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ضمايم

ضمیمۀ ب
استفاده از قوانين جهت
مبارزه براي تأمين حقوق محيط زيست

ق

حقوق بشر و بعضي اوقات حقوق محيط زيست ( حق داشتن محيط زيست محفوظ و صحي) توسط قوانين اكثر كشور ها تضمين و
حمايت شده است .اين كتاب شامل يكتعداد زياد داستان ها ايست در مورد اينكگ چگونگ مردم با هم متحدانگ كار نمودند تا يك قانون
جديد براي محافظت و حمايت از جامعگ شان ساختگ شود و يا خواستار تأمين حقوق خود از طريق بگ اجرا گذاشتن قوانين موجوده شده اند.
اين فصل از كتاب شامل معلوماتيست در مورد اينكگ چگونگ با استفاده از يك بررسي اثرات بر محيط زيست
) (Envirnmental Impact Assessmentيا با طرح يك دعواي حقوقي بگ مبارزه براي بدست آوردن حقوق محيط زيست
خويش بپردازيد .همچنان اين بخش شامل معلومات ايست در مورد اينكگ اگر محاكم ملي و مراجع دولتي در كشور شما از شما حمايت
ننمايند  ،كمك و همكاري بين المللي را از كجا بدست آورده ميتوانيد.
جوامع ايكگ براي حفظ محيط زيست و صحت خود تالش مينمايند ،اغلب با مخالفت وخشونت كمپني ها و دولت هائي مواجگ ميشوند
كگ ميخواهند منابع طبيعي آنها را بگيرند و يا تطبيق پروژه هاي انكشافي را بدون در نظرداشت ضرر ها و خسارات ايكگ ميتوانند بوجود
آورند ،تعقيب مينمايند .اين پروژه ها ممكن است سبب بيجا شدن يك كتلگ زيادي از مردم شده ،يا آلوده گي زياد ايجاد كنند ،صحت عامگ
را بخطر معروض كنند ،يا هم مواد توكسيك ايرا توليد كنند كگ مشكالت صحي خطرناكي را بوجود مياورند .اين موراد همگ تخطي از حقوق
بشر و محيط زيست است.
كمپني هاي بزرگ بعضا چنان سرمايگ هاي مالي وقدرت عظيمي دارند كگ سبب جلوگيري از تطبيق قوانين ويا حتي در موارد زياد
تصويب قوانيني ميگردند كگ ميتواند سبب حفاظت از شما شوند .اگر قوانين محلي يا ملي مؤثر براي جلوگيري از فعاليت هاي ايشان وجود
ندارد ،بعضي قوانين بين المللي اي موجود است كگ ميتواند بگ شما و جامعۀ تان حمايت هاي را پيشنهاد كند.
مفكورۀ داشتن حقوق محيط زيست براي مردم ،نسبتاٌ يك ساحۀ جديد قانون است .بناءٌ روي تعاريف اينكگ اين حقوق كدام ها اند و
چگونگ تطبيق ميگردند هنوز كار ميشود ..بهمين خاطر هرگونگ مبارزه قانوني براي تأمين حقوق محيط زيستي خيلي ها با اهميت است.
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بررسي اثرات بر محيط زيست ()Enviromental Impact Assessments
بخاطريكگ صنعت و پروژه هاي انكشافي سبب تخريبات وسيع محيط زيست شده اند ،اكنون بسياري از دولت ها ،صنايع و مؤسسات
انكشافي طبق قانون مجبور هستند كگ يك وسيلۀ تصميم گيري و پالنگذاري را بنام بررسي اثرات بر محيط زيست ()EIA
استفاده نمايند.
اين وسيلگ يا  EIAنشان خواهد داد كگ چگونگ كار يك پروژه ،مانند ساخت سرک ها ،استخراج معادن ،اعمار ميدان هوايي ويا ديگر
انكشافات صنعني بر روي زندگي انسان ها ،حيوانات ،زمين ،منابع آب و هوا تأثير ميگذارد .اين بررسي موضوعاتي مانند بيجا شدن مردم ،از
دست رفتن منابع فرهنگي ،سنت هاي زندگي مردم ،از بين رفتن ساحات تاريخي ،محالتيكگ از لحاظ ديني مهم اند ،وغيره را نيز در نظر
ميگيرد .يك بررسي اثرات بر محيط زيست ) (EIAهمچنان طريقگ هاي اجراي كمتر خطرناک را در صورت ايكگ يك پروژه تطبيق
ميگردد بايد پيشنهاد نمايد.
بررسي اثرات بر محيط زيست ( )EIAممكن است بوسيلۀ كمپني بگ تنهايي اجرا گردد ،يا براي جامعگ و دولت نيز چانس داده شود كگ
در انجام آن با كمپني همكاري كنند ( .براي دانستن داستان دو جامعگ ايكگ از نتايج بررسي هاي اثرات بر محيط زيست يا  EIAاستفاده
كردند ،بگ صفحات  422و  522ببينيد).

چ ونه يك بررسي اثرات بر محيط زيست يا  EIAاجرا ميشود
بررسي اثرات بر محيط زيست يا  EIAشامل دو فعاليت اساسي ذيل است:
 .2يك مطالعۀ مكمل اثرات پروژه و يك گزارش تحريري كگ اين اثرات را تشريح نمايد .اين كار اكثرا مسووليت كمپني تطبيق
كنندۀ پروژه بوده و جامعگ ممكن در آن سهمگيري داشتگ باشند و يا هم نداشتگ باشند.
 .2داير نمودن جلسات عمومي تا جوامع اجازه داشتگ باشند كگ پروژه را قبل از شروی آن ارزيابي نمايند.
يك بررسي اثرات بر محيط زيست ( )EIAوقتي بهترين كار آمد را دارد كگ با در نظرگيري اقدامات پيشگيرانگ انجام شده باشد (بگ
صفحگ  32ببينيد) .اگر بررسي اثرات بر محيط زيست ( )EIAنشان ميدهد كگ اثرات بوجود آمده منفي وخطرناک اند ،بايد از شروی و
دوام پروژه جلوگيري بعمل آيد .اما اغلبا بررسي اثرات بر محيط زيست ( )EIAبگ جهتي هدايت داده ميشود كگ انجام پروژۀ مورد نظر
را بي خطر و حتي ضروري قلمداد مينمايد ،درصورتيكگ ممكن است سبب بوجود آمدن خطرات زيادي ،چگ در زمان حال يا آينده گردد.
بسياري از كمپني ها گزارش تحريري بررسي اثرات بر محيط زيست ( )EIAرا بجاي اينكگ بعد از جلسگ عمومي و جمع آوري
نظريات مردم تكميل نمايند ،قبل از دعوت بگ سهمگيري جامعگ براي مشاوره آنرا نوشتگ و تكميل مينمايند . .حتي كمپني هائي وجود
دارند كگ مالقات متذكره را عمومي نمي كنند تا همگ مشاركت داشتگ باشند ،يا حضور مردم را در جلسات خيلي مشكل ميسازند.
هنگاميكگ جريان بررسي اثرات بر محيط زيست ( )EIAغير عادالنگ اي بوجود
مي آيد ،و كمپني ها و دفاتر دولتي بگ روش هاي غير
قانوني متوصل ميشوند ،حالتي ممكن
است بروز كند كگ از يكطرف پروژه
شروی بگ كار نموده و از طرف
ديگر كمپاين ها و اعتراضات
جامعگ براي توقف آن جريان
دارد .اما بهر صورت ،بررسي
اثرات بر محيط محيط
زيست ( )EIAيك وسيلگ
مهم براي جامعگ و دولت است
كگ توسط آن پروژه هاي
انكشافي پيشنهادي ارزيابي و بهبود يابد.

ضمايم

560

چ ونه جوامع ميتوانند يك بررسي اثرات بر محيط زيست ( )EIAزير نفوذ آورند
بدست آوردن معلومات بسيار
زياد از منابع مختلفگ ( ونگ تنها
معلومات كمپني ها) ،و گرفتن
وقت بيشتر كگ براي فهميدن تمام
اثرات احتمالي پروژه بگ آن
ضرورت داريد ،اجزاي استفاده از
حقوق خود براي شركت كردن در
پروسگ  EIAميباشد .اكثرا ،قبل از
آنكگ مردم ايكگ از نتايج پروژه
متأثر ميشوند ،حق اظهار نظر را
پيدا نموده باشند ،بسياري تصاميم
گرفتگ ميشود.
مشاركت در پروسۀ EIA
سبب تعليم مردم و تنظيم شدن
حركات اجتماعي ميگردد ،و باعث
آن ميشود كگ ايشان از صحت و
منابع خود در طوالني مدت دفای
نمايند.
هرچند هميشگ ممكن نيست
تا يك پروژه ايكگ ضرر ميرساند ،متوقف ساختگ شود ،اما آموزش و سازماندهي در مورد يك  EIAميتواند بگ محافظت از جامعگ كمك
نمايد.
تقاضا براي مشاركت
جامعگ مي تواند تقاضاي مشاركت در يك  EIAرا بنمايد .بعضي اوقات ممكن است يك محكمگ ،دولت ويا دفتر انكشافي بگ
نمايندگان جامعگ اجازه دهند تا در پروسگ  EIAاشتراک نمايند .نمايندگان مردمي ميتوانند يا خود بصورت مستقيم شركت كنند ،يا از
مؤسسات و ارگان هاي متحد خود بخواهند تا ازيشان نمايندگي كنند .وقتي اين نمايندگان در پروسگ اجازه سهمگيري پيدا كنند ،ميتوانند
نتايج كار خود و اهداف كمپني را بگ مردم انتقال دهند .مشاركت در پروسۀ ارزيابي بگ بلند رفتن آگاهي مردم در مورد حقوق جامعگ و
مسووليت هايشان كمك نموده و همچنان بگ ايشان كمك ميكند تا طريقگ هاي كاهش ضرر هاي يك پروژه را بدانند و يا يك پروژۀ مضر
را كامال متوقف سازند.
بدست آوردن گزارش كامل EIA
مردم حق دارند كگ گزارش مكمل بررسي اثرات بر محيط زيست  EIAرا بدست آورند ،نگ فقط قسمتي يا خالصۀ از آنرا .گزارش
 EIAبطور معمول شامل قسمت هاي ذيل است " :خطر هاي امنيتي "  " ،خطر هاي اجتماعي " " ،خطر هاي صحي " و "
مخارج پاك كاري " .اين بخش ها ممكن است در اختيار عموم قرار داده نشود ،يا در جلسات مردمي مطرح نگردد.
مشكالت تشريح شده در يك گزارش  ،EIAيا آنها ايكگ از ذكر شان خود داري بعمل آمده است ،بايد با رسانگ ها  ،مقامات دولتي
وعموم مردم بگ اشتراک گذاشتگ شوند ،تا يك جبهۀ عمومي تري در مقابل كار پروژه ايكگ خطرناک است بوجود آمده بتواند .شما ميتوانيد
پاي سازمان هاي ملي و بين المللي را نيز در ميان بياوريد  ،مثل دفاتر ملل متحد ،تا فشار قويتري بر روي كمپني ها و دولت ها گذاشتگ
شود ،و ايشان را مجبور بگ دادن پاسخ مناسب بگ تشويش هاي جامعگ كند.
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مردم در مقابل معدن كاري مقاومت ميكنند
جامعۀ كوچك زراعتي جونين در جنگالت ابري نزديك كوه هاي آندس ،در كشور اكوادور موقعيت دارد .مردم ساكن اين
جامعگ فقيراند ،و درآمد عمدۀ شان از زمين ها اي بدست ميآيد كگ بمدت صد ها سال كشت شده است .اخيراٌ مردم جونين بگ
يكي از بزرگترين چلنج هاي تاريخ خود مواجگ شده اند :يك كمپني معدني قصد دارد تا يكي از بزرگترين معادن مس امريكاي
جنوبي را ،كگ در منطقگ ايشان موقعيت دارد ،استخراج نمايد.
وقتيكگ كمپني معدني جاپاني بگ منطقگ ايشان وارد شد ،آنها قبال ميدانستند كگ عمليات معدني  ،آلوده گي هاي محيطي را
بار ميآورد .اما كمپني بگ ايشان وعدۀ ساخت سرک ها ،مكاتب ،كلينيك هاي صحي وغيره تأسيسات را داد ،تا درعوض مردم بگ
آنها اجازۀ استكشافات معدني را بدهند .بزودي ،كمپني يك منبع بزرگ مس را در ساحگ كشف كرد .مردم نيز خيلي زود دريافتند
كگ منابع آبي شان با زبالگ هاي معدني آلوده شده است .بخارات جلدي و ديگر امراض در ميان شان رو بگ ازدياد گذاشت.
مردم از كمپني معدني خواستند تا از ايجاد آلوده گي جلوگيري نمايد .اما كمپني كارش را متوقف نكرد ،لذا مردم خود
مجبور شدند تا دست بگ اقدام بزنند .وقتيكگ معدنچيان براي سپري كردن رخصتي هاي خود رفتگ بودند ،مردم وارد ساحۀ كار
كمپني شده ،تجهيزات ،فرنيچر و ساير وسايل ارزش دار را دور كردند .سپس تمامي كمپ را بگ آتش كشيدند .كمپني پيام ايشان
را بدرستي خواند و از ساحگ خود را بيرون كشيد ،اما بعدا معدن را بگ يك شركت كانادايي فروخت.
كمپني كانادايي كوشش نمود تا در ميان مردم تفرقگ بياندازد .آن كمپني بگ مردم جونين پول كالني جهت خريدن زمين
هاي شان پيشنهاد نمود .بعضي از مردم حاضر شدند تا زمين ها خود را بفروشند ،اما عدۀ ديگري مقاومت كردند .كمپني كانادايي
ميدانست كگ ادامۀ اينكار باعث جدالهاي داخلي بين ايشان ميگردد .همچنان كمپني يك داكتر را
براي مداواي مردم منطقگ اعزام داشت،
ما به تالشها وسازماندهي خود ادامه
اما تداوي در خدمت مردمي بود كگ
داديم .بعضي از دهاتيان اخبار را درجرايد
اوراق شركت را امضأ ميكردند ،و اقرار
نشر ميكردند ،تا توجه عموم به قضيه
ميكردند كگ بگ انجام كارهاي معدني در
جلب شده و به ما كمك شود.
منطقگ نظر مساعدي دارند .بعد از آنكگ
جامعۀ بين المللي ،خارج از اكوادور ،از اقدامات شركت مطلع شدند ،كارمندان رضاكار طبي را
فرستادند كگ همۀ مردم نيازمند را بدون توجگ بگ چيزي تداوي كنند.
چون قوانين موجوده در اكوادور كمپني ها را ملزم ميكرد قبل از شروی و تطبيق يك پروژۀ
انكشافي  ،يك  EIAرا انجام دهند ،مردم جونين ازين نكتگ استفاده نموده و  EIAرا جزء پالن
خود براي حفاظت از زمين هاي شان نمودند .مردم منطقگ ميدانستند كگ اگر يك  EIAبصورت دقيق انجام شود ،دولت اجازه
نخواهد داد كگ عمليات معدني براه افتد .همچنان اين برايشان روشن بود كگ انجام يك  EIAمنصفانگ نشان خواهد داد كگ
چگونگ كار در معدن مس باعث بيجا شدن اجباري مردم ميشود ،هوا را آلوده ميكند ،مسير هاي آب را تخريب و پر از لجن كرده
و آب را از سبب جريان فاضالب ،فلزات ثقيلگ و ديگر زبالگ هاي توكسيك ملوث خواهد ساخت.
(ادامگ قصگ در صفحگ آينده)
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(ادامگ از صفحگ قبل)
مردم جونين آموختگ بودند كگ از قانون بگ نفع خود استفاده نمايند.
بعد از اينكگ كمپني ادعا كرد كگ ارزيابي  EIAرا انجام داده است ،دولت ادعايش را رد كرده و آنرا نا
تكميل خواند.
مردم جونين همچنان از روش هاي برخورد مستقيم نيز استفاده نمودند ،از جملگ بستن راه ها ايكگ بگ
معدن وصل ميشد .باآلخره رهبران اين مردم ،منطقۀ خود را ساحۀ " عمليات معدني ممنوع" اعالم كردند.
با استفاده از تاكتيك هاي متعدد ،آنها موفق شدند تا از انجام عمليات استخراج در معدن باز مس جلوگيري
كنند .آنها توانستند خانگ ها ،مراتع جنگلي غني ،و منابع آب خود را از تخريب نجات دهند.

بررسي اثرات بر محيط زيست ( )EIAدر سطح جامعه
بررسي اثرات بر محيط زيست ) (EIAدر سطح جامعگ كمك مينمايد تا مردم شهرها ،دهات ويا يك منطقۀ خاص ،بگ ارزش و
چگونگي استفاده از منابع دست داشتۀ خود پي ببرند .منابع ارزشمندي همچون :آب ،هوا ،غذاهاي محلي ،حيوانات ،محصوالت جنگلي ،ادويۀ
نباتي ،مكان هاي توريستي وغيره .اين بررسي ها توان آنرا دارند كگ بگ سؤ تفاهمات ايجاد شده در رابطگ بگ استفاده از منابع مشترک،
درميان جوامع خاتمگ دهند .تفاهم ايكگ بدنبال آن ايجاد ميشود سبب ميگردد تا مردم جبهۀ واحدي را در مقابل دولت ها و كمپني ها ايجاد
نمايند .همچنان اين پروسگ قادر بگ بسيج نمودن مردم بوده و نميگذارد كمپني ها از اختالفات موجود در ميان مردم بهره برداري نموده و
زمين ها ،منابع آب و ديگر ثروت هايشان را بگ نفع خود تصرف نمايند.
انجام يك  EIAتوسط جامعگ ميتواند بگ اندازۀ بحث روي منابعي كگ جامعگ استفاده مينمايد و توافق روي اينكگ چطور آنها را حفاظت
كرده و از مصرف بيش از حد آن جلوگيري بعمل آيد ،ساده باشد .يك بررسي پيچيده تر ممكن است شامل تهيۀ نقشگ هاي مشرح ،انجام
سروي ها و ايجاد اتحاد با جوامع همسايگ و سازمان هاي حمايگ كننده ،باشد.
يك  EIAانجام شده بوسيلگ جامعگ از بررسي هاي اثرات بر محيط زيست كگ توسط دولت يا متصديان صنعت صورت ميگيرد ،متفاوت
است .بررسي اثرات بر محيط زيست در سطح جامعگ ممكن است بگ تمام خواست هاي قانوني يك  EIAرسمي رسيدگي كرده نتواند ،زيرا
اين نوی بررسي اهميت بيشتر بگ اين ميدهد كگ جوامع چگ فكر مينمايند و همچنان بگ صحت و فرهنگ مردم اهميت ميدهد نسبت بگ
استخراج و بدست آوردن منابع .يك بررسي اثرات بر محيط زيست در سطح جامعگ نشان ميدهد كگ ساختار بمشكل قابل فهم و زبان
تخنيكي و علمي بكار رفتگ در  EIAهاي رسمي ،نگ تنها ايشان را گيج ميكند ،بلكگ خاصتا براي بيرون كردن شان از پروسگ هاي تصميم
گيري طرح شده است .يك  EIAسطح جامعگ يك نوی گفتن اين است كگ " بگ طريقگ هاي ديگري نيز بررسي اثرات بر محيط زيست
انجام شده ميتواند".
بسياري از فعاليت هاي ذكر شده در داخل اين كتاب ،مانند نقشگ كشي (صفحگ  ،)25درامگ هاي اجتماعي (صفحگ  ،)28سروي هاي
صحي (صفحگ  ،)544فعاليت هاي حفاظتي منابع آب (صفحگ  ، )224سير جامعگ براي يافتن زبالگ ها (صفحگ  )312و ديگر اشكال
كارهاي دستجمعي را ميتوان در يك چوكات يا پالن براي يك بررسي اثرات بر محيط زيست  EIAسطح جامعگ بخوبي گنجانيد.
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اقامۀ دعوي
يك راه بدست آوردن حق محيط زيست و عدالت ميتواند رفتن بگ محكمگ و
اقامۀ دعوي بر عليگ كمپني هاي باشد كگ از قوانين ملي يا قوانين بين المللي
تخطي بعمل مي آورند .يك دعوي نامۀ خوب بر عليگ يك فابريكگ يا كمپني
ايكگ سبب آلودگي محيط زيست ميگردد ،نگ تنها روي محافظت مردم از اثرات
موجوده تمركز دارد بلكگ ميتواند در عين زمان از ساير مردم در ساحات ديگر و
حتي از نسل هاي آينده نيز محافظت نمايد.

اما براي تطبيق قوانين ،ما
بايد براي بدست آوردن
حقوق خود تالش نماييم!

براي حفاظت از حقوق
خود ،بايد از قانون
استفاده كنيم!

آيا اقامۀ دعوي به جامعۀ شما كمك خواهد
كرد؟
اقامۀ دعوا در محكمگ در مبارزات زيادي براي بدست آوردن عدالت
محيط زيست بصورت موفقانگ استفاده شده است .مگر دادخواهي در
محكمگ بسيار قيمت و اغلب سال ها وقت را در بر ميگيرد.
حتي زمانيكگ يك مملكت قوانين مشخصي را براي حفاظت از صحت
و محيط زيست داشتگ باشد ،باز هم برنده شدن در يك محكمگ ميتواند بسيار مشكل باشد .اگر قوانين مربوطگ سابقۀ استفاده
نداشتگ و يا بگ تكرار استفاده نشده باشد ،ممكن است قاضي يا حقوقدان ازين قوانين اطالی نداشتگ باشند .همچنان در بسياري
ممالك بخصوص اگر شركت ها و صنايع بسيار قدرتمند باشند ،فساد اداري موجود در بين محاكم و سياستمداران ادعاي حقوق را
بگ جوامع فقير بسيار مشكل ميسازد .متأسفانگ ،تعداد قضاياي ناموفق نسبت بگ قضاياي دادخواهي موفق بيشتر بوده است.
قبل از شروی اقامۀ دعوا برعليگ كدام كمپني  ،شركت صنعتي ويا دولت ،نكات ذيل بايد مد نظر گرفتگ شوند:
دربارۀ اهداف خود بيانديشيد:

مهم است بدانيد كگ دعوي اقامگ شدۀ شما بگ چي اهدافي مي خواهد دست يابد .بعد از آن تصميم بگيريد كگ آيا طرح دعوي
در محكمگ بهترين راه رسيدن بگ اين اهداف است يانگ .آيا ميخواهيد كگ كمپني:
 آلوده گي كيمياوي يا يك انتشار نفتي بوجود آمده را پاک كند؟
 بگ مردم در قبال خسارات ايجاد شده بگ صحت ،زمين و منابع تاوان بپردازد؟
 كارش را تعطيل كرده و از منطقگ يا كشور بيرون رود؟
انجام پيگيري هاي قانوني ممكن است براي بسيج وتعليم دهي جامعگ مفيد باشد ،اما اقداماتي ازقبيل :تحريم ها ،بگ اعتصاب
نشستن ،تعطيل كار ،يا كمپاين هاي دادن آگاهي بگ مردم عامگ ممكن بسيار زود تر از دعوا در محاكم سبب مذاكرات و توافقات
سياسي شده نتيجگ بدهد .اين گزينگ ها را با توجگ بگ شرايط اجتماعي وسياسي خود ،در نظر بگيريد و گاهي امكان دارد در عين
زمان هم اقامۀ دعوي در محكمگ صورت گرفتگ و هم بخاطر برنده شدن از فشار هاي مستقيم و عملي كار گرفتگ شود.

ضمايم

564

آيا اقامۀ دعوا مفيد خواهد بود حتي اگر در محكمه برنده نشود؟
مطمُنا شما ميخواهيد كگ دعوي شما برنده شود .اما اگر اطمينان نداريد كگ ميتوانيد موفق شويد ،ببينيد آيا پيگيري شما براي اهداف
شما مفيد واقع خواهد شد يانگ .شايد بعضي اوقات يك دعوا در محكمگ ،ميتواند توجگ عامگ را بگ مشكالت جامعگ جلب نمايد .اگر يك اقامۀ
دعوا شامل تخريبات محيط زيست و تخطي از حقوق بشر بوده و در محاكم مملكت شما بگ موفقيت نميرسد ،ميتوانيد شكايت خود را بگ
يك نهاد بين المللي مانند كميسيون بين االمريكايي حقوق بشر ( )Inter-American Human Rights Commissionويا
سازمان ملل برسانيد (بگ صفحگ  527نگاه كنيد) .حتي اينكار ممكن است مشكل را حل نكند ،اما حد اقل توجگ بيشتري را بگ مشكالت
خود جلب خواهيد كرد ،هرچند اينكار نيز بگ منابع و زمان بيشتري نياز خواهد داشت.
بعضي اوقات ممكن است يك قضيۀ عدلي ناكام وضعيت را خيلي بدتر سازد .يك نتيجۀ ناكام ممكن است قضات وحقوقدانان را
جهت دهي نموده تا فكر نمايند كگ در آينده اينگونگ دعاوي نبايد برنده شوند .تبليغات منفي ممكن سبب شود كگ مردم فكر نمايند يك
جامعگ ميتواند بصورت غير عادالنگ نيز تقاضاي پول و پاداش نمايد .و همچنان مانند هر تالش سازمان يافتۀ ديگر  ،يك دعواي ناكام در
محكمگ ممكن است مورال و روحيگ مردم را از بين برده و آنها را از هم جدا كند.
كي بايد اقامۀ دعوي را به محكمه خواهد كشاند؟
قربانيان يك حادثگ ،اگر يك فرد باشد ،خانوادۀ يك فرد باشند و يا تمام يك جامعگ  ،بايد بخواهند كگ اين دعوي را پيش ببرند و خطر
هاي آنرا قبول نمايند.
اكثرا يك سازمان نميتواند بگ نمايندگي از كسي كگ خسارت ديده و خودش نميخواهد كگ در قضيگ شامل گردد ،بر عليگ يك كمپني
اقامۀ دعوا نمايد.
آيا داليلي براي اثبات خسارت وارده وجود دارد؟
براي اينكگ يك قضيگ طرح شده موفق شود ،شما بايد موارد ذيل را اثبات كنيد:
 قربانيان ايكگ از صدمات فزيكي و اقتصادي رنج برده اند.
 كمپني سبب بوجود آمدن ضرر مذكور بوده ومسؤل است.
اگر اسناد و شواهد كافي براي ثبوت ادعا هاي مطرح شده وجود نداشتگ باشد ،طرح و پيگيري يك موضوی از طريق محاكم ممكن
است نتايج معكوسي را بگ بار آورد .حتي زمانيكگ روشن است كمپني قوانين مربوطگ را نقص كرده است ،بدون داشتن مدارک معتبر ،حتي
امكان دارد از قبول دعوي در محكمگ جلوگيري شود ،و اگر محكمگ اجازه دهد شما برنده نخواهيد شد.
آيا داليل اثباتيه موجود است؟
تنها آوردن آن داليل اثباتيگ در محكمگ مفيد است كگ محكمگ پسند بوده و ميتواند بگ محكمگ آورده شود .كسانيكگ در محكمگ اقامۀ
دعوي ميكنند از سبب اينكگ بگ ايشان صدماتي وارد شده ،بايد بخواهند كگ بگ محكمگ حاضر شده و بتوانند در محكمگ صحبت نمايند و بايد
آنها شاهد هائي داشتگ باشند كگ آنها هم بخواهند در محكمگ شهادت بدهند .آنها بايد بتوانند توسط عكس ها ،مطالعات ،مدارک صحي و
ساير مدارک نشان دهند كگ ضرر وارده بر آنها توسط كمپني اي عايد شده كگ بر عليگ آن اقامۀ دعوي صورت گرفتگ است .ثبوت كردن
خسارات و ضرر ها ميتواند خيلي مشكل باشد .طور مثال :يك كمپني داكتري را استخدام ميكند تا بگ محكمگ ثابت كند كگ مواد كيمياوي
مورد استفادۀ وي ،سبب سرطان در كارگران كمپني نشده است ،بلكگ طرز زندگي شخصي وعادات ايشان ،مانند سگرت كشيدن ،خوردن
غذاهاي ناسالم ،ويا بخت بد آنها سبب اين مريضي شده است .اغلبا خيلي مشكل است كگ " اسباب وتأثيرات" يك مادۀ خطر ناک را
بصورت قانوني ثابت نمود ،حتي اگر بر اساس درک عام كامال آشكار باشد.
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چي و كِي باعث ايجاد ضرر شده است؟
دعوا در محكمگ ميتوانند بر ضد اشخاص ،كمپني ها ،و در بسياري از كشور ها برضد دولت هائي اقامگ شود كگ سبب ايجاد تخريبات
در محيط زيست ميگردند.
آيا اقامۀ دعوا عليه يك كمپني چند مليتي است؟
كمپني هاي چندين مليتي معموال چندين دفتر در كشور هاي مختلفي دارند .براي اينكگ شكايات مطرح شده عليگ شان بصورت
موفقيت آميز مطرح شود ،ضرورت است تا هم در كشور خساره ديده ،و هم در مملكت اصلي كمپني كار صورت گيرد .اينكار ممكن است
خيلي پر مصرف و وقت گير باشد ،اما اينكار شدني است و غير ممكن نيست ( بگ داستان هاي صفحات  414و  522نظر بياندازيد).
كمپني هاي چندين مليتي غالبا در كشور ها
ايكگ ساحات كاري شان درآنجا قرار دارد ،ادارات
فرعي را دارا ميباشند .گاهي ممكن است طرح دعوا
برعليگ اين ادارات فرعي آسانتر باشد ،تا در افتادن با
يك كمپني بزرگ چندين مليتي .براي مثال
وقتيكگ شركت امريكايي شيفرون ()Chevron
منطقۀ دلتاي نايجر را آلوده كرد ،فعالين محيط
زيست بعوض مبارزه با خود شركت ،دفتر محلي
نايجيريايي آنرا بگ محكمگ كشاندند .همزمان با
اينكار ،ايشان يك كمپاين بين المللي را برضد
كمپني شيفرون براه انداختند تا ريكاد اين كمپني را
بگ عنوان ناقض حقوق بشر ،مخدوش نمايند .تا
بتوانند ازين طريق بر كمپني اعمال فشار نموده
وآنرا مجبور بگ تغيير عملكرد هايش نمايند.

چيز هاي دي ريكه بايد مد نظر گرفته شوند
 آيا ضرر يا صدمگ در همين اواخر بوقوی رسيده است؟ يك اقامۀ دعوا در جريان سال هاي معيني بعد از يك خسارت يا ضرر بايد
مطرح شود ( اكثرا نبايد بيشتر از  24سال بعد از خسارت باشد) .درصورتيكگ اقامۀ دعوي روي مريضي هاي باشد كگ چندين سال را در بر
ميگيرد تا تاسس كنند  ،مانند سرطان ها برنده شدن آن ها مشكل است ،هر چند اين ها شديد ترين مريضي ها ميباشند.
 آيا كسانيكگ اقامۀ دعوا نموده اند ،شاهدان عيني آنها ،و وكالي حقوقي آنها حاضر بگ پذيرفتن خطر هاي امنيتي هستند؟ بسياري از
كمپني هاي و دولت ها براي حفظ قدرت و سود خود از اقدام بگ هيچ كاري ابا نميورزند ،مانند استفاده از خشونت هاي فزيكي ويا حتي قتل.
كسانيكگ اين قدرت ها را بگ چلنج بكشانند ،ممكن است جانشان را بگ خطر اندازند.
 آيا پول كافي براي پيگيري دوسيۀ خود در محكمگ داريد؟ خرج محكمگ ،فيس وكالي حقوقي ،سفرهاي بين المللي ،تماس هاي
تيليفوني ،برگزاري اجتماعات براي جمع آوري شاهدان ،و مصارف ديگري كگ بسرعت افزايش مي يابد.
 آيا ميتوانيد بر روي يك دوسيگ براي چندين سال متمادي كار كنيد؟ ممكن است يك قضيگ از سگ تا ده سال را در برگيرد ،قبل
ازينكگ كدام نتيجگ اي بدست آيد .ممكن است قربانيان در زمانيكگ فيصلگ صادر ميگردد ،قبال مرده باشند.
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استفاده از قوانين بين المللي
بسياري از قوانين و كنوانسيون ها ايكگ توسط تمام مملكت هاي
عضو ملل متحد (تقريبا تمام ممالك جهان) مورد توافق قرار گرفتگ
است از حق محيط زيست براي تمام مردم حمايت مينمايد .حقوق
بشر مربوط هر فرد و هر جامعگ است و نميتواند از آنها
گرفتگ شود .اين حقوق بصورت بين المللي بگ رسميت
شناختگ شده اند ،اما براي اينكگ اين حقوق مؤثر
باشند بايد مردم از آنها آگاهي داشتگ و مورد
استفاده قرار گيرند .بدون اقدام بر يقيني
ساختن تاكيد بر اين حقوق در سطح ملي،
قوانين و ميثاق هاي بين المللي مؤثر نخواهد
بود.

موافقت نامه هاي بين المللي
موافقت نامگ هاي زياد بين المللي وجود دارد كگ از
حقوق انسان و محيط زيست صيانت ميكنند.
متأسفانگ ،اگر از اين قوانين بگ نوعي تخطي بعمل
آيد ،هيچ فرد يا گروهي نميتواند شكايتي را در محاكم درج يا اقامگ نمايد .تنها دولت حاكم بر كشور (مملكت ايكگ موافقت نامگ هاي
متذكره را امضأ كرده است) ميتواند موضوی را پيگيري نمايد ،اما بندرت اين حالت اتفاق ميافتد .همچنان تنها دولت ها ميتوانند براي تطبيق
اين توافقنامگ ها تحت فشار قرار گيرند ،نگ كمپني هاي چندين مليتي .در بسياري كشور ها مفاد قوانين بين المللي ميتواند در محاكم آن
كشور مورد استفاده قرار گيرد .آموختن توافق نامگ هاي بين المللي بگ شما كمك ميكند كگ گرايش هاي جامعۀ جهاني را در رابطگ بگ
موضوعات خاص دانستگ ،و همچنان در راه ايجاد كمپاين هائي براي حفاظت از حقوق بشر كمك مينمايد.
اگر مردم حقوق خود را بدانند و در مورد توافقنامگ ها ايكگ بسياري ممالك جهت احترام بگ اين حقوق امضاء نموده اند آگاهي داشتگ
باشند ميتوانند بهتر از حقوق خويش استفاده نموده و دولت ها را در مقابل آن حسابده بسازند.
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درينجا يك لست موافقت نامگ و ميثاق هاي بين المللي ترتيب شده است كگ از حقوق بشر و محيط زيست حمايت مينمايند .همچنان
ويب سايت ها ايكگ در آنها شما ميتوانيد اين موافقت نامگ ها را دريافت كنيد و معلومات در مورد طرز استفاده از آنها را كسب نماييد( .صفحۀ
 427براي بعضي تشريحات در مورد يكتعداد موافقت نامگ ها روي مواد توكسيك يا زهري ديده شود).
چارتر ملل متحد

كنوانسيون بازل درمورد انتقال فرامرزي مواد خطرناك وطرق دفع

www.un.org/aboutun/charter/

آنها

اعالميه جهاني حقوق بشر

www.basel.int/text/con-e.htm
www.ban.org

www.un.org/Overview/rights.html
كنوانسيون باماكو درمورد منع ورود،كنترول ترافيك مواد خطرزا
كنوانسيون حقوق طفل
www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm
www.unicef.org/crc/

درقاره افريقا
www.londonconvention.org/Bamako.htm
www.ban.org/Library/bamako_treaty.htm

دفتر آب و هواي ملل متحد
unfccc.int/2860.php
كنوانسيون تنوع زيستي
www.biodiv.org/default.shtml
www.iisd.ca/biodiv/cbdintro.html
اعالميه حقوق انكشافي
www.unhchr.ch/html/menu3/b/74.htm

كنوانسيون روتردام دربارۀ اعالن پيش يرانه ترافيك مواد خطرساز
خاص  ،مواد كيمياوي و آفت كش ها در تجارت بين المللي
www.pic.int/
كنوانسيون جلوگيري از آلوده گي درياها و مصوون سازي حيات
دريايي ،بوسيله پيش يري از دفع زباله در آب ها
www.imo.org/Conventions/contents.
asp?topic_id=258&doc_id=681
www.londonconvention.org

كنوانسيون بين المللي درمورد حقوق اجتماعي  ،اقتصادي
وكلتوري

فيصله دوبلين درمورد آب و انكشاف پايدار

www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.
Htm

www.wmo.ch/web/homs/documents/
english/icwedece.html

اعالميه ملل متحد درمورد انكشاف و پيشرفت اجتماعي

اعالميه هزاره  -جوهانسبورگ

www.johannesburgsummit.org/html/documents/s www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_progre.
Htm
_ummit_docs/political
declaration_final.pdf
اعالميه وانكوور ملل متحد درمورد زيست انساني
www.un-documents.net/van-dec.htm
كنوانسيون استكهلم درباره از بين بردن آلوده كننده هاي
پايدار عضوي
www.pops.int
www.ipen.org
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نهاد هاي بين المللي و روش هاي خاص
براي جلب توجگ بگ تالش هاي شان براي حقوق بشر ،در بسياري ممالك مردم براي درخواست عدالت رو بگ طرف نهاد هاي بين
المللي مثل :محكمۀ بين االمريكائي مربوط سازمان هاي كشور هاي امريكايي ،محكمۀ جهاني و كميسيون ملل متحد
براي حقوق بشر ميبرند  .توجهات بين المللي كگ ازين طريق بوجود ميآيد ،معموال دولت ها را مجبور ميكند تا باب مذاكرات را باز نموده
ويا بگ كار كمپني هاي آلوده كنندۀ محيط زيست و يا ناقض حقوق بشر ،پايان بدهند.
براي رفتن بگ مراجع فوق بين المللي ضرورت خواهد بود نشان دهيد كگ پيگيري شكايات حقوق بشر از طريق محاكم ملي و محلي
موجود در كشور شما سودمند نيست ،يا توضيح دهيد كگ چگونگ قوانين ملي و محلي مؤثري وجود ندارند كگ بگ اين مشكل رسيده گي كنند.
يا هم بصورت كلي سيستم قضايي در مملكت شما عادالنگ نيست و بيشتر فيصلگ ها بگ صورت غير منصفانگ اي صادر ميشوند.
سازمان ملل متحد نيز "روش هاي خاص" را ايجاد نموده است كگ بگ موضوعات تخطي حقوق بشر ميپردازد .ازين روش هاي
خاص سازمان ملل متحد ،ميتواند توسط گروه ها و افراد مورد استفاده قرار گيرد بدون ضرورت بگ داشتن موافقت از دولت هاي شان ،و
بدون آنكگ بگ كدام آيين نامگ يا ميثاقي وابستگ باشد.
استفاده ازين روش هاي خاص طوري است كگ اشخاص ويا جوامع بگ يك متخصص حقوق بشري بنام “Special
” Rapporteursيا گزارش ر خاص در تماس ميشوند .آنها در رابطگ بگ موارد تخطي از حقوق بشر كگ مربوط بگ ساحات كار ايشان
است ( كگ اين ساحات كاري بنام قيموميت ،ساحات تعهد يا  Mandateياد ميشود)  ،تحقيق ميكنند .مواردي مثل حق غذا ،حق صحت،
دفع زبالگ هاي توكسيك بگ يك مملكت ديگر وغيره در اين ساحات قيموميت شامل اند .با اين گزارش ر هاي خاص ميتوانيد از طريق

ارسال يك نامۀ ساده يكجا با يك گزارش خبري ،اسناد ويا ديگر معلومات تحرير شده در مورد مشكل ،بگ تماس شويد .گزارش ر خاص
اين مشكالت را بگ شوراي حقوق بشر ملل متحد و بعضي اوقات بگ مجمع عمومي ملل متحد گزارش ميدهد.
اسامي گزارشگران خاص ،ساحات قيموميت يا  Mandateايشان و معلومات در مورد آدرس تماس آنها را ميتوانيد از ويب سايت
حقوق بشر ملل متحد ( )www.ohchr.orgتحت عنوان " ، "Human Rights by Issueبدست آوريد.
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