارتبراط برا
پاسخگویی مشترک زیست محیطی بوجود مریآیرد .اولرین مسرئله ایرن اسرت کره آیرا
3

UNCTC, ‘Proposed Text of the Draft Code of Conduct on Transnational
Corporations’ (12 June 1990) UN Doc E/1990/94, paras. 40–43 (Draft Code of
Conduct on Transnational Corporations); Ch 5.
4

OECD, Recommendation of the Council on Principles Concerning Transfrontier
;Pollution’(14 November 1974) C(74) 224
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استانداردهای قانونی ناشی از حقوق بینالملل محیط زیست و تعهدات بین الردولی کره
ممکن است با هم تعارض و برخورد داشته باشند ،در مورد شرکت های خصوصری بره
خصوص شرکتهای چند ملیتی کاربرد پیدا میکند .سوال دوم این است که چگونه این
استانداردها میتوانند اجرا شوند و یا به عبارت دیگر در شرکت هرای خصوصری مرورد
توجه و رعایت قرار گیرند)(Birnie and Boyle,2002،285
با توجه به اولین سوال ،قطعنامه  1991شورای اقتصرادی و اجتمراعی سرازمان ملرل
متحد ) (UNECOSOCدر حال حاضر به رعایت اصول برینالمللری محریط زیسرت
توسط شرکتهای چند ملیتی اشاره دارد ،بویژه اصرل پرداخرت غرامرت توسرط آلروده
کننده5،اصل پیشگیری و اصل احتیاط .در گزارش  1991دبیر کل سازمان ملل متحرد بره
کمیسیون شرکت های فراملیتی پیشنهاد شد کره وقتری اسرتانداردهای محریط زیسرتی از
طریق سیاست ها و مذاکرات بین دولتی پذیرفته مریشروند ،از شررکت هرای فراملیتری
انتظار میرود که فعالیتهایشان را مطابق با آن انجام دهند ،چرا که چنین سیاست هرایی
بیانگر حداقل استانداردهای مورد توافق بینالمللی است .بنابراین بحث شرد کره وجرود
حداقل استانداردهای بینالمللی زیست محیطی پذیرفته شرده بوسریله کشرورها ،ممکرن
است انتظارات منطقی و قابل قبولی در جامعه بینالمللی به عنوان رفتار سازگار با محیط
زیست از شرکت های فراملیتی ایجاد کند(Sands,1992،39), .
در سال ،1992اولین مطالعه حقوقی در مرورد حقروق برینالملرل محریط زیسرت و
عواقب آن برای شرکت های خصوصی ،به ویژه شرکت هرای فراملیتری ،توسرط کمیتره
توسعه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به فیلیپ سندز سپرده شد .در گرزارش نهرایی،
تحت عنوان "پیامدها و روند در حال ظهور شرکت های فراملیتی" در حقوق بینالمللی
محیط زیست ،ساندز نتیجه گرفت که تحوبت شناسایی شده نشان میدهد کره حرداقل
استانداردهای بینالمللی حفاظت از محیط زیسرت کره مریتوانرد توسرط شررکتهرای
فراملیتی به عنوان پایه و اساسی برای فعالیتهای جهانی انها مورد پرذیرش قررار گیررد
صورت گرفته است .بنابراین ،سراندز نشران داد کره اسرتانداردهای برینالمللری زیسرت
محیطی مربوط به شرکتهای چند ملیتی را میتوان در صورتی که توسط شرکتها مرورد
پذیرش قرار گیرد برای بخف خصوصی نیز قابل استفاده دانست .تشویق شررکت هرای
خصوصی برای انجام این کار ممکن است منجر به پیامدهای منفی از قبیل تغییر محریط
)Principle of Polluter Pays (PPP
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نظارتی بینالمللی برای هزینه ها و فراینردهای تولیرد شررکت هرا ،تصرمیمات سررمایه
گذاری خارجی ،افشاء اطالعات ،شیوه های بازاریابی و مسرئولیت پرذیری شررکت هرا
گردد(Sands,1992،57) .
استانداردهای خاص بینالمللی مشخص شده توسط مطالعه  Sands '1992مربروط
به کسب و کار عبارت بود از :استفاده پایدار از منابع طبیعی ،براورد و تعیین خسرارتهای
زیست محیطی و افشای اطالعات به شهروندان و مراجع بینالمللی .یک مقالره در سرال
 1997توسط دیوید اونو پیامدهای تحروبت حقروق برینالملرل محریط زیسرت را برر
صنعت نفت و نیز استانداردهای بینالمللی شناخته شده بررای شررکتهرای خصوصری
نشان می داد که عبارت بودند از استفاده از روشها و تکنیکها برتر ،پیشگیری از آلرودگی،
اصل پرداخت غرامت توسط آلوده کننده ،احتیاط ،کارآیی و بهره وری زیسرت محیطری،
گزارش دهی و مسئولیت مشترک اما متمایز .در یک مقاله دیگر توسط همران نویسرنده،
او در مورد اینکه آیا اصول زیست محیطی مورد توافق بینالمللی نقشی در ایین نامه هرا
و مقررات داخلی شرکت ها ایفا میکند (حاکمیت و نظارت شرکت)به بحرث پرداخرت.
اونو بر اهمیت پیشگیری ،اصل پرداخت خسارت توسرط آلروده کننرده ،و احتیراط در
مدیریت و نظارت مشترک و از همه مهمتر یکپارچگی و اتحراد زیسرت محیطری تاکیرد
نمود.(Ong,2001،364) .
با اشاره به رفتار مورد انتظار شرکتهای چند ملیتی و دیگر مجموعه های اقتصادی
بسیاری از این استانداردها بارها مورد توجه سازمان ملل متحد ،OECD ،سازمان هرای
نظارتی حقوق بشر و موسسات مالی بینالمللی قرار گرفته اند ،به این ترتیب یک جنبره
رو به رشد از حقوق نرم و رویه بینالمللی در این زمینه ایجاد شد(Ong,2001،687) .
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نتیجه گیری:
با توجه به مطالب سکر شده ،آنچه حائز اهمیت می باشد ،نقف شرکت هرا در رابطره
با نگرانی های زیست محیطی است ،به طوری که از شرکت هرا انتظرار مریرود کره بره
عنوان شریک دولت در اجرای حقوق بین الملل عمل کنند .بنابراین ،حداقل در برخی از
دکترین ها بدیهی و آشکار به نظر میرسد که انتظارات مشرروع (کره هنروز یرک تعهرد
قانونی نیستند) را برای شرکت ها ایجاد کند تا از آن برای استفاده از قدرت و نفوس خود
به نحوی که اهداف حقوق بینالملل محیط زیسرت را تررویج کنرد بهرره برنرد .اصروب
اقدامات سازمان های بینالمللی در این راستا به عنوان یک "ترالش" بررای سرازماندهی
مجموعه ای جامع از انتظارات زیست محیطی در مورد شرکت های چند ملیتی شرناخته
شده اند.
به طور کلی به نظر میرسد که پاسخگویی ،رفتار بهتر و منطبق بر مالحظات زیسرت
محیطی شرکتها بدون توسل به اقدامات قهری و اجباری را تشرویق میکنرد و بیشرتر برر
نیرراز برره حفررظ اعتبررار و قرردرت اقتصررادی شرررکت در مواجهرره بررا سی نفعرران تاکیررد
میکند.همچنین پاسخگویی به نتیجه ای که باید از طریق رفتار مشترک صرحیح از منظرر
زیست محیطی در برابر انتظارات عمومی بدست آید اشاره دارد.
پاسخگویی به جای اشاره به کنترل اجتماعی ،بیشتر معطوف به ایده هدایت و ارشراد
اجتماعی و پیشگیری میباشد .از طریق تمرکز بر وسیله به جای تمرکز بر نتیجه ،مفهروم
پاسخگویی این نکته را می رساند که حفاظت از محیط زیست وظیفه انحصراری و مهرم
صرفا بخف خصوصی نیست .بلکه باید به بسریاری از عوامرل دیگرر از جملره عوامرل
داخلی توجه نمود .همچنین تالش برای ایجراد چهرارچوب شرفاف و مشرارکتی بررای
تصمیم گیری با توجه به استانداردهای بینالمللری بوسریله شررکتهرای خصوصری بره
منظور حفاظت از منابع و نیز دستیابی به یک نتیجه خاص زیست محیطی بزم میباشد.
همین نتیجه گیری در سال  2007توسط نماینده ویژه سازمان ملل در مرورد حقروق
بشر و شرکتهای فراملیتی بدست آمد که پاسخگویی را به عنوان مکانیسم هرایی بررای
پایبند نگهداشتن شرکتها در قبال تعهردات برر اسرا مشرارکت ،شرفافیت و برازبینی و
6
تجدید نظر تعریف نمود.

Special Representative Report,2007, paras. 6 and 56.
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از منظر حاکمیت ایده پاسخگویی بخف خصوصی به ویژه با نقف جامعه مردنی در
حفاظت از محیط زیست در ارتباط است .به عنوان مثال پیشنهاد میشود که  NGOهرا
باید نقف مراقب و نگهبان را در زمینه پاسخگویی شرکتها حرداقل در سره مرحلره ایفرا
نمایند -1:تقاضای شفافیت عملیات تجاری  -2مراقبت و توجه شررکتها در رفترار بهترر
محیط زیستی از طریق اطالع رسانی گسترده درباره آنهرا و  -3افرزایف اگراهی دربراره
رفتار شرکت در سطح محلی

1398  تابستان، شماره چهل و چهارم، سال دوازدهم،تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل248
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