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 محیطی زیست های آلودگیچندملیتی در مقابل  های شرکترفتار 
 

 آذین امرایی

 کیش المللی بین پردیس تهران دانشگاه گاز و نفت حقوق دکتری دانشجوی

 

 چکیده

مستقیم نقش  طور بهو سالمت روانی افراد جامعه وجود دارد ، که قوانین حقوقی  زیست محیطامروزه رابطه مستقیمی بین 

تنها به فکر حداکثر کردن سود خود باشند، زیرا  توانند نمیدیگر  ها بنگاهدارند ،امروزه  زیست محیطقق حمایت از مهمی در تح

را نیز باید در نظر بگیرند. مسئولیت اجتماعی  ها آندیگری هم دارند که منافع  نفعان ذیغیر از مالکان و سهامدارانشان،  ها آن

 ها سازماننفتی، از سوی جوامع و  چندملیتی های شرکتامروزه است. در این میان،  وکار کسباز دنیای  ناپذیری جداییبخش 

نفتی با  های فعالیتفراقانونی خود توجه داشته باشند. علت آن هم این است که  های مسئولیتبیشتر تحت فشار هستند تا به 

مسئولیت اجتماعی  دار پرچم المللی بینر سطح بزرگی د های شرکت. باشد میدر مناطق عملیاتی، همراه  رؤیتآثار بزرگ قابل 

. علیرغم حمایت حقوق دهند میو بسته به نوع کشور محل فعالیت و زمان، اقدامات مختلفی را در این حوزه انجام  باشند می

 صورت ها شرکتبسیاری برای حصول اطمینان از پاسخگویی و مسئولیت این  های تالش، چندملیتی های شرکتاز  الملل بین

حق  چندملیتی های شرکت که درحالیاین است که  ها شرکتو مسئولیت  گویی پاسخگرفته است که یکی از نکات مهم در مورد 

در سطح  ها آنباشند، اما این امر در تعادل با حقوق و وظایف نظیر  المللی بین گذاری سرمایهدارند، تحت قانون حمایت از 

 چندملیتی گذاری یهسرما های شرکتررسی  این نکته پرداخته است که همزمان با حمایت از . این مقاله به بباشد مین المللی بین

 زیست محیطبا تخریب و آلودگی  توأم، گذاری سرمایه های فعالیتبه پاسخگویی در قبال  ها شرکت، الزام این الملل بیندر حقوق 

 ها آسیب، بتوان چندملیتی های شرکت گذاری سرمایه های فعالیتکه همزمان با حمایت از  ای گونه بهمورد توجه قرار گرفته است 

شرکت چندملیتی را به  توان میآیا  سؤالیرا به حداقل رساند. در  ها شرکتاین  های عالیتفناشی از  محیطی زیستو مخاطرات 

سی رفتار شرکت فرعی، مسئول دانست. به همین منظور به برر های فعالیتناشی از  محیطی زیستدلیل نقض معیارهای 

 .ایم پرداخته محیطی زیستچندملیتی در مقابل آلودگی  های شرکت
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