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 جستارگشايي
و حقوق  حقوق بشرعنوان فصل مشترك هبمحيطي زیستبا توجه به اینکه امروزه عدالت 

این  ثغور و حدودشود و با عنایت به اینکه تاكنون ماهيت و تلقي مي زیستمحيط المللبين

 شده پرداختهگرفته یا كمتر بدان قرار ن بحث موردطور مستقل هبه لحاظ حقوقي ب مفهوم اساساً

و بررسي قرار  بحث مورددر پي آنيم تا این مفهوم را از دیدگاه حقوقي  حاضر مقالهدر  ،است

ارتباط تنگاتنگي است كه با در  بودن آن،بر روزآمدبدین ترتيب اهميت موضوع عالوه دهيم.

طور خاص از منظر حقوق ها باینج دارد كه در زیستمحيط المللبينو حقوق  حقوق بشرمقوله 

 ،است كاند نهيزمهرچند ادبيات موجود در این  شود.به آن پرداخته مي زیستمحيط المللبين

عنوان به .اندقرار نداده يبررس موردنيز موضوع را از دیدگاه این مقاله  منابع اندكاما همين 

فتي كشور نيجریه در ارتباط با را در مناطق نمحيطي زیستعدالت  ،نمونه در یك مقاله تحقيقي

یا پژوهشي  (Ako, 2009: 289-304) است قرار داده مورد كنکاش زيبرانگبحثتصویب قانوني 

كه منجر به مشکالت  در كشور مکزیك را هاي تجاريهاي اقتصادي و سياستطرح ،دیگر

 ,Gonzalez)داده است قرار موردتوجهمحيطي دیدگاه عدالت زیست محيطي شده است اززیست

نظري هاي پاسخ دهيم كه جنبهپرسش در پي آنيم تا به این  مقالهدر این  .(101-130 :2011

 چيست؟ الملليبينو اي و مصداق یا مصادیق آن در اسناد منطقهمحيطي زیستمفهوم عدالت 

 ،مفهوم، اجماعي در این زمينه وجود ندارد بودنروزآمد ليبه دلطور خالصه باید گفت اگرچه هب

توانيم مصادیقش را در اسناد قرار دهيم مي موردتوجهرا  اما چنانچه با دیدگاهي تلفيقي آن

این مقاله را در دو بخش پي  ،براي نيل به مقصود دریابيم. الملليبينو اي منطقه ملي،

 گيریم.مي

 گراييزيستمحیط محیطي وعدالت زيست .1
 هيم:دميقرار  يموردبررساین بخش را در سه مبحث 

 مفهوم عدالت .1-1

 .شوندوضع ميایجاد عدالت در جامعه  منظوربهبشر در جستجوي عدالت است و قواعد حقوقي 

از  در تمامي جوامع بشري،است. ها مفيد طبيعي براي انسان طوربهیك فضيلت به عنوان عدالت 

دهنده تشکيل اعضاي جامعه جهاني،آن یعني  نیتربزرگخانواده است تا  كه آن نیتركوچك

ي انسان یكنند و این امر بخشي از شکوفامابين تالش ميجامعه، براي ایجاد عدالت در روابط في

 .جمعي است عدالت یك تعامل و مفهوم ست.اودهنده حقایق طبيعت اخالقي است كه نشان

ي مکاتبپيدایش موجب  شده انجام تعاریف مختلفي كه از رابطه حقوق و عدالت در طول تاریخ
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هاي فردي به آزادي با توجهاست. پيروان مکتب اصالت فرد شده با نگاه خاص به این موضوع 

 سود و زیان ناشي از معامالت است. ميو تقسمعتقدند كه مفهوم عدالت در برابري  نظرشان مورد

بنابراین حقوق باید اساس توازن بين  ،در حال دادوستد است مداممعتقدند كه بشر  نهایا

بدون اینکه به توانمندي مردم و نيازهایشان  ،ي كه در حال مبادله هستند را فراهم كندكاالهای

بنابراین به هنگام تبادل  ،شناسنداین گروه معتقدند كه افراد نفع و زیان خود را مي توجه كند.

 كاالهاي خود مراقب نفع و زیان خود هستند و حقوق باید از آزادي عمل ایشان پشتيباني كند.

 وجودبهها ي خودجوش است كه بدون دخالت دولتینوع عدالت نتيجه احترام به قراردادها این

تعریفي كه از  بنا براین نوع عدالت  ها هيچ نقشي در توزیع ثروت و مزایا ندارند.آمده و دولت

هاي سازوكارالبته تغييرات بازار توسط  شود.معاوضي ناميده مي عدالت ،جاماندهبه ارسطو

ست كه این نوع ا دهنده ایننشان ،تجارت آزاد ي و فشارهاي غيراقتصادي حاكم برمصنوع

در مکتب پوزیتيویسم اجتماعي،  ،دیگر ياز سو عدالت نياز به كنترل حقوقي بيشتري دارد.

كند. هدف اصلي از عدالت در این عنوان ذینفع در تقسيم ثروت دخالت ميآمرانه و به دولت

و  ثروت توزیع عزت،»: ارسطو در تعریف عدالت توزیعي بيان داشته ت.عدالت توزیعي اس مکتب،

جامعه در آن سهيم  هراست و اعضاي  عیتوز قابلكه جامعه  سایر مواردي از

معني تسهيم عادالنه منافع عمومي عدالت توزیعي به ( (Economist, Feb.8, .1992. at66«هستند

عدالت توزیعي همچنين  ست.اجامعه همان  براي وهر جامعه طبيعي درون منابع  كردنو هزینه

 فردهایي كه هر توزیع برابر كاالها و فرصت شاملبرداري مساوي است كه حق بهره» عنوانبه

 .Bullard, 1994)) «است دارد یا دریافت كرده

 محيطي است كهشده براي عدالت زیستارائهتعریف ت توزیعي همچنين یکي از چهار عدال

دو  فرد و اجتماع، هر رسدينظر مبه شود.توضيح داده ميمحيطي زیستي عدالت بنددر طبقه

 كردنفراهمها و موجود هستند و هدف حقوق باید حفظ كرامت ذاتي انسانهاي واقعيت

عدالت باید توازني بين فرد و منافع اجتماع ایجاد  ،مصلحت اجتماع در آن واحد باشد. بنابراین

بدین معني كه آزادي هر فردي نباید به منافع و  ،عاملي و جمعي استكند. عدالت یك مفهوم ت

كه  فناورياین امر پس از انقالب صنعتي و پيشرفت صنعت و  آزادي دیگران لطمه وارد كند.

پس از انقالب  نمود عيني بيشتري پيدا كرد. ،شداقشار و طبقات مختلف پيدایش موجب 

تجار و  صنعتگران، بلکه و فرمانده نبود، برانفرم دوطبقهمتشکل از  تنهاجوامع  ،صنعتي

هر قشر  تحصيلکردگان به همراه كشاورزان اقشاري بودند كه جوامع مدني مدرن را پدید آوردند.

گذاري وارد و نمایندگان خود را به نهادهاي قانون در تالش بود تا در قانونگذاري سهيم باشد

ق و سالیق مختلف یكه منافع اقشار مختلف با عال قوانين موضوعه در پي ایجاد عدالتي بود كند.



 الملليبين و ايمنطقه اسناد در آن انعکاس و محيطي زیست عدالت مفهوم 36

. به همين دليل تعریف عدالت در مکاتب كندمين أولي منافع مشترك )در برخي موارد( را ت

روابط بين  ،نيز الملليبيناز انقالب صنعتي با هم متفاوت هستند. در جامعه و بعد مختلف قبل 

و  الملليبيني جلوگيري از منازعات و بسياري از كشورها براشد كشورها دستخوش تحول 

هاي عدالت طي سال برايقانونمند تالش كردند. نتيجه تالش  الملليبينایجاد یك جامعه 

حق  و منزلت، نأش در شهروندانبرابري  است. افتهیيتجل حقوق بشردر اعالميه جهاني  ،گذشته

حقوق اعالميه جهاني  3 تا 1 در موادكه  هاستانساناز حقوق بنيادین  ، آزادي و امنيتزندگي

مالزمه  سالم زیستمحيطاز  يمندبهرهكه دستيابي به این حقوق با  شده است تأكيدبر آن  بشر

 دارد.

 مفهوم عدالتمحیطي زيستجنبه  .1-2
جنبش دیگري شد كه به نام  أامریکا منش متحدهاالتیادر  1960جنبش حقوق مدني در دهه 

ثير جنبش حقوق مدني پس از تصویب قانون حقوق أود. تشمحيطي شناخته ميعدالت زیست

گيري مفهوم عدالت تري در شکلنقش پررنگ متحدهاالتیادر  1964مدني در سال 

 (Dumping in Dixie)به نام  رابرت بوالرداثري از  ،ميالدي 90محيطي ایفا كرد. در دهه زیست

بوالرد به بررسي  اثر، كرد. در اینمحيطي عمل منزله فراخواني براي جنبش عدالت زیستبه

هاي نژادي و اجتماعي و محيطي در بين گروهبهداشتي و زیست ،اختالفات گسترده اقتصادي

روند » :با بيان اینکهاثر خود پردازد. بوالرد در مي بيستگرفته در اواخر قرن اقتصادي شدت

 ساختار يحام و مشترك راهبرددر تالش است تا یك  يطيمحستیزظهور جنبش عدالت 

 ليوتحلهیتجزبه  ،«پوست را توسعه دهدو سایر مردم رنگين یيفریقاآ -یيکایآمرپایدار جوامع 

 .(Bullard, 2000) پردازدميآن 

زیست سالم تحصيل و عبادت در یك محيط ،رود با این فرض كه زندگي، كارميانتظار 

زیست سطح درآمدي متفاوت از یك محيط افراد با نژاد، مذهب یا ،ها استحق اوليه كليه انسان

 طوربهي در جوامع انساني فناورو مضرات و مشکالت ناشي از پيشرفت  سالم برخوردار باشند

از اثرات مخرب  ميهاي قودرآمد یا اقليتهاي كمپوستان و جمعيتد و رنگينشویکسان توزیع 

 محيطي پيشرفت و توسعه سهم بيشتري نداشته باشند.زیست

محيطي در خدمت مناسبات مشترك ابعاد جسماني اجتماعي و فرهنگي لت زیستعدا

عنوان اخص به طوربهگرایي و زیستاعم به نام محيط طوربهانسان با حيوانات و گياهان است كه 

 .(Bullard, 1999) باشدمي يطيمحستیزعدالت 

به اشخاص حقيقي  مللالبينتوسعه حقوق  كیوستيببا شروع قرن  در اواخر قرن بيستم و

هاست و در تسري یافته است كه آثار این بسط توجه خاص به حقوق اساسي و بنيادین انسان
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 يحقوق بشرقوانين  سالم نيز توسعه یافت. زیستمحيطهمين راستا حق برخورداري انسان از 

 هنتيجپيدا كرد كه این  الملليبينانداز ، چشمزیستمحيط المللبينواسطه رشد حقوق هب

این دو حوزه با نفوذ از حقوق اهداف و مقاصد  بود. ظاهراً حقوق بشرو  المللبينتوسعه حقوق 

 در یك راستا قرار دارند. ،حقوق بشربا حراست از  زیستمحيطاما حفاظت از ، دارنداي جداگانه

سالم از حقوق بنيادین بشر است و  زیستمحيطست كه زندگي در ا دليل چنين فرضي آن

در  1992در سال  ،براي مثال ترین عناصر براي بقاي انسان است.وهواي سالم مهمآب

تشکيل شد كه  زیستمحيطبرزیل كنفرانس سازمان ملل متحد درباره توسعه و  ریودوژانيروي

شده است كه  تأكيدكه محصول این كنفرانس است،  21دستور كار در بخش یك مقدمه 

همچنين  ،و فقر در حال گسترش است يسواديب دان بهداشت،بين كشورها و فق موقعيت نابرابر

 برانگيز،پرسشكننده است و درباره نوعي تجارت درباره مواد آلوده 21از دستور كار  20بخش 

اینها پيامد وقایعي  صحبت كرده است. توسعهدرحالیعني انتقال این مواد آلوده به كشورهاي 

 .را مطرح كردمحيطي زیستمقوله عدالت  بود كه در اواخر قرن بيستم شروع شد و

 این واژه براي مردم مختلف ميالدي ظهور كرد. 80در دهه محيطي زیستجنبش عدالت 

جنبش هاي لویتواهداف و اتواند مفاهيم متفاوتي داشته باشد. در ابتداي امر این حركت، مي

و مسائل مربوط به  تزیسمحيطرا با ایجاد ارتباط بين تخریب  زیستمحيطسنتي حفاظت از 

مسائل ، هاو خيلي زود با گسترش به سایر حيطه كراسي و نژادپرستي، به چالش كشيدودم فقر،

براي  باز سبز و فضاي هادستيابي به پاركاز آن جمله  .برگرفتدیگري را نيز درمحيطي زیست

 ؛آن ناشي از يیشيميا مسموميت خطر ها وكشگرفتن كشاورزان در معرض آفتقرار ؛همه مردم

هاي اضطراري براي مقابله با بالیاي سازي و واكنشآمادههاي برنامهدر اجتماعي نابرابري 

و باالخره  صرفهبهمقروني سالم و یدستيابي به مواد غذا طبيعي؛ بهداشت و ایمني محل كار؛

عدالت موضوعي  در قلمرومحلي بر سرزمين بومي،  مردم افزایش اختيارات نظارتي

ي اها و نهادهسازمانكنون زمان تااز آن . (Gonzalez 2007: 727-728) گنجدميمحيطي زیست

محيطي زیست مسائلمختلف هاي را در زمينهاي مطالعات گسترده الملليبينمختلف محلي و 

اند و نتایج حائز اهميتي نيز گيرد، انجام دادهقرار ميمحيطي زیستعدالت  ارتباط باكه در 

 ،نژادي نابرابري درآمدها و تبعيضكه  دهدنشان مي گرفتهانجاممطالعات  اند.ردهآو دستبه

 كنندهميتنظقوانين در اجراي  بلکهخطرناك هاي زباله، سيساتأدر تعيين محل ت تنهانه

 .(Luke Cole&Sheila Foster, 2001: 54-58) وجود دارد زائدهوا و آب و دفع مواد هاي استاندارد

ولي این مقاله به  ، متفاوت است.الملليبينو ي در حقوق داخلي زیستمحيط مفهوم عدالت

در حقوق داخلي بر مبناي محيطي زیستاساس عدالت  كند.آن توجه مي الملليبينجنبه 
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با  كه شودمي وليت كيفري براي خاطيانو در برخي موارد موجب مسئ است حقوق خصوصي

در  الملليبيندر سطح محيطي زیستعدالت  .ردتفاوت دا الملليبينوضعيت آن در سطح 

یکپارچگي فرهنگي؛  بهداشت و ،حيات حقبهگيرد و ناظر قرار مي حقوق بشر تنگاتنگ با ارتباط

برخورداري از خودمختاري و حق رهایي از تبعيضات سالم؛ حق  زیستمحيطحق برخورداري از 

 .(Gonzalez, 2007: 583-626) شودنژادي مي

ي كه از آلودگي باالتري برخوردارند یهااسکان افرادي از یك نژاد یا قوم در مکان بنابراین،

ي كه افراد یك نژاد یا قوم خاص یهاانباشت مواد سمي و آلوده در نزدیکي شهرها یا محيط یا

است كه براي  گفتنالزم به  .شودمحسوب مي از مصادیق تبعيض نژادي ندكنمي زندگي

ناپذیر است و این خود موجب بروز توسعه صنعتي اجتناب ور،پيشرفت و توسعه یك كش

توزیع برابر  يارتقا ،يطيمحستیزکي از اهداف عدالت است. یمحيطي زیستهاي آلودگي

نامتناسب،  طوربهاي هيچ جامعهكه به است و تضمين این اصل محيطي زیستامکانات 

 .(Gonzalez, 2006: 345-378)تحميل نشود محيطي زیستهاي زیان

 زیستمحيطبه محيطي زیستعدالت » :دارداظهار ميیکي از نویسندگان در این رابطه 

تمركز  ،اقتصادي. درواقع ي یا كاالي صرفاًینه یك دارا ،دارد تأكيدعنوان یك كاالي اجتماعي به

هاي اجتماعي است كه چه در حال و چه در آینده بر روي تخصيص متناسب مزایا و مسئوليت

، جبران محيطيزیستو خطرات  زیستمحيطنيازمند توزیع عادالنه امکانات رفاهي این 

شود، ترميم و حفاظت از طبيعت و مي زیستمحيطیي كه از هااستفادهخسارات و مجازات سوء

 .(Shelton, 2003: 9-30) «تخصيص عادالنه منافع منابع طبيعي است

شده است كه عدالت  باعث قوق بشرحبا مباني محيطي زیستارتباط تنگاتنگ عدالت 

توسعه  جهتي یبراي ارائه راهنما ،عنوان یك نظریه در تحقق عدالت اجتماعيبهمحيطي زیست

موجب شده این امر . (Clayton, 2000: 459-474) كاربرد داشته باشدتواند ميو اجراي سياست 

ورت گيرد كه در این صمحيطي زیستاز عدالت  یکسانبراي تعریف اي است كه تالش گسترده

عنوان ي را بهزیستمحيطعدالت  (EPA) متحدهاالتیا زیستمحيطراستا آژانس محافظت از 

تحصيالت یا  فرهنگ، رنگ، مليت، نظر از نژاد،رفتار منصفانه و محترمانه با كليه مردم، صرف

، محيطيزیست هايتنفيذ و اجراي قوانين و مقررات و سياست با احترام به توسعه، سطح درآمد،

كه به هيچ گروهي از مردم شامل  آن استمعني به «رفتار منصفانه»تعریف كرده است. در اینجا 

ناشي از محيطي زیستاثرات منفي  نژادي، مذهبي و اقتصادي، نباید سهم نامناسب ازهاي گروه

 لي ومح دولتي، هاي فدرال،و سياست هاعمليات شهري و تجاري یا اجراي برنامه صنایع،

دیگري نيز در تعریف  جنبه، جنبه مذكوربر تحميل شود. البته در انگلستان عالوهاي طایفه
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بدین معني كه تمامي جوامع باید به اطالعات و ابزار  ؛استلحاظ شده محيطي زیستعدالت 

 اثر محلي ایشان زیستمحيطي كه بر كيفيت یهاگيريمناسب براي مشاركت در تصميم

 نظر،همچنين یکي دیگر از نویسندگان صاحب. (Nejac, 2004) سي داشته باشنددستر گذارد،مي

 ها،دسته از هنجارهاي فرهنگي و ارزش آن»نماید: گونه تعریف ميرا اینمحيطي زیستعدالت 

كه مردم  ها براي حمایت از جوامع پایدارگيريها و تصميممقررات، رفتارها، سياست قواعد،

شده و در حال پرورش ایمن، محافظت شانزیستمحيطتماد داشته باشند كه اع بتوانند متقابالً

درت سياسي ـدان قـوي فقــنظري است: الگ الگويمبتني بر سه محيطي زیستعدالت . «است

وي ــالگ. ول در همسایگيــوي تحـومي و الگــژادي زیست بــوي تبعيض نــالگ ادي،ـو اقتص

اجرت اجباري( در ـوامع )مهـاجرتي جـژه مهـت ویركاـتح بر اساسول در همسایگي ـتح

 استمحيطي زیستهاي يـدالتـعيـكننده باد تعيينـم اقتصـاست كه عل متحدهاالتیا

(Mbamalu and Durett, September 2006) و یا  هابومي گروهژادي زیستـدر الگوي تبعيض ن

ed, 2001:  nd(Bullard, 2 گيرنديقرار ممحيطي زیستعدالتي كوچك عامدانه هدف بيهاي كشور

در الگوي فقدان قدرت سياسي و اقتصادي این موضوع مطرح است كه نابرابري  .(187-195

 شودتحميل مي به جوامعي كه فاقد قدرت سياسي و اقتصادي هستند،محيطي زیست

(Mbamalu and Durrett, 2009: 7). 
ولي براي  ،مناسب است شدهارائهتعاریف محيطي زیستبراي درك و فهم پدیده عدالت 

حقوقي و یا اقتصادي براي  هاي سياسي،فهم بهتر با زمينه یکسان یا مشترك براي رهيافت

محققان  كه توسطمحيطي زیستبندي عدالت عدالتي الزم با دستهموارد بي يتمامبهدستيابي 

م سنتي از عدالت چهار مفهو بر اساسبندي نيز آشنا شویم. این تقسيم ،صورت گرفته است

 ،برمبناي این تفکر كند.داللت ميمحيطي زیستتوسط عدالت  شدهارائهاست كه بر مفاهيم 

اي عدالت رویه .2عدالت توزیعي . 1 بندي شده است:بخش دسته چهاردر محيطي زیستعدالت 

مختلف عدالت هاي عدالت اجتماعي. براي فهم بهتر معاني جنبه .4 عدالت اصالحي. 3

والرد ـب در این راستا توسط پژوهشگران مراجعه كرد. شدهارائهباید به تعاریف محيطي تزیس

اي ـبندي فضمکان و شکل داشتننظردربا  «برابري جغرافيایي»عنوان عدالت توزیعي را به

 .((Kuehn, 2000 ناخواسته از زمين تعریف كرده استاده ـامعه و مجاورت به استفـج

تمام  شوديم تأكيدعدالت توزیعي در زماني است كه محيطي یستزارجاع اصول عدالت 

 به توليد دادنمردم از هر نوع تبعيض و نابرابري آزاد هستند و براي محافظت در برابر خاتمه

نابرابري توزیعي تنها شامل تهدیدات آلودگي یا زیان  شوند.فراخوانده مي مواد و ضایعات آلوده

هاي نگراني بادهاي همراه با هواي آلوده، بو، صدا،آلودگي  بلکه، شودمنابع طبيعي نمي
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، كاهش ارزش و سایر حشرات موذي هاموریانه ترافيك زیاد،، زندگي زیباشناختي درباره محيط

بر كيفيت  عوامل آزاردهنده كهو سایر  صدمات روحي، تصادفات، سوزيآتش، و منافع آن امالك

جنبه دیگر عدالت شود. ميعدالتي توزیعي مطرح عنوان ادعاي بيبه ،ثر استؤمزندگي 

عنوان وضعيتي كه در آن افراد را بهاي ارسطو عدالت رویه است.اي محيطي، عدالت رویهزیست

عدالت در كه  مشخص كرده است مندند،بهره «سهم برابر در حکمراني و تحت حکم بودن»از 

كه توسط محيطي زیسته از عدالت ب. این جنآن استهاي سازي یکي از جنبهیند تصميمافر

عنوان از آن به كاسوانو پروفسور  است شده انيب «ايعدالت رویه»عنوان بهیکي از محققان 

نيازمند محيطي زیستست كه دستيابي به عدالت ا بدین معني، كندیاد مي «عدالت سياسي»

یند ادر فر هاتمام گروهشود تا كه ماحصل آن موجب ميدیناميك سياسي است  راتييتغ

تر از باید در نظر داشت كه ماحصل عادالنه مهم سازي تحت رفتار عادالنه قرار گيرند.تصميم

آوري و ها باید مجبور به جمعدولت سازي است.یند تصميماگرفتن در فرمورد عمل عادالنه قرار

گيري و به شکل و بهداشت عمومي باشند زیستمحيطهاي وارد بر درباره زیان هاموشکافي داده

 سازي با نتيجه منصفانه كمك كنند.یند تصميمافر

كه شامل عدالت در مسير اجراي  استمحيطي زیستعدالت اصالحي سومين جنبه عدالت 

ارسطو به  است. شدهليتحمبر افراد و جوامع  يكه زیان زماني ،است شکنانمجازات براي قانون

اعمال شود و تنها پرسيده  یکسان طوربهبر طرفين »كه« جبران» عنواناین جنبه از عدالت به

انجام داده و عملي كند و آیا كسي انجام داده و دیگري اشتباه را تحمل مي عملي شود آیا كسي

كه اگر چنين است وضعيت قرباني به حالتي كه قبل از وقوع  «كنددیگري زیان را تحمل مي

 .دشواعاده ، رفتار ناعادالنه وجود داشته است

و  «كنندهعدالت اعاده» ،«عدالت جبراني» ،«عدالت كيفري»دالت اصالحي شامل مفهوم ع

عدالت اجتماعي است كه ، محيطيزیستچهارمين جنبه از عدالت  شود.مي «ايعدالت مبادله»

 براي شرا به سمت استفاده از تمام تالش بشر ؛مختلف عدالت استهاي عنوان مزیتي در جنبهبه

دهد. سوق مي (شدهدهید تر در اجتماع )كه در آن نيازهاي مردم كامالًعادالنهوضعيت  استقرار

منابع و قدرت كافي ، اعضاي هر طبقه و قشري اینکهاز  ت استعدالت اجتماعي عبار مصداق

آنکه  دیگرداشته باشند و  و مطابق با كرامت انساني حقوق بشر بر اساسبراي زندگي برازنده 

 .استفاده از امتيازاتشان باشند به دليلتري اشند، جوابگوي جامعه وسيعكه ب هر، طبقات ممتاز

بدین  ؛استمحيطي زیستدر مفهوم عدالت  «عدالت»ي یحلي براي شناساراهباال بندي طبقه

باورپذیر محيطي زیستدستيابي به عدالت  ،ذكرشدههاي ترتيب كه با تحقق یکي از جنبه
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محيطي زیستعدالتي موجب بي هااشتن یکي از جنبهگذپاریزطور كه همان ،شدخواهد 

 شود.مي

 محیطيزيستي در تقابل با عدالت يگرازيستمحیط .1-3

تجارت آزاد بين كشورهاي در محيطي زیست منفي شاید بتوان گفت كه آشکارترین پيامد

ده به كننخطرناك و صنایع آلوده زائدصادرات مواد  ،توسعهدرحالیافته و كشورهاي توسعه

 لورنس سامرز ،1991در سال  توسط كشورهاي پيشرفته است. توسعهدرحالكشورهاي 

دالیل ضرورت تشویق كشورهاي برانگيز بحث يدر یادداشت، اقتصاددان ارشد بانك جهاني

را ترسيم  توسعهدرحالكننده به كشورهاي پيشرفته توسط بانك جهاني به صادرات صنایع آلوده

 كهیيآنجا ازآنکه نخست براي حمایت از این سياست ارائه كرد:  سامرز سه دليل .كرد

واسطه مرگ زودهنگام یا هب رفتهازدستدرآمد  بر اساس ناشي از آلودگي عموماًهاي هزینه

بر واحد آلودگي در اثر مرگ یك كارگر  رفتهازدستدرآمد ، شود، محاسبه ميريمزدبگبيماري 

بر اثر مرگ كارگر در كشورهاي  رفتهازدستر از درآمد بسيار كمت توسعهدرحالدر كشورهاي 

ي و فزاینده آلودگي دركشورهاي كمتر ینهاهاي هزینه كهیيآنجا ازآنکه  پيشرفته است. دوم

بسيار كمتر است، انباركردن مواد آلوده  ي از مناطق با آلودگي باالیآلوده نظير كشورهاي آفریقا

پاك در كشورهاي فقير با  زیستمحيطتقاضا براي  یتدرنهاتر است و در این كشورها منطقي

داري در سازمان كه در حال حاضر دبير خزانه ويكمتر است.  ادیزاحتمالبهباال،  ريوممرگ

كرده كه بانك  تأكيد، گرفتن و اهميت دادن به عدالت توزیعينظربدون در، است كلينتوناداري 

من » ترغيب كند: یافتهبه كشورهاي كمتر توسعهجهاني باید افزایش صادرات مواد آلوده را 

واد سمي در كشورهاي با درآمد كم ـادي پشت دامپينگ یك محموله مـمعتقدم كه منطق اقتص

در حد فاصل .  (Economist, Feb. 8, 1992: 66)«باید آن را قبول كرد را عيب و نقص استبي

صنعتي تا سه برابر افزایش یافته است سرانه توليد زباله در كشورهاي  1998تا  1978هاي سال

(See United Nations Development Program).  سازمان ملل تخمين زده كه محيطي زیستبرنامه

ده  است و تقریباً دشدهيتولميليون تن از مواد سمي در سطح جهان  440در حدود  ساالنه

 .(,French 74 :2000)است  صادرشده الملليبيندرصد این مقدار از مرزهاي 
ي یگرازیستمحيط ،توسعهدرحالدر كشورهاي  يتيچندمل يهاشركترفتار  ،بدین ترتيب

آن كشورهاي پيشرفته و  بر اساسكه  كندمعرفي ميشکل جدیدي از امپریاليسم  عنوانرا به

تعيين  توسعهدرحالكشورهاي فقير و  برايرا محيطي زیست يهاتیاولوها و سياست، ثروتمند

یکسو از  ؛شودمياستفاده براي تحقق این امر  از دو شالوده حقيقي بدین معني كه. دنكنمي

 توسعهدرحالدر كشورهاي  زیستمحيطند كه حفاظت از هست كشورهاي ثروتمند مدعي
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 از طرف دیگر معتقدند كهنظر كرد و ن صرفآتوان از است كه مي مصنوعي و غيرواقعي هیروكی

 عهدهبرجهاني را  زیستمحيطنقش رهبري در محافظت از  ماًعمو و غني كشورهاي صنعتي

و عدالت اجتماعي را مبهم جلوه  زیستمحيطآنها ارتباط بين تجارت آزاد و حفاظت از  .دارند

در  و رسدهاي چندمليتي به اثبات ميبرخي از شركتنهادینه با رفتار واقعيت این . دهندمي

یعني در مقامات كشورهاي جهان سوم  يتفکرچنين اد ه كه ایجشدعمل منجر به این واقعيت 

كننده و براي كشورهاي فقير موجب پذیرش صنایع آلوده زیستمحيطحفاظت از  بودنيتجمالت

 زیستمحيطشده است. همچنين در این كشورها محافظت از  هاكشوراین توسط مواد آالینده 

كشور كه با نيازهاي فوري فقيران مرتبط عنوان مانعي براي توسعه و نيازهاي فوري اقتصادي به

مردمي در كشورهاي هاي هاي غيردولتي و جنبشسازمان. شودشناخته مي ،باشدنمي

و مبارزه براي  الملليهاي بيندر مفاد نابرابريمحيطي زیستدادن مسائل با قرار توسعهدرحال

 ,Guha)اندرا به چالش كشيدهیافته ساالرانه كشورهاي توسعهفنهاي عدالت اجتماعي، رهيافت

2000: 98-99). 

استدالل كرده  ،توسعهدرحالاز كشوري  زیستمحيطیك كارشناس برجسته  ،در این راستا

 شدن راجهانيمحيطي زیستهاي سهمي نامتناسب از پيامد، توسعهدرحالاست كه كشورهاي 

تعریف كرده است  محيطيزیستعنوان تبعيض نژادي و این پدیده را به كنندتحمل مي

(Vandana, Afsar &Gitanjali Bedi, 1997).  نظرات این كارشناس توسط مطالعاتي كه به توصيه

 See Human Development)است  شدهتیحما، برنامه توسعه سازمان ملل متحد انجام گرفته

Report 1998)  طع خطرناك و قهاي صادرات زباله ؛محيطيزیستو در چارچوب دو مشکل ویژه

را در نظر  ياتوسعهدرحالكشور  ،براي مثال .است قرارگرفتهمورد بررسي  درختان جنگلي

ي زیستمحيطقواعد  معموالً توسعهدرحالدر كشورهاي  .استبگيرید كه داراي منابع نفتي 

هاي نفتي ترین سطح است. شركتينیآنها در پا االجرا بودنالزمولي  ،اندافتهیتوسعه يخوببه

استخراج نفت  منظوربهارزان  يهایي قوانين بهره برده و از روشیسود بيشتر از ضعف اجرابراي 

هاي زیاد از هاي آلوده و حجمبا ایجاد چاه .پرخطر است زیستمحيطبراي كنند كه استفاده مي

نتيجه آن آلودگي شدید زمين و  متعاقباً شود.نشت مواد مضر آغاز مي، ورگاز طبيعي شعله

مشکالت بهداشتي  ميرند و اعضاي جامعهحيوانات محلي مي بودن آب خواهد بود.ناایمن

استخراج نفت در دریاي خزر رخ  به خاطراتفاقي است كه  این دقيقاً كنند.متنوعي را تجربه مي

ساكن در سواحل آن  مي و اقتصادي براي مردیوهواآب، يريگيماهاین دریاچه از نظر  داده است.

تن سرب  34تن كادميم و  304هزار تن آلودگي نفتي نظير  122ورود ساالنه  بسيار مهم است.
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زا نوع از مشتقات نفتي سرطان 16با توجه به اینکه  موجب افزایش آلودگي دریاي خزر است.

  .كند قابل اهميت خواهد بودرا تهدید مي كه ساكنين سواحل آني خطر باشد،مي

سایر محيطي زیستگرفتن منافع نظرون دربد ،خزر يایدریکي از كشورهاي حاشيه 

در قبال مواد  زیستمحيطگرفتن استانداردهاي الزم براي حفاظت از نظركشورها و بدون در

با  ده است.كركه به آنها اشاره شد، اقدام به استخراج نفت در دریاي خزر اي كنندهآلوده

اهيگيري و سالمت مردمي كه در عمليات استخراج نفت بر روي م بارانیزظرگرفتن اثرات ندر

در محيطي زیستعدالتي صراحت ادعا كرد كه یك بيبه توان مي كنند،سواحل دریا زندگي مي

رخ  در نقاط مختلف جهان اخيرهاي رفتارهاي مشابهي در دهه دریاي خزر در حال وقوع است.

ميليارد  28معادل  یك كمپاني هلندي با درآمد ساالنه، 2006داده است براي مثال در آگوست 

كه دليل این به  تنها ؛در غرب آفریقا دفن كرد ایووريتن مواد سمي را در ساحل  500دالر، 

در اثر تنفس و  در نتيجه آن .هزار دالر بابت امحاي آن در هلند بپردازد 250خواست مبلغ نمي

نفر  صد هزارك به نفر در بيمارستان بستري شدند و نزدی 69 ،آن ده نفر مردندناشي از  آلودگي

 (Dixon Norm, Green Left Weekly, January 26, 2007) هاي بهداشتي نياز پيدا كردندبه مراقبت

پالستيك در تایوان كه قادر نبود مکاني را براي  ها آمده كه یك كمپانيو یا در گزارش

كه در یك  ردمواد آلوده را با كشتي به كامبوج صادر ك، ضایعات جيوه پيدا كند كردنمعدوم

چاله روباز ریخته شد و یك كارگر محلي در اثر آلودگي ناشي از آن كشته شد و سالمت آب 

 .مورد تهدید قرار گرفت اهالي مصرفي

 توسعهدرحالالبته تنها تجارت غيرقانوني مواد آالینده نيست كه سالمت مردم كشورهاي 

 هستند توجهقابلنيز از عوامل  افتیابل بازقبلکه توسعه تجارت قانوني مواد  ،اندازدخطر ميرا به

(Kitt, 1995: 485-488) .درصد از مجموع كل  90به نزدیك ، بار براي بازیابيصادرات مواد زیان

ازه مواد آلوده، اندتواند بهدهد كه مياز كشورهاي پيشرفته را تشکيل مي بارانیزصادرات مواد 

محسوب  زیستمحيطعنوان یك عمل سودمند براي به يطوركلبهبازیابي  كهيدرحال مضر باشد.

هستند و دليل آن  بارانیز شدتبه توسعهدرحالبرخي عمليات بازیابي در كشورهاي  شود،مي

ها ميليون، براي مثال .و فقدان محافظت مناسب از كارگران است هامدیریت نامناسب آالینده

حمل شده است  يجنوب يقایآفرهند و ، چين ل،به برزی متحدهاالتیاشده از ري اتومبيل كارتبا

 .(French, 2000: 81) ذوب شوند دوبارهبراي بازیابي سرب  هك

كارگران در معرض سطح خطرناكي از سرب قرار ، بدون تجهيزات محافظتي مناسب

صدمات  .شودسرگيجه و درد كليه مي گرفتگي عضالت شکم، گيرند كه موجب سردرد،مي

تواند به و اختالالت مغزي در كودكان مي مشکالت باروري، ایعات كليويتري نيز نظير ضجدي
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به دليل . (French, 2000: 86)حاصل شود ، مدت در معرض این موادطوالني گرفتنقراردليل 

اداري و حقوقي مناسب براي انهدام مواد آلوده در كشورهاي هاي فقدان زیرساخت

. (Kitt, 1995: 491)خطر بيشتري مواجه هستند  سالمتي و بهداشت جامعه با، توسعهدرحال

تخليه این مواد اغلب در مراكز پرجمعيت فقيرنشين قرار دارند و مردم فقير وقتي هاي جایگاه

بار كنند، در معرض مواد زیانكاوش مي هادر زباله، براي یافتن اقالمي براي فروش یا استفاده

 .(Kitt, 1995: 492) گيرندقرار مي

و  ينيرزمیز يهاآبباید آلودگي سطح زمين، نفوذ آلودگي به  ،تمامي اینهابر عالوه

البته  اضافه كرد. ثير بر هواي مناطق مورد اشاره راأآن بر آبزیان و حتي ت ثيرأت، هارودخانه

امپریاليسم »عنوان  بااز این سياست كشورهاي پيشرفته ي یگرازیستمحيطبر عالوه

و  تحميل استراتژي نگهداري معنيكه به كنندیاد مي نيز پریاليسماكوامیا  و« محيطيزیست

و كشورهاي ثروتمند  توسط توسعهدرحالفقير و به كشورهاي  دشدهيتول كنترل منابع آلودگي

آن در كشورهاي  يهاتیاولوو اقتصادي و محيطي زیستبا ترجيحات  هرچند؛ است یافتهتوسعه

 توسعهدرحال ه فروش محصوالت به قيمتي كه كشورهايب همچنين باشد. متضاد توسعهدرحال

در حين فرآیند توليد محيطي زیستهاي براي جلوگيري از زیان شدهليتحمهاي هزینهاز پس 

بازدارنده طبيعي در این بازار تجارت  سازوكارگویند. آیا یك مي 1دامپينگ محيطي بر نيایند

 جهاني آشفته وجود دارد؟

 الملليبین و ايمنطقه اسناد در محیطيزيستعدالت . 2
 گيریم:مبحث پي مي این بخش را در دو طالبم

 ايدر اسناد منطقهمحیطي زيستعدالت . 2-1

اصطالح به آن  به دارند كه مدنظرشناختي را گرایان یك مفهوم جامعهزیستبرخي از محيط

واقعيت است كه  شناختن اینرسميتشود كه مستلزم بهگفته مي «در حياط خلوت من نه»

در باید  ناچاربه، كنندهاشت زباله و همچنين صنایع آلودهبهاي انمکان، و خطرناك زائدمواد 

پاسخ دهند كه  پرسششخص دیگري جاگذاري شود. بدون اینکه به این  «خلوتاطيح»

بر باشد. بوالرد  كنندهآلودهي خطرناك و صنایع هاچه كسي باید محل دفن زباله خلوتاطيح

اغلب نگهداري یا دفن  یابد كهمياجتماعي به این موضوع دست  يهاليوتحلهیتجز اساس

 نينشمرفهبيش از حومه مناطق ، پوست و ضعيفرنگين، جوامع فقيردر اطراف گونه مواد این

 افزاید كه این امر در حال تکرار است.مياست و همچنين 

                                                                                                                                        
1. Environmental Dumping 
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كساني كه دسترسي به منابع سالم و تميز  ياننيز افزایش نابرابري م يالمللنيبدر ابعاد 

از طبيعت سالم ممکن  يبرخورداراست. نابرابري در  شده مشاهده و كساني كه ندارند،دارند 

روابط تجاري و اقتصادي عصر حاضر یا فقدان مقررات مناسب و  ،است منتج از شرایط تاریخي

در مورد  يطيمحستیزد كه عدالت انحتي برخي بر این عقيده .كافي دولتي در این زمينه باشد

محيطي هدف عدالت زیست كهيدرصورت ،نيست االجراالزم، هامقدار یا اقليتهاي كمجمعيت

 .(Bullard, 2000)است  اندك يهاتيجمعحتي بر  مواد مضر جلوگيري از اثرات تخریبي

كننده و خطرناك ویژه كشورهاي آفریقایي همواره مقصد مواد آلودههب ،توسعهدرحالكشورهاي 

كه براي جلوگيري یا كنترل واردات مواد  الملليبينهاي بررسي فعاليت ،به همين دليل اند.بوده

 رسد.نظر ميضروري به، كننده صورت گرفته استو آلوده زائد

به رعایت موازین  زمانهمكه  زیستمحيطحفاظت از  منظوربهاي معاهدات منطقه دتعدا

 ،الملليبين واي در اكثر معاهدات منطقه ك است واند داشته باشد، بسيار دتأكينيز  حقوق بشر

اي ها اشارهتخریب آن بر انسان بارانیزشده و به اثرات  تأكيد زیستمحيطبيشتر بر حفاظت از 

سالم را حق  زیستمحيطكي از معاهدات هستند كه برخورداري از اند البته تعداد نشده است.

بحث ضمانت اجراي آن  ،موضوع مهمي كه در تمامي معاهدات مطرح است اند.هها دانستانسان

ي یمنشور آفریقا بيني شود.براي طرفين معاهده است كه سازوكار این امر باید در معاهده پيش

است كه داراي سازوكار مناسب براي تحقق اي یکي از معاهدات منطقه و مردم حقوق بشر

هاي عضو در سازمان سابق وحدت آفریقا و اتحادیه دولت .است در آن شدهينيبشيپحقوق 

در شهر  1979جوالي  20تا  17آفریقاي فعلي در شانزدهمين جلسه عادي خود به تاریخ 

ها براي پانزدهم سران دولتوصدكیدر كشور ليبریا با یادآوري تصميمات مجمع  مونروویا

و مردم و با درنظرگرفتن اساسنامه  بشرحقوق ي یوليه منشور آفریقاانویس سازي پيشآماده

به تصویب رسيد.  1981در سال این منشور را آماده كردندكه ، سازمان سابق وحدت آفریقا

حقوق و »عنوان  با نخستبخش  شش فصل دارد. درمجموعدو بخش و  موردنظرمنشور 

كه در  نام دارد «و مردم حقوق بشر»عنوان فصل اول  .است كه شامل دو فصل است «وظایف

تبعيض و حق  عدم، حق برخورداري از بهداشت و سالمتي بر تأكيدبا مواد مختلف این فصل 

یعني عدالت  ؛محيطيزیستعدالت هاي ، یکي از جنبهگيري براي مردممشاركت در تصميم

استفاده برابر از ثروت و منابع  حق بهاین منشور  21در ماده  است. قرار دادهنظر مد توزیعي را

بر حق برخورداري مردم از یك  24در ماده  شده است. تأكيدي هر كشور توسط مردم آن طبيع

از تمامي  26شده است و در ماده  تأكيدبخش و مناسب براي توسعه رضایت زیستمحيط

تشکيل دهند تا براي كمك  ي راینهادها، هاكه با تضمين استقالل دادگاه شدهخواستهها دولت
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پایمال شدن حقوقي كه در این منشور براي ایشان  در خصوص طرح دعوي جهتبه مردم 

 طوربهاینکه  باوجودو مردم  حقوق بشري یدر فصل اول منشور آفریقا د.كنناقدام ، ذكرشده

هاي عضو براي برقراري ولي به همه دولت ،اشاره نشده استمحيطي زیستمستقيم به عدالت 

شده  تأكيدو عدالت اجتماعي اي عدالت رویه ،یعني عدالت توزیعيمحيطي زیستاجزاي عدالت 

 ذكرشدههاي عدالتي در زمينهي براي رسيدگي به بيیهانهاد درخواست شدهها است و از دولت

 تشکيل دهند.

بر به وظيفه هر فرد در قبال جامعه و خانواده  ،«وظایف»با عنوان  نخستفصل دوم بخش 

است كه  چهارفصلشامل  «تدابير حفاظت»نوان ع بابخش دوم  كند.منشور اشاره مياین  اساس

نحوه ایجاد  «و مردم حقوق بشري یآفریقاكميسيون  يدهسازمانایجاد و »فصل اول با عنوان 

تحت عنوان  فصل دوم كند.را براي ترویج و حفاظت از حقوق مردم تشریح مي سيونيكم

د و در فصل سوم با كنسيون را تشریح مييوظایف كاري یا عملکرد كم «سيونيكمدستور »

 سرانجامو  پردازدبه نحوه رسيدگي به شکایات و دادرسي مي «سيونيكمين دادرسي یآ»عنوان 

از آنها عمل  با الهام سيونيكمكه  الملليبينقوانين  «اصول قابل اجرا»در فصل چهارم با عنوان 

توان العه آن ميولي از مط ،بررسي این منشور نيست مقصود این مقاله اند.معرفي شده كند،

یافته و اجرایي آن اختصاص سازوكارمقررات منشور به  توجهي ازبخش قابل كه فهميد

 منشور معرفي شده است. عنوان ركن نظارتيو مردم به حقوق بشركميسيون آفریقایي 

پيمان  ،است شده منعقددر منطقه آفریقا  زیستمحيطپيمان دیگري كه در حفاظت از 

كنوانسيون باماكو در ممنوعيت واردات و كنترل تحركات »عنوان كلي پيمان  است. (1)باماكو

عاهده باماكو شامل م .است «فرامرزي و مدیریت مواد آلوده خطرناك به آفریقا و داخل آن

معاهده باماكو به همراه  .اقدامات تدافعي براي جلوگيري از ورود مواد آلوده به آفریقا است

یعني عدالت  ،محيطيزیستو مردم بر اجراي اجزاي عدالت  حقوق بشري یمنشور آفریقا

دارند كه خود گواه این است  تأكيدعدالت اصالحي و عدالت اجتماعي ، ايعدالت رویه، توزیعي

 فکر شده است.، در حد یك ایدهمحيطي زیستكه در قاره آفریقا به عدالت 

ن و اوانسيون را در مورد مجرماست تا تعهدات این كن شده خواستهدر این معاهده از اعضا 

وفصل براي حل 20در ماده  كنند.رسيدگي  الملليبينمتخلفان از طریق حقوق ملي یا 

 صورت نیادر غير  ،آميز نظير مذاكره استفاده شودصلح هايكه از روش شده هيتوصاختالفات 

در پيوست  كنند. سيون داوري مراجعهيدادگستري یا كم الملليبينتوانند به دیوان طرفين مي

 حالنيدرعولي داوري صحبت شده است.  كميسيونكنوانسيون درباره شرایط  5شماره 

 فشارزیر ، براي قبول این نوع مواد از جانب كشورهاي پيشرفته توسعهدرحالكشورهاي 
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توان این معاهده براي كشورهاي عضو تا همين حد مي بودنآورالزام دربارهبنابراین  باشند.مي

اشاره تر پيشطور كه همان، 1998این كنوانسيون در سال  االجرا شدنالزم باوجودفت كه گ

د كه خسارات كریك شركت هلندي در غرب آفریقا مواد سمي را دفن  2006در سال  ،شد

 خواهد بود. دركقابلي زیستمحيطبه همين دليل عدالت  در برداشتجاني هم 

 ديتأك هاانسانسالم براي  زیستمحيطرخورداري از ب حق به آنكنوانسيون دیگري كه در 

در  حقوق بشر كنوانسيون آمریکایي پروتکل الحاقي به است. سالوادورسانپروتکل  ،است شده

، این كنوانسيون 2. در ماده تصویب شد 1988در سال  اجتماعي و فرهنگي ،ي اقتصاديهازمينه

براي  شدهگرفتهنظر  كننده حقوق درتصویب قوانين داخلي شده است كه تضمين رب تأكيد

ها در این پروتکل باشد. در زیر بند پنجم ماده هفت بر بهداشت و ایمني محل كار و در انسان

ي كه به ایمني و بهداشت افراد زیر یزیر بند ششم بر ممنوعيت كار در شرایط خطرناك و كارها

 زیستمحيطبرخورداري از  حق به 11ماده  در شده است. تأكيدكند، سال خدشه وارد مي 18

در مواد مختلف این پروتکل بر حق مردم از برخورداري از  ،است. در مجموع شدهاشارهسالم 

حق در  ،حق برخورداري از امنيت اجتماعي، حق تحصيل عدالت اجتماعي نظير حق بهداشت،

زیع مناسب داشتن شغل مناسب و حق مردم در برخورداري از عدالت توزیعي نظير تواختيار

شده است كه اینها خود از اجزاي عدالت  تأكيد ذكرشدهمين نيازهاي أثروت ملي و ت

غيرمستقيم بر  طوربهتوان مدعي شد كه در این پروتکل بنابراین مي باشند.ميمحيطي زیست

مقرر  19شده است. براي تضمين اجراي پروتکل در ماده  تأكيدمحيطي زیستاجراي عدالت 

خود را درباره اقداماتي كه براي اي دوره يهاگزارشها موظف هستند كليه دولت كرده است كه

به مجمع عمومي سازمان  اند،تضمين احترام به حقوق مطروحه در این پروتکل انجام داده

 شود.ها ارائه مياین مجمع تخلفات دولت يهاگزارشارائه كنند كه در  يیكشورهاي آمریکا

است و در پروتکل به نحوه  ذكرشده يهاگزارشپروتکل در حد  البته ضمانت اجراي این

 نشده است.اي رسيدگي به موارد نقض آن اشاره

 الملليبیندر اسناد محیطي زيستعدالت  .2-2

 و محيط زندگي پيرامون افراد تغيير كرد، پس از انقالب صنعتي و توسعه تمدن و شهرنشيني

سطح زندگي مردم انجام شد )نظير اختراع  يارتقاهاي صنعتي و غيرصنعتي كه براي فعاليت

براي اي ي كه عدهیهااتومبيل( و همچنين ایجاد زمينه استفاده بيشتر از منابع طبيعي و فعاليت

سطح  در پدید آورد. زیستمحيطمشکالتي را براي مردم و  ،دهندسودآوري بيشتر انجام مي

هاي ي مختلف موجب آلودگيهاوريانيز گسترش صنعت و پيشرفت فن الملليبين

توانست خود را از این كه هيچ كشوري نمياي گونهبه ؛در سطح كره خاكي شدمحيطي زیست
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 الملليبينهاي این امر موجب بسط همکاري مصون نگه دارد. زیستمحيطها و تخریب آلودگي

به عدالت جن المللبينست كه چرا براي نظام ا این پرسشد. ش زیستمحيطبراي حفاظت از 

ویژه تصویب هاین بحث را باید در جنبش حقوق مدني و بهاي ریشه قائليم؟محيطي زیست

 المللبينبرخي از نویسندگان حقوق  ،در واقع .آمریکا دانست 1964قانون حقوق مدني 

تواند از جنبه داخلي در داخل یك كشور مثل آمریکا مي محيطيزیستمعتقدند كه اگر عدالت 

نتواند  الملليبينچرا چنين نظامي در سطح  ،نظام حقوقي به منصه ظهور برسد در قالب یك

هاي آسيب مقابله باقوانين داخلي براي ، امروزه در بسياري از كشورهاي جهانتحقق یابد؟ 

ایجاد روند قضایي براي منع تکرار آن  ومحيطي زیستاز تخطي استانداردهاي  ناشي شدهایجاد

حقوق  نيز همانند المللبينحقوق  اند.آورده وجودبهسازوكارهایي  و جبران خسارت وارده

ها راجع به عدالت تکاليف و اختيارات براي دولت ایجاد یك سيستم يدر پ داخلي

در مقابل احترام به حاكميت محيطي زیستمقوله عدالت  ،در این چارچوب است.محيطي زیست

ها در داخل حتي اعمال دولت، این اساس بر براي حاكميت حدود و تکاليفي قائل است.، ملي

له ئاما مس ،مرزهایشان چنانچه عواقب سوء فراملي داشته باشد براي آنها مسئوليت در پي دارد

آور مقابله با اقدامات زیان براي مثالعنوانبه ،المللبيناینجاست كه نظام فعلي حقوق 

سازوكارهاي  كمدستفاقد مقررات یا  دیگر، هايتدر داخل سرزمين دول يتيچندملهاي شركت

ها به رعایت استانداردها دشوار این شركت كردنوادار . بنابراین،الزم براي ضمانت اجرا است

سوء هاي مادر مدعي هستند كه آثار شركت گریدعبارتبههاي مذكور یا زیرا شركت ،گرددمي

بدین  .ستينسوم متوجه آنها هاي تابعه در كشورهاي دیگر یا كشورهاي جهان شركت عملکرد

طرفداران این  المللبيندر نظام محيطي زیستفقدان یك نظام حقوقي ناظر بر عدالت ، ترتيب

آنها در  ،در واقع سوق داده است. يحقوق بشرویژه با رویکرد هعدالت را به سمت ایجاد نظامي ب

ها و ي یا مقابله با تخریبمد براي پيشگيراحقوقي كار سازوكارحل یا ایجاد یك پي یافتن راه

ایجاد یك نظام حقوقي  شهیاند نکهیابدیهي است به دليل  هستند.محيطي زیستهاي آسيب

؛ ریشه در تحوالت جنبش مدني آمریکا دارد الملليبيندر نظام محيطي زیستناظر بر عدالت 

 ،ابطهدر این ر د.شمحيطي زیستبراي طرفداران عدالت  يالگوبردار أمنش ي كهتحوالت

سيس خود أسازمان ملل متحد در بدو ت بوده است. توجهقابلهاي سازمان ملل متحد فعاليت

توجه داشت و توجه سازمان بيشتر معطوف بود به اكتشاف و  زیستمحيطكمتر به مسائل 

بر منابع خود تسلط داشته  توسعهدرحالاستفاده از منابع طبيعي و تضمين اینکه كشورهاي 

ویژه در برابر هب ،ي براي جلوگيري از آلودگي دریاهایميالدي قراردادها 60 باشند. در دهه

كه در  زیستمحيطهاي نفتي به امضا رسيد. افزایش شواهد محکم در رابطه با زوال آلودگي
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ثير توسعه بر أدرباره ت الملليبينمقياس جهاني وجود داشته و دارد موجب شد تا جامعه 

بار در نخستينبراي  ت و رفاه انساني توجه ویژه مبذول كند.بوم كره زمين و سالمزیست

رابطه بين توسعه اقتصادي و  ،برگزار شدسازمان ملل كه در استکهلم  زیستمحيطكنفرانس 

 زیستمحيطبرنامه  قرار گرفت. الملليبيندر دستور كار  زیستمحيطنتایج مخرب آن بر 

كارگزاري ، د تا به امروزشسيس أس استکهلم تها و پس از كنفرانسازمان ملل كه توسط دولت

كه به تصویب معاهداتي  الملليبينهاي تالش باوجود است. زیستمحيطاصلي جهان در زمينه 

، زوال منجر شدپسماند  وانتقالنقلحفظ الیه ازون و كنترل ، يیزدادر زمينه بيابان الملليبين

مجمع عمومي سازمان  مانده است.باقي لليالمبينعرصه  عنوان چالشي جدي دربه زیستمحيط

هاي تشکيل داد كه فعاليت 1983و توسعه را در سال  زیستمحيطجهاني  كميسيونملل 

را  زیستمحيطبسياري در زمينه توسعه و استفاده از منابع اقتصادي به همراه محافظت از 

ين آن نخستآورده كه  وجودبهسازمان ملل متحد معاهداتي را ، در این راستا سازمان داده است.

توسط یونسکو ایجاد شد  1971است كه در سال  الملليبينداراي اهميت هاي كنوانسيون تاالب

 درباره آلودگي فرامرزي ناشي از دود است. آنآسهتوافقنامه  2002آخرین آن در سال  و تقریباً

 شده سيتأسان ملل متحد نامه و كنوانسيون به ابتکار سازمتوافق 15 ،در بين این دو معاهده

و دستور  ریوي كنفرانس ینظير بيانيه نها زیستمحيط الملليهاي بيننامهاغلب موافقت است.

 1992در سال  اند.داشته زیستمحيطها در حفاظت از توجه ویژه به مسئوليت دولت 21كار 

 كرد كهرائه را ا 21دستور كار  (UNCED)و توسعه  زیستمحيطكنفرانس ملل متحد درباره 

قواعد  .آور نيستولي الزام ،سازي استقابل پيادهداوطلبانه  طوربهي است كه ییك برنامه اجرا

ها و یا جلوگيري از هر نوع جدیدي از آلودگي آب»كند كه مي تأكيد 1966در سال  هلسينکي

كشورها  مشترك بين يهاآبدر  توجهقابلهر افزایش در سطح فعلي آلودگي كه منجر به زیان 

اجراي حقوق  در خصوصقواعد مونترال  3در ماده  هاي عضو است.وظيفه دولت ؛«شود

ها متعهد به جلوگيري و كاهش دولت»كند: بيان ميفرامرزي  هايدر آلودگي المللبين

و  زیستمحيطهاي فرامرزي و مراقبت از آن هستند، بنابراین نباید منجر به خسارت به آلودگي

ها اساسنامه حقوق و وظایف اقتصادي دولت 30ماده  همچنين .«دیگر شودسرزمين دولت 

 يصيانت و ارتقا» :داردمي ازمان ملل مقررمجمع عمومي س 29جلسه  3281قطعنامه مصوب 

ها باید براي تمام دولت هاست.هاي فعلي و آینده مسئوليت تمامي دولتبراي نسل زیستمحيط

و توسعه كشورشان در هماهنگي با چنين  زیستمحيطهاي مربوط به سيس سياستأت

و  ه باشددنكنها باید تسهيلتمام دولتمحيطي زیستهاي سياست .تالش كنند مسئوليتي

 اثر مخالف نداشته باشد.، آیندهحال و چه در  توسعهدرحالتوسعه بالقوه كشورهاي  به نسبت
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یا كنترل عدم ایجاد خسارت در  خود يیدر سيستم قضا هاها براي تضمين فعاليتتمامي دولت

تمام  مسئوليت دارند. اي ملي آنهیمحدوده قضا يسایر كشورها و یا نواحي ماورا زیستمحيط

 كوفي عنان .«همکاري كنند زیستمحيطدر حوزه  الملليبينباید در یك نرم و قاعده  هادولت

در سوئيس از  داووس در مجمع اقتصاد جهاني 1999ژانویه  31سازمان ملل در  اسبقكل دبير

معيارهاي كار و ، حقوق بشررهبران تجاري جهان خواست براي كمك بيشتر به محافظت از 

موارد زیر را از محافل  زیستمحيطهمچنين وي در باره  .به توافق جهاني بپيوندند زیستمحيط

  تجاري جهان خواستار شد:

( ب؛ زیستهاي محيطت به دشواريآميز و پيشگيرانه نسبپشتيباني از دیدگاه احتياط( الف

تشویق به ساخت و استفاده از ( ج؛ زیستمحيطبيشتر نسبت به  يریپذتيمسئولترویج 

 .زیستمحيطمناسب  يهايورناف

، كنوانسيون یيوهواآب اتله تغييرئبراي رسيدگي به مس الملليهاي بيندر مركز تالش

این دو . قرار دارد كيوتوو پروتکل  (UNFCCC) وهواآبملل متحد درباره تغيير  بنيادي سازمان

یي وهواآب اتاست كه تغيير به این پدیده ناگزیر الملليبينهاي دهنده واكنشمعاهده نشان

است و علت  شده دیيتأ نمایندگيهاي تئوسيله هيبارها به كه حال وقوع است نامطلوب در

 .استیافته كشورهاي توسعه صنعتيهاي اصلي آن فعاليت

براي اي آور حقوقي در زمينه ميزان انتشار گازهاي گلخانهي الزامهاروتکل كيوتو هدفپ

 نوآورانه براي كمك به این كشورها در تحقق این یيسازوكارهاو  صنعتي تعيين كشورهاي

آور الزامهاي كمك به كشورهاي صنعتي در تحقق هدف پروتکل كيوتو برايایجاد كرد.  هاهدف

یعني  ،، سه سازوكار نوآورانهتوسعهدرحالتوسعه پایدار در كشورهاي  مایت ازو ترویج و ح خود

پروتکل كيوتو  .را تصویب كرداي اجراي مشترك و تجارت گازهاي گلخانه توسعه پاك، سازوكار

 پروتکلف اهدااز كشورهاي صنعتي  تياز تبعحمایت از اجراي این سازوكارها و پشتيباني  براي

كنوانسيون را تقویت و نظام  و بررسي يدهگزارشیندهاي اار گازها، فرانتش كاهش در زمينه

ملي را براي نظارت به معامالت تحت هاي بایگاني الکترونيکي، موسوم بههاي دادههاي پایگاه

پروتکل همچنين كميته تبعيت را ایجاد كرد كه اختيار تعيين و  .سازوكار كيوتو ایجاد كرد

 مركز اطالعات سازمان ملل متحد) متمرد را داردهاي ي براي طرفیهامجازات اعمال عواقب و

www.unic-ir.org). 

باید  هرچند ؛است زیستمحيطدهنده یك عزم عمومي براي حفاظت از تمامي اینها نشان

تخلفات  نشان دادنتعداد كمي از معاهدات چندجانبه كه نهادي را براي  جزبهدر نظر داشت كه 
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مجمع عمومي سازمان ملل و سایر معاهدات هاي قطعنامه، اندردهسيس كأتمحيطي زیست

 نيستند. آورالزامگيرند و در شاخه حقوق نرم قرار مي زیستمحيطدرباره 

نداشته و به حفاظت از اي اشارهمحيطي زیستاكثر معاهدات موجود به عدالت 

هاي مربوط به محافظت نسيوتعداد معاهدات یا كنوان ،در این ميان .اندبسنده كرده زیستمحيط

عنوان  باكنوانسيون  11ك است. تاكنون اند بسيارمحيطي زیستاز مردم در قبال صدمات 

است. یکي از معاهداتي كه اشاراتي به عدالت  شدهليتشک« زائدمعاهده درباره مواد »

ر د 1989مارس سال  22این كنوانسيون كه در  است. بازلكنوانسيون  ؛داردمحيطي زیست

انتقال ودرباره كنترل نقل، به مرحله اجرا درآمد 1992مي 5شهر بازل سوئيس امضا شده و در 

این كنفرانس از نوع معاهدات سازمان ملل  .استكردن آنها فرامرزي مواد زائد خطرناك و نابود

 1995سپتامبر  22تا  18در نشستي كه در  متحد است و دبيركل سازمان امين آن است.

ن معاهده در شهر ژنو سوئيس برگزار شد، متمم این كنوانسيون ارائه گردید كه در توسط طرفي

 شده خواستهدفع دائم آن  قصدبهوانتقال فرامرزي مواد زائد خطرناك آن ممنوعيت فوري نقل

وانتقال مواد زائد خطرناك و سایر مواد زائد انتخابي براي نقل صورتبه «ممنوعيت كامل»است. 

 1997دسامبر  31تاریخ  شود.اعمال مي توسعهدرحالیافته به كشورهاي توسعهاز كشورهاي 

د كه دیگر پس از آن چنين نقل و انتقالي حتي براي بازیافت و یا شزماني تعيين  عنوانبه

استفاده نشد به دليل  البته این زمان عمالً استفاده مجدد از مواد زائد خطرناك نباید انجام گيرد.

و  یف مواد زائد و خطرناك ممکن بود بين طرفين كنوانسيون اختالفاتي بروز كنداینکه در تعر

ي كنوانسيون یاقتدار و صالحيت قضا، حتي در مواردي كه به تعریف یکسان هم دست یابند

است كه چارچوبي براي تنظيم و  الملليبينالبته كنوانسيون بازل سندي  مورد تردید قرار گيرد.

قل فرامرزي مواد زائد خطرناك معرفي كند هرچند كه نياز است تا تعریف ونكنترل یا منع حمل

ها با حقوق و تعهدات دولت، كنوانسيون بازل تري از این نوع مواد خطرناك به عمل آید.شفاف

از مرزهاي كشورها را به  وانتقال مواد زائد خطرناكرعایت احترام متقابل در رابطه با نقل

براي جلوگيري و پيشگيري از تجارت  الملليبين سازوكارين یك رسميت شناخته است. همچن

قبل از اینکه ممنوعيت كامل صادرات مواد زائد  ایجاد كرده است.، غيرقانوني مواد زائد خطرناك

خطرناك به تصویب برسد، جنبش صلح سبز ادعا كرده بود كه كنوانسيون فقط یك سيستم 

ده و قواعد موجود درباره تجارت مواد سمي در اخطار براي تجارت مواد سمي را ایجاد كر

را جهاني كرده و از  اندطراحي شده و اروپا كه براي تسهيل تجارت آزاد مواد سمي متحدهاالتیا

 .پوشي كرده استچشم، هاافتادن سالمت انسانخطرخاك و به، زباله، شدن هوامسموم
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د خطرناك طراحي شده است و كنوانسيون بازل براي كاهش قاچاق غيرقانوني مواد زائ

هاي دفن این مواد تنظيم شدن به زمينبراي محافظت از كشورهاي فقير جهان در قبال تبدیل

هاي ممنوعيت صادرات زباله از:تند برخي از عناصر كليدي كنوانسيون عبار گشته است.

كه دخيل  يیمسئوليت براي كشورها؛ ن كنوانسيون نيستنداي كه از معاهدیخطرناك به كشورها

اعالم قبلي و و  اصل عدم تبعيض در رابطه با صادرات؛ خطرناك هستندهاي زباله وانتقالنقلدر 

 .و كشورهاي ترانزیت كنندهافتیدررضایت آگاهانه از كشورهاي 

خطرناك را معرفي كرده است و در هاي كنوانسيون بازل در ضميمه شماره یك زباله

هاي نظير زباله هاسایر زباله عالوهبهاین موارد  .اندشده بنديخطرها، طبقه 3ضميمه شماره 

ولي  ،پوشش این كنوانسيون است زیرخانگي هاي خانگي و خاكستر حاصل از سوزاندن زباله

. هدف اوليه اندپوشش این كنوانسيون قرار نگرفته زیر هاكشتيهاي و زباله ويواكتیرادهاي زباله

این  2بود. در ماده  زیستمحيطسازگار با اي اك با شيوهخطرنهاي كنوانسيون دفع زباله

گونه تعریف به این هاخطرناك و سایر زبالههاي زباله زیستمحيطمدیریت سازگار با  ،كنوانسيون

خطرناك به نحوي مدیریت هاي شده كه تمامي مراحل عملي براي اطمينان از اینکه زباله

 ،ثيرات این مواد محافظت خواهد شدأدر قبال ت زیستمحيطو  هاانسانشوند كه از سالمت مي

بعدي اعضاي كنوانسيون طرح ممنوعيت كامل صادرات هاي ولي در نشست در نظر گرفته شود.

 د.شتصویب ، فرامرزي این مواد وانتقالنقلكنترل  يجابهخطرناك هاي زباله

فرعي هاي ن فني و حقوقي است و از هيئتایك گروه كاري موردي كه شامل متخصص

cop(2) نویس یك گذاري ملي شده است و تهيه پيشدار توسعه یك مدل قانوناست عهده

فرامرزي و دفن مواد زائد و  وانتقالنقلو جبران خسارت ناشي از  (3)نامه درباره مسئوليتتفاهم

 خطرناك را در دستور كار دارد.هاي زباله

هاي جامعه جهاني به دوراني است كه زباله شدنوارد، دستاورد كنوانسيون بازل نیتربزرگ

بدون اینکه كنترل و  ،توانند تحت شرایط قانوني از مرزهاي كشورها عبور داده شوندسمي نمي

 .Sachs, 2007: 3-74)) نظارت دقيق بر روي آن انجام شود

خطرناك بدون آنکه تعریف هاي زباله وانتقالنقلالبته تصویب شتابان ممنوعيت كامل 

دامنه كنوانسيون را نامشخص كرده است. بدون حاكميت قانون جلوگيري از ، حي از آن شودواض

تخلف بسيار مشکل است و كنوانسيون بازل از این جهت كه چارچوبي هرچند نامشخص را براي 

یکي از اسناد ، خطرناك مشخص كردههاي كنترل و یا ممنوعيت انتقال فرامرزي زباله، تنظيم

 شود.محسوب مي الملليبينمهم 
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معاهدات چندجانبه دیگري كه تحت نظارت سازمان ملل متحد به امضاي كشورهاي 

در مورد  روترداموجود دارد. كنوانسيون نيز متعددي رسيده باشد و موضوع آن مواد سمي باشد، 

درباره  استکهلمكنوانسيون ، هاكشي خاص و آفتیاعالم رضایت آگاهانه در مورد مواد شيميا

 در اثر ریختن ي دریایيهاپيشگيري از آلودگي در لندن كنوانسيونیا  آلي پایدارهاي دهآالین

ایجاد سازوكارهاي  در فکري هستند كه یهاجمله كنوانسيوناز، مواد سایر انواع و مواد زائد

كدام درباره عدالت ولي هيچ ،باشندمي زیستمحيطمناسب براي جلوگيري از آلودگي 

محيطي زیستي كه در اثر عمليات مخرب یهاران خسارت براي انسانجب ومحيطي زیست

 نیترتيبااهمبه همين دليل شاید كنوانسيون بازل ؛ اندراهکاري ارائه نکرده ،بينندصدمه مي

 .معاهدات چندجانبه در این رابطه باشد

 زیستمحيطدر مورد ارائه اقدامات جبراني براي اعمالي كه براي  المللبينهرچند حقوق 

اي گونهبه زیستمحيطاما خودداري از اعمال مخربي در  ،فاقد ابزار مناسب است، خطرناك باشد

براي  عرفي است. المللبينكه حق زندگي را تهدید كند از هنجارهاي بنيادین حقوق 

 الملليبيننياز به همکاري  آن واسطه ماهيت جهانيهبمحيطي زیستقواعد  بودنرگذاريتأث

ي یي با صالحيت الزامي یا نظارتي یا داراي مجوز اجرایسطح جهاني هيچ دادگاه قضااست. در 

هرچند دیوان ، گریدعبارتبه وجود ندارد. زیستمحيط المللبينبراي قواعد متغير حقوق 

اما در چهل  را دارد، زیستمحيطدادگستري صالحيت بررسي منازعات مربوط به  الملليبين

 34با توجه به ماده  چون ؛مورد بررسي قرار نگرفته است رهدر این با يیسال گذشته هيچ ادعا

و سایر  هاشركت، و افراد هاستدولتبند یك اساسنامه دیوان صالحيت محدود به منازعات 

در بخش مربوط به ، بر اینعالوه مردمي صالحيت ارائه ادعا به دیوان را ندارند. يهاسازمان

در رابطه با مسئوليت  المللبينحقوق كميسيون در اسناد  هرچند، الملليبينحقوق جزاي 

كه براي محافظت و  الملليبيننقض جدي تعهدات » شدهانيببند د  19در ماده  هادولت

شود، محسوب مي الملليبينجرم  «ي داشته باشدیها اهميت باالانسان زیستمحيطمراقبت از 

ساكت  زیستمحيطادعاي مربوط به  يبررس دموركيفري در  الملليبيناما اساسنامه دیوان 

، كشورهاي ثروتمند به يطيمحستیزبراي ارجاع جرائم  الملليبيندر غياب یك ناظر  است.

سازي در صندوق ثيرات سياسي قدرتمند آن بر تصميمأدليل سهم بيشتر در اقتصاد جهاني و ت

جامع چندجانبه مربوط به  بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني و معاهدات، پول الملليبين

جایگزین باشند  نظراتنقطهدهنده كه آنها ارائه مادامي ثير بسيار دارند.أت ،زیستمحيط

 كند.ماهيت خروجي را تعيين مي ترجيحات قدرتمندان عموماً
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 فرجام
پوشش قرار  زیررا محيطي زیستهاي عدالتيتواند تمام بيمين زیستمحيط المللبينحقوق 

هنوز به یك نظام حقوقي قابل اجرا منجر  المللبينحقوق  سفانه مباحثات این شاخه ازأدهد. مت

گرفتن عدالت در هسته آن نظربا در زیستمحيط المللبيننشده است. تجدیدنظر در حقوق 

 تر به تخصيصگوثرتر و پاسخؤكه م را الملليبينمحيطي زیستهاي تواند توسعه رژیممي

رسد كه صالحيت رسيدگي همچنين به نظر مي تسهيل نماید.، ي باشدنابرابري منابع جهان

اي منطقههاي اتحادیه، سندیکاهاي كارگري، هاي مردميتوسط سازمان شدهمطرحدعاوي 

دادگستري و  الملليبيندیوان هاي باید به اساسنامه، محيطيزیستعدالتي نژادي در مورد بي

 الملليبينسيس سازماني نظير یك دادگاه أبدیل دیگر ت كيفري افزوده شود. الملليبيندیوان 

توسط اشخاص  شدهمطرحبا صالحيت رسيدگي به دعاوي محيطي زیستدر رابطه با جرائم 

محيطي زیستهاي شده در این دادگاه مربوط به خسارتدعاوي مطرح .است عمومي و خصوصي

تواند دادستان همچنين دادگاه مي .ثير داشته باشدأت موردنظراست كه بر روي منافع كل جامعه 

، افراد، هادولت داشته باشد. الملليبينالعموم براي رسيدگي به این امور در جامعه یا مدعي

العموم را ي به مدعيیهاي مردمي باید صالحيت ارائه دعوي قضاو سازماناي منطقههاي اتحادیه

کام حركات حمایتي در حفاظت از موجب استح الملليبينایجاد یك دادگاه  داشته باشند.

در سطح جهاني  ثرؤي میشود و موجب افزایش دسترسي به یك سازوكار قضامي زیستمحيط

 خواهد بود.

 :هانوشتپي
(1) Bamako Convention on the Ban on the Import into Africa and the Control of 

Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa. 

(2) Cop  مخففConference of the Parties گيرنده كنوانسيون است.كه یك هيئت عالي تصميم است 
و و اجراي كنوانسيون  ي كه عضو كنوانسيون هستند در این هيئت حضور دارندیتمامي كشورها

نوانسيون شامل ترتيبات سازي كبراي پياده ازين مورداجراي هر ابزار قانوني و هر تصميم  نحوه
 .كنندمي را كه هيئت اتخاذ كرده، بررسي يادار وسازماني 

(3)Liability  (474 :33، چاپ 1386 )ضيایي بيگدلي، رودمي كاربهبراي مسئوليت بدون تقصير یا خطا. 

 فارسي منابع

مجله الهیات و حقوق مشهد: ، «يطيمحوفصل اختالفات زیستدر حل الملليبيننقش نظام قضایي »، (1385) یزداني، حسين

 .215- 238 :8 شماره ،دانشگاه علوم رضوي

 ،«و مردم حقوق بشرسيون آفریقایي يبررسي و تحليل برخي آراء كم»(، 1388پایيز و زمستان ) بصيرتیلدا  و رضا، اسالمي

 .319 - 372 :50شماره  ،مجله تحقیقات حقوقي، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
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 .گنج دانش :تهران ،33چاپ  ،الملل عموميحقوق بین، (1387) ضيایي بيگدلي، محمدرضا

 .انتشار شركت سهامي تهران:، 81چاپ ، مقدمه علم حقوق(، 1391) ناصر ،كاتوزیان

 منابع التین

Ako, Rhuks T. (2009), “Nigeria’s Land Use Act: An Anti-Thesis to Environmental 

Justice”, Journal of African Law, United Kingdom, School of Oriental and 

African Studies: 289-304. 

 Alkon, A.H. and Agyeman, J. (2011), “Introduction: The Food Movement as 

Polyculture” in A.H. Alkon and J. Agyeman (eds.), Cultivating Food Justice: 

Race, Class, and Sustainability, Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 

Basel Convention on Transboundary Movement of Hazardous Wastes: Total Ban 

Amendment 

 Bullard, R. (1994), “Overcoming Racism in Environmental Decisionmaking”, 

Bullard R.D “Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality”, 

Westview Press. 

Clayton S. (2000), “Models of Justice in the Environmental Debate”, Journal of 

Social Issues, NO.56: 459–474. 

 Cole, Luke, and Sheila Foster (2001), “From The Ground up: Environmental 

Racism and The Rise of The Environmental Justice Movement”, 54-58: 167-83. 

Economist (Feb.8, 1992), (For the text of the memorandum, see “Let Them Eat 

Pollution”: 66. 

Gbadegesin S. (2001), “Multinational Corporations, Developed Nations and 

Environmental Racism: Toxic Waste, Exploration and Ecocatastrophe”, in L 

Westra and B Lawson (eds) Faces of Environmental Racism: Confronting 

Issues of Global Justice (2nd ed, Rowman and Littlefield Publishers 2001) 187- 

195. 

Gonzalez, Carmen G (2011) “An Environmental Justice Critique of Comparative 

Advantage: Indigenous Peoples, Trade Policy, and the Mexican Neoliberal 

Economic Reforms”, Journal of International Law, Vol. 32:.101-130 

 



 الملليبين و ايمنطقه اسناد در آن انعکاس و محيطي زیست عدالت مفهوم 56

Gonzalez, Carmen G. (2006), “Markets, Monocultures, and Malnutrition: 

Agricultural Trade Policy Through an Environmental Justice Lens”, J. INT’L L.: 

345-378. 

Gonzalez, Carmen G. (2007), “Genetically Modified Organisms and Justice: The 

International Environmental Justice Implications of Biotechnology”, GEO. 

Int’lenvtl.l. Rev. No.19: 583-626. 

 Guha, R. Environmentalism: A Global History, 2000. 

 FRENCH, Hilary, “Vanishing Borders: Protecting the Planet In The Age of 

Globalization” 2000. 

 Kitt J.R. (1995), “Waste Exports To Developing World: A Global Response” Geo. 

Int'l Envil. L. Rev: 485-488 

Mbamalu G, Mbamalu C and Durrett D (September 2006) “Environmental justice 

issues in developing countries and in the Niger Delta” (paper delivered at the 

International Conference on Infrastructure Development and the Environment, 

Abuja, Nigeria. 

 Mccallion, Kenneth F. (Spring 2003) “International Environmental Justice: Rights 

and Remedies”, Hasting International and Comparative law Review, Vol.26, 

N0 3, University of California: 427-437 

Mohai Paul & Bryant Bunyan, (1992) “Environmental Racism: Reviewing the 

Evidence, in: Race and The Incidence Of Environmental Hazards” 

A Time for Discourse, 173-74  

 Marianne Lavelle & Marcia Coyle, (Sept 1992) “Unequal Protection The Racial 

Divide In Environmental Law A Special Investigation”, The National Law 

Journal, Volume 15, No. 3. 

The National Environmental Justice Advisory Council (NEJAC) Meaningful 

Involvement and Fair Treatment by Tribal Environmental Regulatory Programs, 

Report of the National Environmental Justice Council (2004). 



 57 1394ان شماره هفتاد و هفتم / سال بيست و چهار / زمست

Osofsky, Hari M. “Learning From Environmental Justice: A New Model for 

International Environmental Rights”, The Stanford Environmental Law 

Journal, 1/2. 

Sachs, W (2007) “Planet Dialectics: Explorations In environmental & 

Development”. 

 Shelton, Dinah (2003) “The Environmental Jurisprudence of International Human 

Rights Tribunals”, in Linking Human Rights and the Environment, (Romina 

Picolotti & Jorge D. Taillant eds):.9-30. 

Simon D (2000) “Corporate Environmental Crimes and Social Inequality” 

American Behavioural Scientists: 633–645. 

Suagee, D.N. (1998) “Tribal Self-Determination and Environmental Federalism: 

Cultural Values as a Force for Sustainability,” Widener Law Symposium 3. 

Taylor, Bron Raymond (1995) (ed. Ecological Resistance Movements: The Global 

Emergence of Radical and Popular Environmentalism. 

United Nation Human Development Report 1998: Overview, United Nations 

Development Program, at http://www.undp.org/hydro/98.htm.2014/01/10 

VALIN, J.R.Donna “The Basel Convention on the Control of Transboundary 

Movements of Hazardous waste and Their Disposal: Should the United States 

Ratify the Accord?” 6 IND.INT'L & COMP.L.REV:.281-295 

 Vandana Shiva, Afsar H. Jafri, Gitanjali Bedi (1997), Ecological Cost of Economic 

Globalization: the Indian Experience (Prepared for UN General Assembly 

Special Session on Rio +5). 

Vicki, Been (1997), Coming to the Nuisance or Going to the Barrios? A 

Longitudinal Analysis of Environmental Justice Claims, 24 Ecology L.Q. 1. 

https://www.google.com/search?q=6+IND.INT%27L+%26+COMP.L.REV:.281-295&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjQ4IHqwPnKAhWJnBoKHU9GBPkQBQgaKAA


 الملليبين و ايمنطقه اسناد در آن انعکاس و محيطي زیست عدالت مفهوم 58

 


