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جستارگشايي
با توجه به اینکه امروزه عدالت زیستمحيطي بهعنوان فصل مشترك حقوق بشر و حقوق
بينالملل محيطزیست تلقي مي شود و با عنایت به اینکه تاكنون ماهيت و حدود و ثغور این
مفهوم اساساً به لحاظ حقوقي بهطور مستقل مورد بحث قرار نگرفته یا كمتر بدان پرداخته شده
است ،در مقاله حاضر در پي آنيم تا این مفهوم را از دیدگاه حقوقي مورد بحث و بررسي قرار
دهيم .بدین ترتيب اهميت موضوع عالوهبر روزآمدبودن آن ،در ارتباط تنگاتنگي است كه با
مقوله حقوق بشر و حقوق بينالملل محيطزیست دارد كه در اینجا بهطور خاص از منظر حقوق
بينالملل محيطزیست به آن پرداخته ميشود .هرچند ادبيات موجود در این زمينه اندك است،
اما همين منابع اندك نيز موضوع را از دیدگاه این مقاله مورد بررسي قرار ندادهاند .بهعنوان
نمونه در یك مقاله تحقيقي ،عدالت زیستمحيطي را در مناطق نفتي كشور نيجریه در ارتباط با
تصویب قانوني بحثبرانگيز مورد كنکاش قرار داده است

)2009: 289-304

 (Ako,یا پژوهشي

دیگر ،طرحهاي اقتصادي و سياستهاي تجاري در كشور مکزیك را كه منجر به مشکالت
زیستمحيطي شده است از دیدگاه عدالت زیستمحيطي موردتوجه قرار داده

است (Gonzalez,

) .2011: 101-130در این مقاله در پي آنيم تا به این پرسش پاسخ دهيم كه جنبههاي نظري
مفهوم عدالت زیستمحيطي و مصداق یا مصادیق آن در اسناد منطقهاي و بينالمللي چيست؟
بهطور خالصه باید گفت اگرچه به دليل روزآمدبودن مفهوم ،اجماعي در این زمينه وجود ندارد،
اما چنانچه با دیدگاهي تلفيقي آن را موردتوجه قرار دهيم ميتوانيم مصادیقش را در اسناد
ملي ،منطقهاي و بينالمللي دریابيم .براي نيل به مقصود ،این مقاله را در دو بخش پي
ميگيریم.

 .1عدالت زيستمحیطي و محیطزيستگرايي
این بخش را در سه مبحث موردبررسي قرار ميدهيم:
 .1-1مفهوم عدالت
بشر در جستجوي عدالت است و قواعد حقوقي بهمنظور ایجاد عدالت در جامعه وضع ميشوند.
عدالت به عنوان یك فضيلت بهطور طبيعي براي انسانها مفيد است .در تمامي جوامع بشري ،از
كوچكترین آن كه خانواده است تا بزرگترین آن یعني جامعه جهاني ،اعضاي تشکيلدهنده
جامعه ،براي ایجاد عدالت در روابط فيمابين تالش ميكنند و این امر بخشي از شکوفایي انسان
است كه نشاندهنده حقایق طبيعت اخالقي اوست .عدالت یك تعامل و مفهوم جمعي است.
تعاریف مختلفي كه از رابطه حقوق و عدالت در طول تاریخ انجام شده موجب پيدایش مکاتبي
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با نگاه خاص به این موضوع شده است .پيروان مکتب اصالت فرد با توجه به آزاديهاي فردي
مورد نظرشان معتقدند كه مفهوم عدالت در برابري و تقسيم سود و زیان ناشي از معامالت است.
اینها معتقدند كه بشر مدام در حال دادوستد است ،بنابراین حقوق باید اساس توازن بين
كاالهایي كه در حال مبادله هستند را فراهم كند ،بدون اینکه به توانمندي مردم و نيازهایشان
توجه كند .این گروه معتقدند كه افراد نفع و زیان خود را ميشناسند ،بنابراین به هنگام تبادل
كاالهاي خود مراقب نفع و زیان خود هستند و حقوق باید از آزادي عمل ایشان پشتيباني كند.
این نوع عدالت نتيجه احترام به قراردادهایي خودجوش است كه بدون دخالت دولتها بهوجود
آمده و دولتها هيچ نقشي در توزیع ثروت و مزایا ندارند .این نوع عدالت بنا بر تعریفي كه از
ارسطو بهجامانده ،عدالت معاوضي ناميده ميشود .البته تغييرات بازار توسط سازوكارهاي
مصنوعي و فشارهاي غيراقتصادي حاكم بر تجارت آزاد ،نشاندهنده این است كه این نوع
عدالت نياز به كنترل حقوقي بيشتري دارد .از سوي دیگر ،در مکتب پوزیتيویسم اجتماعي،
دولت آمرانه و بهعنوان ذینفع در تقسيم ثروت دخالت ميكند .هدف اصلي از عدالت در این
مکتب ،عدالت توزیعي است .ارسطو در تعریف عدالت توزیعي بيان داشته« :توزیع عزت ،ثروت و
سایر مواردي از جامعه كه قابل توزیع است و اعضاي هر جامعه در آن سهيم
هستند» ) )Economist, Feb.8, .1992. at66عدالت توزیعي بهمعني تسهيم عادالنه منافع عمومي
و هزینهكردن منابع طبيعي درون هر جامعه و براي همان جامعه است .عدالت توزیعي همچنين
بهعنوان «حق بهرهبرداري مساوي است كه شامل توزیع برابر كاالها و فرصتهایي كه هر فرد
دارد یا دریافت كرده است» (.(Bullard, 1994
عدالت توزیعي همچنين یکي از چهار تعریف ارائهشده براي عدالت زیستمحيطي است كه
در طبقهبندي عدالت زیستمحيطي توضيح داده ميشود .بهنظر ميرسد فرد و اجتماع ،هر دو
واقعيتهاي موجود هستند و هدف حقوق باید حفظ كرامت ذاتي انسانها و فراهمكردن
مصلحت اجتماع در آن واحد باشد .بنابراین ،عدالت باید توازني بين فرد و منافع اجتماع ایجاد
كند .عدالت یك مفهوم تعاملي و جمعي است ،بدین معني كه آزادي هر فردي نباید به منافع و
آزادي دیگران لطمه وارد كند .این امر پس از انقالب صنعتي و پيشرفت صنعت و فناوري كه
موجب پيدایش اقشار و طبقات مختلف شد ،نمود عيني بيشتري پيدا كرد .پس از انقالب
صنعتي ،جوامع تنها متشکل از دوطبقه فرمانبر و فرمانده نبود ،بلکه صنعتگران ،تجار و
تحصيلکردگان به همراه كشاورزان اقشاري بودند كه جوامع مدني مدرن را پدید آوردند .هر قشر
در تالش بود تا در قانونگذاري سهيم باشد و نمایندگان خود را به نهادهاي قانونگذاري وارد
كند .قوانين موضوعه در پي ایجاد عدالتي بود كه منافع اقشار مختلف با عالیق و سالیق مختلف
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ولي منافع مشترك (در برخي موارد) را تأمين كند .به همين دليل تعریف عدالت در مکاتب
مختلف قبل و بعد از انقالب صنعتي با هم متفاوت هستند .در جامعه بينالمللي نيز ،روابط بين
كشورها دستخوش تحول شد و بسياري از كشورها براي جلوگيري از منازعات بينالمللي و
ایجاد یك جامعه بينالمللي قانونمند تالش كردند .نتيجه تالش براي عدالت طي سالهاي
گذشته ،در اعالميه جهاني حقوق بشر تجليیافته است .برابري شهروندان در شأن ،منزلت و حق
زندگي ،آزادي و امنيت از حقوق بنيادین انسانهاست كه در مواد  1تا  3اعالميه جهاني حقوق
بشر بر آن تأكيد شده است كه دستيابي به این حقوق با بهرهمندي از محيطزیست سالم مالزمه
دارد.
 .2-1جنبه زيستمحیطي مفهوم عدالت
جنبش حقوق مدني در دهه  1960در ایاالتمتحده امریکا منشأ جنبش دیگري شد كه به نام
عدالت زیستمحيطي شناخته ميشود .تأثير جنبش حقوق مدني پس از تصویب قانون حقوق
مدني در سال  1964در ایاالتمتحده نقش پررنگتري در شکلگيري مفهوم عدالت
زیستمحيطي ایفا كرد .در دهه  90ميالدي ،اثري از رابرت بوالرد به نام

)(Dumping in Dixie

بهمنزله فراخواني براي جنبش عدالت زیستمحيطي عمل كرد .در این اثر ،بوالرد به بررسي
اختالفات گسترده اقتصادي ،بهداشتي و زیستمحيطي در بين گروههاي نژادي و اجتماعي و
اقتصادي شدتگرفته در اواخر قرن بيست ميپردازد .بوالرد در اثر خود با بيان اینکه« :روند
ظهور جنبش عدالت زیستمحيطي در تالش است تا یك راهبرد مشترك و حامي ساختار
پایدار جوامع آمریکایي -آفریقایي و سایر مردم رنگينپوست را توسعه دهد» ،به تجزیهوتحليل
آن ميپردازد ).(Bullard, 2000
انتظار ميرود با این فرض كه زندگي ،كار ،تحصيل و عبادت در یك محيطزیست سالم
حق اوليه كليه انسانها است ،افراد با نژاد ،مذهب یا سطح درآمدي متفاوت از یك محيطزیست
سالم برخوردار باشند و مضرات و مشکالت ناشي از پيشرفت فناوري در جوامع انساني بهطور
یکسان توزیع شود و رنگينپوستان و جمعيتهاي كمدرآمد یا اقليتهاي قومي از اثرات مخرب
زیستمحيطي پيشرفت و توسعه سهم بيشتري نداشته باشند.
عدالت زیست محيطي در خدمت مناسبات مشترك ابعاد جسماني اجتماعي و فرهنگي
انسان با حيوانات و گياهان است كه بهطور اعم به نام محيطزیستگرایي و بهطور اخص بهعنوان
عدالت زیستمحيطي ميباشد

).(Bullard, 1999

در اواخر قرن بيستم و با شروع قرن بيستویك توسعه حقوق بينالملل به اشخاص حقيقي
تسري یافته است كه آثار این بسط توجه خاص به حقوق اساسي و بنيادین انسانهاست و در
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همين راستا حق برخورداري انسان از محيطزیست سالم نيز توسعه یافت .قوانين حقوق بشري
بهواسطه رشد حقوق بينالملل محيطزیست ،چشمانداز بينالمللي پيدا كرد كه این نتيجه
توسعه حقوق بينالملل و حقوق بشر بود .ظاهراً این دو حوزه با نفوذ از حقوق اهداف و مقاصد
جداگانهاي دارند ،اما حفاظت از محيطزیست با حراست از حقوق بشر ،در یك راستا قرار دارند.
دليل چنين فرضي آن است كه زندگي در محيطزیست سالم از حقوق بنيادین بشر است و
آبوهواي سالم مهمترین عناصر براي بقاي انسان است .براي مثال ،در سال  1992در
ریودوژانيروي برزیل كنفرانس سازمان ملل متحد درباره توسعه و محيطزیست تشکيل شد كه
در بخش یك مقدمه دستور كار  21كه محصول این كنفرانس است ،تأكيد شده است كه
موقعيت نابرابر بين كشورها و فقدان بهداشت ،بيسوادي و فقر در حال گسترش است ،همچنين
بخش  20از دستور كار  21درباره مواد آلودهكننده است و درباره نوعي تجارت پرسشبرانگيز،
یعني انتقال این مواد آلوده به كشورهاي درحالتوسعه صحبت كرده است .اینها پيامد وقایعي
بود كه در اواخر قرن بيستم شروع شد و مقوله عدالت زیستمحيطي را مطرح كرد.
جنبش عدالت زیستمحيطي در دهه  80ميالدي ظهور كرد .این واژه براي مردم مختلف
ميتواند مفاهيم متفاوتي داشته باشد .در ابتداي امر این حركت ،اهداف و اولویتهاي جنبش
سنتي حفاظت از محيطزیست را با ایجاد ارتباط بين تخریب محيطزیست و مسائل مربوط به
فقر ،دموكراسي و نژادپرستي ،به چالش كشيد و خيلي زود با گسترش به سایر حيطهها ،مسائل
زیستمحيطي دیگري را نيز دربرگرفت .از آن جمله دستيابي به پاركها و فضاي سبز باز براي
همه مردم؛ قرارگرفتن كشاورزان در معرض آفتكشها و خطر مسموميت شيميایي ناشي از آن؛
نابرابري اجتماعي در برنامههاي آمادهسازي و واكنشهاي اضطراري براي مقابله با بالیاي
طبيعي؛ بهداشت و ایمني محل كار؛ دستيابي به مواد غذایي سالم و مقرونبهصرفه و باالخره
افزایش اختيارات نظارتي مردم محلي بر سرزمين بومي ،در قلمرو موضوعي عدالت
زیستمحيطي ميگنجد ) .(Gonzalez 2007: 727-728از آن زمان تاكنون سازمانها و نهادهاي
مختلف محلي و بينالمللي مطالعات گستردهاي را در زمينههاي مختلف مسائل زیستمحيطي
كه در ارتباط با عدالت زیستمحيطي قرار ميگيرد ،انجام دادهاند و نتایج حائز اهميتي نيز
بهدست آوردهاند .مطالعات انجامگرفته نشان ميدهد كه نابرابري درآمدها و تبعيض نژادي،
نهتنها در تعيين محل تأسيسات ،زبالههاي خطرناك بلکه در اجراي قوانين تنظيمكننده
استانداردهاي هوا و آب و دفع مواد زائد وجود دارد ).(Luke Cole&Sheila Foster, 2001: 54-58

مفهوم عدالت محيطزیستي در حقوق داخلي و بينالمللي ،متفاوت است .ولي این مقاله به
جنبه بينالمللي آن توجه ميكند .اساس عدالت زیستمحيطي در حقوق داخلي بر مبناي
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حقوق خصوصي است و در برخي موارد موجب مسئوليت كيفري براي خاطيان ميشود كه با
وضعيت آن در سطح بينالمللي تفاوت دارد .عدالت زیستمحيطي در سطح بينالمللي در
ارتباط تنگاتنگ با حقوق بشر قرار ميگيرد و ناظر بهحق حيات ،بهداشت و یکپارچگي فرهنگي؛
حق برخورداري از محيطزیست سالم؛ حق برخورداري از خودمختاري و حق رهایي از تبعيضات
نژادي ميشود ).(Gonzalez, 2007: 583-626
بنابراین ،اسکان افرادي از یك نژاد یا قوم در مکانهایي كه از آلودگي باالتري برخوردارند
یا انباشت مواد سمي و آلوده در نزدیکي شهرها یا محيطهایي كه افراد یك نژاد یا قوم خاص
زندگي ميكنند از مصادیق تبعيض نژادي محسوب ميشود .الزم به گفتن است كه براي
پيشرفت و توسعه یك كشور ،توسعه صنعتي اجتنابناپذیر است و این خود موجب بروز
آلودگيهاي زیستمحيطي است .یکي از اهداف عدالت زیستمحيطي ،ارتقاي توزیع برابر
امکانات زیستمحيطي و تضمين این اصل است كه به هيچ جامعهاي بهطور نامتناسب،
زیانهاي زیستمحيطي تحميل نشود ).(Gonzalez, 2006: 345-378
در این رابطه یکي از نویسندگان اظهار ميدارد« :عدالت زیستمحيطي به محيطزیست
بهعنوان یك كاالي اجتماعي تأكيد دارد ،نه یك دارایي یا كاالي صرفاً اقتصادي .درواقع ،تمركز
چه در حال و چه در آینده بر روي تخصيص متناسب مزایا و مسئوليتهاي اجتماعي است كه
این نيازمند توزیع عادالنه امکانات رفاهي محيطزیست و خطرات زیستمحيطي ،جبران
خسارات و مجازات سوءاستفادههایي كه از محيطزیست ميشود ،ترميم و حفاظت از طبيعت و
تخصيص عادالنه منافع منابع طبيعي است» ).(Shelton, 2003: 9-30

ارتباط تنگاتنگ عدالت زیستمحيطي با مباني حقوق بشر باعث شده است كه عدالت
زیستمحيطي بهعنوان یك نظریه در تحقق عدالت اجتماعي ،براي ارائه راهنمایي جهت توسعه
و اجراي سياست ميتواند كاربرد داشته باشد ) .(Clayton, 2000: 459-474این امر موجب شده
است كه تالش گستردهاي براي تعریف یکسان از عدالت زیستمحيطي صورت گيرد كه در این
راستا آژانس محافظت از محيطزیست ایاالتمتحده

)(EPA

عدالت محيطزیستي را بهعنوان

رفتار منصفانه و محترمانه با كليه مردم ،صرفنظر از نژاد ،رنگ ،مليت ،فرهنگ ،تحصيالت یا
سطح درآمد ،با احترام به توسعه ،تنفيذ و اجراي قوانين و مقررات و سياستهاي زیستمحيطي،
تعریف كرده است .در اینجا «رفتار منصفانه» بهمعني آن است كه به هيچ گروهي از مردم شامل
گروههاي نژادي ،مذهبي و اقتصادي ،نباید سهم نامناسب از اثرات منفي زیستمحيطي ناشي از
صنایع ،عمليات شهري و تجاري یا اجراي برنامهها و سياستهاي فدرال ،دولتي ،محلي و
طایفهاي تحميل شود .البته در انگلستان عالوهبر جنبه مذكور ،جنبه دیگري نيز در تعریف
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عدالت زیستمحيطي لحاظ شده است؛ بدین معني كه تمامي جوامع باید به اطالعات و ابزار
مناسب براي مشاركت در تصميمگيريهایي كه بر كيفيت محيطزیست محلي ایشان اثر
ميگذارد ،دسترسي داشته باشند ) .(Nejac, 2004همچنين یکي دیگر از نویسندگان صاحبنظر،
عدالت زیستمحيطي را اینگونه تعریف مينماید« :آن دسته از هنجارهاي فرهنگي و ارزشها،
قواعد ،مقررات ،رفتارها ،سياستها و تصميمگيريها براي حمایت از جوامع پایدار كه مردم
بتوانند متقابالً اعتماد داشته باشند كه محيطزیستشان ایمن ،محافظتشده و در حال پرورش
است» .عدالت زیستمحيطي مبتني بر سه الگوي نظري است :الگــوي فقـدان قـدرت سياسي
و اقتصـادي ،الگــوي تبعيض نــژادي زیست بــومي و الگـوي تحــول در همسایگي .الگــوي
تحـول در همسایگي بر اساس تحـركات ویـژه مهـاجرتي جـوامع (مهـاجرت اجباري) در
ایاالتمتحده است كه علـم اقتصـاد تعيينكننده بـيعـدالتـيهاي زیستمحيطي است
)and Durett, September 2006

 (Mbamaluدر الگوي تبعيض نـژادي زیستبومي گروهها و یا

كشورهاي كوچك عامدانه هدف بيعدالتي زیستمحيطي قرار ميگيرند

(Bullard, 2nd ed, 2001:

) .187-195در الگوي فقدان قدرت سياسي و اقتصادي این موضوع مطرح است كه نابرابري
زیستمحيطي به جوامعي كه فاقد قدرت سياسي و اقتصادي هستند ،تحميل ميشود
).(Mbamalu and Durrett, 2009: 7
براي درك و فهم پدیده عدالت زیستمحيطي تعاریف ارائهشده مناسب است ،ولي براي
فهم بهتر با زمينه یکسان یا مشترك براي رهيافتهاي سياسي ،حقوقي و یا اقتصادي براي
دستيابي بهتمامي موارد بيعدالتي الزم با دستهبندي عدالت زیستمحيطي كه توسط محققان
صورت گرفته است ،نيز آشنا شویم .این تقسيمبندي بر اساس چهار مفهوم سنتي از عدالت
است كه بر مفاهيم ارائهشده توسط عدالت زیستمحيطي داللت ميكند .برمبناي این تفکر،
عدالت زیستمحيطي در چهار بخش دستهبندي شده است .1 :عدالت توزیعي  .2عدالت رویهاي
 .3عدالت اصالحي  .4عدالت اجتماعي .براي فهم بهتر معاني جنبههاي مختلف عدالت
زیستمحيطي باید به تعاریف ارائهشده توسط پژوهشگران مراجعه كرد .در این راستا بـوالرد
عدالت توزیعي را بهعنوان «برابري جغرافيایي» با درنظرداشتن مکان و شکلبندي فضـاي
جـامعه و مجاورت به استفـاده ناخواسته از زمين تعریف كرده است ).)Kuehn, 2000

ارجاع اصول عدالت زیستمحيطي عدالت توزیعي در زماني است كه تأكيد ميشود تمام
مردم از هر نوع تبعيض و نابرابري آزاد هستند و براي محافظت در برابر خاتمهدادن به توليد
مواد و ضایعات آلوده فراخوانده ميشوند .نابرابري توزیعي تنها شامل تهدیدات آلودگي یا زیان
منابع طبيعي نميشود ،بلکه آلودگي صدا ،بو ،بادهاي همراه با هواي آلوده ،نگرانيهاي
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زیباشناختي درباره محيط زندگي ،ترافيك زیاد ،موریانهها و سایر حشرات موذي ،كاهش ارزش
امالك و منافع آن ،آتشسوزي ،تصادفات ،صدمات روحي و سایر عوامل آزاردهنده كه بر كيفيت
زندگي مؤثر است ،بهعنوان ادعاي بيعدالتي توزیعي مطرح ميشود .جنبه دیگر عدالت
زیستمحيطي ،عدالت رویهاي است .ارسطو عدالت رویهاي را بهعنوان وضعيتي كه در آن افراد
از «سهم برابر در حکمراني و تحت حکم بودن» بهرهمندند ،مشخص كرده است كه عدالت در
فرایند تصميمسازي یکي از جنبههاي آن است .این جنبه از عدالت زیستمحيطي كه توسط
یکي از محققان بهعنوان «عدالت رویهاي» بيان شده است و پروفسور كاسوان از آن بهعنوان
«عدالت سياسي» یاد ميكند ،بدین معني است كه دستيابي به عدالت زیستمحيطي نيازمند
تغييرات دیناميك سياسي است كه ماحصل آن موجب ميشود تا تمام گروهها در فرایند
تصميمسازي تحت رفتار عادالنه قرار گيرند .باید در نظر داشت كه ماحصل عادالنه مهمتر از
مورد عمل عادالنه قرارگرفتن در فرایند تصميمسازي است .دولتها باید مجبور به جمعآوري و
موشکافي دادهها درباره زیانهاي وارد بر محيطزیست و بهداشت عمومي باشند و به شکلگيري
فرایند تصميمسازي با نتيجه منصفانه كمك كنند.
عدالت اصالحي سومين جنبه عدالت زیستمحيطي است كه شامل عدالت در مسير اجراي
مجازات براي قانونشکنان است ،زماني كه زیاني بر افراد و جوامع تحميلشده است .ارسطو به
این جنبه از عدالت بهعنوان «جبران» كه«بر طرفين بهطور یکسان اعمال شود و تنها پرسيده
شود آیا كسي عملي انجام داده و دیگري اشتباه را تحمل ميكند و آیا كسي عملي انجام داده و
دیگري زیان را تحمل ميكند» كه اگر چنين است وضعيت قرباني به حالتي كه قبل از وقوع
رفتار ناعادالنه وجود داشته است ،اعاده شود.
عدالت اصالحي شامل مفهوم «عدالت كيفري»« ،عدالت جبراني»« ،عدالت اعادهكننده» و
«عدالت مبادلهاي» ميشود .چهارمين جنبه از عدالت زیستمحيطي ،عدالت اجتماعي است كه
بهعنوان مزیتي در جنبههاي مختلف عدالت است؛ بشر را به سمت استفاده از تمام تالشش براي
استقرار وضعيت عادالنهتر در اجتماع (كه در آن نيازهاي مردم كامالً دیدهشده) سوق ميدهد.
مصداق عدالت اجتماعي عبارت است از اینکه اعضاي هر طبقه و قشري ،منابع و قدرت كافي
براي زندگي برازنده بر اساس حقوق بشر و مطابق با كرامت انساني داشته باشند و دیگر آنکه
طبقات ممتاز ،هر كه باشند ،جوابگوي جامعه وسيعتري به دليل استفاده از امتيازاتشان باشند.
طبقهبندي باال راهحلي براي شناسایي «عدالت» در مفهوم عدالت زیستمحيطي است؛ بدین
ترتيب كه با تحقق یکي از جنبههاي ذكرشده ،دستيابي به عدالت زیستمحيطي باورپذیر
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خواهد شد ،همانطور كه زیرپاگذاشتن یکي از جنبهها موجب بيعدالتي زیستمحيطي
ميشود.
 .3-1محیطزيستگرايي در تقابل با عدالت زيستمحیطي
شاید بتوان گفت كه آشکارترین پيامد منفي زیستمحيطي در تجارت آزاد بين كشورهاي
توسعهیافته و كشورهاي درحالتوسعه ،صادرات مواد زائد خطرناك و صنایع آلودهكننده به

كشورهاي درحالتوسعه توسط كشورهاي پيشرفته است .در سال  ،1991لورنس سامرز
اقتصاددان ارشد بانك جهاني ،در یادداشتي بحثبرانگيز دالیل ضرورت تشویق كشورهاي
پيشرفته توسط بانك جهاني به صادرات صنایع آلودهكننده به كشورهاي درحالتوسعه را ترسيم
كرد .سامرز سه دليل براي حمایت از این سياست ارائه كرد :نخست آنکه از آنجایيكه
هزینههاي ناشي از آلودگي عموماً بر اساس درآمد ازدسترفته بهواسطه مرگ زودهنگام یا
بيماري مزدبگير ،محاسبه ميشود ،درآمد ازدسترفته بر واحد آلودگي در اثر مرگ یك كارگر
در كشورهاي درحالتوسعه بسيار كمتر از درآمد ازدسترفته بر اثر مرگ كارگر در كشورهاي
پيشرفته است .دوم آنکه از آنجایيكه هزینههاي نهایي و فزاینده آلودگي دركشورهاي كمتر
آلوده نظير كشورهاي آفریقایي از مناطق با آلودگي باال بسيار كمتر است ،انباركردن مواد آلوده
در این كشورها منطقيتر است و درنهایت تقاضا براي محيطزیست پاك در كشورهاي فقير با
مرگومير باال ،بهاحتمالزیاد كمتر است .وي كه در حال حاضر دبير خزانهداري در سازمان
اداري كلينتون است ،بدون درنظرگرفتن و اهميت دادن به عدالت توزیعي ،تأكيد كرده كه بانك
جهاني باید افزایش صادرات مواد آلوده را به كشورهاي كمتر توسعهیافته ترغيب كند« :من
معتقدم كه منطق اقتصـادي پشت دامپينگ یك محموله مـواد سمي در كشورهاي با درآمد كم
بيعيب و نقص است را باید آن را قبول كرد» ) .(Economist, Feb. 8, 1992: 66در حد فاصل
سالهاي  1978تا  1998سرانه توليد زباله در كشورهاي صنعتي تا سه برابر افزایش یافته است
) .(See United Nations Development Programبرنامه زیستمحيطي سازمان ملل تخمين زده كه
ساالنه در حدود  440ميليون تن از مواد سمي در سطح جهان توليدشده است و تقریباً ده

درصد این مقدار از مرزهاي بينالمللي صادرشده است (.)French, 2000: 74
بدین ترتيب ،رفتار شركتهاي چندمليتي در كشورهاي درحالتوسعه ،محيطزیستگرایي
را بهعنوان شکل جدیدي از امپریاليسم معرفي ميكند كه بر اساس آن كشورهاي پيشرفته و
ثروتمند ،سياستها و اولویتهاي زیستمحيطي را براي كشورهاي فقير و درحالتوسعه تعيين
ميكنند .بدین معني كه از دو شالوده حقيقي براي تحقق این امر استفاده ميشود؛ از یکسو
كشورهاي ثروتمند مدعي هستند كه حفاظت از محيطزیست در كشورهاي درحالتوسعه
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یكرویه مصنوعي و غيرواقعي است كه ميتوان از آن صرفنظر كرد و از طرف دیگر معتقدند كه
كشورهاي صنعتي و غني عموماً نقش رهبري در محافظت از محيطزیست جهاني را برعهده
دارند .آنها ارتباط بين تجارت آزاد و حفاظت از محيطزیست و عدالت اجتماعي را مبهم جلوه
ميدهند .این واقعيت با رفتار نهادینه برخي از شركتهاي چندمليتي به اثبات ميرسد و در
عمل منجر به این واقعيت شده كه ایجاد چنين تفکري در مقامات كشورهاي جهان سوم یعني
تجمالتيبودن حفاظت از محيطزیست براي كشورهاي فقير موجب پذیرش صنایع آلودهكننده و
مواد آالینده توسط این كشورها شده است .همچنين در این كشورها محافظت از محيطزیست
بهعنوان مانعي براي توسعه و نيازهاي فوري اقتصادي كشور كه با نيازهاي فوري فقيران مرتبط
نميباشد ،شناخته ميشود .سازمانهاي غيردولتي و جنبشهاي مردمي در كشورهاي
درحالتوسعه با قراردادن مسائل زیستمحيطي در مفاد نابرابريهاي بينالمللي و مبارزه براي
عدالت اجتماعي ،رهيافتهاي فنساالرانه كشورهاي توسعهیافته را به چالش كشيدهاند

(Guha,

).2000: 98-99

در این راستا ،یك كارشناس برجسته محيطزیست از كشوري درحالتوسعه ،استدالل كرده
است كه كشورهاي درحالتوسعه ،سهمي نامتناسب از پيامدهاي زیستمحيطي جهانيشدن را
تحمل ميكنند و این پدیده را بهعنوان تبعيض نژادي زیستمحيطي تعریف كرده است
( .)Vandana, Afsar &Gitanjali Bedi, 1997نظرات این كارشناس توسط مطالعاتي كه به توصيه
برنامه توسعه سازمان ملل متحد انجام گرفته ،حمایتشده است

(See Human Development

) Report 1998و در چارچوب دو مشکل ویژه زیستمحيطي؛ صادرات زبالههاي خطرناك و قطع
درختان جنگلي مورد بررسي قرارگرفته است .براي مثال ،كشور درحالتوسعهاي را در نظر
بگيرید كه داراي منابع نفتي است .در كشورهاي درحالتوسعه معموالً قواعد محيطزیستي
بهخوبي توسعهیافتهاند ،ولي الزماالجرا بودن آنها در پایينترین سطح است .شركتهاي نفتي
براي سود بيشتر از ضعف اجرایي قوانين بهره برده و از روشهایي ارزان بهمنظور استخراج نفت
استفاده ميكنند كه براي محيطزیست پرخطر است .با ایجاد چاههاي آلوده و حجمهاي زیاد از
گاز طبيعي شعلهور ،نشت مواد مضر آغاز ميشود .متعاقباً نتيجه آن آلودگي شدید زمين و
ناایمنبودن آب خواهد بود .حيوانات محلي ميميرند و اعضاي جامعه مشکالت بهداشتي
متنوعي را تجربه ميكنند .این دقيقاً اتفاقي است كه به خاطر استخراج نفت در دریاي خزر رخ
داده است .این دریاچه از نظر ماهيگيري ،آبوهوایي و اقتصادي براي مردم ساكن در سواحل آن
بسيار مهم است .ورود ساالنه  122هزار تن آلودگي نفتي نظير  304تن كادميم و  34تن سرب
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موجب افزایش آلودگي دریاي خزر است .با توجه به اینکه  16نوع از مشتقات نفتي سرطانزا
ميباشد ،خطري كه ساكنين سواحل آن را تهدید ميكند قابل اهميت خواهد بود.
یکي از كشورهاي حاشيه دریاي خزر ،بدون درنظرگرفتن منافع زیستمحيطي سایر
كشورها و بدون درنظرگرفتن استانداردهاي الزم براي حفاظت از محيطزیست در قبال مواد
آلودهكنندهاي كه به آنها اشاره شد ،اقدام به استخراج نفت در دریاي خزر كرده است .با
درنظرگرفتن اثرات زیانبار عمليات استخراج نفت بر روي ماهيگيري و سالمت مردمي كه در
سواحل دریا زندگي ميكنند ،ميتوان به صراحت ادعا كرد كه یك بيعدالتي زیستمحيطي در
دریاي خزر در حال وقوع است .رفتارهاي مشابهي در دهههاي اخير در نقاط مختلف جهان رخ
داده است براي مثال در آگوست  ،2006یك كمپاني هلندي با درآمد ساالنه معادل  28ميليارد
دالر 500 ،تن مواد سمي را در ساحل ایووري در غرب آفریقا دفن كرد؛ تنها به این دليل كه
نميخواست مبلغ  250هزار دالر بابت امحاي آن در هلند بپردازد .در نتيجه آن و در اثر تنفس
آلودگي ناشي از آن ده نفر مردند 69 ،نفر در بيمارستان بستري شدند و نزدیك به صد هزار نفر
به مراقبتهاي بهداشتي نياز پيدا كردند

)(Dixon Norm, Green Left Weekly, January 26, 2007

و یا در گزارشها آمده كه یك كمپاني پالستيك در تایوان كه قادر نبود مکاني را براي
معدومكردن ضایعات جيوه پيدا كند ،مواد آلوده را با كشتي به كامبوج صادر كرد كه در یك
چاله روباز ریخته شد و یك كارگر محلي در اثر آلودگي ناشي از آن كشته شد و سالمت آب
مصرفي اهالي مورد تهدید قرار گرفت.
البته تنها تجارت غيرقانوني مواد آالینده نيست كه سالمت مردم كشورهاي درحالتوسعه
را بهخطر مياندازد ،بلکه توسعه تجارت قانوني مواد قابل بازیافت نيز از عوامل قابلتوجه هستند
) .(Kitt, 1995: 485-488صادرات مواد زیانبار براي بازیابي ،نزدیك به  90درصد از مجموع كل
صادرات مواد زیانبار از كشورهاي پيشرفته را تشکيل ميدهد كه ميتواند بهاندازه مواد آلوده،
مضر باشد .درحاليكه بازیابي بهطوركلي بهعنوان یك عمل سودمند براي محيطزیست محسوب
ميشود ،برخي عمليات بازیابي در كشورهاي درحالتوسعه بهشدت زیانبار هستند و دليل آن
مدیریت نامناسب آالیندهها و فقدان محافظت مناسب از كارگران است .براي مثال ،ميليونها
باتري اتومبيل كارشده از ایاالتمتحده به برزیل ،چين ،هند و آفریقاي جنوبي حمل شده است
كه براي بازیابي سرب دوباره ذوب شوند ).(French, 2000: 81
بدون تجهيزات محافظتي مناسب ،كارگران در معرض سطح خطرناكي از سرب قرار
ميگيرند كه موجب سردرد ،گرفتگي عضالت شکم ،سرگيجه و درد كليه ميشود .صدمات
جديتري نيز نظير ضایعات كليوي ،مشکالت باروري و اختالالت مغزي در كودكان ميتواند به
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دليل قرارگرفتن طوالنيمدت در معرض این مواد ،حاصل شود

)2000: 86

 .(French,به دليل

فقدان زیرساختهاي اداري و حقوقي مناسب براي انهدام مواد آلوده در كشورهاي
درحالتوسعه ،سالمتي و بهداشت جامعه با خطر بيشتري مواجه هستند

)1995: 491

.(Kitt,

جایگاههاي تخليه این مواد اغلب در مراكز پرجمعيت فقيرنشين قرار دارند و مردم فقير وقتي
براي یافتن اقالمي براي فروش یا استفاده ،در زبالهها كاوش ميكنند ،در معرض مواد زیانبار
قرار ميگيرند ).(Kitt, 1995: 492
عالوهبر تمامي اینها ،باید آلودگي سطح زمين ،نفوذ آلودگي به آبهاي زیرزميني و
رودخانهها ،تأثير آن بر آبزیان و حتي تأثير بر هواي مناطق مورد اشاره را اضافه كرد .البته
عالوهبر محيطزیستگرایي از این سياست كشورهاي پيشرفته با عنوان «امپریاليسم
زیستمحيطي» و یا اكوامپریاليسم نيز یاد ميكنند كه بهمعني تحميل استراتژي نگهداري و
كنترل منابع آلودگي توليدشده به كشورهاي فقير و درحالتوسعه توسط كشورهاي ثروتمند و
توسعهیافته است؛ هرچند با ترجيحات زیستمحيطي و اقتصادي و اولویتهاي آن در كشورهاي
درحالتوسعه متضاد باشد .همچنين به فروش محصوالت به قيمتي كه كشورهاي درحالتوسعه
از پس هزینههاي تحميلشده براي جلوگيري از زیانهاي زیستمحيطي در حين فرآیند توليد
بر نيایند دامپينگ محيطي 1ميگویند .آیا یك سازوكار بازدارنده طبيعي در این بازار تجارت
جهاني آشفته وجود دارد؟

 .2عدالت زيستمحیطي در اسناد منطقهاي و بینالمللي
مطالب این بخش را در دو مبحث پي ميگيریم:
 .1-2عدالت زيستمحیطي در اسناد منطقهاي
برخي از محيطزیستگرایان یك مفهوم جامعهشناختي را مدنظر دارند كه به اصطالح به آن
«در حياط خلوت من نه» گفته ميشود كه مستلزم بهرسميتشناختن این واقعيت است كه
مواد زائد و خطرناك ،مکانهاي انباشت زباله و همچنين صنایع آلودهكننده ،بهناچار باید در
«حياطخلوت» شخص دیگري جاگذاري شود .بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند كه
حياطخلوت چه كسي باید محل دفن زبالههاي خطرناك و صنایع آلودهكننده باشد .بوالرد بر
اساس تجزیهوتحليلهاي اجتماعي به این موضوع دست ميیابد كه نگهداري یا دفن اغلب
اینگونه مواد در اطراف جوامع فقير ،رنگينپوست و ضعيف ،بيش از حومه مناطق مرفهنشين
است و همچنين ميافزاید كه این امر در حال تکرار است.
1. Environmental Dumping
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در ابعاد بينالمللي نيز افزایش نابرابري ميان كساني كه دسترسي به منابع سالم و تميز
دارند و كساني كه ندارند ،مشاهده شده است .نابرابري در برخورداري از طبيعت سالم ممکن
است منتج از شرایط تاریخي ،روابط تجاري و اقتصادي عصر حاضر یا فقدان مقررات مناسب و
كافي دولتي در این زمينه باشد .حتي برخي بر این عقيدهاند كه عدالت زیستمحيطي در مورد
جمعيتهاي كممقدار یا اقليتها ،الزماالجرا نيست ،درصورتيكه هدف عدالت زیستمحيطي
جلوگيري از اثرات تخریبي مواد مضر حتي بر جمعيتهاي اندك است

)2000

.(Bullard,

كشورهاي درحالتوسعه ،بهویژه كشورهاي آفریقایي همواره مقصد مواد آلودهكننده و خطرناك
بودهاند .به همين دليل ،بررسي فعاليتهاي بينالمللي كه براي جلوگيري یا كنترل واردات مواد
زائد و آلودهكننده صورت گرفته است ،ضروري بهنظر ميرسد.
تعداد معاهدات منطقهاي بهمنظور حفاظت از محيطزیست كه همزمان به رعایت موازین
حقوق بشر نيز تأكيد داشته باشد ،بسيار اندك است و در اكثر معاهدات منطقهاي و بينالمللي،
بيشتر بر حفاظت از محيطزیست تأكيد شده و به اثرات زیانبار تخریب آن بر انسانها اشارهاي
نشده است .البته تعداد اند كي از معاهدات هستند كه برخورداري از محيطزیست سالم را حق
انسانها دانستهاند .موضوع مهمي كه در تمامي معاهدات مطرح است ،بحث ضمانت اجراي آن

براي طرفين معاهده است كه سازوكار این امر باید در معاهده پيشبيني شود .منشور آفریقایي
حقوق بشر و مردم یکي از معاهدات منطقهاي است كه داراي سازوكار مناسب براي تحقق
حقوق پيشبينيشده در آن است .دولتهاي عضو در سازمان سابق وحدت آفریقا و اتحادیه
آفریقاي فعلي در شانزدهمين جلسه عادي خود به تاریخ  17تا  20جوالي  1979در شهر
مونروویا در كشور ليبریا با یادآوري تصميمات مجمع یكصدوپانزدهم سران دولتها براي
آمادهسازي پيشنویس اوليه منشور آفریقایي حقوق بشر و مردم و با درنظرگرفتن اساسنامه
سازمان سابق وحدت آفریقا ،این منشور را آماده كردندكه در سال  1981به تصویب رسيد.
منشور موردنظر دو بخش و درمجموع شش فصل دارد .بخش نخست با عنوان «حقوق و
وظایف» است كه شامل دو فصل است .عنوان فصل اول «حقوق بشر و مردم» نام دارد كه در
مواد مختلف این فصل با تأكيد بر حق برخورداري از بهداشت و سالمتي ،عدم تبعيض و حق
مشاركت در تصميمگيري براي مردم ،یکي از جنبههاي عدالت زیستمحيطي؛ یعني عدالت
توزیعي را مدنظر قرار داده است .در ماده  21این منشور به حق استفاده برابر از ثروت و منابع
طبيعي هر كشور توسط مردم آن تأكيد شده است .در ماده  24بر حق برخورداري مردم از یك
محيطزیست رضایتبخش و مناسب براي توسعه تأكيد شده است و در ماده  26از تمامي
دولتها خواستهشده كه با تضمين استقالل دادگاهها ،نهادهایي را تشکيل دهند تا براي كمك
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به مردم جهت طرح دعوي در خصوص پایمال شدن حقوقي كه در این منشور براي ایشان
ذكرشده ،اقدام كنند .در فصل اول منشور آفریقایي حقوق بشر و مردم باوجود اینکه بهطور
مستقيم به عدالت زیستمحيطي اشاره نشده است ،ولي به همه دولتهاي عضو براي برقراري
اجزاي عدالت زیستمحيطي یعني عدالت توزیعي ،عدالت رویهاي و عدالت اجتماعي تأكيد شده
است و از دولتها درخواست شده نهادهایي براي رسيدگي به بيعدالتي در زمينههاي ذكرشده
تشکيل دهند.
فصل دوم بخش نخست با عنوان «وظایف» ،به وظيفه هر فرد در قبال جامعه و خانواده بر
اساس این منشور اشاره ميكند .بخش دوم با عنوان «تدابير حفاظت» شامل چهارفصل است كه
فصل اول با عنوان «ایجاد و سازماندهي كميسيون آفریقایي حقوق بشر و مردم» نحوه ایجاد
كميسيون را براي ترویج و حفاظت از حقوق مردم تشریح ميكند .فصل دوم تحت عنوان
«دستور كميسيون» وظایف كاري یا عملکرد كميسيون را تشریح ميكند و در فصل سوم با
عنوان «آیين دادرسي كميسيون» به نحوه رسيدگي به شکایات و دادرسي ميپردازد و سرانجام
در فصل چهارم با عنوان «اصول قابل اجرا» قوانين بينالمللي كه كميسيون با الهام از آنها عمل
كند ،معرفي شدهاند .مقصود این مقاله بررسي این منشور نيست ،ولي از مطالعه آن ميتوان
فهميد كه بخش قابلتوجهي از مقررات منشور به سازوكار اجرایي آن اختصاصیافته و
كميسيون آفریقایي حقوق بشر و مردم بهعنوان ركن نظارتي منشور معرفي شده است.
پيمان دیگري كه در حفاظت از محيطزیست در منطقه آفریقا منعقد شده است ،پيمان
باماكو()1

است .عنوان كلي پيمان «كنوانسيون باماكو در ممنوعيت واردات و كنترل تحركات

فرامرزي و مدیریت مواد آلوده خطرناك به آفریقا و داخل آن» است .معاهده باماكو شامل
اقدامات تدافعي براي جلوگيري از ورود مواد آلوده به آفریقا است .معاهده باماكو به همراه
منشور آفریقایي حقوق بشر و مردم بر اجراي اجزاي عدالت زیستمحيطي ،یعني عدالت
توزیعي ،عدالت رویهاي ،عدالت اصالحي و عدالت اجتماعي تأكيد دارند كه خود گواه این است
كه در قاره آفریقا به عدالت زیستمحيطي در حد یك ایده ،فکر شده است.
در این معاهده از اعضا خواسته شده است تا تعهدات این كنوانسيون را در مورد مجرمان و
متخلفان از طریق حقوق ملي یا بينالمللي رسيدگي كنند .در ماده  20براي حلوفصل
اختالفات توصيه شده كه از روشهاي صلحآميز نظير مذاكره استفاده شود ،در غير این صورت
طرفين ميتوانند به دیوان بينالمللي دادگستري یا كميسيون داوري مراجعه كنند .در پيوست
شماره  5كنوانسيون درباره شرایط كميسيون داوري صحبت شده است .ولي درعينحال
كشورهاي درحالتوسعه براي قبول این نوع مواد از جانب كشورهاي پيشرفته ،زیر فشار
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ميباشند .بنابراین درباره الزامآوربودن این معاهده براي كشورهاي عضو تا همين حد ميتوان
گفت كه باوجود الزماالجرا شدن این كنوانسيون در سال  ،1998همانطور كه پيشتر اشاره
شد ،در سال  2006یك شركت هلندي در غرب آفریقا مواد سمي را دفن كرد كه خسارات
جاني هم در برداشت به همين دليل عدالت محيطزیستي قابلدرك خواهد بود.
كنوانسيون دیگري كه در آن به حق برخورداري از محيطزیست سالم براي انسانها تأكيد
شده است ،پروتکل سانسالوادور است .پروتکل الحاقي به كنوانسيون آمریکایي حقوق بشر در
زمينههاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در سال  1988تصویب شد .در ماده  2این كنوانسيون،
تأكيد بر تصویب قوانين داخلي شده است كه تضمينكننده حقوق در نظر گرفتهشده براي
انسان ها در این پروتکل باشد .در زیر بند پنجم ماده هفت بر بهداشت و ایمني محل كار و در
زیر بند ششم بر ممنوعيت كار در شرایط خطرناك و كارهایي كه به ایمني و بهداشت افراد زیر
 18سال خدشه وارد ميكند ،تأكيد شده است .در ماده  11به حق برخورداري از محيطزیست
سالم اشارهشده است .در مجموع ،در مواد مختلف این پروتکل بر حق مردم از برخورداري از
عدالت اجتماعي نظير حق بهداشت ،حق تحصيل ،حق برخورداري از امنيت اجتماعي ،حق در
اختيار داشتن شغل مناسب و حق مردم در برخورداري از عدالت توزیعي نظير توزیع مناسب
ثروت ملي و تأمين نيازهاي ذكرشده تأكيد شده است كه اینها خود از اجزاي عدالت
زیستمحيطي ميباشند .بنابراین ميتوان مدعي شد كه در این پروتکل بهطور غيرمستقيم بر
اجراي عدالت زیستمحيطي تأكيد شده است .براي تضمين اجراي پروتکل در ماده  19مقرر
كرده است كه كليه دولتها موظف هستند گزارشهاي دورهاي خود را درباره اقداماتي كه براي
تضمين احترام به حقوق مطروحه در این پروتکل انجام دادهاند ،به مجمع عمومي سازمان
كشورهاي آمریکایي ارائه كنند كه در گزارشهاي این مجمع تخلفات دولتها ارائه ميشود.
البته ضمانت اجراي این پروتکل در حد گزارشهاي ذكرشده است و در پروتکل به نحوه
رسيدگي به موارد نقض آن اشارهاي نشده است.
 .2-2عدالت زيستمحیطي در اسناد بینالمللي
پس از انقالب صنعتي و توسعه تمدن و شهرنشيني ،محيط زندگي پيرامون افراد تغيير كرد و
فعاليتهاي صنعتي و غيرصنعتي كه براي ارتقاي سطح زندگي مردم انجام شد (نظير اختراع
اتومبيل) و همچنين ایجاد زمينه استفاده بيشتر از منابع طبيعي و فعاليتهایي كه عدهاي براي
سودآوري بيشتر انجام ميدهند ،مشکالتي را براي مردم و محيطزیست پدید آورد .در سطح
بينالمللي نيز گسترش صنعت و پيشرفت فناوريهاي مختلف موجب آلودگيهاي
زیستمحيطي در سطح كره خاكي شد؛ بهگونهاي كه هيچ كشوري نميتوانست خود را از این
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آلودگيها و تخریب محيطزیست مصون نگه دارد .این امر موجب بسط همکاريهاي بينالمللي
براي حفاظت از محيطزیست شد .پرسش این است كه چرا براي نظام بينالملل جنبه عدالت
زیستمحيطي قائليم؟ ریشههاي این بحث را باید در جنبش حقوق مدني و بهویژه تصویب
قانون حقوق مدني  1964آمریکا دانست .در واقع ،برخي از نویسندگان حقوق بينالملل
معتقدند كه اگر عدالت زیستمحيطي از جنبه داخلي در داخل یك كشور مثل آمریکا ميتواند
در قالب یك نظام حقوقي به منصه ظهور برسد ،چرا چنين نظامي در سطح بينالمللي نتواند
تحقق یابد؟ امروزه در بسياري از كشورهاي جهان ،قوانين داخلي براي مقابله با آسيبهاي
ایجادشده ناشي از تخطي استانداردهاي زیستمحيطي و ایجاد روند قضایي براي منع تکرار آن
و جبران خسارت وارده سازوكارهایي بهوجود آوردهاند .حقوق بينالملل نيز همانند حقوق
داخلي در پي ایجاد یك سيستم تکاليف و اختيارات براي دولتها راجع به عدالت
زیستمحيطي است .در این چارچوب ،مقوله عدالت زیستمحيطي در مقابل احترام به حاكميت
ملي ،براي حاكميت حدود و تکاليفي قائل است .بر این اساس ،حتي اعمال دولتها در داخل
مرزهایشان چنانچه عواقب سوء فراملي داشته باشد براي آنها مسئوليت در پي دارد ،اما مسئله
اینجاست كه نظام فعلي حقوق بينالملل ،بهعنوانمثال براي مقابله با اقدامات زیانآور
شركتهاي چندمليتي در داخل سرزمين دولتهاي دیگر ،فاقد مقررات یا دستكم سازوكارهاي
الزم براي ضمانت اجرا است .بنابراین ،واداركردن این شركتها به رعایت استانداردها دشوار
ميگردد ،زیرا شركتهاي مذكور یا بهعبارتدیگر شركتهاي مادر مدعي هستند كه آثار سوء
عملکرد شركتهاي تابعه در كشورهاي دیگر یا كشورهاي جهان سوم متوجه آنها نيست .بدین
ترتيب ،فقدان یك نظام حقوقي ناظر بر عدالت زیستمحيطي در نظام بينالملل طرفداران این
عدالت را به سمت ایجاد نظامي بهویژه با رویکرد حقوق بشري سوق داده است .در واقع ،آنها در
پي یافتن راهحل یا ایجاد یك سازوكار حقوقي كارامد براي پيشگيري یا مقابله با تخریبها و
آسيبهاي زیستمحيطي هستند .بدیهي است به دليل اینکه اندیشه ایجاد یك نظام حقوقي
ناظر بر عدالت زیستمحيطي در نظام بينالمللي ریشه در تحوالت جنبش مدني آمریکا دارد؛
تحوالتي كه منشأ الگوبرداري براي طرفداران عدالت زیستمحيطي شد .در این رابطه،
فعاليتهاي سازمان ملل متحد قابلتوجه بوده است .سازمان ملل متحد در بدو تأسيس خود
كمتر به مسائل محيطزیست توجه داشت و توجه سازمان بيشتر معطوف بود به اكتشاف و
استفاده از منابع طبيعي و تضمين اینکه كشورهاي درحالتوسعه بر منابع خود تسلط داشته
باشند .در دهه  60ميالدي قراردادهایي براي جلوگيري از آلودگي دریاها ،بهویژه در برابر
آلودگيهاي نفتي به امضا رسيد .افزایش شواهد محکم در رابطه با زوال محيطزیست كه در
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مقياس جهاني وجود داشته و دارد موجب شد تا جامعه بينالمللي درباره تأثير توسعه بر
زیستبوم كره زمين و سالمت و رفاه انساني توجه ویژه مبذول كند .براي نخستينبار در
كنفرانس محيطزیست سازمان ملل كه در استکهلم برگزار شد ،رابطه بين توسعه اقتصادي و
نتایج مخرب آن بر محيطزیست در دستور كار بينالمللي قرار گرفت .برنامه محيطزیست
سازمان ملل كه توسط دولتها و پس از كنفرانس استکهلم تأسيس شد تا به امروز ،كارگزاري
اصلي جهان در زمينه محيطزیست است .باوجود تالشهاي بينالمللي كه به تصویب معاهداتي
بينالمللي در زمينه بيابانزدایي ،حفظ الیه ازون و كنترل نقلوانتقال پسماند منجر شد ،زوال
محيطزیست بهعنوان چالشي جدي در عرصه بينالمللي باقيمانده است .مجمع عمومي سازمان
ملل كميسيون جهاني محيطزیست و توسعه را در سال  1983تشکيل داد كه فعاليتهاي
بسياري در زمينه توسعه و استفاده از منابع اقتصادي به همراه محافظت از محيطزیست را
سازمان داده است .در این راستا ،سازمان ملل متحد معاهداتي را بهوجود آورده كه نخستين آن
كنوانسيون تاالبهاي داراي اهميت بينالمللي است كه در سال  1971توسط یونسکو ایجاد شد
و تقریباً آخرین آن در سال  2002توافقنامه آسهآن درباره آلودگي فرامرزي ناشي از دود است.
در بين این دو معاهده 15 ،توافقنامه و كنوانسيون به ابتکار سازمان ملل متحد تأسيس شده
است .اغلب موافقتنامههاي بينالمللي محيطزیست نظير بيانيه نهایي كنفرانس ریو و دستور
كار  21توجه ویژه به مسئوليت دولتها در حفاظت از محيطزیست داشتهاند .در سال 1992
كنفرانس ملل متحد درباره محيطزیست و توسعه ) (UNCEDدستور كار  21را ارائه كرد كه
یك برنامه اجرایي است كه بهطور داوطلبانه قابل پيادهسازي است ،ولي الزامآور نيست .قواعد
هلسينکي در سال  1966تأكيد ميكند كه «جلوگيري از هر نوع جدیدي از آلودگي آبها و یا
هر افزایش در سطح فعلي آلودگي كه منجر به زیان قابلتوجه در آبهاي مشترك بين كشورها
شود»؛ وظيفه دولتهاي عضو است .در ماده  3قواعد مونترال در خصوص اجراي حقوق
بينالملل در آلودگيهاي فرامرزي بيان ميكند« :دولتها متعهد به جلوگيري و كاهش
آلودگي هاي فرامرزي و مراقبت از آن هستند ،بنابراین نباید منجر به خسارت به محيطزیست و
سرزمين دولت دیگر شود» .همچنين ماده  30اساسنامه حقوق و وظایف اقتصادي دولتها
مصوب قطعنامه  3281جلسه  29مجمع عمومي سازمان ملل مقرر ميدارد« :صيانت و ارتقاي
محيطزیست براي نسلهاي فعلي و آینده مسئوليت تمامي دولتهاست .تمام دولتها باید براي
تأسيس سياستهاي مربوط به محيطزیست و توسعه كشورشان در هماهنگي با چنين
مسئوليتي تالش كنند .سياستهاي زیستمحيطي تمام دولتها باید تسهيلكننده باشد و
نسبت به توسعه بالقوه كشورهاي درحالتوسعه چه در حال و آینده ،اثر مخالف نداشته باشد.

 50مفهوم عدالت زیست محيطي و انعکاس آن در اسناد منطقهاي و بينالمللي
تمامي دولتها براي تضمين فعاليتها در سيستم قضایي خود یا كنترل عدم ایجاد خسارت در
محيطزیست سایر كشورها و یا نواحي ماوراي محدوده قضایي ملي آنها مسئوليت دارند .تمام

دولتها باید در یك نرم و قاعده بينالمللي در حوزه محيطزیست همکاري كنند» .كوفي عنان
دبيركل اسبق سازمان ملل در  31ژانویه  1999در مجمع اقتصاد جهاني داووس در سوئيس از
رهبران تجاري جهان خواست براي كمك بيشتر به محافظت از حقوق بشر ،معيارهاي كار و
محيطزیست به توافق جهاني بپيوندند .همچنين وي در باره محيطزیست موارد زیر را از محافل
تجاري جهان خواستار شد:
الف) پشتيباني از دیدگاه احتياطآميز و پيشگيرانه نسبت به دشواريهاي محيطزیست؛ ب)
ترویج مسئوليتپذیري بيشتر نسبت به محيطزیست؛ ج) تشویق به ساخت و استفاده از
فناوريهاي مناسب محيطزیست.
در مركز تالشهاي بينالمللي براي رسيدگي به مسئله تغييرات آبوهوایي ،كنوانسيون
بنيادي سازمان ملل متحد درباره تغيير آبوهوا ) (UNFCCCو پروتکل كيوتو قرار دارد .این دو
معاهده نشاندهنده واكنشهاي بينالمللي به این پدیده ناگزیر است كه تغييرات آبوهوایي
نامطلوب در حال وقوع است كه بارها بهوسيله هيئتهاي نمایندگي تأیيد شده است و علت
اصلي آن فعاليتهاي صنعتي كشورهاي توسعهیافته است.
پروتکل كيوتو هدفهاي الزامآور حقوقي در زمينه ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي براي
كشورهاي صنعتي تعيين و سازوكارهایي نوآورانه براي كمك به این كشورها در تحقق این
هدفها ایجاد كرد .پروتکل كيوتو براي كمك به كشورهاي صنعتي در تحقق هدفهاي الزامآور
خود و ترویج و حمایت از توسعه پایدار در كشورهاي درحالتوسعه ،سه سازوكار نوآورانه ،یعني
سازوكار توسعه پاك ،اجراي مشترك و تجارت گازهاي گلخانهاي را تصویب كرد .پروتکل كيوتو
براي حمایت از اجراي این سازوكارها و پشتيباني از تبعيت كشورهاي صنعتي از اهداف پروتکل
در زمينه كاهش انتشار گازها ،فرایندهاي گزارشدهي و بررسي كنوانسيون را تقویت و نظام
پایگاههاي دادههاي الکترونيکي ،موسوم به بایگانيهاي ملي را براي نظارت به معامالت تحت
سازوكار كيوتو ایجاد كرد .پروتکل همچنين كميته تبعيت را ایجاد كرد كه اختيار تعيين و
اعمال عواقب و مجازاتهایي براي طرفهاي متمرد را دارد (مركز اطالعات سازمان ملل متحد
.)www.unic-ir.org
تمامي اینها نشاندهنده یك عزم عمومي براي حفاظت از محيطزیست است؛ هرچند باید
در نظر داشت كه بهجز تعداد كمي از معاهدات چندجانبه كه نهادي را براي نشان دادن تخلفات
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زیستمحيطي تأسيس كردهاند ،قطعنامههاي مجمع عمومي سازمان ملل و سایر معاهدات
درباره محيطزیست در شاخه حقوق نرم قرار ميگيرند و الزامآور نيستند.
اكثر معاهدات موجود به عدالت زیستمحيطي اشارهاي نداشته و به حفاظت از
محيطزیست بسنده كردهاند .در این ميان ،تعداد معاهدات یا كنوانسيونهاي مربوط به محافظت
از مردم در قبال صدمات زیستمحيطي بسيار اندك است .تاكنون  11كنوانسيون با عنوان
«معاهده درباره مواد زائد» تشکيلشده است .یکي از معاهداتي كه اشاراتي به عدالت
زیستمحيطي دارد؛ كنوانسيون بازل است .این كنوانسيون كه در  22مارس سال  1989در
شهر بازل سوئيس امضا شده و در  5مي 1992به مرحله اجرا درآمد ،درباره كنترل نقلوانتقال
فرامرزي مواد زائد خطرناك و نابودكردن آنها است .این كنفرانس از نوع معاهدات سازمان ملل
متحد است و دبيركل سازمان امين آن است .در نشستي كه در  18تا  22سپتامبر 1995
توسط طرفي ن معاهده در شهر ژنو سوئيس برگزار شد ،متمم این كنوانسيون ارائه گردید كه در
آن ممنوعيت فوري نقلوانتقال فرامرزي مواد زائد خطرناك بهقصد دفع دائم آن خواسته شده
است« .ممنوعيت كامل» بهصورت انتخابي براي نقلوانتقال مواد زائد خطرناك و سایر مواد زائد
از كشورهاي توسعهیافته به كشورهاي درحالتوسعه اعمال ميشود .تاریخ  31دسامبر 1997
بهعنوان زماني تعيين ش د كه دیگر پس از آن چنين نقل و انتقالي حتي براي بازیافت و یا
استفاده مجدد از مواد زائد خطرناك نباید انجام گيرد .البته این زمان عمالً استفاده نشد به دليل
اینکه در تعر یف مواد زائد و خطرناك ممکن بود بين طرفين كنوانسيون اختالفاتي بروز كند و
حتي در مواردي كه به تعریف یکسان هم دست یابند ،اقتدار و صالحيت قضایي كنوانسيون
مورد تردید قرار گيرد .البته كنوانسيون بازل سندي بينالمللي است كه چارچوبي براي تنظيم و
كنترل یا منع حملون قل فرامرزي مواد زائد خطرناك معرفي كند هرچند كه نياز است تا تعریف
شفافتري از این نوع مواد خطرناك به عمل آید .كنوانسيون بازل ،حقوق و تعهدات دولتها با
رعایت احترام متقابل در رابطه با نقلوانتقال مواد زائد خطرناك از مرزهاي كشورها را به
رسميت شناخته است .همچنين یك سازوكار بينالمللي براي جلوگيري و پيشگيري از تجارت
غيرقانوني مواد زائد خطرناك ،ایجاد كرده است .قبل از اینکه ممنوعيت كامل صادرات مواد زائد
خطرناك به تصویب برسد ،جنبش صلح سبز ادعا كرده بود كه كنوانسيون فقط یك سيستم
اخطار براي تجارت مواد سمي را ایجاد كرده و قواعد موجود درباره تجارت مواد سمي در
ایاالتمتحده و اروپا كه براي تسهيل تجارت آزاد مواد سمي طراحي شدهاند را جهاني كرده و از
مسمومشدن هوا ،زباله ،خاك و بهخطرافتادن سالمت انسانها ،چشمپوشي كرده است.
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كنوانسيون بازل براي كاهش قاچاق غيرقانوني مواد زائد خطرناك طراحي شده است و
براي محافظت از كشورهاي فقير جهان در قبال تبدیلشدن به زمينهاي دفن این مواد تنظيم
گشته است .برخي از عناصر كليدي كنوانسيون عبارتند از :ممنوعيت صادرات زبالههاي
خطرناك به كشورهایي كه از معاهدان كنوانسيون نيستند؛ مسئوليت براي كشورهایي كه دخيل
در نقلوانتقال زبالههاي خطرناك هستند؛ اصل عدم تبعيض در رابطه با صادرات و اعالم قبلي و
رضایت آگاهانه از كشورهاي دریافتكننده و كشورهاي ترانزیت.
كنوانسيون بازل در ضميمه شماره یك زبالههاي خطرناك را معرفي كرده است و در
ضميمه شماره  3خطرها ،طبقهبندي شدهاند .این موارد بهعالوه سایر زبالهها نظير زبالههاي
خانگي و خاكستر حاصل از سوزاندن زبالههاي خانگي زیر پوشش این كنوانسيون است ،ولي
زبالههاي رادیواكتيو و زبالههاي كشتيها زیر پوشش این كنوانسيون قرار نگرفتهاند .هدف اوليه
كنوانسيون دفع زبالههاي خطرناك با شيوهاي سازگار با محيطزیست بود .در ماده  2این
كنوانسيون ،مدیریت سازگار با محيطزیست زبالههاي خطرناك و سایر زبالهها به اینگونه تعریف
شده كه تمامي مراحل عملي براي اطمينان از اینکه زبالههاي خطرناك به نحوي مدیریت
ميشوند كه از سالمت انسانها و محيطزیست در قبال تأثيرات این مواد محافظت خواهد شد،
در نظر گرفته شود .ولي در نشستهاي بعدي اعضاي كنوانسيون طرح ممنوعيت كامل صادرات
زبالههاي خطرناك بهجاي كنترل نقلوانتقال فرامرزي این مواد ،تصویب شد.
یك گروه كاري موردي كه شامل متخصصان فني و حقوقي است و از هيئتهاي فرعي
)2(cop

است عهدهدار توسعه یك مدل قانونگذاري ملي شده است و تهيه پيشنویس یك

تفاهمنامه درباره مسئوليت( )3و جبران خسارت ناشي از نقلوانتقال فرامرزي و دفن مواد زائد و
زبالههاي خطرناك را در دستور كار دارد.
بزرگترین دستاورد كنوانسيون بازل ،واردشدن جامعه جهاني به دوراني است كه زبالههاي
سمي نمي توانند تحت شرایط قانوني از مرزهاي كشورها عبور داده شوند ،بدون اینکه كنترل و
نظارت دقيق بر روي آن انجام شود (.(Sachs, 2007: 3-74
البته تصویب شتابان ممنوعيت كامل نقلوانتقال زبالههاي خطرناك بدون آنکه تعریف
واضحي از آن شود ،دامنه كنوانسيون را نامشخص كرده است .بدون حاكميت قانون جلوگيري از
تخلف بسيار مشکل است و كنوانسيون بازل از این جهت كه چارچوبي هرچند نامشخص را براي
تنظيم ،كنترل و یا ممنوعيت انتقال فرامرزي زبالههاي خطرناك مشخص كرده ،یکي از اسناد
مهم بينالمللي محسوب ميشود.
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معاهدات چندجانبه دیگري كه تحت نظارت سازمان ملل متحد به امضاي كشورهاي
متعددي رسيده باشد و موضوع آن مواد سمي باشد ،نيز وجود دارد .كنوانسيون روتردام در مورد
اعالم رضایت آگاهانه در مورد مواد شيميایي خاص و آفتكشها ،كنوانسيون استکهلم درباره
آالیندههاي آلي پایدار یا كنوانسيون لندن در پيشگيري از آلودگيهاي دریایي در اثر ریختن
مواد زائد و سایر انواع مواد ،ازجمله كنوانسيونهایي هستند كه در فکر ایجاد سازوكارهاي
مناسب براي جلوگيري از آلودگي محيطزیست ميباشند ،ولي هيچكدام درباره عدالت
زیستمحيطي و جبران خسارت براي انسانهایي كه در اثر عمليات مخرب زیستمحيطي
صدمه ميبينند ،راهکاري ارائه نکردهاند؛ به همين دليل شاید كنوانسيون بازل بااهميتترین
معاهدات چندجانبه در این رابطه باشد.
هرچند حقوق بينالملل در مورد ارائه اقدامات جبراني براي اعمالي كه براي محيطزیست
خطرناك باشد ،فاقد ابزار مناسب است ،اما خودداري از اعمال مخربي در محيطزیست بهگونهاي
كه حق زندگي را تهدید كند از هنجارهاي بنيادین حقوق بينالملل عرفي است .براي
تأثيرگذاربودن قواعد زیستمحيطي بهواسطه ماهيت جهاني آن نياز به همکاري بينالمللي
است .در سطح جهاني هيچ دادگاه قضایي با صالحيت الزامي یا نظارتي یا داراي مجوز اجرایي
براي قواعد متغير حقوق بينالملل محيطزیست وجود ندارد .بهعبارتدیگر ،هرچند دیوان
بينالمللي دادگستري صالحيت بررسي منازعات مربوط به محيطزیست را دارد ،اما در چهل
سال گذشته هيچ ادعایي در این باره مورد بررسي قرار نگرفته است؛ چون با توجه به ماده 34
بند یك اساسنامه دیوان صالحيت محدود به منازعات دولتهاست و افراد ،شركتها و سایر
سازمانهاي مردمي صالحيت ارائه ادعا به دیوان را ندارند .عالوهبر این ،در بخش مربوط به
حقوق جزاي بينالمللي ،هرچند در اسناد كميسيون حقوق بينالملل در رابطه با مسئوليت
دولتها در ماده  19بند د بيانشده «نقض جدي تعهدات بينالمللي كه براي محافظت و
مراقبت از محيطزیست انسانها اهميت باالیي داشته باشد» جرم بينالمللي محسوب ميشود،
اما اساسنامه دیوان بينالمللي كيفري در مورد بررسي ادعاي مربوط به محيطزیست ساكت
است .در غياب یك ناظر بينالمللي براي ارجاع جرائم زیستمحيطي ،كشورهاي ثروتمند به
دليل سهم بيشتر در اقتصاد جهاني و تأثيرات سياسي قدرتمند آن بر تصميمسازي در صندوق
بينالمللي پول ،بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني و معاهدات جامع چندجانبه مربوط به
محيطزیست ،تأثير بسيار دارند .مادامي كه آنها ارائهدهنده نقطهنظرات جایگزین باشند
ترجيحات قدرتمندان عموماً ماهيت خروجي را تعيين ميكند.
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فرجام
حقوق بينالملل محيطزیست نميتواند تمام بيعدالتيهاي زیستمحيطي را زیر پوشش قرار
دهد .متأسفانه مباحثات این شاخه از حقوق بينالملل هنوز به یك نظام حقوقي قابل اجرا منجر
نشده است .تجدیدنظر در حقوق بينالملل محيطزیست با درنظرگرفتن عدالت در هسته آن
ميتواند توسعه رژیمهاي زیستمحيطي بينالمللي را كه مؤثرتر و پاسخگوتر به تخصيص
نابرابري منابع جهاني باشد ،تسهيل نماید .همچنين به نظر ميرسد كه صالحيت رسيدگي
دعاوي مطرحشده توسط سازمانهاي مردمي ،سندیکاهاي كارگري ،اتحادیههاي منطقهاي
نژادي در مورد بيعدالتي زیستمحيطي ،باید به اساسنامههاي دیوان بينالمللي دادگستري و
دیوان بينالمللي كيفري افزوده شود .بدیل دیگر تأسيس سازماني نظير یك دادگاه بينالمللي
در رابطه با جرائم زیستمحيطي با صالحيت رسيدگي به دعاوي مطرحشده توسط اشخاص
عمومي و خصوصي است .دعاوي مطرحشده در این دادگاه مربوط به خسارتهاي زیستمحيطي
است كه بر روي منافع كل جامعه موردنظر تأثير داشته باشد .همچنين دادگاه ميتواند دادستان
یا مدعيالعموم براي رسيدگي به این امور در جامعه بينالمللي داشته باشد .دولتها ،افراد،
اتحادیههاي منطقهاي و سازمانهاي مردمي باید صالحيت ارائه دعوي قضایي به مدعيالعموم را
داشته باشند .ایجاد یك دادگاه بينالمللي موجب استحکام حركات حمایتي در حفاظت از
محيطزیست ميشود و موجب افزایش دسترسي به یك سازوكار قضایي مؤثر در سطح جهاني
خواهد بود.

پينوشتها:
(1) Bamako Convention on the Ban on the Import into Africa and the Control of
Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa.

( Cop )2مخفف  Conference of the Partiesاست كه یك هيئت عالي تصميمگيرنده كنوانسيون است.
تمامي كشورهایي كه عضو كنوانسيون هستند در این هيئت حضور دارند و اجراي كنوانسيون و
نحوه اجراي هر ابزار قانوني و هر تصميم مورد نياز براي پيادهسازي كنوانسيون شامل ترتيبات
سازماني و اداري را كه هيئت اتخاذ كرده ،بررسي ميكنند.
( Liability)3براي مسئوليت بدون تقصير یا خطا بهكار ميرود (ضيایي بيگدلي ،1386 ،چاپ .)474 :33

منابع فارسي
یزداني ،حسين (« ،)1385نقش نظام قضایي بينالمللي در حلوفصل اختالفات زیستمحيطي» ،مشهد :مجله الهیات و حقوق
دانشگاه علوم رضوي ،شماره .215- 238 :8
اسالمي ،رضا و یلدا بصيرت (پایيز و زمستان « ،)1388بررسي و تحليل برخي آراء كميسيون آفریقایي حقوق بشر و مردم»،
تهران :دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ،مجله تحقیقات حقوقي ،شماره .319 - 372 :50

55 1394  زمستان/  سال بيست و چهار/ شماره هفتاد و هفتم
. آبارون: تهران، سازمان ملل متحد در دنیاي امروز،)1388(  علي،ایثاري كسمایي
. گنج دانش: تهران،33  چاپ، حقوق بینالملل عمومي،)1387(  محمدرضا،ضيایي بيگدلي
. شركت سهامي انتشار: تهران،81  چاپ، 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) 187195.
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

 مفهوم عدالت زیست محيطي و انعکاس آن در اسناد منطقهاي و بينالمللي56
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 1394  زمستان/  سال بيست و چهار/ شماره هفتاد و هفتم
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.

 58مفهوم عدالت زیست محيطي و انعکاس آن در اسناد منطقهاي و بينالمللي

