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معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه  

 306 -273ص ،1401 بهار ،19 شماره هشتم، سال

 حقوق منظر از بیآ های اکوسیستم گستره در محیطی زیست های کنوانسیون سازی توانمند

 1زیست محیط المللبین

 2کیانی انگیز روح

 3پورعظیم سارا

 چکیده 

به دنبال رشد و گسترش  70موضوع محیط زیست تا چند سال پیش، در سازمان ملل هیچ جایی نداشت. نظام جهانی و ملل متحد تنها از دهه 

ایجاد هزاران صنایع بزرگ و کوچک، ساختارهایی را در این خصوص به وجود آورده است. از سویی دیگر محیط زیست با ایجاد کشوهای آوری و فن

الملل و عدم توجه آنها به حفظ آن، اولین اقدامات را در این خصوص انجام داد.حقوق بین الملل تالش کرده است تا با جهان سوم در عرصه بین

و مقررات بین المللی ، دولتها را پایبند به حفاظت از محیط زیست نماید. در همین راستا می توان » بین المللی کردن حفاظت محیط  تدوین قوانین

بین المللی زیست « را به عنوان یک رهیافت نوین در حقوق بین الملل معاصر به شمار آورد. در این رهیافت با تکیه بر دو پایه سازمانها و ارگانهای 

از یک طرف و قواعد و مقررات بین المللی از طرف دیگر تالش می کند تا مسأله حفظ محیط زیست را به عنوان یک ارزش مشترک بشریت مورد 

در کنفرانس بین  1992ها موضوعی است که بر ضرورت آن از سال شناسایی قرار دهد تدوین و تصویب ” راهبرد ملی توسعه پایدار” در کلیه کشور

محیط زیست و توسعه در برزیل تا کنون همواره تأکید شده است. در واقع دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است توانمند سازی المللی 

کنوانسیون های زیست محیطی در گستره اکوسیستم های ابی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست چگونه است ؟ چه اصول حقوقی در قلب 

دات بین المللی زیست محیطی، بیش از همه مورد توجه مراجع صالحیتدار دولتها می باشند؟ یافته های پژوهش تاکید گر کنوانسیون ها و معاه

مدیریت یکپارچه اکوسیستم های آبی برای بهره برداری پایدار از منابع زیستی، نیازمند توانمندسازی کنوانسیون های زیست  این فرضیه است

رشد بالقوه و بلند مدت اقتصاد ملی کشورها در گستره اکوسیستم های آبی، نیازمند حفاظت از منابع زیستی است که با ابزارهای  .محیطی می باشد

 حقوقی ملی و بین المللی تقویت می شود.

 حقوق بین الملل، محیط زیست، کنوانسیون. : ها کلید واژه

 

  

 

 

 

 

 
1

 29/04/1401تاریخ پذیرش:     20/3/1401تاریخ دریافت:  - 

2
 حقوق بین الملل.کارشناسی ارشد  - 

3
  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. -



 274 /.... گستره در محیطی زیست های کنوانسیون سازی توانمند /1401 بهار /19 شماره معاصر/ حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 

 مقدمه

، اما ظهور حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان شاخه ای از این رشته حفاظت محیط زیست یافتیی از حقوق بین الملل عمومی جنبه ها

استکهلم و با پذیرش بیانیه این کنفرانس زده شد. این بیانیه با اینکه  1972جرقه های نخست این شاخه حقوقی در کنفرانس  .نسبتا جدید است

، بیان می دارد. یکی دیگر از خصوصیات ای حقوق بین الملل محیط زیست استکه امروزه زیر بن جنبه الزام آور حقوقی ندارد، اما اصول مهمی را

. حقوقی که بر بیانیه ها، اعالمیه ها، اصول بنا گردید است حقوق بین الملل محیط زیست این است که اساس این حقوق بر پایه حقوق نرم

به تدریج به سمت حقوق سخت  حقوق بین الملل محیط زیستدر عین حال ندارد.  مبتنی گردیده و ضمانت اجرای حقوقی محکمی اجرایی و...

حقوق بین  ،  »مسئولیت« دربر این اساس .پیش رفته است و در حال حاضر می توان بخشی از آن را در مجموعه های حقوقی بین المللی یافت

به طور سنتی می توان متون حقوقی زیادی درباره »مسئولیت سخت«  با اینکه .مسئولیت نرم« شکل گرفته است»اساس الملل محیط زیست بر

، ولی حقوق بین اشاره کرد که از جمله می توان به »مسئولیت بین المللی آلودگی فرامرزی«بین الملل محیط زیست مشاهده کرد در حقوق 

«  باشد را به رسمیت بشناسد. این نوع مسئولیت الملل محیط زیست در تالش است تا یک نوع مسئولیت مدنی که مبتنی بر  »جبران خسارت

تکنیک  .نه مسئولیت ناشی از »فعل یا ترک فعل« که عنصر »جرم« معرف آن است ،شناخته می شود  »خطا« به عنوان یک مسئولیت ناشی از

از یک طرف حقوق بین الملل  های حقوقی به کار رفته در این شاخه حقوقی نیز یکی از ویژگی های منحصر به فرد حقوق بین الملل است.

، بنا شده است و از طرف دیگر با پذیرش قرار گرفته است محیط زیست بر اساس اصول خیلی کلی حقوقی که در بیانیه ها و اعالمیه ها مورد

شی خاص ، دقیق و مشخص نسبت به حفاظت محیط زیستی منطقه یا بخبه طور جزئی پروتکل« – کنوانسیون »بهره گیری از تکنیک حقوقی 

ای است و کمتر قابل انتقال به  پروتکل« تکنیکی است که مختص به یک بخش یا منطقه ویژه -کنوانسیون»تنظیم می شود. تکنیک حقوقی 

، بازیگران نرم نیز در حقوق بین الملل محیط زیست در حال یژگی های حقوق نرم و مسئولیت نرمبا توجه به و ت.بخش و یا مناطق دیگر اس

  .و گسترش استشکل گیری 

 مفاهیم   ـ 1

 انواع محیط زیست ـ 1ـ1

 دانشمندان و کارشناسان محیط زیست معتقدند که محیط زیست به دو بخش تقسیم می شود :

 محیط زیست طبیعی  ـ 2ـ1

شامل جنگل ها ، مراتع به آن بخش از محیط زیست اطالق می گردد که در تشکل آن بشر نقشی نداشته ، بلکه از موهبت های خدادادی است و 

امل ، کوه ها ، دشتت ها ، رودخانه ها ، دریاها ، باتالق ها ، چشتم اندازها و غیره می شتود . عوامل تشتکیل دهنده محیط زیستت طبیعی ، شتامل عو

  جاندار  ) گیاهان و جانوران ( و عوامل بی جان ) خاک ، آب و هوا ( می باشد .

 محیط زیست انسانی   ـ 3ـ1

شتده و  ستاخته  شتر  ستت ب ستت اطالق می گردد که به د ستاخت ، به آن بخش از محیط زی ستان  ستت ان ستانی یا به عبارتی محیط زی ستت ان محیط زی

شتی از زندگانی و حیات خود را در آنها می گذراند    ستان بخ ستت که ان شتامل تمام محیط هایی ا ستانی  ستت ان شتد . محیط زی زاییده تفکر او می با

و محیط کار . حقوق محیط زیستت انستانی شتامل آن دستته از قواعد و مقرراتی استت که از حیات فرد در این محیط ها حمایت  مانند محیط شتهری

و حفاظت می کند و چون مشتکالت و مستائلی که ممکن است در این محیط ها برای حیات فرد به وجود آید به انواع آلودگی ها مربوم می شود ، 

 بردارنده قواعد و قوانین الزم برای مقابله با آلودگی هاست .  حقوق محیط زیست انسانی در



 275 /.... گستره در محیطی زیست های کنوانسیون سازی توانمند /1401 بهار /19 شماره معاصر/ حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 

 تاریخچه مسائل محیط زیست و تحول حقوق محیط زیست بین المللیـ 2

 دوران تسلط طبیعت بر انسان )انسان پیش از عصر نوسنگی( ـ 1ـ 2

آوری بود، از اینرو غذای خود را نه از طریق شکار، بلکه از طریق جمعالجثه کامالً ناتوان انسان اولیه بدون ابزار شکار در مقابل حیوانات عظیم

زیست و نحوه زندگی و تأثیرگذاری او بر محیط با سایر نمود. در این زمان انسان هنوز در بطن طبیعت میمیوه و صید جانوران کوچک تأمین می

رفت و لذا هر پذیری طبیعت فراتر نمیعت از محدوده تأثیر قدرت ترمیمهای انسان در طبیجانوران چندان تفاوتی نداشت. به دیگر بیان دخالت

 شد.آمد، به زودی در نتیجه عملکرد نیروهای طبیعی رفع میهای او از طبیعت پدید میخالیی که در نتیجه برداشت

ی اینکه مردم او بایستی زمین خود را برای پوستان دربارهشود که رئیس یکی از قبایل بومی مهم آمریکا به نام اسموهاال در پاسخ به پیشنهاد سفیدگفته می

پس هنگامی که استخراج معدن و کشاورزی مورد استفاده قرار دهند چنین اظهار داشته:»آیا من باید زیر پوست مادر زمین را برای یافتن استخوانها بکنم؟ 

ها را قطع کنم، خشک کنم، بروشم و خواهید که همچون مردان سفیدپوست علفاز من می میرم نمی توانم به بدن او وارد شوم تا بار دیگر متولد گردم. آیامی

 (.5، 1392کنم که موی مادر خود را ببرم« )میرحیدر ثروتمند شوم؟ چگونه جرأت می

انجام دهد. این دوره این دوره دربرگیرنده عصری است که در آن بشر کامالً مقهور طبیعت بوده و قادر نبوده است دخل و تصرفی در طبیعت 

شود مانند مرحله غارنشینی، مرحله روستا نشینی، مرحله ایجاد شهرهای شود خود به چند مرحله تقسیم میکه با پیدایش و آفرینش انسان شروع می

زمان بوده است و قبل همتر نسبت به های نخستین. گرچه مرحله اخیر با ایجاد کارابزارهای پیشرفتهکوچک و بزرگ و مرحله به وجود آمدن تمدن

توان گفت، اگر در نتیجه با تصرفات بیشتری در طبیعت همراه بوده است، اما این تصرفات به تخریب محیط زیست منجر نشد. به بیان دیگر، می

این تصرفات در این دوره بشر تصرفی جزیی هم در محیط زیست داشته است، این تصرف برای محیط زیست ضرری نداشته و طبیعت به راحتی 

 توان گفت، در این دوره محیط زیست به صورت بکر و دست نخورده باقی مانده بود .را تحمل، جبران و بازسازی کرده است به طوری که می

 ـ  دوران تسلط انسان بر طبیعت2ــ 2

محیط زیست دانست. حدود یک قرن پیش گویا انسان در مقایسه با دوره اول، این دوره از زندگی انسان را شاید بتوان دوران غلبه و تسلط انسان بر 

های صنعتی های مهار طبیعت و غلبه بر آن را آموخت. این دوره عصر ایجاد تمدنبه اسرار طبیعت دست یافت و هر روز با اختراع و اکتشافی جدید راه

بطه خود را با طبیعت متحول کرد به این صورت که برای های کوچک و بزرگ، رااست. با دستیابی بشر به صنعت ماشینی و به وجود آوردن کارخانه

برداری قرار داد و در نتیجه صدمات بیشتری به طبیعت وارد کرد و در اثر این امر، طبیعت رو به تخریب و افزایش تولید، منابع بیشتری را مورد بهره

رویه تعامل اکولوژیک طبیعت را بر هم زده و عالوه بر تخریب ات بینابودی گذاشت. در این دوره بشر مقهور طبیعت این امکان را یافت که با تصرف

کرد که مالک زمین است، نه ساکن آن. لذا پیشرفت ای بود که انسان فکر میمحیط زیست، آلودگی آن را موجب شود. رفتار او در این دوره به گونه

، 1392هایی از محیط زیست و طبیعت را در پی داشته است )میرحیدر ب بخشخود را، پیروزی بر جهان به حساب آورد به طوری که این پیروزی، تخری

6-5.) 

های آب، خاک، محیطی برای طبیعت غیرقابل تحمل، غیرقابل جبران و غیرقابل بازسازی بود. انواع آلودگیشدت این تخریب و آلودگی زیست

های اخیر به صورت و محیط زیست داشته است، به صورتی که در طی سالای، دریایی، آثار زیانباری را بر انسان هوا، صوت، شیمیایی، هسته

 بحرانی بزرگ درآمد و زنگ خطر را به صدا درآورد.

ی کامل بر داری نوپا در غرب تفسیر کامالً متفاوتی ظهور کرد که در آن انسان خود را دارای سلطهدر پایان قرون وسطی در جوامع سرمایه

دیگر نمی توان انکار کرد که انسان صنعتی در غرب از همان زمان که درصدد دستیابی به نوعی سلطه بر طبیعت بود  انگاشت. از سویطبیعت می

شد که ضمن آن که انسانها نظارت خود را بر های خود ملحوظ داشت. چنین استدالل میریزیطرفداری از حفظ محیط زیست را نیز در برنامه

ها، دست به کار ی نخستین چنین برداشتی بود که دولتمدهای اعمال خویش نیز هستند و درست در مرحلهکنند، مسئول پیاطبیعت اعمال می

محیطی شدند. در انگلستان به عنوان نمونه، در اوایل قرن چهاردهم در راستای مبارزه با آلودگی هوای قبول مسئولیت در برخورد با مسائل زیست
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لندن را به دلیل ایجاد دود فراوان از طریق سوزاندن زغال سنگ اعدام کرد و این نشان داد که دولت شهری دولت انگلیس یکی از اهالی شهر 

 (.71، 1397محیطی خود را بسیار جدی گرفته است )نصری مشکینی وظایف زیست

های پیشرفته، زندگی را برای کند، اگرچه دسترسی انسانها به تکنولوژیمروری بر حوادث یک قرن اخیر عمق این فاجعه را بیشتر نمایان می

رویه از آن، عوارض مرگباری را نیز در پی داشته است. کشف بسیاری از عناصر جدید برای مبارزه تر کرده است اما استفاده نابجا و بیانسانها راحت

ها و عوارض ناشناخته شده است. یماریها و آفات، باعث ورود آنها به چرخه غذایی انسان نیز شده است و خود باعث به وجود آمدن ببا بیماری

شود به تدریج این عناصر ماند که همین امر باعث میسال در محیط پایدار می 15کشها همچون د. د. ت و آلدرین تا برای مثال اثر بعضی از آفت

 وارد چرخه غذایی انسان شوند.

های آینده را به مخاطره انداخت، فسیلی، عالوه بر این که حقوق نسل هایرویه منابع طبیعی، همچون انرژیدر این دوره، کشف و استخراج بی

های فسیلی به محیط باعث آلودگی فراوان آب، خاک، هوا و دریا شد. ورود گاز کربنیک یا دی اکسید کربنیک، منو اکسید کربن، در اثر سوخت

های پیکر و وارد شدن مواد نفتی و آالیندههای غولغرق نفتکش ها،ها و سموم مختلف در رودخانهزیست، ریزش بیش از پیش فضوالت کارخانه

ها، استفاده از محیط زیست های شیمیایی در جنگهای اتمی، سوانح شیمیایی، استفاده از سالحای، جنگدیگر به دریا، سوانح و رخدادهای هسته

های ها و گونههوایی، بارانهای اسیدی، انفجار جمعیت، نابودی جنگلبه عنوان ابزار جنگی، گرم شده کره زمین، تخریب الیه ازن، تغییرات آب و 

 ای از ابهام فرو برده است.محیطی بدل شد که آینده تنها کره مسکون را در هالهنادر گیاهی و جانوری همه و همه به یک فاجعه زیست

های حفظ محیط زیست است ولی بعداً مشخص شد سیاست ی مناسبی برای اعمالرسید که دولت وسیلهی این امور ابتدا به نظر میدر همه

ها چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه برای ارتقای رشد اقتصادی همان افزایش رشدی که علت ی دولتکه دغدغه

هایی که در مقیاس ها با پیشرفتر دولتمحیطی است خود مانع از ایفای نقش مناسب آنهاست. به عالوه، ارتبام اکثهای زیستاصلی بیشتر آسیب

ها که از های تولید انرژی است و اعمال برخی سیاستهای نظامی و سیستمهای حمل و نقل، تواناییگیرد و شامل توسعه شبکهملی صورت می

ها در ذشته از آن سیاست دولتتوانند خطر محرزی برای جامعه ملی باشند. گگیرد مینظر حکومت به منظور صیانت از حاکمیت ملی صورت می

سازد که هدف اصلی دولت تضمین پیروزی مجدد در انتخابات است. در نتیجه های غربی نظیر ایاالت متحده و یا انگلستان آشکار میدموکراسی

مدت به نتیجه که در کوتاه هایی را ترجیح دهندهای درازمدت مربوم به خیر عمومی را نادیده گرفته و سیاستها تمایل دارند که نگرانیدولت

 (.50، 1398رسند )رضایی می

سوز به جو زمین که هایی برای کاهش مصرف سوخت یا توقف ورود گازهای حاصل از موتورهای درونهای حیاتی نظیر برنامهبنابراین برنامه

چون صلح سبز که اعضای بسیاری داشته و به طور اصولی هایی همشوند. ظهور گروهکنند کنار گذاشته میدهندگان تحمیل میهایی را به رأیهزینه

محیطی که در پی اعمال اختیارات رسمی دولت نیستند و با های فشار زیستکنند و جنبش »دوستان زمین« و باالخره گروهاز محیط زیست دفاع می

آیند. پارادایم تری برای حفظ محیط زیست به شمار میآیند در کشورهای مختلف ابزار مناسبگذاری به وجود میهدف تأثیرگذاری بر روند سیاست

ای از منابع دهد و این طرز تفکر را که زمین مجموعهکند که بخشی از یک نظام بزرگتر را تشکیل میی انسانی را یک اکوسیستم تلقی میسبز جامعه

شوند که در ها زمانی خوب تلقی میکند. به نظر آنها فعالیتد میتوانند آن را به مصرف برسانند ردر دسترس انسانهاست که هر گونه که مایلند می

 جهت ثبات و انسجام آن نظام باشند نه تخریب آن .

 ـ دوران همگرایی و تعامل انسان و طبیعت3ـ  2

گ جهانی دوم و طرح مباحث المللی برای حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم و پس از جنهای حقوقی و سیاسی در سطح بیناگرچه اولین تالش

ای الملل محیط زیست همچون حقوق محیط زیست رشتهمربوم به حمایت از حقوق بشر، قواعد مربوم به منافع مشترک بشریت بازمی گردد، ولی حقوق بین

المللی به موازات در حقوق داخلی و بینآغاز گردیده است و از این زمان به بعد تحول حقوق محیط زیست  1960ی بسیار جوان است و رشد واقعی آن از دهه

 (.13، 1389یکدیگر صورت گرفته است )تقی زاده انصاری و دیگران 
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های گوناگون ها و کشمکشالملل بود  گرچه در این سده نیز جهان در آتش جنگی بیستم شاهد سیر تکاملی حقوق بینبه طور کلی، سده

ها تجلی یابد. محور یکی المللی در بسیاری از زمینههای بینشد که همکاریهای گوناگون، سعی میکنوانسیونسوخت، اما با عقد قراردادها و می

ی بیستم و پس از پایان جنگ جهانی ی نخست سدهی جهانی حقوق بشر در نیمهی حقوق بشر است و صدور اعالمیهها، مسألهاز این همکاری

ی مهم و جهانی بر حقوق مدنی و ی این اعالمیهالمللی در این زمینه دانست. نگرش اصلی و تأکید عمدهینهای بتوان سرآغاز همکاریدوم را می

ی دوم همان سده، به نوشته شدن دو میثاق انجامید  میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق حقوق اقتصادی سیاسی بود که پس از تحوالت نیمه

 (.102، 1393سل دوم حقوق بشر نام گرفتند )سیم بر، و اجتماعی که به ترتیب نسل اول و ن

های اتمی ، نتیجه گرد هم آمدن چند عامل و به ویژه تعدادی عوامل روانی به شرح زیر بود. الف( تابش1960بحث داغ محیط زیست در دهه 

های کشاورزی و مواد دفع آفات، ناپذیری سمجزیهآور بود. ب( تتوانست متوجه طبیعت و جانداران باشد، بسیار نگرانیو خطری که از این جهت می

آور راشل کارسن و مخصوصاً داستان بهار خاموش بسیاری از مردم شد. پ( مجموعه داستانهای وحشتتهدیدی جدی به زیان طبیعت قلمداد می

ج( غرق شدن کشتی نفتکش توری کانیون، ی اری، بزرگترین دریاچه آمریکا را عمیقاً تکان داد. ت( خبرهای مربوم به مرگ و نابودی دریاچه

ی جمعیت و رویهانگیز رشد بیهای اقیانوس و تأثیر ناگواری که بر زندگی جانوران دریایی گذاشت. د( انتشار خبر ارقام هراسنشت نفت در آب

مانند کتاب »فضا و زمین« نوشته کنت  های جدید و مستند درباره بحرانهای محیط زیست:( انتشار کتابهای افزایش جمعیت.هگفتگو از دشواری

 (.5، 1394باولدینگ )آذرنگ 

ای که حیات را در این سیاره به خطر انداخته بود، پی برد و دریافت که برای نابودی حیات و زندگی در در این دوره بشر به عالیم تهدید کننده

مخرب غیر متعارف که آثار تخریبی گسترده دارند، نیست. بلکه اگر شیوه های کره زمین، دیگر احتیاجی به برخوردهای نظامی و به کارگیری سالح

های تولید و مصرف را تغییر ندهند، به همان اندازه یا بیشتر، نابودی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به موارد فوق، عالوه بر زندگی و روش

طور المللی نیز روی آوردند. همینهای گسترده بینام دادند، به همکاریها به تنهایی در جلوگیری از گسترش بحران انجاقداماتی که دولت

های مردمی و سازمانهای غیردولتی نیز در کشورهای غربی فعال شدند و زنگ خطر از بین رفتن محیط زیست را در دنیا را به صدا درآوردند. جنبش

ها و احزاب ای را در جوامع خود به دست آورند به نحوی که بعضی از این گروهه ویژهها و سازمانها باعث شد تا آنها جایگااستقبال مردم از این گروه

 شوند.های اجتماعی و سیاسی محسوب میتحت عنوان صلح سبز، امروزه از قدرتمندترین گروه

ها، یی، افزایش جمعیت، افزایش آلودگیزدازدایی و بیابانای، جنگلرفته رفته مسائلی همانند ویرانی الیه اوزون، اثر گلخانه 1960بعد از سال 

های ابزار، گسترش بیماریپریشی، افزایش بزهکاری، وابستگی فزاینده به ماشینکاهش منابع طبیعی، افزایش آب سطح دریاها، افزایش روان

های گیاهی ابودی و آسیب گونهها، نهای حاصلخیز، افزایش پسماندها و پسابهای شیرین و خاکناشناخته، دستکاری ژنتیکی، اسیدی شدن آب

رویه آبزیان، نابودی کشتزارها به واسطه فرسایش خاک، نابودی منابع ژنتیکی، افزایش استفاده از و جانوری، کاهش منابع آب شیرین، شکار بی

فیت محیط زیست او را تهدید ( که مانایی و پایایی انسان و کی11، 1398ها و گرسنگی در جهان )تیرل، ها، افزایش جنگکشها و علفکشآفت

محیطی و مسائل رو، جستارهای زیست(. از این58، 1396تری از امنیت به عمل آید )شولتز اند، سبب شد در مطالعات امنیتی، تعریف گشودهکرده

که در دوران جنگ سرد، مسائل  اند. جالب آن استای یافتهاجتماعی، اقتصادی و سیاسی مترتب بر آن در مطالعات سیاسی و امنیتی، جایگاه ویژه

 (.37، 1391محیطی و جهانی، از جمله اندک موضوعاتی بود که دو ابرقدرت در آن توافقاتی داشتند )والگر مشترک زیست

های انقالبی به پیدایش ها و جنبشالملل و نیز گسترش نهضتی ساختار قدرت در نظام بینها و تحوالت عمدهگونه که دگرگونیهمان

ها در کشورهای های اول و دوم حقوق بشر انجامید، شرایط و اوضاع پس از آن هم با فروپاشی نظام جنگ سرد و نیز بیداری روزافزون ملتنسل

ساز تولد و تکوین نسل جدیدی از حقوق بشر بود  حقوقی که امروزه، با سرعت چشمگیر رو به فراگیری و تکامل است. یکی در حال توسعه سبب

الملل، با ایجاد نهادهای حقوقی های نسل جدید حقوق بشر، محیط زیست است. حقوق محیط زیست، در سطوح ملی و بینرین مؤلفهتاز اصلی
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تکامل یافته است. حقوق محیط زیستی،  1960ی های تخصصی در مدارس حقوق و غیره، به ویژه از دههبرای حفاظت از محیط زیست و نیز دوره

 مطرح شد . 1972ی استکهلم در کنفرانس محیط زیست سازمان ملل متحد در سال قوق بشری نخستین بار در اعالمیهای از حبه عنوان شاخه

ای نسبت به حفظ محیط زیست از خود نشان داد. از این العمل فزایندهدر این دوران، به دنبال اعالم خطرهای دانشمندان، افکار عمومی عکس

المللی و کم جنبه بینو برخورد با مسأله محیط زیست کامالً عوض شده و تحت فشار افکار عمومی که کم ی نگرشزمان به بعد بود که نحوه

گرفت، محیط زیست به عنوان یک مجموعه مطرح گردید. در سطح داخلی، متون قانونی برای حفاظت از محیط زیست افزایش جهانی به خود می

المللی نیز به نوبه خود در مقابل مسائل ای را برای مقابله با آلودگی ایجاد نمودند. سازمانهای بینها نهادهای اداری ویژهچشمگیری یافت و دولت

العمل مناسب و قوی نشان دادند و فصل جدیدی آغاز شد. از این به بعد تحول حقوق محیط زیست در حقوق داخلی و مطروحه جدید عکس

 المللی به موازات یکدیگر صورت گرفت.بین

های حقوقی در مقابل مشکالت و المللی است. وقتی نظامفاظت از محیط زیست مشکلی وسیع و پیچیده در حقوق داخلی و بینضرورت ح

پردازند. در خصوص محیط کم به ابداع و ایجاد فنون جدید و نو مینمایند ولی کمگیرند ابتدائاً از فنون موجود استفاده میمسائل جدید قرار می

مین روند بودیم ولی چالش حفاظت از محیط زیست از آن فراتر رفته و تبدیل به عاملی قوی در جهت تحول مفاهیم بنیادین زیست نیز شاهد ه

گردد که توجه نماییم مسائل مربوم به محیط زیست بیش از پیش جنبه الملل گردید. اهمیت این موضوع هنگامی بهتر درک میحقوق بین

المللی شدن مبارزه بر علیه آلودگی محیط زیست نقش دارند  آب، هوا، شود. عناصر مختلفی در بیند به آن نگاه میالمللی پیدا کرده و بدین دیبین

 دهنده محیط زیست وحدت و همبستگی کامل برقرار است.شناسند و بین عوامل گوناگون تشکیلپرندگان و... مرز نمی

ات و قوانین مشابه و مشترک دارد، جلوگیری از »صدور آلودگی« است. کشورها باید الملل و وضع مقررموضوع دیگری که نیاز به همکاری بین

آنها به طور مؤثر با یکدیگر برای جلوگیری از هر گونه نقل و انتقال و جابجایی مواد یا تأسیسات آلوده کننده محیط زیست از کشورهایی که در 

 (.331، 1390پذیری دارند همکاری نمایند )امیرارجمند افمقررات سخت وضع گردیده به سوی کشورهایی که مقررات انعط

های اقتصادی مسأله مبارزه با آلودگی است زیرا مبارزه با آلودگی المللی شدن حفاظت از محیط زیست مؤثر است، جنبهعامل دیگری که در بین

نماید. چنین محیطی را رعایت میمر تولید مالحظات زیستگردد که در اخرج دارد و در نتیجه باعث گران تمام شدن محصوالت کشاورزی کشوری می

گردد و تحمل این امر مخصوصاً برای کشورهای در حال توسعه تقریباً غیرممکن است. تقسیم این بار خود المللی متضرر میکشوری در رقابت بین

 المللی شدن مبارزه با محیط زیست است .عاملی در جهت بین

اند، با دهند در آن دسته از کشورهایی که مردم چگونگی دخالت در امور سیاسی و اجتماعی را فراگرفتههای موجود نشان میها و یافتهداده

 هاها، حاکمیت را به پشتیبانی از سازمانهای محیط زیستی و پایش و کنترل فزاینده آالیندهNGOنهاد( یا همان ها )سازمانهای مردمایجاد سمن

اند. ها را گسترانده و رشد جمعیت را متعادل کردههای نو اختصاص داده، جنگلگیری از انرژیهای هنگفتی برای پژوهش و بهرهواداشته بود، بودجه

 گرایی و مانند آن هستند.های سبز، محیط زیستمحیطی در چارچوب اندیشههای پیشتاز زیستبا این حال، همین کشورها دارای جنبش

محیطی باید به محیطی در دستور کار قرار گیرد، باید به نوعی معضل تبدیل شود. به عبارت دیگر، وضعیت زیستآن که وضعیت زیست برای

 میزان کافی موافقت همگانی را درباره اینکه وضعیت وخیمی بوده و باید اصالح شود، کسب کند. آنگاه که هر معضل توجه مردم را به خود جلب

ریزی شود که برای اصالح وضعیتی که موجب بروز آن معضل شده، طرحدارد. این پاسخ در چارچوب سیاستی داده میبه پاسخ وا میکند، دولت را 

ه شده است. برای به جریان افتادن در روند سیاسی، معضل باید بتواند توجه دولت را به خود جلب کرده و مشروعیت خود را به عنوان موضوعی ک

 (.78، 1399هی است، به اثبات برساند و موجب واکنش از سوی دولت شود )مویر شایسته چنین توج

، جستارهای زیست محیطی به صورت ایدئولوژی منسجم مطرح شد و به حوزه مطالعات امنیتی 1970و اوایل  1960های دهه از واپسین سال

های سیاسی، به عنوان منابع نوین جنگ سرد، شمار زیادی از پدیده (. با فروپاشی نظام ژئوپلیتیک20، 1390وارد گردید )مک کین الی و دیگران 

( که مسائل غیرسنتی 411، 1390محیطی اشاره کرد )دالبی توان به مسائل زیستالمللی شناخته شدند. از آن میان میتهدید در نظام سیاسی بین
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اجرت گسترده وارد شدند که کارکرد و سرشتی ناهمگون با مسائل محیطی، وضعیت اقتصادی، سازمانهای جنایی فراملی و مههمانند مسائل زیست

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های آنها میپپیشین داشتند. از جمله ویژگی

 محور نیستند و ماهیتی فراملی و فروملی دارند.. دولت1

 . به واسطه برخورداری از تنوع، کانون جغرافیایی مشخص ندارند.2

 مدیریت نمی شوند. . با رویکرد سنتی3

 (.242، 1391کنند )تریف ها و افراد را همسان متأثر می. دولت4

ترین مسأله امنیت ملی سده گرمایش کروی، بزرگترین تهدید بقای تمدن بشر در درازمدت خواهد بود. به باور بسیاری از پژوهش گران، مهم

الملل متأثر از عامل محیط زیست دچار تحول شده و به نوعی بر محور آن بین بیست و یکم، محیط زیست خواهد بود، به طوری که الگوی روابط

 قرار گرفته است. برآمدن واژه اکوپلیتیک خود ناظر بر این روند است .

ر محیطی در مقیاس کروی و محلی، سبب اختالل دهای زیسترونده دارند. آنگاه که پیامد ویرانیمحیطی کارکردی کند اما پیشمسائل زیست

ها ماهیتی سیاسی خواهد یافت و بازیگران و های اجتماعی و اقتصادی شوند، واکنش جامعه را در پی خواهد داشت. از آن پس، کنشگریکانون

دارد. این تهدیدات منحصر به یک کشور نخواهد بود و به نوعی دردسری همگانی و فراگیر است. مسائل کنشگران مناسبات قدرت را به تکاپو وامی

اند. بر این شالوده، امنیت محیطی در زمره تهدیدات کنونی و آینده بشریت به شمار رفته و کشورها با تهدیدات مشترک روبرو شدهستزی

پذیر کرده های آینده را نیز به گونه جدی آسیبها و امکانات فراسوی نسلمحیطی ماهیت فراگیر و عام یافته، به طوری که حتی فرصتزیست

 است.

ها باشد، دولتبار ناشی از آن فراتر از قلمرو یک کشور میهای محیط زیست جنبه فراملی داشته و آثار زیانه به این که بسیاری از آلودگیبا توج

لمللی اهای بینهای منحصر به فرد و ممتاز همکاریاند و این از ویژگیالمللی بودهتاکنون به دور از اغراض سیاسی ناگزیر به اقدام در سطح بین

 های اخیر است. محیط زیست در طول سال

آید، همواره در معرض تهدید خطرات و خساراتی قرار دارد ترین میراث مشترک بشریت به شمار میبه طور کلی، محیط زیست، یکی از اساسی

محیط زیست در قبال تهدید این خطرات و افزایش اندازد، ضرورت توجه به المللی را به خطر میکه آثار ناشی از آن، منافع کلیه اعضای جامعه بین

المللی موجب گردید تا حفظ و حمایت از محیط زیست، از جمله المللی و اهمیت حفظ محیط زیست برای بقای جامعه بینهای بینهمبستگی

المللی محسوب شود و در نتیجه جنایت بینهای دیگر نیز تسری یافته دیده، به دولتتعهداتی به شمار آید که آثار نقض آن، عالوه بر دولت صدمه

 (.33، 1398)امینی 

ها را به شدت تحت تأثیر قرار تواند این نوع همکاریگیری رهیافت نوینی در این زمینه هستیم که میهای گذشته شاهد شکلدر طول سال

محیطی است. آمریکا المللی زیستهای بینمکاریدهد و آن تالش برخی از کشورها به ویژه آمریکا برای سیاسی کردن موضوعات مربوم به ه

المللی به وجود آمده بعد از این حادثه جهت پیشبرد های خود قرار داده و از جو بینسپتامبر مبارزه با تروریسم را سرلوحه سیاست 11که بعد از حادثه 

تواند ه مرتبط کرده و روند خطرناکی را در پیش گرفته که مینماید، اخیراً موضوع محیط زیست را نیز با این مسألبرداری میاین سیاست بهره

 "حاکمیت مطلوب"المللی محیط زیست باشد. به عنوان نمونه اخیراً در اجالس بالی در اندونزی، این کشور با طرح بحث های بینمخرب همکاری

محیطی از سوی کشورهای توسعه یافته به کشورهای های مالی و فنی زیستدر میان کشورهای جهان سعی در سیاسی کردن موضوع ارائه کمک

محیطی به کشورهای در های نوین زیستآوریهای مالی و انتقال فندر حال توسعه داشت. آمریکا با اعالم آمادگی کامل خود برای ارائه کمک

بایست که کشورهای در حال توسعه میدر کشورهای یاد شده عنوان کرد و این موضوعی است  "حکومت مطلوب"حال توسعه شرم آن را وجود 

، 1385محیطی گردند )بیات المللی زیستهای بینگیری و گسترش چنین رهیافتی در حوزه همکاریبه شدت با آن برخورد کرده و مانع از شکل

47.) 
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انبوه کاالهای ارزان را پدید آورده، اما  انگیز انسان در دستیابی به فناوری پیشرفته، امکان تولیدبه طور کلی باید اشاره داشت که توفیق شگفت

ای سنگین به جامعه بشری تحمیل کرده است که همانا مصرف گسترده منابع طبیعی و آلوده شدن محیط زیست است. کشورهای این تحول هزینه

های نگران کننده آشکار گردید ه نشانهشود، توجه چندان نداشتند تا اینکجهان تا این اواخر به اهمیت آنچه محیط طبیعی زیست انسان نامیده می

 شناختی و محیط زیست طبیعی، هرچه بیشتر احساس شد.ی تحول و پایداری تراز بومو ناگزیری و فوریت اقدام در زمینه

آوری ی علم و فنبایست، مدبرانه، به تغییر حتی فلسفهی سازواره میان انسان و طبیعت بود. بشر مینمود، ایجاد موازنهآنچه گریزناپذیر می

های آینده انتقال دهد. رشد شتابان کشورهای صنعتی که نزدیک به یک پنجم جمعیت جهان را زد تا بتواند میراث طبیعت را به نسلدست می

وی دیگر، رشد ها و دریاها و جو زمین شده است. از سناپذیر انرژی و فشار فزاینده بر سرزمیناند، سبب از میان رفتن منابع ترمیمدربرگرفته

(. افزون 9، 1390کننده در محیط زیست بوده است )علوی تبار های نگرانساز دگرگونیای از نقام جهان سوم زمینهی جمعیت در پارهمهارگسیخته

حیط زیست وارد ناپذیر بر منابع طبیعی و مهای جبرانبر این، کشورهای در حال توسعه، با کاربرد الگوهای وارداتی کشورهای پیشرفته، آسیب

ی جدی مخاطره های آینده را به گونهها و امکانات فراسوی نسلی محیط زیست، فرصتهای گستردهتوان گفت ویرانیاند  تا آنجا که میآورده

م تأمین آب شیرین، های جانوری و گیاهی، در کنار مسائل دیگر مانند لزوی اوزون، از میان رفتن گونهافکنده است. تغییرات اقلیمی، تخریب الیه

های زیستی، مدیریت زباله و مواد شیمیایی زدایی و مقابله با خشکسالی، مدیریت تکنولوژیها، بیابانها، احیای جنگلحفاظت از دریاها و اقیانوس

آور جمعیت، از سرسام رسان، پاکسازی مناطق آلوده شهری، بهبود بخشیدن به وضع بهداشت و نیز جلوگیری از افزایشو دیگر پسماندهای آسیب

 (.9، 1390شود )علوی تبار موارد بارز محسوب می

ها در ی دولتگیرد که منافع مشترک همهی اقداماتی را دربرمیالمللی همهاز سوی دیگر، تالش برای حفاظت از محیط زیست در سطح بین

المللی در نظر ی دارد، شایسته است که به عنوان مسائل پراهمیت بینالمللی مسائل حفظ محیط زیست ابعاد بینآنها نهفته است. از آنجا که همه

ی المللی نه فقط به عنوان یک دغدغه، بلکه به عنوان نیاز مشترک جامعهگرفته شود. در این راستا الزم است که حمایت از محیط زیست بین

المللی برای اجرای اصول و معیارهایی که اکنون های بینن به نظامالملی قرار گیرد و افزون بر شکل دادجهانی در دستور کار فوری مجامع بین

گیری و اجرا، المللی، شامل سازوکارهای جدید، جامع و کارآمدتر برای تصمیمی حقوقی بینی اصول تازهای نو به توسعهحائز اهمیت است، از روزنه

، 1393همکاری و تعاون برای حفاظت از محیط زیست گام برداشت )سیم بر  تر در راهنگریسته شود. به این ترتیب شاید بتوان با سرعت افزون

103.) 

های گوناگون زندگی تأثیر منفی داشته است. گذشته از آن، فراگیری نمی توان این مساله را نیز نادیده انگاشت که تخریب محیط زیست بر جلوه

محیطی، مانند دیگر اشکال امنیت، کاری بس دشوار است. تأثیر گازهای زیست ای است که فرموله کردن امنیتمحیطی به اندازهتهدیدهای زیست

ی انسانها را مورد تهدید قرار ی کشورها و همهی اوزون، همهگلخانه ای و تغییر شرایط آب و هوایی، باال آمدن سطح آب دریاها و از بین رفتن الیه

های سمی، امروزه زندگی نشین شدن مواد اسیدی و آلودگیبینی کرد. تهرا نمی توان پیش داده است، در حالی که بسیاری از خطرهای به کمین نشسته

 کند.ای و جهانی تهدید میبشر را در سطوح منطقه

د های فرامرزی است و در موارد دیگر که تهدیحلشناسد. در بسیاری از موارد رویارویی با آنها نیازمند راهمحیطی، مرز سیاسی نمیتهدید زیست

اند و آن اینکه ای دارد، باید با امکانات و ابتکارهای محلی به مقابله با آن برخاست. این مشکالت موضوع مهمی را شکل دادههای بومی و منطقهریشه

. این موضوع بار محیطی استالمللی نیاز اساسی جهانی به ویژه برای حل مسائل زیستامنیت را فقط چند کشور نمی توانند برقرار کنند. همکاری بین

کشورها را زیر سؤال برده و مشخص شده است که حاکمیت به سادگی و لزوماً به امنیت مربوم نیست. حتی ادعا شده  -دیگر چارچوب حاکمیت ملت

ریب آن مناطق کنند و در عین حال به تخهای مختلف جهان اعمال قدرت میای در گوشهاست که حاکمیت باید یکسره مردود دانسته شود، زیرا عده

 محیطی نگریست.ای تازه به حاکمیت بر اساس اصول زیستپردازند. بنابراین باید از روزنهمی
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بومی هستند. مردمان فقیر در کشورهای در محیطی و زیستگمان برخی از مردمان در جهان بسیار بیشتر در معرض خطرات جدی زیستبی

ای زندگی های حاشیهسازد که در اماکن خطرناکی در سرزمینیعی قرار دارند. فقر آنها را وادار میحال توسعه بیشتر در معرض خطرها و بالیای طب

شود، کنند  جایی که زندگی و اموالشان همواره در معرض خطر است. تهیدستان به هنگام تغییرات آب و هوایی که باعث قحطی و خشکسالی می

های سمی کشورهای صنعتی رض این خطرهای فزاینده قرار دارند که سرزمینشان محل دفن زبالهبرند. کشورهای فقیری در معاز گرسنگی رنج می

 است.

 ـ جهانی شدن و محیط زیست4ـ 2

های زیستی تا حدود ای است و برای ایفای وظیفه خاصی پدید آمده است. انواع موجودات وگونههر موجودی درطبیعت دارای جایگاه ویژه

های اند. منظور از آشیان اکولوژیک، تمام مشخصهات محیطی خود هستند و در محدوده آشیان اکولوژیک خود محصورشدهزیادی تحت تاثیر الزام

های مذکور، ارگانیسم با مشکالتی کند و در وضعیت خارج از مشخصهفیزیکی، شیمیایی و محیطی است که موقعیت یک ارگانیسم را مشخص می

 ودی آن منجر شود.شود که ممکن است به نابمواجه می

تر است. جهانی شدن اقتصاد از وجوه مختلف تر و ملموسکنیم، ابعاد اقتصادی آن از سایر وجوه پررنگهنگامی که سخن از جهانی شدن می

گذارد. میگذارد. جهانی شدن بر روند رشد اقتصادی تأثیرگذار است و از همین طریق نیز بر محیط زیست اثر بر اکولوژی و محیط زیست اثر می

دهد و باعث دگرگونی ساختار این اثرات در برخی موارد مطلوب و در برخی موارد نیز نامطلوب است. جهانی شدن به تغییرات ساختاری شتاب می

ما اثری شود اگذاری و تکنولوژی میبرد. جهانی شدن موجب توسعه سرمایهشود و در نتیجه، مصرف منابع و سطوح آلودگی را باال میکشورها می

کند محیط محیطی مناطق و همچنین کیفیت آنها دارد و همین است که تعیین میکه بر اکولوژی و محیط زیست دارد بستگی به خصوصیت زیست

 کند. رود یا بهبود پیدا میزیست این مناطق در اثر جهانی شدن رو به زوال می

قدرتمند شد که به رهایی اکولوژیکی دست یافت، خروج از آشیان اکولوژیک برایش  انسان در سیرتمدنی خود و به مدد پیشرفت تکنولوژی آن چنان

ه او، هم میسر گردید و خود را ارباب محیط و طبیعت تصورکرد و هر آنچه که در چنته طبیعت بود را از آنِ خود پنداشت. دراین فرایند فراموش کرد ک

است رابطه معقول و متعادلی را با سایر اجزای موجود درجهان هستی برقرار کند. ناگفته نمانَد صرفا جزئی از اجزاء پُرشمار نظام طبیعت است و ملزم 

ب که این فراموشی برایش بسیار گران تمام شده است. توجه افراطی به رشد اقتصادی از یک سو و عطش پایان ناپذیر مصرف از سوی دیگر، در اغل

رویه و نسنجیده بشر نظم حاکم بر اکوسیستم را مختل کرد و تحمیل پسماندها و دخالتهای بیکشورهای جهان موجب اضمحالل منابع طبیعی شد. 

های طبیعت را به بازی گرفت. در نتیجه، نظام برنامه ریزی شده طبیعت از پاسخگویی ضایعات انبوه بر طبیعت، بسی فراتر از آستانه تحمل آن، قانونمندی

چنین بود که مجموعه رفتارهای تخریبی بشر در سه سده گذشته، طبیعت را عاصی کرد تا حدی که در سالیان اخیر، به این حجمه عظیم عاجز ماند. 

 (.12، 1394درگوشه و کنار جهان اثرات این عصیان و نمودهای اعتراضی آن را به کرّات شاهد بوده و هستیم )زاهدی 

تواند شود و همچنین میساز تخریب محیط زیست میگردد، که این خود زمینهمی جهانی شدن موجب افزایش خطاهای بازار و ناهماهنگی سیاسی

های نو سوق دهد. گردید به سوی سیاستهای کامالً داخلی تلقی میهایی را که پیشتر به عنوان سیاستبا اعمال فشار برای انجام اصالحات، سیاست

امکان نیز وجود خواهد داشت که در برخی از مناطق و کشورها جهانی شدن موجب از  ی جهانی شدن، اینبا وجود افزایش رشد اقتصادی در نتیجه

ها گردد که این خود منجر به زوال منابع و در نهایت گسترش فقر در میان مردمان این مناطق و نهایتاً تخریب محیط بین رفتن بعضی صنایع و بخش

 (.220، 1391شود )سیدنورانی و دیگران زیست می

گوییم. تصور ما گوییم و اگر درباره فرهنگ سخن بگوییم درباره طبیعت سخن میاگر پیرامون طبیعت سخن بگوییم درباره فرهنگ سخن میامروزه 

ها ]به دو جهان[ طبیعت و فرهنگ، که ذاتاً به اندیشه مدرن گره خورده، قادر به تشخیص این امر نیست که ما در جهان برساخته شده از تفکیک جهان

های آن فراتر از این تمایزات است )تمایزاتی که هنوز بر اندیشه ما مسلطند(. محو کنیم که ویژگیسازیم و زندگی میکنیم، میوعی تمدنی عمل میمصن

ان به کام خطر دهد که انسانها، جانوران و گیاهان را به یکسمرزهای میان این قلمروها نه تنها با صنعتی شدن طبیعت و فرهنگ، بلکه با خطراتی رخ می
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شود. به عبارتی، خطر افکنند. خواه ما به حفره ازن، آلودگی یا کمبود مواد غذایی بیاندیشیم و خواه نیاندیشیم، طبیعت به ناگزیر با فعالیت انسانی آلوده میمی

های های فرهنگ و آفریدهقیه طبیعت، بین آفریدهای دارد که برخی از مرزهای به دقت بنا شده میان طبقات، ملل، انسانها و بتراز کنندهمشترک اثر هم

برد. افراد مواجه با تهدید این تجربه را دارند که (. را از بین می24، 1984روح )آدام گیری از یک تمایز قدیمی میان موجودات باروح و بیغریزه )یا با بهره

شود آنها احساس کنند که با تن خود در کند. تهدید سمیت باعث مین زندگی میگونه زنده هستند که ماهی در آکشند و با آب آنمانند گیاهان نفس می

ها و درختان در باران اسیدی از جویند )»فرآیندی متابولیکی )سوخت و سازی( از آگاهی و اخالق( و در نتیجه ممکن است همانند سنگاشیاء شرکت می

 (.220-221، 1389بین روند )بک 

العاده به کسب یک رشد اقتصادی بسیار سریع و نامحدود اهمیت بسیار دارد. روشن است که برای رسیدن سازی، دادن اولویت و اهمیت فوقجهانیدر 

سازی وصیزدایی شده و خصها مقرراتسازی یعنی تجارت آزاد شود و در کنار آن از فعالیت شرکتبه رشد فزاینده، تأکید خاصی بر قلب تپنده الگوی جهانی

شود که تا این لحظه از تاریخ در نظام های اجتماعی میهایی از فعالیتو »کاالسازی« تا آنجا که امکان دارد، گسترده شود. نکته اخیر حتی شامل حیطه

اری به آن دسترسی داشته باشد رسد، حق طبیعی انسان است که خارج از نظام مبادالتی و تجهایی که به نظر میمبادله و تجارت وارد نشده است، یا حیطه

 (.130-131، 1393)ماندر 

اکنون در های طبیعی اصالح شده و به رایگان در اختیار کشاورزان بوده است، همبه عنوان مثال، بذرهای بومی که طی هزاران سال با روش

هندی و قربانیان ایدز در آفریقا و سایر نقام جهان های فراملیتی از طریق »حق امتیاز« است. اعتراضات کشاورزان معرض انحصار بلندمدت شرکت

انگیز این وضع شده است، برخی از زوایای هراس 4که توسط سازمان تجارت جهانی (TRIPS)علیه »حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت« 

ها را نیز که همیشه بخشی از زندگی ها و چشمهها، دریاچهکند. همچنین فشارهایی وجود دارد تا مواردی چون آب رودخانهروند جدید را روشن می

ای فوق ملحق کند. بنابراین، در حال حاضر بنا بر مفاد دو طبیعی انسان بوده و به راحتی به آنها دسترسی داشته است، به سیستم کاالیی و مبادله

سازی در حوزه کاالسازی و خصوصی ، روند(GATS)نامه عمومی درباره تجارت خدمات جدید( و موافقت FTAAیعنی ) WTOقرارداد 

هایی است که هنوز به طور عمده در اختیار دولت هاست، مانند رادیو و خدمات عمومی جریان دارد. آخرین مذاکرات انجام شده پیرامون حوزه

سازی در این چنانچه خصوصیها و...  آهن، زنداننشانی، راهتلویزیون، آموزش عمومی، بهداشت، آب و فاضالب، تأمین اجتماعی، پلیس، آتش

باید برای دریافت خدمات تأمین اجتماعی شود. آنگاه میها فراهم میگذاری خارجی و تسلط آنها بر این مقولهها آغاز شود، زمینه برای سرمایهحوزه

ها »کاال شدن ی اینی دریافت کنیم. به همههای صدا و سیما را از دیزنها به بوندس بانک مراجعه کنیم و برنامهبه میتسوبیشی و برای اداره زندان

 (.131، 1383)ماندر  پول« را نیز باید افزود

زدایی و تجارت آزاد، همسو سازی، مقرراتاست که با وضع قوانین الزم، کشورهای مختلف را با روند خصوصی 5لذا وظیفه نهادهای مولود برتون وودز

برداری از منابع، نیروی کار و بازار مصرف آنهاست، برخورد کنند. اما در عمل، بیشتر این کرده و به صورت فعال با موانعی که در این کشورها بر سر راه بهره

محیطی، بهداشتی، امنیت غذایی، حمایت از حقوق اند  قوانین زیستها و نهادهای ملی وضع شدههستند که به طور مشروع توسط دولت موانع، قوانینی

ساالر و مبتنی بر آرای یکایک های مردمی این قوانین، ولو این که توسط دولتکارگران و همچنین قوانینی که الزمه نظارت بر فرهنگ ملی است. همه

 (.131-132، 1383شود )ماندر ای تجاری« قلمداد مینفعان جریان تجارت آزاد به عنوان »موانع غیرتعرفهندان وضع شده باشد، از جانب ذیشهرو

WTO رغم عمر کوتاه خود، تاکنون قوانین ملی زیادی را به چالش کشیده است که بسیاری از آنها قوانینی در راستای حفاظت از محیط علی

است. یکی از این موارد، قانون هوای پاک ایاالت متحده بود که استانداردهای باالیی برای مقابله با بنزین آالینده تنظیم کرده بود.  زیست بوده

فقط علیه  WTOهای گذاریشد. قانونتشخیص داده شد و ناچار استانداردهای آن باید تعدیل می WTOاین قانون، مخالف قوانین تجارت 

جات آلوده و علیه اتحادیه اروپا به محیطی ایاالت متحده نیست. در مواردی دیگر، علیه ژاپن به علت ممانعت از واردات میوهزیستاستانداردهای 
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همیشه در راستای حمایت از  WTOعلت ممنوع کردن واردات گوشت گاو هورمونی، رأی صادر شده است. به ویژه در زمینه کشاورزی، مقررات 

کنند. بنابراین، آالت و مواد شیمیایی در تولید استفاده میای از ماشینای بوده است که به طور قابل مالحظهصنعتی فراملیتیهای کشاورزی شرکت

 کنند، به ناچار در این رقابت از صحنه خارج خواهند شد.کشاورزان بومی که در مقیاس مزرعه خانوادگی خود کار می

ی عالیق گرایی در کانون توجه مردم قرار گیرد. نخست، باید گفت که پهنهبومکه زیست در عصر جهانی شدن، دو عامل باعث شدند

شدند، به منابع، ضایعات و آلودگی که در دوران پیشین مطرح میای پیدا کرده است. بیشتر مسائل مربوم محیطی در عصر نوین وسعت تازهزیست

محیطی بعدی جهانی به خود گرفته است، مانند این اعتقاد مبتنی است که تباهی زیست گرایی بیشتر بربومزیست اساساً خصلتی محلی داشتند.

شان زدایی در سطح جهان. انسانها همیشه با محیطی اوزون و نیز پیامدهای آب و هوایی جنگلمواردی چون گرم شدن جهان و کاهش الیه

. اما سبزها بر این باورند که در عصر نوین میزان فعالیت بشری که به ظرفیت جذب ای خردمندانهاند، البته نه همیشه به گونهواکنش متقابل داشته

ی زیست را در خطر انداخته است.این نظر، چه درست ی زیست ارتبام دارد، چندان افزایش یافته که بقای درازمدت بشر و تمامیت پهنهو بقای پهنه

گرایان سیاسی معتقدند بومکند. دوم این که، زیستیی موردی در گذشته و حال کمک میگراگرایی از محیط زیستبومو چه غلط، به تفکیک زیست

ای بنیادی نشان نمی دهد. سبزها البته با باران محیطی، جدی بودن این مسائل را به گونهموردی در برخورد با مسائل زیستهای تککه راهیافت

دهند که مسائل یاد شده از آن روابط بنیادی کنند، اما این مبارزه را با این استدالل انجام میی اوزون مبارزه میزدایی و کاهش الیهاسیدی، جنگل

دار در جهت های نظامدار به توصیهکنند. این تحلیل نظامناپذیر را تشویق میگیرد که عملکردهای دوامسیاسی، اجتماعی و اقتصادی سرچشمه می

ی نوزدهم و اوایل گرایی نوین است، یعنی همان ویژگی که اندیشمندان سدهبومجانبه، ویژگی زیسته و همهدامنشود. انتقاد پهندگرگونی منجر می

 (.54-55، 1398ی بیستم فاقد آن بودند )دابسون، سده

سد که این کشورها ردهد، داشته باشیم. در ابتدای امر چنین به نظر میالملل روی میهایی که در فضای تجارت بینجالب است نگاهی به چالش

های بزرگ و عمدتاً طور نیست، بلکه کشورها به نمایندگی از شرکتالواقع اینکنند، اما فیاقامه دعوی می WTOهستند که علیه یکدیگر در 

ر تمام کشورها، ی این روند این است که دزنند، آمریکا برای موز چیکیتا، مکزیک برای صنعت تن و... نتیجهفراملیتی، دست به این اقدام می

المللی روی اکنون درباره دستمزد استاندارد بینکند، چنان که هممحیطی تنزل میرفته و گام به گام، استانداردهای بهداشتی، کارگری و زیسترفته

 داده است.

گواتماال مجبور به لغو قانونی های دیگری نیز دارد. به عنوان مثال، در موردی نه چندان قدیمی، دولت تجارت جهانی به سبک جدید، ویژگی

تر از شیر مادر های تولید شیرخشک کودک به ویژه شرکت جربر، حق نداشتند در تبلیغات خود شیرخشک را سالمشد که به موجب آن، شرکت

دو مورد، نسبت به اقامه شود را لغو کرد. در هر که به بنزین افزوده می MMTزای معرفی کنند. کانادا نیز تحریم ملی خود بر روی ماده سرطان

تهدید شده بود، مورد اول توسط ایاالت متحده و مورد دوم توسط شرکت »اتیل« که مدعی بود کانادا با وضع این تحریم، مانع  WTOدعوی در 

ین منظور شکل دهد که ساختار تجاری نوین بدتحقق سودهای آینده این شرکت شده است. موارد فوق و صدها نمونه مشابه، به خوبی نشان می

های فراملیتی و قدرتمند، راهی برای دور زدن قوانین محدود کننده خود داشته باشند. در حقیقت، آنچه را که به اسم »تجارت گرفته است که شرکت

از مسائل بهداشت و های خود، ها و اولویتهای فراملیتی است که آزادی جوامع را در قانونگذاری و حفظ ارزشکنند، ایده شرکتآزاد« ترویج می

 (.85، 1394محیط زیست گرفته تا فرهنگ، اشتغال و حاکمیت ملی، تحت فشار قرار داده است )اسدی و دیگران 

شناسی« سرگذشت کامالً موفقی داشته است. امروزه، مسئولیت ناظر به وضعیت طبیعت تا پای در اتاق وزیران و مدیران بسط به طور کلی، مفهوم »بوم

توانند کنند میها یا فرآیندهای صنعتی شرایط اساسی زندگی را با خطر مواجه میوجود[ شواهدی در خصوص این که »اثرات جانبی« فرآوردهیابد. ]می

 های زیادی کالًباعث سقوم بازارها، تخریب اعتماد سیاسی و نیز سرمایه اجتماعی و باور به برتری عقالنیت متخصصان شود. این موفقیت، که از جنبه
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دارد  به این پرسش که چه چیزی باید حفظ شود هر « مفهومی کامالً مبهم است از نظر پنهان می6شناسیزیرورو کننده است، این حقیقت را که »بوم

 (.42-43، 1389دهد )بک کسی پاسخی متفاوت می

حیطی، اکولوژیکی و گسترش بازارهای مصرف مگردد و با گسترش استانداردهای زیستی استانداردهای تولید میجهانی شدن باعث توسعه

های ای گسترش یابد. البته ممکن است در این راه در اثر فعالیتتواند جریانی را به وجود آورد که سبب شود استانداردهای جهانی به طور فزایندهمی

یک مسابقه منتهی به سقوم پا گیرد. جهانی شدن اقتصاد، انگار، هایی نیز به رقابت سالم وارد شود یا در اثر استانداردهای سستناعادالنه خسارت

محیطی افزایش آورد و نقش بازار را در منافع اقتصادی، اجتماعی و زیستها فشار میدهد. این روند بر دولتفصل مشترک دولت و بازار را تغییر می

 (.220، 1391کند )سیدنورانی ای ایجاد میازهمحیطی الزامات جهانی تهای زیستی همکاریها در زمینهدهد و برای حکومتمی

اند. نخست، وگو از یک جامعه در مخاطره جهانی( تاکنون با سه نوع استدالل مخالف مواجه گردیدهرویکردهای جهانی به مسائل )خود گفت

ی میان وضعیت واقعی دانش تخصصی هاشود که دانش )تخصصی و روزمره( پیرامون خطرات جهانی مبهم است  بسیاری هم به تفاوتاستدالل می

شناسانه، به ویژه از محیطی به مثابه یک امپریالیسم نوین بومکنند. دوم، تعریف جهانی مسائل زیستو نمایش عمومی خطر و بحران اشاره می

های غربی با این کار است که دولتشود. در اینجا نه تنها عقیده بر این های موسوم به »جهان سوم«، مورد انتقاد واقع میسوی کنشگران و دولت

کنند، بلکه باالتر از همه بر مسئولیت ابتدایی خود در خصوص تهدیدات رهبری خود در دانش و توسعه را )نسبت به کشورهای فقیرتر( تضمین می

ر به تحریف »حفاظت از طبیعت« بومی منجشود که تعریف جهانی از مسائل زیستگذارند. سوم، این اعتراض بلند میگستر تمدن سرپوش میجهان

های تغییرات جهانی آورد )مثل تهیه »مدلشود. این امر سپس انحصارهای جدید دانش را پدید میبه عکس آن، یا یک نوع مدیریت جهانی می

ای به ویژه نترل و تفسیر رشتهالمللی تغییر آب و هوا، همراه با اشکال یکپارچه سیاسی آنها و تقاضای کآب و هوا« با تکنولوژی عالی در پنل بین

 (.49-50، 1389علوم طبیعی و کامپیوتر( )بک 

شناسانه جهانی اصوالً مسأله دنیای پیرامون ما )نه »مسأله« موسوم به تبدیل پیامدهای ناخواسته تولید صنعتی به مشکالت بوم

انداز مفهومی جامعه صنعتی ها را از چشمکه این پیشرفتمحیطی«( نیست بلکه یک بحران نهادی ژرف خود جامعه صنعتی است. مادامی »زیست

بردار، غیرقابل تشخیص خواهند شد. اهمیت پذیر و مسئولیتهای به ظاهر محاسبهبرافکن آنها به مثابه اثرات جانبی منفی کنشبنگریم، اثرات نظام

شود. جه به ضرورت بازتعریف و تعریف شخصی بازتابی ظاهر میانداز و درون مفاهیم جامعه در مخاطره و با عطف تومحوری آنها صرفاً در چشم

صنعتی، تأمل فردی در بنیادهای بستر اجتماعی و بازنگری در  -ناپذیری خطرات ناشی از توسعه فنیدر عصر جامعه در مخاطره، تشخیص محاسبه

شود )به ، جامعه )در معنای محدود کلمه( بازتابی میکند. با تصور فردی جامعه در مخاطرهتوافقات و اصول »عقالنیت« موجود را ضروری می

 (.124-125، 1389شود( )بک ای برای خودش تبدیل میعبارتی به موضوع و مسأله

ری  جامعه صنعتی، نظم اجتماعی بورژوایی و به ویژه دولت اجتماعی و رفاهی با این تقاضا مواجه است که روابط زیسته انسانی را به وجهی ابزا

بست نهایی پذیر شدن )به صورت فردی و قانونی( کند. با این حال بنپذیر، قابل تولید شدن، در دسترس قرار گرفتن و مسئولیتکنترل عقالنی،

داند )در سطح دانش گیری[ را واقعاً نمیگیری است چرا که هیچ کس نتیجه جهانی ]تصمیمجامعه در مخاطره در شکاف میان دانش و تصمیم

توانند های اساسی را )که میگیریبار تصمیمگیری« است( اما با این وجود باید تصمیم بگیریم. عصر مخاطرهاساساً »غیرقابل تصمیم اثباتی، وضعیت

(. برای 125، 1389افکند )بک گونه پشتوانه مناسبی از دانش تحت تأثیر قرار دهند( بر دوش هر کدام از ما میکل حیات ما را بدون داشتن هیچ

 شود مورد توجه قرار گیرد.هتر چگونگی تأثیرگذاری تجارت آزاد بر محیط الزم است مسیرهایی که این اثرات از طریق آنها منتقل میدرک ب

 تجارت و محیط زیست -1

باشد. در دوران ما تجارت ی فرآیند جهانی شدن میدهنده و آشکار کنندهی آزادسازی تجارت، آزادتر شدن داد و ستد است که در واقع حرکتنتیجه

ت درصد بوده اس 4ی جهانی نرخ رشد متوسط ستاده 1950-1994های ی جهانی رشد کرده است. برای نمونه، بین سالتر از رشد ستادهجهانی سریع

 
1 Ecology 
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ساله،  35ی دهد که در طول این دورهدهد. بررسی این نرخ رشد نشان میدرصد را نشان می 6در حالی که نرخ رشد متوسط تجارت جهانی کاال باالی 

تجارت  بار بیشتر شده است. شایان ذکر است که طبق اعالم نظر سازمان جهانی بازرگانی نرخ رشد 5/5ی جهانی بار و ستاده 14تجارت جهانی کاال 

های اقتصادی به حداقل بندی فعالیتتوان از طریق طبقهکند که چگونه میی تجارت آزاد تشریح میدر این دوره از این هم بیشتر بوده است. نظریه

شود )یعنی تمام گذاری ای کارآمد قیمتمحیطی به گونهی تولید با حداکثر کارایی و تخصیص منابع دست پیدا کرد و اگر منابع طبیعی زیستهزینه

محیطی تولید خواهد شد. آزادسازی ی زیستی جهانی حاصل از تجارت آزاد با حداقل هزینههای اجتماعی مربوم به آنها منظور شود( آنگاه ستادههزینه

ه در این زمینه کم فعالیت دارند تواند تعادل در حفاظت از محیط زیست و پایداری آن را به همراه بیاورد به نحوی که فعالیت کشورهایی را کتجارت می

 (.37، 1384افزایش و اگر حفاظت به طور افراطی باشد آن را تقلیل دهد )اردستانی، 

ی اثرات خارجی( یا خطای گذاری کمتر از حد واقع یا عدم محاسبهگذاری یا قیمتشایان ذکر است که خطاهای بازار )نظیر عدم قیمت

گردد که تخصیص منابع به درستی صورت نپذیرد و برطرف نساختن بخش برای محیط زیست( باعث میهای زیانگذاری )نظیر اعمال یارانهسیاست

این موانع باعث خواهد گردید که خود تجارت آزاد این تخصیص نادرست را تشدید نماید. تحت چنین شرایطی، تجارت آزاد نخواهد توانست رفاه 

 (.221، 1381اجتماعی را حداکثر نماید )سیدنورانی 

 اثرات تولید و تکنولوژی -2

محیطی این مبادالت به خصوصیات تولید و شود و اثرات زیستی کاال، تکنولوژی و فرآیندها میتجارت آزاد موجب آسان شدن مبادله

المللی ممنوع های بینونهای به کار گرفته شده بستگی دارد. تجارت محصوالتی که با محیط زیست در تعارض اند به سختی در کنوانسیتکنولوژی

توان محیطی واجد اولویت باشند، میشود. در صورتی که کاالهای مورد مبادله هم از جانب تولیدکننده و هم از جانب مصرف کننده از نظر زیستمی

 (.222، 1381گذارد )سیدنورانی اظهار نمود که جهانی شدن به نحو مؤثری بر محیط زیست اثر می

شود. آزادسازی بینی میمیلیارد دالر در سال است و رشد سریعی نیز برای آن پیش 300محیطی حدود ی کاالها و خدمات زیستارزش بازار جهان

تر« در سمت تولیدکننده و هم محصوالت »سبزتر« نظیر ای کارآمدتر و تکنولوژی تولید »پاکای را هم برای تجهیزات سرمایهتجارت بازار بالقوه

دهد. تجارت آزاد نه اند و وسایل »تمیزتر« و قابل بازیافت در سمت مصرف کننده توسعه میریق کشاورزی ارگانیک تولید شدهغذاهایی که از ط

های اضافی در تحقیق ها و کاهش فعالیتتنها در انتشار و انتقال تکنولوژی سهیم است، بلکه از طریق اقتصاد مقیاس، تشویق و تأکید بر خالقیت

های کمتر برای متخصصین در پیشرفت تکنولوژیک نیز نقش دارد. آیا تولید و انتشار تکنولوژی از طریق تجارت ی محدودیتطهو توسعه به واس

 (.222-223، 1381شود یا اینکه به نفع آن است؟ )سیدنورانی موجب زیان محیط زیست می

گردد و اثرات خط مشی را نیز در پی ه و عوامل تقاضا میی تکنولوژی و محیط زیست پیچیده است و شامل هر دو دسته عوامل عرضرابطه

های موجود در سطح جامعه مواجهیم که نوعی از تکنولوژی را ها، سهامداران و بنگاهگذاران، مشتریدارد. در سمت تقاضا، ما با فشارهای قانون

تر و از تجهیزات جلوگیری از انتشار آلودگی برخوردار آن، پاک محیطی داشته باشد  یعنی مثالً تکنولوژی تولیدکنند که خصوصیات زیستمطالبه می

باشد. در حالی که فشارهای قانونی و اجتماعی معموالً متوجه خصوصیات فرآیند است، فشار مشتری متوجه خصوصیات محصول شده است. 

رهای قانونی است در حالی که همین رفتارها در یافته، بیشتر ناشی از فشامحیطی در کشورهای توسعهدهد که رقابت زیستمطالعات نشان می

ی گردد. در طرف عرضه نیز تغییر تکنولوژیک در رابطه با محیط زیست، به واسطهکشورهای در حال توسعه از فشارهای اجتماعی منتج می

محیطی )که به رژیم منظم تخریب زیست ها نسبت به سودآوری اقدامات بهسازیهای جلوگیری ]از انتشار آلودگی[ و توانایی نوآوری بنگاههزینه

تواند عامل مهمی ی صنعتی هم میپذیرد. طبق اظهارات جان استون گذشته از عوامل یاد شده سطح تحقیقات و توسعهآن بستگی دارد( صورت می

های ترین صنایع در پژوهشکه فعالاند های تکنولوژیک مربوم به محیط زیست باشد. وانگهی، نتجس و ویرسام، هم نشان دادهی نوآوریدر عرضه

 (.223، 1381آالت و وسایل نقلیه بوده است )سیدنورانی مربوم به محیط زیست در بخش تحقیق و توسعه صنایع شیمیایی، نفت و ماشین
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و ثبات خط بینی کند. صراحت، قابلیت پیشمحیطی نقش اساسی در نوآوری تکنولوژیک بازی میدر نهایت باید گفت که خطی مشی زیست

پذیری اجزای خط مشی یاد شده نیز در کمک به گذاری به منظور جایگزینی بسیار مهم است. انعطافمحیطی در بیان ضرورت سرمایهمشی زیست

کارهای های حداقل هزینه نقش مهمی دارد، تا جلوگیری از آلودگی از نظر هزینه، مقرون به صرفه بودن و سود بردن از ابتبنگاه برای یافتن راه

های آلودگی و مجوزهای قابل تبادل، مزیتی عمده در قوانین فرماندهی و مستمر ممکن باشد. در همین رابطه، ابزارهای مبتنی بر بازار نظیر مالیات

های نوآوری آید. در چنین مواردی، به یک سیستم ترکیبی مالیات آلودگی )برای درونی کردن عوامل خارجی آلودگی( و یارانهکنترل به شمار می

 (.223، 1381های تکنولوژی( نیاز است )سیدنورانی تکنولوژی )برای مثبت نمودن عوامل خارجی نوآوری

شد در سطح هایی را که پیش از این کامالً داخلی انگاشته میجهانی شدن به طور اعم و آزادسازی تجارت به طور اخص اهمیت سیاست

محیطی اشاره داشت. از سوی های رقابتی، حقوق مالکیت معنوی و خط مشی زیستتوان به سیاستبطه میالمللی مطرح نموده است. در این رابین

گرا که دستشان در استفاده از ای شده است و نیروهای حمایتهای تعرفه موجب باال رفتن اهمیت نسبی موانع غیرتعرفهدیگر کاهش محدودیت

شود به دلیل ای حرکت کنند. در همین رابطه مواردی که به محیط زیست مربوم میموانع غیرتعرفه ها کوتاه شده است، تمایل دارند به سویتعرفه

آیند. قوانین تجارت چندجانبه موجب تمایز بنیادین بین الف( استانداردهای محصوالت و برانگیزشان یک نامزد اولیه به شمار میماهیت حساسیت

ی دخالت نیازهای ملی در گیرد به این ترتیب که اجازهین دو مقوله برخورد متفاوتی صورت میگردد. با اهای پردازش و تولید میب( روش

، 1393های پردازش غیرتولیدی اینگونه نیست )ابیانه، شود، در حالی که در خصوص روشهای پردازش و تولید داده میاستانداردهای تولید و روش

4.) 

ای هستند که جهانی شدن از طریق آنها بر محیط زیست های عمدهگذاری مستقیم خارجی راهسرمایههای سرمایه به طور اعم و به ویژه جریان

گردد. ترین محملی است که همگرایی اقتصادی، انتشار تکنولوژی و گسترش تجارت را موجب میگذاری خارجی، عمدهگذارد. سرمایهاثر می

میلیارد دالر بین مرزها تبادل تجاری  20(. هر روز نزدیک به 97، 1380تر است )امیرارجمند های تجارت بزرگهای سرمایه در جهان از جریانجریان

های ضعیف هستند، قادر به نیافته و زیرساختگذاری در آنها باالست و دارای نهادهای توسعهگیرد. کشورهای فقیر که ریسک سرمایهصورت می

های خصوصی سرمایه صرفاً با توجه به مالحظات مربوم به قابلیت پایداری هدایت نمی جریان باشند. وانگهی،جذب مقادیر قابل توجه سرمایه نمی

محیطی شوند و حساسیت و فرار بودن آنها بستگی زیادی به شرایط متحول بازار دارد. در حال حاضر اطالعات اندکی پیرامون اثرات اجتماعی و زیست

 (.227-228، 1381های خصوصی وجود دارد )سیدنورانی سرمایه

درصد  33گذاری مستقیم خارجی، درصد به صورت سرمایه 45میلیارد دالر جریان خصوصی سرمایه کشورهای در حال توسعه،  280از حدود 

 هایی کارخانهگذاری مستقیم خارجی بیشتر در زمینهگذاری سهام صورت پذیرفته است. سرمایهدرصد به صورت سرمایه 19به صورت پرداخت وام و 

گیرد که همگی به استفاده ی آب و بهداشت صورت میی بنادر، ساخت جاده و فرودگاه، عرضهها، مخابرات، توسعهی معدن، نیروگاهصنعتی، توسعه

گذاری مستقیم خارجی بیشترین اثر مستقیم را بر محیط زیست و شود. به همین دلیل است که سرمایهمحیطی مربوم میاز منابع طبیعی و زیست

ها به گذاری گذشته از ارزش شرکتگذاری همچنین محمل اصلی انتقال تکنولوژی است. اگر این سرمایهگذارد. این نوع سرمایهی پایدار میوسعهت

های دهد و انگیزهوضعیت محیط زیست هم توجه کند، دارای اثر مثبت است و در غیر این صورت برای سوددهی بیشتر، فشار را افزایش می

دهد دهندگان میشود، این امکان را به وامهای خصوصی پرداخت میهای تجاری که به شرکتبرد. اعطای وام یا قرضیطی را از بین میمحزیست

گذاران توضیح نمی دهد. در محیطی تحت فشار قرار دهد. این موضوع همه چیز را در خصوص سرمایههای زیستگیرنده را به خاطر ریسککه وام

 (.228، 1381شان ندارد )سیدنورانی محیطیشان ربطی به عملکرد زیستها برای پرداخت دیونی دولتواقع توانای

های گذاری مستقیم خارجی جهانی و جریانهای خصوصی تمرکز بسیاری پیدا کرده است و کشورهای در حال توسعه تنها یک چهارم سرمایهجریان سرمایه

ها این جریان درصد کل 80کشور در آسیا، آمریکای التین و اروپای شرقی موفق به کسب  12اند. در میان کشورهای در حال توسعه، سرمایه را به دست آورده

اند. از سوی دیگر، چین موفق درصد این میزان شده 2ها دارند، تنها موفق به جذب گذاریاند و کشورهای آفریقایی زیر صحرا که نیاز مبرمی به این سرمایهشده
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گردد کشورهای در حال توسعه را شامل میی جهانی به سوم کل جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آسیا شده است که یکبه جذب بیش از نصف سرمایه

 (.228، 1391)سیدنورانی 

ی های سرمایهی پایدار چه پیامدی دارد؟ نخست اینکه جریانهای خصوصی برای توسعهپرسش این است که رشد سریع جریان سرمایه

اند، کمترین توفیق را ها نیاز فراوان داشتهاند و کشورهای فقیر که به جذب این جریانهای رسمی برای توسعه نشدهخصوصی جایگزین کمک

های ی پایدار منتهی نمی گردد. از سوی دیگر، حوزههای توسعهگذاری خصوصی به صورت خودکار به فعالیتاند. وانگهی سرمایهکسب کرده

ارهای قانونی در خصوص محیط زیست اند. به دیگر سخن، حتی بدون فشگذاران داشتهمحیطی و اجتماعی کمترین جذابیت را برای سرمایهزیست

ها )شامل یک رشته اصالحات قابل قبول ها برای پوشش دادن هزینهمحیطی[ یا افزایش تعرفهو آزادی دریافت عوارض از کاربران ]منابع زیست

 (.228، 1381های خصوصی ندارند )سیدنورانی ها جذابیتی برای سرمایهبرای سرمایه( هم این بخش

سازی توان به برداشتن قوانین غیرضروری، خصوصیسال گذشته، تغییرات مثبتی صورت پذیرفته است که از آن میان می 7تا  5طی  با وجود این،

ی خصوصی خارجی و هم ها هم برای سرمایهو نوآوری مالی اشاره کرد. این تغییرات موجب باال رفتن قابلیت دسترسی و جذابیت این بخش

این امکان را برای بخش خصوصی  BOLو  BOT ،BOOی مالی نظیر های مبتکرانهی استراتژیده است. توسعهی خصوصی داخلی شسرمایه

های محیطی یا تضمینهای رقابتی، به همراه مالحظات زیستها بپردازد. افزایش استفاده از قیمتی زیرساختفراهم کرده است که به توسعه

ک شده است )سیدنورانی ی پایدار کمگذاری مستقیم خارجی گردیده و از همین رو به توسعهمحیطی سرمایهبانکی، موجب بهبود کارایی زیست

1381 ،228.) 

گذاری مستقیم خارجی را بر محیط زیست و سرمایه گذاری در سهام وهای کمی مورد نیاز، به سادگی نمی توان اثر سرمایهها و مدلدر غیاب داده

سازد که به رشد اقتصادی و افزایش میی توأم با ریسک فراهم گذاری مستقیم خارجی سرمایهی پایدار مشخص نمود. از سوی دیگر، سرمایهتوسعه

های مدیریتی و دسترسی به کند. همچنین موجب ایجاد اثرات خارجی مثبتی از نظر افزایش رقابت، بهبود مهارتاشتغال و کاهش فقر کمک می

 (.50، 1383شود )ابیانه تر میهای پاکبازارهای سبزتر و تکنولوژی

تری دارند محیطی پایینگذاری مستقیم خارجی توسط کشورهایی جذب شود که استانداردهای زیستایهرود که سرماز سوی دیگر، بیم آن می  

محیطی پایینی دارند، جابجایی ی پناهگاه آلودگی(. در کشورهایی که استانداردهای زیستدهند )فرضیهیا در این زمینه توجهی از خود نشان نمی

شان را محیطیهای کمیاب با هم رقابت کنند و به همین خاطر استانداردهای زیسترای جذب سرمایهها بشود که دولتسرمایه منجر به این می

 (.51، 1383ی مسابقه منتهی به سقوم( )ابیانه تر از میزان مؤثر بیاورند )فرضیهبه پایین

محیطی این نوع توان عملکرد زیستمحیطی کشورها، نمی گذاری مستقیم خارجی بر خط مشی زیستبا وجود اثر به ظاهر مثبت سرمایه

، 1381های داخلی را هم زیرنظر داشت )سیدنورانی های خارجی، بنگاهگذاری را مورد تأیید کامل قرار داد. در این رابطه باید عالوه بر بنگاهسرمایه

231.) 

 از بین رفتن مزارع کوچک -3

الگوهای متنوع تولید کشاورزی به الگوی صنعتی و صادراتی، در سطوح محلی و سازی، تبدیل محیطی جهانیناگوارترین عارضه اجتماعی و زیست

ده ای است. باید به یاد داشته باشیم که هنوز حدود نیمی از جمعیت جهان، مستقیماً با کار بر روی زمین و تولید محصوالت غذایی برای خانوامنطقه

های مختلف بذرهای محلی استفاده بیشتر بر کاشت محصوالت غذایی اصلی است و از گونهکنند. تأکید کشاورزان خود یا برای فروش، امرار معاش می

کنند. این شیوه طی کنند و از منابع موجود مثل آب، بذر و نیروی کار به صورت اشتراکی استفاده میبندی میهای کشاورزی را آیشکنند. زمینمی

های فراملیتی به شدت از آن انزجار دارند، لذا در تبلیغات چند میلیون دالری خود، ر شد، شرکتطور که ذکقرون متمادی جریان داشته است، اما همان

های کنند که برای تأمین غذای جهان مورد نیاز است. هر شب در یکی از شبکهای اعالم میوری و کارایی کشاورزان کوچک را کمتر از اندازهبهره
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کند که اگر موانع سیاسی، شرمانه ادعا میستیم که شرکت »آرچر دانیل میولند« در آگهی تبلیغات خود بیتلویزیونی به اصطالح همگانی، شاهد آن ه

 (.11، 1385ای کردیم )سیف افجهشدیم و تمام گرسنگان جهان را سیر میها و مرزها نبود، وارد میدان میدر مقابل کاهش محدودیت

تأمین خوراک مردم فعالیت کنند، بلکه عموماً به صورت تخصصی به تولید اقالم لوکس،  های کشاورزی فراملیتی برایچنین نیست که شرکت

شوند، آن هم به کشورهایی که پردازند، از قبیل: گل، گیاهان تزیینی، میگو، قهوه و... که عموماً برای صادرات تولید میبا قیمت و سود باال می

 (.12، 1395ای یف افجه)س پیش از این، بازارشان به حد اشباع رسیده است

اند که بررسی روابط اقتصادی، سیاسی )و در حال حاضر مسائل جهانی مربوم به حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی به قدری اهمیت یافته

ی ی نحوهعیین کنندهی تمعنی خواهد بود. آثار و عواقب ناشی از مسائل مذکور عامل عمدهالمللی، بدون پرداختن به این مسائل بیحتی امنیت( بین

آمیز به نظر برسد  ولی عواملی که طی آیند. البته این سخن ممکن است اغراقالمللی به شمار میگیری روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی بینشکل

 اند، همگی مؤید این نکته هستند. عوامل مزبور عبارتند از:چند سال گذشته بروز کرده

 ن تحوالت اقتصادی با تغییرات محیط زیستوابستگی متقابل و روزافزو -

 های بشری در محیط زیستتأثیر پردامنه فعالیت -

توان گفت جهان امروز به جای استفاده از بهره و بازده ای که میی »تقاضا« در برابر کاهش »عرضه« منابع طبیعی، به گونهرشد فزاینده -

خورد« و خود را با خطر تغییرات غیرقابل برگشت، روبرو کرده د و به اصطالح »از مایه میرسانهای طبیعی، اصل سرمایه را به مصرف میسرمایه

 است.

جویی برای آنها هم باید در اند و بنابراین چارهمحیطی و منابع طبیعی در ابعاد جهانی به وجود آمدهترین مسائل و مشکالت زیستسهمگین -

 ی کشورهای دنیا عملی شود.ه همهسابقسطح جهانی بوده و با همکاری کامالً بی

 وابستگی متقابل ممالک ثروتمند و فقیر به یکدیگر که خود ناشی از مشکالت و مسائل مورد بحث است. -

های اسیدی، فقر، توسعه یی« )گرم شدن هوای زمین(، ریزش بارانی گلخانهبه هم پیوستگی بسیاری از مسائل جهانی، از جمله »عارضه -

 کند.جویی را بیش از پیش دشوار میها، تولید و مصرف انرژی که چارهسوم، افزایش مفرم جمعیت، از میان رفتن جنگل اقتصادی جهان

 ی جهانی.ای به صورت »آوارگان محیط زیست« به عنوان یک مسألهظهور پدیده -

 یط زیست مورد بررسی قرار گیرد.های ناکافی موجود در قبال مسائل محبنابراین ضروری است که عوامل فوق و همچنین روش

ناپذیر شود: »سه جریان جهانی و تفکیکی گزارش مجمع آمریکایی حفظ محیط زیست )وابسته به دانشگاه کلمبیا( با این عبارات شروع میمقدمه

 هم پیوسته عبارتند از: کنند. این سه جریان بهای فزاینده تهدید میمربوم به محیط زیست، قابلیت کره زمین را برای سکونت به گونه

 افزایش جمعیت،  -

 های مناطق گرمسیری و زوال سریع تنوع موجودات زنده، از میان رفتن جنگل -

 (.85، 1383ی گلخانهای )گرم شدن هوای زمین( )امینی ی ازون و عارضهتغییرات جوی شامل فرسایش الیه -

ی ماورای امنیت داخلی آنها و همچنین سالمت شهروندان آنها را )به سبب افزایش اشعهی اقتصادی کشورها و در نتیجه این سه جریان بنیه

اندازد. در چنین کنند  و در خصوص گرم شدن هوای زمین باید گفت که این عامل اصوالً موجودیت بشریت را به خطر میبنفش(، تهدید می

زیرا عالوه بر وابستگی اقتصادی کشورها، خطرات و تهدیدات جهانی محیط  ای دیگر صحبت از به خطر افتادن »امنیت ملی« جایز نیست عرصه

 ها هم بیشتر از همین بابت است«ی سنتی »امنیت ملی«، امنیت همگانی و جهانی را در کانون توجه قرار داده و نگرانیزیست عمالً به جای مقوله

 (.88 ،1393)امینی 
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آورند. ویژگی بارز این ائل مربوم به محیط زیست اینک عواقب و آثار سیاسی و امنیتی به بار میکنند که چرا مساین عبارات به وضوح بیان می

ای در مقیاس تردید اقدامات پردامنههای طبیعی است که برای جلوگیری از آنها بیای از تغییرات در سیستمی پارهسابقهمسائل وسعت و ماهیت بی

 جهانی، ضروری است.

پرداختند  اما اینک با وضعیت کامالً برداری از منابع به جنگ میالباً با هم اختالف و مخاصمه داشتند و حتی بر سر بهرهکشورها در گذشته غ

محیطی )که برای حفظ ای از منابع اساسی زیستمتفاوتی روبرو هستیم. در واقع در حال حاضر عالوه بر آن نوع مخاصمات قدیمی، از حیث پاره

شر امروزی و حتی حفظ بقای نوع بشر ضرورت حیاتی دارند( با »کسری« روبرو هستیم. در چنین شرایطی واضح است که راه و رسم زندگی ب

جویی آنها خصومت بین »داراها« و »ندارها« بیش از پیش شدت خواهد یافت. عالوه بر این، چون این گونه مشکالت ابعاد جهانی دارند، لذا چاره

های عملی برای حلیابد تا راهالمللی میسر است. یعنی فقط از این راه است که جامعه جهانی فرصت میاهم بینهم فقط از راه همکاری و تف

مشکالت مربوم به محیط زیست و عواقب اقتصادی، سیاسی و امنیتی آنها را پیدا کند. خطراتی را که متوجه امنیت محیط زیست است، بایستی 

دگی تمام مردم جهان در نظر گرفت و آنها را مانند خطر تهاجم نظامی بسیار جدی تلقی کرد  و مانند مقابله با ی تهدید رفاه و کیفیت زنبه منزله

 یک تهدید جدی نظامی، منابع و امکانات الزم را برای مقابله با آن بسیج کرد.

ایده توسعه پایدار است. فلسفه وجودی و دلیل  ترین بدیل برای جهانی شدن و ایدئولوژی نئولیبرال آن،رسد عقالنیبه طور کلی، به نظر می

عمده این دیدگاه، ضرورت توجه به سه موضوع عمده و مرتبط به هم در جهان امروز است: توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و ارتبام با محیط 

 داند.میطبیعی. با توجه به این که نگارنده، دیدگاه توسعه پایدار را مناسب ترین دیدگاه در بحث توسعه 

ای اعالم کرد که آینده را گرو برانتلند نخست وزیر نروژ، برای توسعه جهانی از عبارت توسعه پایدار استفاده کرد و آن را توسعه 1987در سال 

ن بسیار گفتند و با خطر مواجه نکند. ازآن زمان به بعد موضوع توسعه پایدار مبنای مباحثات فراوان قرار گرفت و متخصصان و صاحبنظران درباره آ

نوشتند. در دو دهه اخیر که رشد شتابان جهانی شدن درسراسر گیتی موجب افزایش رو به رشد مصرف منابع و خسارتهای غیرقابل جبران به 

 اکوسیستمهای طبیعی شده است. توسعه پایدار بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

ای است که عالوه بر توسعه و تعالی زندگی نسل حاضر به حمایت از نسلهای آتی نیز عنایت دارد و براساس آن، شرایط توسعه پایدار توسعه  

ی گیرد. توسعه پایدار بر فلسفه پایداری ابتنا دارد. پایداری به توانایانسانی و وضعیت محیطی و اکوسیستمی به طور همزمان مورد توجه قرار می

یابد شود و وضعیتی است که درآن وضعیت، مطلوبیت و امکانات موجود در طول زمان کاهش نمیسیستم برای کار کرد درآینده نامحدود اطالق می

 .گذارد وابسته است رو به ضعف نمیو منابعی که سیستم برای انجام فعالیتهای خود به آنها 

شود. در این نوع از توسعه، اقدامات و فعالیتها به طور مداوم وجه به فلسفه پایداری هدایت میتوسعه پایدار نیز مجموعه اقداماتی است که با ت

ای عالمانه گیرد، به نحوی که برای خیر جمعی جامعه و حفاظت از منابع، به گونهشود و مورد تجدید نظر قرار میاز منظر اصول پایداری بررسی می

 شود و تصمیمات متخذه به مرحله اجرا درآید.گیری و برنامه ریزی و آگاهانه تصمیم

محیطی، حفاظت محیطی، تعهد بین نسلها و عدالت درون نسلی و بین نسلی، کیفیت زندگی و مشارکت آحاد  -توسعه پایدار بر یکپارچگی اقتصادی

بهبود بخشد و ثانیا قابلیت زیستِ کره زمین را حفظ کند. در یابد که اوال کیفیت زندگی انسان را جامعه در فرایند توسعه ابتنا دارد و زمانی عینیت می

ای تدوین شود که زمینه تعالی همه آحاد جامعه را فراهم آورد  سالمت جسم و روان مورد ارتقای کیفیت زندگی انسان، سیاستهای توسعه باید به گونه

حد یک استاندارد شایسته زندگی در اختیار انسان بگذارد  امنیت سیاسی،  آنها را تدارک ببیند  امکانات آموزشی، پرورشی، بهداشتی و رفاهی را در

ها و درکل جامعه در سطوح محلی و سازمانی و ملی اقتصادی و قضایی را برای او تامین نماید به صورتی که روابط انسانی مناسب بین افراد خانواده

ای مدّنظر است که براساس آن سیستمهای پشتیبان زندگی و فرایندهای اکولوژیک عهبرقرار گردد. درمورد محافظت از قابلیت زیستِ کره زمین، توس

های زیستی حفظ شود  پایداری منابع تجدید پذیر تضمین شوند و همچنین تنوع گونهکه موجب تداوم چرخه عناصر اساسی )هوا، آب، خاک، ....( می

توان ظرفیت تحمل زمین و اکوسیستم رعایت شود. به این ترتیب توسعه پایدار را میگردد  مصرف منابع تجدید ناپذیر به حداقل برسد و محدوده 
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د. مدیریت روابط سیستمهای انسانی و اکوسیستمهای طبیعی به منظور استفاده پایدار ازمنابع درجهت تامین رفاه نسلهای حال و آینده تعریف کر

شود و همچنین این پرسش اساسی که آیا تعامل ات یک سیستم بر سایر قسمتها مطرح میریزی توسعه پایدار پرسشهایی درباره چگونگی اثردربرنامه

 (.10، 1384گیرد )زاهدی شود یا خیر مورد توجه قرار میبین سیستمهای موجود به کارآیی و اثربخشی بیشتر منجر می

خش خصوصی، ونهادهای مدنی است. ابعاد چهارگانه توسعه پایدار دارای چهار بعد اساسی است وتحقق آن منوم به همکاری نزدیک دولت، ب

افراد، بهبود توسعه پایدار عبارتند از: ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وزیست محیطی. بعد اجتماعی به رابطه انسان با انسانهای دیگر، اعتالی رفاه 

زدایی عنایت دارد. بعد اقتصادی با متغیرهای اقتصادی دسترسی به سالمت و بهداشت وخدمات آموزشی، توسعه فرهنگهای مختلف و برابری وفقر

ر ممکن مرتبط است و در آن رفاه فرد و جامعه باید از طریق استفاده بهینه و کارای منابع طبیعی و همچنین توزیع عادالنه منابع حاصله، تاحداکث

پردازد. اکوسیستم مرتبط است و به رابطه بین طبیعت و انسان می ارتقا یابد. بعد زیست محیطی با حفاظت و تقویت پایه منابع فیزیکی وبیولوژیکی و

ردم در بعد سیاسی نیز به قوانین، سیاستها، برنامه ریزی، بودجه بندی، نهادسازی، تنوع و تکثّرگرایی، احترام به حقوق انسانی و مشارکت موثر م

ی تلفیق هدفهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و ایجاد رابطه گیری توجه دارد و به تنظیم وضعیت و شرایط الزم برافرایندهای تصمیم

 پردازد.مبادله بین آنها برای رسیدن به توسعه پایدار می

شود در هر کشور، جامعه، فرهنگ و حتی در هر موقعیت و در طول زمان، متفاوت است. به همین اولویت نسبی که به ابعاد مختلف توسعه پایدار داده می

تواند به صورت ملی، محلی و بومی تعریف شود. رویکردهای توسعه راهکارهای عملی فقط میلی که توسعه پایدار یک چالش جهانی است، دلیل درحا

اند و تفسیرهای متعدد و مختلف از پایدار انعکاسی از تنوع چالشهای اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی است که کشورهای مختلف با آن مواجه

 شود.ه پایدار از ارزشها و عالئق مختلف در جوامع مختلف مشتق میتوسع

ها، تشکلهای غیردولتی، دانشگاهیان و نمایندگانی از جوامع محلی در گزارش توسعه هزاره سازمان ملل متحد که با مشارکت نمایندگان دولت

مورد بررسی قرار دادند. براساس این گزارش، تمامی افراد بشر برای تهیه شده است، شرکت کنندگان، اثرات تغییرات اکوسیستمی رادر رفاه بشر 

ها را در مورد غذا، ها متکی هستند. قرنهای متمادی است که طبیعت نیازهای انسانبرخورداری از یک زندگی خوب، سالم و ایمن، براکوسیستم

یی که در استخراج منابع طبیعی صورت گرفته، ظرفیت و توانایی سیاره آب، هوا و انرژی تامین کرده است. اما در حال حاضر به دلیل زیاده روی ها

دهند: کاهش های این بررسی تصویری ناخوشایند را از وضعیت موجود ارائه میبرای تامین نیازهای بشری به شدت تضعیف گردیده است. یافته

های مختلف و تشدید طبیعی، مشکالت رو به تزاید ناشی از آلودگیها و بالیای خدمات اکوسیستمی، افزایش تغییرات آب و هوایی، افزایش بحران

های زیستی با سرعتی بیش از هزار برابر سرعت طبیعی در حال انقراض هستند. های زیستی، به طوری که انواع گونهشتاب انقراض انبوه درگونه

 (.12 ،1384)زاهدی  نیز منجر خواهد شدبدیهی است که روندی این چنین شتابان در نهایت به ناپدید شدن خود انسانها 

ها رو به تهدید است. بنابر گزارش بانک توسعه آسیایی با بحرانی خواندن مشکل محیط زیست در این قاره اعالم کرده است که زندگی آسیایی

شهرجهان  15کند. طبق این گزارش، از بانک توسعه آسیایی، وضعیت محیط زیست در آسیا و بی توجهی به آن اقتصاد کشورهای این قاره را تهدید می

های شهر درآسیا قرار دارد. جنگلهای منحصر به فرد این قاره درحال نابودی هستند و زیان 12که آلوده ترین شهرها از نظر زیست محیطی هستند، 

هشدار داده است که هر چه زودتر خود را برای های آسیایی شود. بانک توسعه آسیایی به دولتبسیار بر منابع غنی و گوناگون دریایی آسیا وارد می

 (. 13، 1384مقابله با این وضعیت وخیم آماده کنند )زاهدی 

 ـ حقوق زیست بین الملل3

 حقوق محیط زیست در عرصه حقوق بین المللـ 1ـ3

دانستن این مطلب مهم که اثرات مداخله انسان در طبیعت به ندرت در محل باقی می ماند و به جهانی شدن میل دارد الزم می آورد تا دولت      

 ازها را نسبت به بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی زیست محیطی مؤظف نموده و همکاری های بین المللی در این راستا را برانگیزد. اگر چه حتی 

در نظر گرفت.  1960(. لیکن آغاز نهضت محیطی زیستی را باید از 156، 1396فعالیت هایی پراکنده در این زمینه وجود داشته )آقایی،  1926سال 
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، 1394برپایی کنفرانس استکلهم به عنوان نقطه عطفی در توجه به مسائل محیط زیست بشر این حقوق توسعه یافت. )تقی زاده، ،  1972از ژوئن 

(. این کنفرانس جهانی پس از دوران خمود و بی توجهی نسبت به آن، همت جهانیان را به سوی حل این معضل جهانی برانگیخت و سلسله 157

جنبان فعالیت های پیش رونده ای در این راستا شد. بعدها با تشکیل کنفرانس ریو و اخیراً کنفرانس ژوهانسبورگ و دیگر نشست های جهانی 

( انسان پرورده شده در دامان طبیعت، پس 62، 1384زیست به طور جدی تری در دستور کار مجامع جهانی وارد شد. )قوه قضاییه، ، مسائل محیط 

از طی دوران متنوع ارتباطش با آن، اینک در قالب مجامع و تجمعات دولتی و غیر دولتی به آن جا رسیده که برای حفظ محیط زیستش قواعدی 

د را ملزم به رعایت آن بداند. مهم ترین توجهات در این زمینه در قالب کنفرانس ها و کنوانسیون های  بین المللی و منطقه ای را بنا نهاده و خو

 .نمود داشته است

     ـ  ویژگی های حقوق بین الملل محیط زیست معاصر 1ـ 1ـ 3

ظت محیط زیست یافت ، اما ظهور حقوق بین الملل محیط زیست گرچه به طور کلی می توان در حقوق بین الملل عمومی جنبه های از حفا     

استکهلم و با پذیرش بیانیه این  1972به عنوان شاخه ای از این رشته نسبتا جدید است . جرقه های نخست این شاخه حقوقی در کنفرانس 

که امروزه زیر بنای حقوق بین الملل  محیط زیست است ، کنفرانس زده شد. این بیانیه با اینکه جنبه الزام آور حقوقی ندارد، اما اصول مهمی را 

 بیان می دارد.

بنا گردید است . حقوقی که بر   7یکی دیگر از خصوصیات حقوق بین الملل محیط زیست این است که اساس این حقوق بر پایه حقوق نرم     

اجرای حقوقی محکمی ندارد. گر چه به تدریج حقوق بین الملل محیط زیست مبتنی گردیده و ضمانت  .... بیانیه ها ، اعالمیه ها، اصول اجرایی و

  .پیش رفته است و در حال حاضر می توان بخشی از آن را در مجموعه های حقوقی بین المللی یافت 8به سمت حقوق سخت

شکل گرفته است. گر چه به طور سنتی  10درحقوق بین الملل محیط زیست بر اساس » مسئولیت نرم«  9بر این اساس ، » مسئولیت«      

در حقوق بین الملل محیط زیست مشاهده کرد، که از جمله می توان به » مسئولیت   11می توان متون حقوقی زیادی درباره » مسئولیت سخت«

دنی که مبتنی بر » جبران بین المللی آلودگی فرامرزی « اشاره کرد ، ولی حقوق بین الملل محیط زیست در تالش است تا یک نوع مسئولیت م

شناخته می شود نه مسئولیت ناشی از »  « خسارت « می باشد را به رسمیت بشناسد. این نوع مسئولیت به عنوان یک مسئولیت ناشی از » خطاء

 . فعل یا ترک فعل « که عنصر »جرم « معرف آن است

ویژگی های منحصر به فرد حقوق بین الملل است. از یک طرف حقوق بین تکنیک های حقوقی به کار رفته در این شاخه حقوقی نیز یکی از      

ر الملل محیط زیست بر اساس اصول خیلی کلی حقوقی که در بیانیه ها و اعالمیه ها مورد پذیرش قرار گرفته است ، بنا شده است و از طرف دیگ

دقیق و مشخص نسبت به حفاظت محیط زیستی منطقه یا بخشی به طور جزئی ،   12پروتکل« –کنوانسیون  » با بهره گیری از تکنیک حقوقی

 
7 - Soft Law 

8 - Hard Law 

9 - Hard Law 

10 - Soft Responsibility
 

11 - Hard Responsibility 

12 - Convention – Cadre 
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 قابل کمتر و است ای ویژه منطقه یا بخش یک به مختص که است تکنیکی « پروتکل – خاص تنظیم می شود. تکنیک حقوقی » کنوانسیون 

 .است دیگر مناطق یا و بخش به انتقال

نیز در حقوق بین الملل محیط زیست در حال شکل گیری و گسترش  « با توجه به ویژگی های حقوق نرم و مسئولیت نرم ، » بازیگران نرم      

به معنای سنتی و کالسیک آن دیگر تنها بازیگر حوزه بین الملل به شمار نمی آید ، با اینکه همواره به عنوان بازیگر مهم نقش  « است . » دولت

رفته رفته  (A. Kiss, 1991.793) خود را در شکل گیری و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست حفظ نموده است ، اما سازمانهای غیر دولتی

 .توانسته اند در شکل گیری ، تدوین ، اجراء و نظارت بر حقوق محیط زیست مؤثر باشند

الملل از قبیل حقوق بین الملل اقتصادی ، حقوق کیفری بین المللی و .... نقش  گرچه سازمانهای غیر دولتی در سایر شاخه های حقوق بین      

آفرین بوده اند ، ولی نقش و جایگاه این گروهها درحقوق بین الملل محیط زیست برجسته و مهم به شمار می آید. شرکت در کنفرانسهای بین 

وان ناظر در کنوانسیون های بین المللی نشاندهنده شناسایی نقش سازمانهای غیر المللی از جمله کنفرانسهای استکهلم ، ریو و ... ، پذیرش به عن

است که امروزه  « دولتی به عنوان » بازیگر « در روابط بین الملل می باشد. بدیهی است ابزار مهم سازمانهای غیر دولتی » افکار عمومی جهانی

 .می آیدبه عنوان یکی از پدیده های نوین حوزه ارتباطات به شمار 

خاطر نشان کرده است حقوق بین الملل محیط زیست در ابعاد گوناگون  (Stephen C.1993.98) کافری« –همانگونه که » مک       

در حال گسترش و توسعه است . در این قالب، حفاظت محیط زیست آبراههای بین المللی به جای حفاظت سنتی از شبکه سطحی آبها ، اتخاذ 

 ماهیگیری از حفاظت جای به(  آبزیان)  ماهی از حفاظت ، مقطعی مشکالت حل رویکردهای جای به ای توسعه –مدیریتی سیاستهای همسوی 

،  « المللی بین مشترک منابع به اضرار عدم » به رسمیت شناختن اصل » بهره برداری منصفانه ومنطقی از سرزمین « به جای اصل ،( صیادی)

 رهیافتهای جدید حقوق بین الملل محیط زیست معاصر به شمار می آید.

 محیط زیست بین الملل حقوق در همکاری ـ  اصل2ـ 1ـ 3

نیز  موارد برخی در که محیط زیست تخریب و آلودگیها خصوص در است. نیازمند بین المللی همکاری به لزوماً بین المللی مشترک زندگی

محیط زیست،  تخریب و آلودگی ماهیت که چرا می دهند، قرار تأثیر تحت هم را کشورها سایر جغرافیایی مرزهای و می شوند کنترل غیرقابل

 نیز ملل همه نفع به مدت دراز در که است جهان کشورهای همه بین همکاری مستلزم مخاطرات این با برخورد که است بودن فرامرزی

 در همکاری دولتهاست. دیگر با همکاری نیازمند جهانی و منطقه ای جانبه، چند جانبه، دو از اعم بین المللی معاهده هزاران وجود خواهد بود.

 برگزاری مالی، منابع متخصصان، و فناوری اطالعات، تبادل به می توان جمله از که است مختلفی اشکال به محیط زیست حقوق بین الملل

 همکاری در توافق که است ذکر به الزم نمود. اشاره اضطراری شرایط در کمک حتی و بین المللی کنفرانسهای در شرکت دوره های آموزشی،

چنین  انعقاد در دولتها جذب جهت زمینه ای خود این که ندارد کشورها برای را تعهدی و وظیفه هیچگونه که می باشد قالب موافقت نامه ها در

می  ایجاد دولتها برای را مثبتی وجهه یک بلکه نمی دهند ازدست را خود حاکمیت کشورها، اینکه عالوه بر و بود خواهد موافقت نامه هایی

 .نماید

 آگاهی گسترش در عمومی مجمع قطعنامه های و متحد ملل سازمان بیانیه های همانند اما نیستند الزام آور چه اگر موافقت نامه ها این      

 (99)کاشیان و ارغند،بی تا،  .دارند شایانی نقش محیط زیست جهت حفظ در
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 بین المللی ترتیبات و مؤسسات نهادها، پرتو در همکاری ـ  اصل3ـ 1ـ 3

 نهادها ممکن این است. شده پدیدار بین المللی ترتیبات و مؤسسات نهادها، سطح در محیط زیست حفاظت برای دولتها بین همکاریها اغلب   

ساده ای  روش اتخاذ با نمی توان را زیست محیطی مشکالت از برخی شوند. ایجاد زیست محیطی مخاطرات وقوع از بعد یا و پیش است

بخشیدن  موجودیت با تنها کار این انجام که است ذیربط دول بین همکاری سطح پیشرفت به نیاز آنها حل برای کرد. حل مقررات بوسیله

 در محیط زیست از حفاظت برای همکاری به نیاز وقتی بویژه ملل، سازمان اعضای کلی التزام در بعالوه می یابد، توسعه دائمی سازمانهای

 و نظارتی ساختارهای فقدان علت به لیکن می گیرد. صورت خودشان بین و مذکور سازمان با خوبی سطح در دولتها همکاری میان باشد،

 در که مهمی نقش ایفای لحاظ از همکاری موافقتنامه های کارآیی از مانع زیست محیطی فعالیتهای حیث از خاص با محدودیتهای اجرایی

می  محیط زیست بین الملل حقوق خصوص در تکراری تنشی نشانگر موافقتنامه هایی چنین می گردد. دارند، محیط زیست از مورد حفاظت

 دارد، وجود آنها رضایت کسب برای بیشتری احتمال گردد، وارد خدشه کمتر دولتها حاکمیت به موافقتنامه یک در چه هر که بدین معنا باشد،

جهانی  سازمان داشتن و باشد ناتوان زیست محیطی مهم اهداف رساندن انجام به برای مزبور موافقتنامه که دارد وجود نیز زیادتری اما احتمال

 .کند نزدیک اصلی اهداف به را ما می تواند محیط زیست

 بین الملل حقوق الزام آور منابع در همکاری ـ  اصل4ـ 1ـ 3

اغلب  و دارد را آن اقتضای اکوسیستم، فراگیری و جامعیت و است ضروری محیط زیست نگهداری و صیانت برای زیست محیطی همکاری

 است، ضروری اصل یک بین المللی همکاری محیط زیست، از حمایت زمینه در آنجاییکه از دارند. تأکید آن بر نیز زیست محیطی معاهدات

این  وجود با است معاهدات از بسیاری در الزامات مأخذ همکاری اصل کنند. تأکید آن به زیست محیطی معاهدات اغلب می شود سبب این امر

ذیل  در مواردی به می توان جمله از است، شده اشاره پروتکلها و کنوانسیونها از بسیاری در که دارند صراحت موضوع این بر چند اسنادی

 طریق از همکاری که است آمده کلی تعهدات عنوان تحت ،( 1987 ) ازن الیه از حفاظت برای وین کنوانسیون 2 ماده در نمود. اشاره

 سالمت بر ازن الیه تغییرات اثرات و ازن الیه بر انسان فعالیتهای اثرات ارزیابی و بهتر فهم جهت منظم اطالعات مبادله و مشاهدات، پژوهش

 طور به که انسانی فعالیتهای کنترل جهت شایسته مشیهای خط هماهنگ سازی در همکاری و مناسب تدابیر اتخاذ و محیط زیست، انسان

 ارگانهای با همکاری پروتکلها، تصویب منظور به رویه ها اقدامات، تدوین در همکاری می شوند، ازن الیه بر سوء اثرات موجد احتماالًیا  یقین

 تأکید مورد را فنی و علمی حقوقی، زمینه های در همکاری کنوانسیون این  4ماده  و کنوانسیون این مؤثر اجرای جهت ذیصالح بین المللی

 .است داده قرار

 اعضای که میدارد بیان (1989) ( آنها دفع و بخش زیان زاید مواد مرزی برون انتقال و نقل کنترل درباره بازل کنوانسیون 10 ماده     

 بند کنند. همکاری یکدیگر با زیست محیطی لحاظ از زباله انواع سایر و مضر زباله های وسالم صحیح اداره و بهبود منظور به کنوانسیون باید

 را الزم اقدامات تمامی باید پیشرفته کشورهای که دارد اشاره هوا و آب تغییرات مورد در متحد ملل سازمان ( 1992 ) کنوانسیون 4 ماده 5

 کشورهای بویژه اعضا سایر به زیست محیطی معقول و کامل فن آوری و آگاهیها به دسترسی یا انتقال اعتبار، تأمین و ترغیب، تسهیل برای

 حمایت توسعه حال در کشورهای قابلیتهای و فناوریها ارتقای و توسعه از باید همچنین آنها دهند. انجام آنها توان ارتقای توسعه جهت حال در

 و مقابله آمادگی، المللیبین  کنوانسیون .می دهد قرار تأکید مورد را فن آوری و علمی اطالعات تبادل طریق از همکاری این ماده نمایند.

 10 ماده در و فنی همکاری 9 ماده در آلودگی، با مقابله جهت بین المللی همکاری 7 ماده در ،( 1990 ) نفتی برابر آلودگی در همکاری

 ) انرژی منشور معاهده 19 ماده ج بند می دهد. قرار تأکید مورد را آن با مقابله و آلودگی زمینه در جانبه چند و دو جانبه همکاریهای ترغیب

 چرخه برای بین المللی زیست محیطی استانداردهای زمینه در همکاری و منشور زیست محیطی اهداف به نیل در جهت همکاری به ) 1990

 ) اروپایی) انرژی منشور اهداف قسمت در دوم بند دارد. اشاره متعاهد های طرف بین هزینه ها کاهش و آثار سوء گرفتن نظر در با انرژی

 همچنین می کند، تأکید محیط زیست و انرژی زمینه های در آموزش و فنی دانش فنآوری، مبادله اطالعات تسهیل در همکاری به 1991
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 با ارتبام در محیط زیست از حفاظت و انرژی از کارآ استفاده فنآوری، توسعه در همکاری به انرژی اروپایی منشور اجرا قسمت در 7 و 6 بند

 ( 1994 ) می باشند مواجه بیابان زایی یا و خشکسالی با جدی طور به که کشورهایی در کنوانسیون بیابان زدایی 4 ماده دارد. اشاره انرژی

 حفاظت و زیست محیط از حمایت زمینه های در به مبتال کشورهای بین همکاری بایستی که اعضا شده تأکید عمومی، تعهدات عنوان تحت

بین  و منطقه ای منطقه ای، زیر همکاریهای نیز و دهند توسعه را می شود خشکسالی و بیابان زایی به مربوم حالیکه در خاک و آب منابع

 همکاری باید بین المللی جامعه با متعاهد طرف های بین المللی، همکاری عنوان تحت همان کنوانسیون 11 ماده در نمایند. تقویت را المللی

 و فن آوری انتقال زمینه های باید همکاری این یابند. اطمینان کنوانسیون این مفاد جهت اجرای بین المللی محیط یک اعتالی از تا نمایند

 همکاریهای کنوانسیون این در دهد. قرار پوشش تحت نیز را مالی منابع و توزیع اطالعات و جمع آوری علمی، توسعه و تحقیقات همچنین

 ) خزر دریای دریایی محیط زیست از حفاظت چارچوب کنوانسیون 6 ماده گرفته است. قرار توجه مورد 17 و 16 ماده در نیز علمی و فنی

 می کند دعوت جانبه چند یا جانبه دو همکاری به را خزر حاشیه عنوان کشورهای تحت 18 ماده و همکاری به تعهد عنوان تحت ،) 2003

 همکاری کلمه از دیگر ماده 18 در کنوانسیون این در 18 و 6 مواد بر عالوه  متعاهد« طرفهای میان همکاری می کند» ملزم عبارتی به یا و

می  خزر دریای محیط زیست از حفاظت خصوص در همکاری اهمیت که نشانگر شده استفاده مراجع سایر و هم با خزر حاشیه کشورهای میان

 .باشد

 همکاری در منابع غیر الزام آور حقوق بین المللـ  اصل 5ـ 1ـ 3

استکهلم  اعالمیه 24 اصل به می توان آن جمله از است، شده تأکید محیطزیست با رابطه در بین المللی سند چندین در همکاری اصل      

محیط  بهبود و حفاظت به راجع المللیبین  موضوعات به باید بزرگ و کوچک اعم از کشورها تمامی می دارد بیان که نمود اشاره  (1972)

 در دیگر مقتضی طریق از یا جانبه چند یا جانبه دو قراردادهای طریق از همکاری کنند. رسیدگی مساوات برپایه همکاری روحیه  با زیست

 صرف با زمینه ها همه در شده انجام فعالیتهای از ناشی محیط زیستی زیانبار اثرات مؤثر بردن بین از یا و کاهش کنترل، جلوگیری، جهت

  طبیعت جهانی منشور در مجدداً مضمون همان با اصل است. این ضروری دولتها همه عالقمندی و حاکمیت حق نسبت به کافی توجه

 یکدیگر با مناسب عملیات دیگر و مشترک فعالیتهای ضمن طبیعت نگهداری در باید دولتها طوری که به قرار گرفت تأیید مورد  ( 1982)

 ممکن که صنعتی فرآیندهای و محصوالت برای باید همین طور و بود خواهد مشاوره و اطالعات تبادل همکاری شامل این کنند. همکاری

  ریو اعالمیه نمایند. فراهم مؤثر همکاری روشهای نیز و کنند تأسیس را استانداردهایی باشند، محیط زیست داشته بر زیانباری آثار است

 دولتهای یعنی دولت دسته دو بین ویژه نقشهای شدن قائل خاطر به بویژه می گردد. تلقی اصل همکاری در مهمی مبنای نیز ( 1992)

 همکاری یکدیگر با جهانی مشارکت بینش و روحیه با باید کشورها که می کند اعالم ریو اعالمیه 7 اصل توسعه. حال در کشورهای و صنعتی

 همچنین گیرد. قرار حمایت مورد زمین کره زیست محیطی وحدت و نشود حاصل آلودگی زیست محیطی و آسیب هیچگونه تا باشند داشته

 و انتقال و نقل گونه هر از جلوگیری جهت در همکاری و 9 اصل در توسعه پایدار راستای اصل در همکاری تقویت روی ریو اعالمیه در

 ما که دارد اشاره موضوع این به نیز ( 2002 ) ژوهانسبورگ بیانیه 35 اصل گردیده است. اشاره  14 اصل در کننده آلوده مواد جابجایی

 به و بخشیده ارتقاء را انسانی توسعه خود، سیاره نجات برای مشترک از تصمیمی برخاسته اتحادی با تا هستیم یکدیگر با همکاری به متعهد

بین  همکاری تحکیم برای دولتها الزام به می خواهیم، ما که آینده ای ( در سند2012)20 +ریو یابیم. کنفرانس دست جهانی سعادت و صلح

 مالی، مسائل در بین المللی همکاری و حال توسعه کشورهای در در به ویژه جهان در پایدار توسعه پیشروی چالشهای شناسایی جهت المللی

 .دارد اشاره ... و فنآوری انتقال
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 جهانی از تدوین حقوق بین الملل محیط زیست پیامد بیداری بشرـ  حمایت های 2ـ 3

 1968در واقع پایه ایدئولوژیک و زمینه حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی به شکل امروزین را می توان دیدگاهی دانست که از تاریخ      

از کره زمین یک عنصر واحد نمایان می سازد. کره زمین و یک  بر فراز کره زمین ایجاد شده است. عکس برداری ها 8یعنی از زمان عبور آپولوی 

 زیستگاه واحد برای تمام موجودات که متعلق به همه بوده و باید مورد حمایت و حفاظت قرار گیرد. »تنها یک کره زمین« 

در یونسکو نیز زمینه  1968ه است. در سال با توجه به اهمیت موضوع، از آن تاریخ به بعد کنفرانس های متعددی به این موضوع اختصاص یافت     

در سازمان ملل قطعنامه ای به تصویب رسید که در آن پیشنهاد تشکیل  1969تشکیل کنفرانسی با این موضوع، فراهم شد و متعاقباً در سال  

لم گردید. این اولین نشست در سطح سازمان ملل داده شده و منتج به تشکیل کنفرانس جهانی محیط زیست استکه 1972کنفرانسی در سال 

رسمی جهانی در زمینه حفاظت محیط زیست بود و هدفش رسیدگی به محیط زیست بشر و متوجه ساختن او به آثار زیان بار برخی فعالیت هایش 

 بر محیط طبیعی است. 

المللی بار دیگر با این موضوع گرد هم بیست سال بعد در شهر ریو دو ژانیرو در کشور برزیل، کشورهای جهان در یک کنفرانس مهم بین      

(. حمایت از حقوق بشر پس از جنگ های جهانی نیز قواعد بین المللی در این زمینه را گسترش 1992آمدند )کنفرانس تغییرات بیو اکولوژیک، ریو 

جمله بهره برداری از فضای قواعدی که حاوی تعهداتی بالعوض در جهت منافع مشترک بشریت است. همچنین طرح مسائل جدیدی از  داد.

 ماوراء جو، میراث مشترک بشریت و نظایر آن اهمیت این قواعد را در نظام بین المللی به طرز چشمگیری افزایش داد. هدف نهایی قواعد حقوق

و به همین دلیل بین المللی محیط زیست فقط منابع مستقیم و بالواسطه دولت ها نیست بلکه منافع بشریت و بهبود سرنوشت انسان هاست 

 اعالمیه پایانی بنیادینی میان حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر ایجاد کند و از سویی دیگر سرآغاز تحولی تجدید از این دست در حقوق بین

گر بر کنوانسیون الملل باشد. می توان گفت شالوده حقوق بین الملل محیط زیست از سویی بر اصول اعالمیه های استکلهم و ریودوژانیرو از سوی دی

 های مختلف بین المللی در این زمینه استوار است.

 ـ  جایگاه بین المللی حقوق محیط زیست3ـ 3

را می توان دوره های بیداری بشر در زمینه محیط زیست او دانست. البته این به معنی نادیده گرفتن فعالیت های  1970و  1960در واقع دهه های 

یست. ولی نهضت محیط زیستی و توسعه حقوق بین الملل در این زمینه نمایان گر توجه خاص و احساس نگرانی در انجام شده تا پیش از آن ن

اساسنامه دیوان بین المللی  38ماده  1خصوص مسائل محیط زیستی در این دوره است. منابع حقوق بین الملل محیط زیست مطابق با بند 

المللی دادگستری سنتی یعنی معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی و دکترین می باشد.)همان ( اساسنامه دیوان بین 38دادگستری، )ماده 

( بدون تردید در زمینه هریک از منابع مذکور، اطالعات و سوابقی موجود می باشد اما جدید بودن موضوع از طرفی و اقبال عمومی به سوی 125، 

جاد عمق و همگنی در منابع نداده است. مثالً عرف و مقررات عرفی در وقوع و بروز برخی مسائل دامنه برخی از منابع از سوی دیگر، مجالی به ای

گسترده ای را به خود اختصاص نداده که البته هرگز به معنای نادیده انگاشتن اهمیت و نقش آن نیست. همچنان که مطابق با یک قاعده عرفی 

 .ود به گونه ای استفاده کنند که منجر به صدمه زدن به قلمرو سایرین نگرددتأثیرگذار، دولت ها مؤظفند تا از قلمرو خ

لیکن بنا به نظر برخی دولت ها و صاحب نظران، حقوقی عرفی بسیار کندتر از آن است که بتواند پاسخگوی تحوالت سریع و فوریت های      

عضاً پیش تر از عرف در حال شکل گیری هستند بتوان صحیح تلقی کرد. مانند اقدام در این زمینه باشد. شاید این برداشت را که قواعد قراردادی ب

اند آن که هنگام تصویب مفاد یک کنوانسیون یا پس از آن، این قواعد به سرعت جایگاه خود را در قوانین بسیاری کشورها باز می کنند که می تو

شد. به بیانی دیگر می توان چنین گفت که عرف در این حوزه با کمک قرارداد نشان دهنده تأثیر قراردادها در جلب توجه نسبت به این موضوع با

 .در حال شکل گیری است
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 با توجه به این که توسعه سایر منابع نیز رشدی بیش تر از عرف را نشان نمی دهد، باید گفت منابع مدون قراردادی حقوق بین الملل در این      

 .می شود زمینه از قابل توجه ترین آنها محسوب

حقوق بین الملل محیط زیست شامل تعداد زیادی معاهدات بین المللی، قطعنامه های الزام آور  سازمان های بین المللی و همچنین متون و      

 70پایان دهه قطعنامه های غیرالزام آوری است که به رغم غیر الزام آور بودن حائز اهمیت هستند. معاهدات بین المللی در این زمینه خصوصاً از 

معاهده برسد که تمام یا بخشی از آن به محیط زیست مربوم شده است. البته  300به بعد افزایش چشمگیری داشته که شاید شمار آن به بیش از 

 معاهدات دو جانبه را نیز باید به این تعداد افزود.

ی بین المللی است و قطعنامه های غیرالزام آور را نیز باید افزود، و از قطعنامه های الزام آور که صدور آنها از جمله صالحیت های سازمان ها     

اد آنجا که تمام سازمان ها یا کنفرانس های جهانی می توانند چنین قطعنامه هایی صادر کنند و ایجاد تعهدی هم نکنند بر خالف مورد پیش تعد

مه های توصیه ای که شامل تعلیماتی است برای کشورهای عضو به جهت آنها بسیار است. این قطعنامه ها به لحاظ محتوی سه قسمند: قطعنا

یادآوری چگونگی اجرای تعهداتشان، قطعنامه های دربرگیرنده اعالمیه های اصولی که خطوم کلی را برای دولت ها ترسیم می کند و هدفش این 

نجانده شود، و قطعنامه های حاوی برنامه عمل که کارهایی را که است که ضمن ایجاد قواعد تازه حقوق بین الملل، در ضمن معاهدات الزام آور گ

قوق باید انجام شود معین می کند. در میان اعالمیه های اصولی باید از اعالمیه استکهلم به عنوان کامل ترین و اساسی ترین متون مربوم به ح

 .با اقتباس از اصول این اعالمیه آغاز کرده اندبین الملل محیط زیست نام برد که اغلب سازمانها عمده فعالیت های خود را 

در واقع کنفرانس انسان و کره مسکون استکهلم به عنوان مهم ترین کنفرانس جهانی نقطه عطفی در توجه به مسائل مربوم به محیط زیست      

 .بعاد جهانی یافتبا حضور تعداد کثیری از کشورهای جهان ا 1972آغاز شده بود و در  50است که تدوین آن از دهه 

 13"برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برای محیط زیست"به دنبال این کنفرانس، شالوده یک برنامه انعطاف پذیر ولی مداوم با عنوان      

هدفش حفظ و ریخته شد که به عنوان مهم ترین دستاورد آن همایش، هماهنگی فعالیت های مربوم به مسائل محیط زیستی را بر عهده دارد. و 

تأمین محیط زیست انسان و تضمین حق بشر برای داشتن محیطی سالم و هم چنین ترغیب حکومت ها و سازمان های بین المللی به همکاری 

در زمینه کنترل آلودگی ناشی از فعالیت های بشری و توسعه قوانین بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در 

کنفرانس استکهلم به دلیل رسمی بودن و به این دلیل که نخستین نشست فراگیر جهانی در این زمینه  زها و مناطق مشترک بین دول است.مر

ی است از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. عمدتاً کنوانسیون های جدی و مهم در این زمینه، پس از این کنفرانس استکلهم رو به فزون

طی کنفرانسی در واشنگتن برای ایجاد هماهنگی  1926ت )به عنوان مثال نخستین کوشش بین المللی در مبارزه با آلودگی دریاها در گذاشته اس

(این کنفرانس 156،  1394بین دولتها آغاز شد ولی تصمیمات آن حتی به وسیله آمریکا که خود مبتکر این کنفرانس بود به تصویب نرسید،)آقایی،

ماده ای اش چنین آورد که: دولت ها  138رو به رشدی که محیط زیست با آن روبروست با درک اهمیت این موضوع در پیشنهاد  به دلیل خطر

باید مناطقی را که معرف اکوسیستم های با اهمیت بین المللی هستند، تحت یک موافقت نامه بین المللی به منظور حفاظت قرار دهند. )قوه 

 (32،  1384قضائیه،

 
13 -UN Environment Programme (UNEP) 
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ق ماده اول اعالمیه نشست استکلهم با قرار دادن حق انسان ها به داشتن محیط زیست سالم در کنار آزادی و برابری، آن را صراحتاً از مصادی     

دگی زن حقوق بنیادین قلمداد می کند. این ماده مقرر می دارد انسان برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی که به او اجازه

 توأم با سعادت را بدهد از حقوق بنیادین برخوردار است. 

 به موجب این اعالمیه، انسان ها رسماً مسئولیت حفاظت و بهبود محیط زیست را برای نسل های حاضر و آینده بر عهده دارند و از این تاریخ      

یست تحول حقوق محیط ز"به بعد حق بر محیط زیست سالم در اسناد بین المللی مختلف مورد تأیید و تأکید قرار می گیرد افتخار جهرمی، گودرز، 

(. اهمیت توجه به این موضوع به صراحت در سایر اسناد بین 98، 1384، )مجموعه مقاالت همایش حقوق محیط زیست، ، "در عرصه بین الملل

اکتبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با  27منشور جهانی طبیعت مصوب  24تا  14اصول  :المللی نیز مورد توجه قرار گرفته  که از آن جمله

ظایف و تکالیف دولت ها و نهادهای دولتی و نیز گروه های انسانی، به نحوه انجام و اجرای اصول مربوم به حق محیط زیست اختصاص تعیین و

 .یافته است

اعالمیه ریو به عنوان تمهیدی برای شناخت محتوای حق بر محیط  10( حاوی قواعد مشابهی است. اصل 1992اعالمیه ریو ) 10تا  1اصول      

از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این اصل مسائل مربوم به محیط زیست با مشارکت کلیه شهروندان ذی ربط در سطحی مطلوب،  زیست

دانمارک را به عنوان اولین سند الزم االجرا در قلمروی بین  1998الزم و ضروری شمرده شده است. )همان(  همچنین  می توان کنوانسیون 

سی عمومی به اطالعات زیست محیطی نام برد. اسناد، اصول و کنوانسیون های زیر به عنوان نمونه های مهم دیگری در المللی در خصوص دستر

لندن، اولی مربوم به پیش گیری از آلودگی ناشی  1973و  1972( کنوانسیون های 138، ص 1384این زمینه قابل اشاره می باشند: )قوه قضاییه،

 .ا و دومی مربوم به آلودگی دریا به وسیله کشتی هااز ته نشینی، زایدات در دری

( در مورد کنترل حمل و نقل زایدات خطرناک بین 3)14بازل 1989بن در مورد حفاظت از نسل حیوانات وحشی، کنوانسیون  1979کنوانسیون      

لندن در مورد مسئولیت و پرداخت غرامت در  1996کانبارا در مورد حفظ منابع زنده دریایی قطب جنوب، کنوانسیون  1980کشورها، کنوانسیون 

ان ملل متحد تحت عنوان ضرورت تضمین مجمع عمومی سازم 1990قبال خسارات ناشی از حمل مواد خطرناک و مضر به وسیله دریا، قطعنامه 

، )ماده 1981، اولین سند منشور آفریقایی حقوق بشر 1995محیط زیست سالم برای بهزیستی هر فرد، اصول مصوب کنفرانس وزرای اتحادیه اروپا 

وردار باشند(. پروتکل الحاقی به آن اعالم می دارد کلیه اقوام حق دارند از محیط زیستی رضایت بخش و جامع و مناسب برای توسعه خود برخ 4

آن آمده است: هر فرد حق دارد در محیط زیست سالم زندگی کند و از خدمات عمومی اساسی  11. در ماده 1998کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 

 برخوردار گردد. 

ی و مورد حمایت قرار گرفته است )نمونه های ، به بعد حق بر محیط زیست سالم در قوانین اساسی بسیاری از کشورها شناسای1970از دهه      

 1974فوریه  21قانون اساسی  66ماده  -مجارستان 1972آوریل  19قانون اساسی  57ماده  -1971آوریل بلغارستان  16قانون اساسی  30آن ماده 

اکتبر  14قانون اساسی   18ماده  -رتغالپ 1976آوریل  21قانون اساسی  66ماده  -یونان 1975ژوئن  9قانون اساسی  24ماده  -یوگسالوی سابق

قانون  50ماده  -لهستان 1986فوریه  10قانون اساسی  12ماده  -جمهوری خلق چین 1978مارس  5قانون اساسی  11شوری سابق. ماده  1977

 (  31،  1394اساسی جمهوری اسالمی ایران(. ) تقی زاده انصاری،

یط زیستی با وجود جوان تر بودن موضوع از جایگاه ویژه ای برخوردار است. حقوق بشر با اصطالح در حوزه اسناد حقوق بشر نیز مباحث مح     

سال در زمینه هایی مختلف  50منتشر شد. حقوق بشر در طول حدود  1948امروز بینش سابقه ای کوتاه دارد، اولین اعالمیه حقوق بشر در سال 

 
14 - Basel 
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وه طبقه بندی شده اند شامل: نسل اول حقوق بشر شامل حقوق سیاسی، نسل دوم حقوق بشر توسعه یافته است. تمامی اسناد منتشره در سه گر

 .شامل حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، نسل سوم حقوق بشر شامل حقوق و توسعه و محیط زیست

شورهایی که آن را تصویب کرده اند الزم اتباع و اعالمیه حقوق بشر در واقع سنگ زیرین حقوق بشر امروز به شمار می آید. این اسناد برای ک     

کشورهای عضو این معاهدات اعالم موافقت کرده اند تا از مواد آنها پیروی نموده و حقوق داخلی خود را مطابق آنها تغییر دهند و به  الزام آورند.

 .داده اند گزارش دهندصورت دوره ای از روند اجرایی و اقداماتی که در راستای پیروی از این اسناد انجام 

بیانیه های دو کنفرانس استکهلم و ریو هم چنین از منابع حقوق محیط زیست بشر محسوب می شوند. در کنار این دو بیانیه، اسناد دیگری هم 

ینده مشترک گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه تحت عنوان آ :درباره حقوق توسعه و محیط زیست بشر دارای اهمیت هستند از جمله

( 1982اصل برای حمایت از محیط زیست پایدار راهکارهای اجرایی و قانونی پیشنهاد کرده است، منشور جهانی طبیعت ) 22که در  (1978ما )

مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستور کار  برای توسعه پایدار، اسناد کمیسیون محیط زیست و توسعه شامل گزارش های پیگیری 

تصمیمات ملی، منطقه ای و بین المللی و سایر اسنادی که به وسیله این کمیسیون تهیه می شود. این گونه اسناد اگر چه جنبه الزام آور  اجرای

 .ندارند لیکن از این جهت که زمینه ساز تهیه پیش نویس معاهده درباره حقوق محیط زیست به شمار می آیند واجد اهمیت هستند

 الملل بین حقوق و زیست محیط ـ  ارتباط4ـ 3

 پیشرفت سبب به حاضر عصر در اما  ، است حقوق داخلی از ای شاخه نفسه فی چه اگر "حقوق محیط زیست"بحث محیط زیست و       

 تبدیل المللی بین فرامرزی و فرامّلی، مسأله شده، به فراوان های آلودگی و محیطی زیست مسائل آمدن به وجود باعث که تکنولوژی و صنعت

 . آید می شمار به المللی بین مقررات برای نوینی نسبتًا ی حوزه محیط زیست، از حفاظت و زیست محیط امروزه سبب بدین   است شده

 کرده مقرراتی و قواعد وضع به اقدام آنها، حقوقی حل جهانی و محیطی زیست مشکالت و مسائل به پاسخگویی جهت الملل بین حقوق      

 های شاخه جدیدترین از زیست« شده است. یکی محیط الملل بین نام» حقوق به الملل بین حقوق در ای پیدایش شاخه باعث امر، این که

 . باشد می الملل بین حقوق

 آن پیدایش و زیست محیط الملل بین ـ  حقوق5ـ 3

 آن حفاظت از محیط زیست است.  هدف که است بین المللی حقوقی قواعد مجموعه زیست محیط بین الملل حقوق

 شود احساس پیش از بیش المللی، بین سطح در محیطی مقرراتِ زیست تدوین ضرورت که شد باعث محیطی زیست مشکالتِ و مسائل     

 افکار فشارتحت  و شد عوض کامالً زیست محیط ی مسأله با برخورد و نگرش ی نحوه که بعد بود به زمان این (از55،  1393،) زیاران،

 برای قانونی متون داخلی، سطح در گردید. مطرح مجموعه عنوان یک به زیست محیط گرفت، خود به المللی بین ی جنبه کم کم عمومی

 های سازمان نمودند. ایجاد با آلودگی مقابله برای را ای ویژه اداری نهادهای ها، دولت و یافت چشمگیری افزایش محیط زیست از حفاظت

 ادامه شد. در آغاز جدیدی فصلِ و دادند نشان قوی و مناسب العمل عکس جدید، ی مسائل مطروحه مقابل در خود ی نوبه به نیز المللی بین

 . گرفت صورت موازات یکدیگر به المللی بین و داخلی حقوق در زیست محیط حقوق تحول

 الملل بین حقوق بنیادین مفاهیم تحول جهت در عاملی قوی به تبدیل جهانی، سطح در زیست محیط از حفاظت چالش دیگر، سوی از      

 پیدا المللی بین ی جنبه از پیش بیش زیست محیط به مربوم مسائل نماییم توجه که می شود درک بهتر موضوع هنگامی این اهمیت گردید،

هوا،  آبو :مانند دارند، نقش زیست محیط آلودگی علیه بر مبارزه شدن المللی بین مختلفی در عناصر شود. می نگاه آن به نگرش این با و کرده

 (  57،  1393) زیاران، .غیره و پرندگان
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 ـ کنوانسیونها 5ـ 3

 (کنوانسیون سازمان بین المللی آب نگاری )هیدروگرافی

المللی که بنا به دعوت اداره دریانوردی انگلستان در لندن پس از برگزاری یک کنفرانس بین 1921در ژوئن  15المللی هیدروگرافیسازمان بین   

دهد و های عضو تشکیل میمقر این سازمان شهر موناکو است و هر پنج سال یک بار اجالسی متشکل از هیأت گذاری گردید.تشکیل شد، پایه

المللی هیدروگرافی، یک سازمان تخصصی مشورتی است و در ادارات ان بینجمهوری اسالمی ایران نیز یکی از اعضای آن است. سازم

های دریایی خود دارای برداری و ترسیم آبای ندارد و کشورهای عضو در امور مربوم به نقشههیدروگرافی کشورهای عضو هیچگونه مداخله

 استقالل کامل هستند. اهداف این سازمان عبارت است از:

برداری دریایی( بین کلیه کشورهای عضو به منظور تقویت ایمنی نگاری و نقشههای هیدروگرافی )آبهماهنگ کردن فعالیت ❖

  دریانوردی

  های دریایییکنواخت کردن نقشه ❖

 های هیدروگرافیهای موثر و قابل اعتماد جهت انجام بررسیاتخاذ روش ❖

  ناسیشهای اقیانوستوسعه و پیشرفت علوم مربوم به هیدروگرافی و تکنیک ❖

 ها و سایر نشریات علمیتبادل اطالعات فنی از طریق انتشار بولتن ❖

ماده و یک آئین نامه عمومی و یک آئین نامه مالی است  23کنوانسیون مربوم به سازمان بین المللی هیدرونگاری مشتمل بر یک مقدمه و     

اثر تصویب کنوانسیون مربوم به سازمان بین  .ری تصویب گردیدمیالدی از طرف نهمین کنفرانس بین المللی دفتر آبنگا 1967که در سال 

المللی هیدروگرافی دولتهای شرکت کننده ایجاد دفتر بین المللی هیدروگرافی با تکمیل نمودن نقشه ها و مدارک دریایی به منظور به وجود 

مقر  زمینه هیدروگرافی، بر اساس بین الدول می باشد. آوردن امنیت و ایجاد تسهیالت بیشتر در امر کشتیرانی در جهان و ادامه همکاری در

  16در مجلس سنای ایران به تصویب رسید. 1347سازمان در موناکو می باشد. این کنوانسیون در سال 

 کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات )همراه با متن تجدید نظرشده(

این کنوانسیون دارای یک مقدمه، پانزده ماده و یک پیوست می باشد. هدف و مسئولیت این کنوانسیون ایجاد اقدامات همگانی و موثر در     

ی جلوگیری از ورود و شیوع آفات و بیماری های مربوم به نباتات و محصوالت نباتی و تقویت اقدامات الزم برای مهار کردن آنها است. دولتها

هد، تعهد می کنند که اقدامات قانونی فنی و اداری را طبق مقررات این کنوانسیون و مقررات تکمیلی که به موجب آن مورد توافق دول متعا

به تصویب مجلس سنا ایران رسید. متن تجدید نظر شده کنوانسیون حفظ  1351متعاهد قرار گرفته است، معمول دارند. این کنوانسیون در سال 

به  1389بیست و نهمین اجالس سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد )فائو( مورد پذیرش ایران قرار گرفت و در سال نباتات مصوب 

این قانون  2تصویب مجلس شورای اسالمی ایران رسید. این کنوانسیون شامل مقدمه و بیست و سه ماده و یک پیوست می باشد. در تبصره 

را شدن این قانون )مصوب مجلس( متن پیوست قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات آمده است که از تاریخ الزم االج

 
15

 . International  Hydrographic Organization   

16
 . http:// www.doe.ir/portal/ghavanin 
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را کان لم یکن تلقی می گرداند. بر اساس این عهدنامه، هر کشوری حق دارد برای جلوگیری از ورود، انتشار، استقرار عوامل خسارت زای  1351

  17زین بهداشت گیاهی وضع و اعمال کند.گیاهی، ضوابط قرنطینه نباتی و موا

 کنوانسیون مربوط به تاالب های مهم بین المللی )کنوانسیون رامسر(

تاالب ها جزو پیچیده ترین و زنده ترین اکوسیستم های جهان هستند که می توان آنها را از این نظر با صخره های مرجانی و جنگل های     

وانند میزبان تنوع وسیعی از گونه های میکروبی، گیاهان، حشرات، دوزیستان، خزندگان، پرندگان، ماهی و استوایی مقایسه کرد. تاالبها می ت

کل پستانداران باشند. همه این گونه ها، ارتبام نزدیکی به یکدیگر دارند که یک چرخه حیاتی و مجموعۀ پیچیده ای از واکنش های متقابل را ش

کل شبکه اکولوژیکی در خطر است که می تواند در طی زمان منجر به فقدان کل یک اکوسیستم شود. می دهند. اگر یک گونه ای حذف شود، 

همانطور که تاالبها نقش حیاتی  به همین دلیل، حفاظت از زیستگاههای تاالب به منظور حفظ تنوع زیستی داخلی و جهانی بسیار حیاتی است.

بر فرآیندهای طبیعی تاثیر گذارهستند. برای مثال این تاثیرات شامل فقدان و نابودی آب  در همه چرخه های طبیعی دارند، مزاحمت های انسانی

می  آشامیدنی، تجزیه و نابودی زیستگاهها، از بین رفتن گونه های جانوری گیاهی، افزایش بالیای طبیعی و تاثیرگذاری بر تغییرات آب و هوایی

جهانی پایه گذاری شده در ایران، قدیمی ترین معاهده بین الدولی جهانی با تاکید بر حفاظت  شود. کنوانسیون رامسر، به عنوان تنها کنوانسیون

میت و استفاده پایدار از طبیعت و تنها کنوانسیون بین المللی حفاظت از تاالب هاست. گرچه نام رسمی کنوانسیون »کنوانسیون تاالب های با اه

ن آبزی« است، ولی طی گذشت سال ها، کنوانسیون نگرش خود را چنان گسترش داده که تمام بین المللی به ویژه به عنوان زیستگاه پرندگا

« 18امسرابعاد حفاظت و استفاده معقول و پایدار از تاالب ها را در بر می گیرد. از این رو به »کنوانسیون حفاظت از تاالب ها« یا »کنوانسیون ر

 شهرت دارد .

االجرا شد. محل انعقاد این کنوانسیون شهر رامسر ایران، محل  الزم 1975دسامبر  21منعقد و در  1971فوریه کنوانسیون رامسر در دوم     

دبیرخانه آن شهر گالند سوییس و مرجع نگهدارنده اسناد، سازمان جهانی یونسکو است و اجالس های آن موسوم به »کنفرانس کشورهای عضو« 

مشی و ارائه گزارش فعالیت های سه سال گذشته در خصوص حفاظت از تاالب ها برگزار می شود. این هر سه سال یکبار درباره موضوعات، خط 

کشور عضو را ملزم به تعیین و حفظ تاالب های با اهمیت بین المللی و تشویق به استفاده معقول از آنها می نماید. بنابراین کنوانسیون  160معاهده 

اسایی تاالبها به عنوان یکی از سازنده ترین منابع حمایتی اکولوژی بر روی زمین عمل کرده است. این رامسر اولین معاهده ای است که به شن

 . 19توسط مجلس ایران تصویب گردید 1352کنوانسیون در سال 

 20کنوانسیون همکاری منطقه ای کویت در مورد حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی

عی با ارزش و تنوع زیستی بزرگی از گونه های جانوری و گیاهی برخوردار است. با همه این منابع با ارزش، منطقه منطقه کویت از منابع طبی    

کویت با محدودیت های آب و هوایی بزرگ و چالشهای عمده ای در حوزه توسعه روبه رو است. آبهای دریایی این منطقه کم عمق و محصور 

میزان بسیار زیادی دارای نمک و با دمای هوای بسیار باال است. میزان تبخیر در منطقه بسیار باال و  به خشکی هستند و آبهای این منطقه به

 

 http://rc.majlis.ir/fa/law مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی)قوانین(  .1

18
 .   )Convention on wetlands of international importance especially as waterfowl habitat ponds (Convention on 

Wetlands) – Ramsar 1971 

19
 . http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=6997 

20 . Kuwait Regional Convention for Cooperation of the Marine Environment from Pollution                                         
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عرضه آب سالم در حال کاهش است. عالوه بر این، در این منطقه به دلیل تمرکز زیاد تاسیسات نفتی در نزدیکی سواحل، بیشترین میزان خطر 

وجود دارد. تاسیسات نفتی نزدیک سواحل در منطقه داخلی دریا قرار دارد که دارای اکوسیستم بسیار  آلودگی نفتی از سوی کشتیها در این منطقه

خوبی است. این منطقه همراه با سطوح باالتری از آالینده ها، درصد شوری بیشتر و دمای باالتری است. رشد صنعتی در منطقه کویت همراه 

تاثیر گذاری زیاد منابع زمین محور در آلودگی آبهای ساحلی منطقه شده است. برای بررسی  با رشد باالی جمعیت و شهری شدن سریع منجر به

کنوانسیون همکاری منطقه ای کویت در مورد حفاظت محیط زیست دریایی از آلودگی و  1978این مشکالت هشت دولت منطقه در سال 

کنوانسیون ها را به یکی از اولین موافقتنامه های دریایی منطقه ای  همچنین برنامه ی عملی در چارچوب این کنواسیون تصویب کردند که این

 الزم االجرا گردید.  1979تبدیل می کند. کنوانسیون کویت در ساال 

همانطوری که در ماده دوم این کنوانسیون آمده است، کنوانسیون کویت مرتبط به دریای منطقه ای کویت است و نسبت به آبهای داخلی     

مال نمی گردد. در مقدمه این کنوانسیون اعضاء خطرات رو به رشد آلودگی برای حیات دریایی، ماهیها، سالمت بشر و کاربردهایی از اعضاء اع

قبیل گردشگری در سواحل را مورد شناسایی قرار دادند. اعضای این کنوانسیون آلودگی ناشی از تخلیه نفت و دیگر مواد خطرزای ناشی از 

در زمین و دریا را مورد شناسایی قرار دادند. اعضای این کنوانسیون نیاز به تصویب یک رویکرد توسعه یکپارچه برای استفاده  فعالیتهای انسانی

محیط زیست دریایی و فضاهای ساحلی که به اعضا برای دستیابی به اهداف توسعه ای و محیط زیستی را همواره اجازه دهد مورد شناسایی 

وانسیون کویت توانمند سازی اعضاء برای انجام فعالیتهای صنعتی و دیگر اهداف توسعه ای با استفاده از روشهایی است قرار داده است. هدف کن

این کنوانسیون اشاره شد، یکی از اهداف کلیدی کنوانسیون کویت کاهش  3که به محیط زیست آسیب وارد نکند. بنابراین همانطور که در ماده 

 زیست دریایی در منطقه است. و مبارزه با آلودگی محیط 

کنوانسیون کویت به منظور حصول اهداف مورد نظر خود هر چند که به صورت خاص در ارتبام با قانونگذاری و وضع مقررات برای آلودگی     

های کشتیها و  های ناشی از زباله های خطرناک نیست، اما به دنبال کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از کشتی ها، تخلیه زباله

رده هواپیماها، منابع زمینی و آلودگی ناشی از دیگر فعالیت های بشر است. در بین تعهدات گوناگونی که این کنوانسیون برای اعضا خود مطرح ک

دهند،  است، از هر یک از اعضا درخواست کرده که در خصوص هر یک از فعالیتها و پروژه هایی که دولتها می خواهند در کشورشان انجام

و  بخصوص پروژه هایی که در مناطق ساحلی آنها انجام خواهد شد، اقدام به انجام ارزیابی از تاثیرات محیط زیستی بالقوه این فعالیتها کنند

آلودگی  اطالعات حاصل از این ارزیابی ها را منتشر کنند کنوانسیون کویت در بردارنده برنامه عملیاتی منطقه ای کویت است که عمدتاً برنامه

این  16های نفتی، زباله های صنعتی، فاضالب و منابع دریایی را پوشش می دهد. برای اجرا و هماهنگی این فعالیتهای برنامه ریزی شده، ماده 

نهادی ( را به منظور فراهم کردن چهارچوب RAPMIکنوانسیون، سازمان منطقه ای برای حفاظت از محیط زیست دریایی موسوم به راپم )

در مورد حل و فصل اختالفات در این کنوانسیون عنوان شده است  تاسیس کرده است. براساس این کنوانسیون، جهت اجرای اقدامات مورد نیاز

که اگر مورد اختالف از طریق صلح آمیز حل و فصل نشد، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون قضایی حل و فصل اختالفات تاسیس و به حل و 

 .21می باشد 1358ف بپردازد. این کنوانسیون مصوب مجلس شورای اسالمی در سال بررسی اختال

 کنوانسیون آلودگی دریایی ناشی از اکتشافات و استخراج از فالت قاره

ی اعضای کمیسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی و امضا کنندگان پروتکل همکار    

 منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و مواد مضر، دولتهای متعاهد را تشکیل می دهند. کنوانسیون حقوق دریاها مقرر می دارد که

 
21

 . http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=22899 
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ره دولتها باید به طور فردی یا جمعی تدابیری اتخاذ کنند تا آلودگی اجتماعی ناشی از تاسیسات و تجهیزات بکار رفته شده در اکتشافات و به

. آنها باید تدابیری اتخاذ می نمودند تا از تصادفات پیشگیری کرده و با برنامه 22برداری از منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریاها به حداقل برسد

اتی ریزی برای وضعیت های اضطراری از ایمنی عملیات در دریا مطمئن شوند و طراحی، احداث تجهیز، عملیات و اداره چنین تاسیسات یا تجهیز

 را قاعده مند نمایند. کلیه معاهدات دریاهای منطقه ای نیز این اصول را تصدیق کرده اند. مرجع نگهداری اسناد، دولت کویت می باشد. این

به تصویب مجلس شورای اسالمی و تائید شورای نگهبان در ایران رسیده  1370کنوانسیون شامل یک مقدمه و پانزده ماده است که در سال 

 .23است

 

 نتیجه گیری

محیطی، موجب های زیستابعاد جهانی آلودگی .شودالمللی محسوب میهای بزرگ جامعه بینزیست یکی از دغدغهامروز حفاظت از محیط

عالوه المللی شده است. در سطح جهانی برای مبارزه با مشکل تخریب محیط زیست اقداماتی انجام گرفته است. اتخاذ تدابیر موثری در سطح بین

اسالمی  کند: در جمهوریپنجاهم قانون اساسی ایران مقرر می اند. از جمله اصلبر این، در داخل کشور ما هم مقررات مختلف به این مهم پرداخته

شود. از می تلقی عمومی باشند، وظیفه داشته رشدی رو به اجتماعی حیات بعد باید در آن هایامروز و نسل نسل که زیستمحیط ، حفاظتایران

توان . بدین ترتیب میاست پیدا کند، ممنوع مالزمه آن جبران غیر قابل یا تخریب زیستمحیط با آلودگی که و غیر آن اقتصادی هایرو فعالیت این

کسانی که تهدیدی برای آن محسوب شوند  ترین قانون موجود در کشور، بر اهمیت حفاظت از محیط زیست تاکید کرده است و باگفت که عالی

بینی شده است که مراد از آن این است که . در تعریف چنین جرایمی شود. در برخی از قوانین پراکنده، جرایم زیست محیطی پیشبرخورد می

شوند. با این وجود، بشر می اند که جرایمی هستند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سالمتآورده

هایی باشند. برخورد قاطع و سریع با مجرمانی که جرایم آنها به محیط رسد که قوانین در این خصوص دارای نواقص و محدودیتهنوز به نظر می

 .تواند در کاهش این دسته از جرایم نقش پیشگیرانه داشته باشدزند، میزیست آسیب می

انگاری مصوبات فراوانی به تصویب مقنن رسیده تا محیط زیست را از تخریب محافظت کند. اغلب این قوانین، اقدام به جرمها و نامهقوانین، آیین

اند که در تعریف چنین جرایمی، آورده .انداند و مفهومی به نام »جرایم زیست محیطی« را ایجاد کردههای مخرب محیط زیست کردهفعالیت

 .شوندود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سالمت بشر میجرایمی هستند که باعث ور

دهد که حقوق برای حفظ طبیعت عزم خود را جزم کرده، حجم وسیعی از قوانین در این رابطه آید، نشان میآنچه از وضع قوانین و مقررات برمی

اندازی شده تا مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص در کارشناسی ارشد راهزیست هم در سطح تصویب شده و از سوی دیگر، رشته حقوق محیط

 .دهد که هنوز کشور ما جایگاه قابل قبولی در حفاظت از زیست بوم در سطح جهانی ندارداین حوزه را برطرف کند. اما واقعیات نشان می

ترین اهداف این سازمان اقداماتی مثل تحقق اصل پنجاهم زیست در ایران است. مهمسازمان حفاظت محیط زیست، متولی مستقیم امر محیط 

زیستی کشور  مندی درست و مستمر از آن و حفاظت از تنوعزیست و تضمین بهرهقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به منظور حفاظت از محیط

ت از آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم است. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله وظایف این سازمان را پیشگیری و ممانع

 .داندشود، میخوردن تعادل و تناسب محیط زیست می

های NGOکنند، ازجملهاند که در حفظ محیط زیست تالش میهای خودجوش غیر دولتی به وجود آمدههای دولتی، سازماندر کنار سازمان

ها نتوانسته است چون رشد کمی آنها منحنی رو به باالیی داشته باشد که باید این تشکل اند. اما رشد کیفیزیست محیطی، رشد کمی خوبی داشته
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 . United Nations Convention on the Law of the Sea -1982 

23
 . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91947 
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نهاد، دادن آزادی عمل به های مردممورد بررسی قرار گیرد. عدم وابستگی به بودجه دولتی و ایجاد بسترهای مناسب برای توانمند سازی سازمان

تواند نهاد به عنوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی، میهای مردمو به رسمیت شناختن سازمانهای آموزشی، اجتماعی و فرهنگی آنها برای فعالیت

های مردم نهاد، برای محیطی جامعه بدل کند. این سازمانهای اجرایی در رفع مشکالت زیست های زیست محیطی را به مهم ترین اهرمتشکل

 .کشور یا سازمان ملی جوانان به ثبت برسندزیست یا وزارت توانند در سازمان محیطفعالیت می

دهند. زیست را نشان میزیست، باید از قوانینی یاد کرد که محتوا و روش حمایت از محیطهای دولتی و غیردولتی حامی محیطدر کنار سازمان 

مثل دریاچه خزر و... همه صاحب مقرراتی  هاییهای جانوری، اکوسیستمها، هوا، گونهاند. آبهای مختلف محیط زیست، صاحب قانون شدهحوزه

نامه »جلوگیری از آلودگی« هوا نام ببریم. مطابق توانیم از قانون و آییناند. به عنوان نمونه میهستند که با هدف جلوگیری از آلودگی وضع شده

رسد، ودگی هوا که چند بار در سال به نقطه بحرانی میدهند. آلهزار شهروند در تهران به دلیل آلودگی هوا جان می 4آماری که اعالم شده، ساالنه 

مشکلی پیش روی شهروندان تهرانی است. مطابق قانون، جلوگیری از آلودگی هوا منظور از آلودگی هوا، عبارت است از وجود و پخش یک یا چند 

آور برای انسان و ار و مدتی که کیفیت آن را به طوری که زیانآلوده کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقد

برد و برای آنها دسته اصلی از منابع آلوده کننده هوا را نام می 3یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد. این قانون 

ها، منابع تجاری، خانگی و منابع متفرقه هستند. مطابق ها، نیروگاهجات، کارگاهگروه، وسایل نقلیه موتوری، کارخان 3کند. این مقرراتی وضع می

زیست که توسط این قانون، دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلفند همه ساله وسایل نقلیه خود را در مراکز مورد تایید سازمان حفاظت محیط

گواهینامه مبنی بر رعایت حد مجاز آلودگی را دریافت کنند، در غیر این صورت، از  شود، تحت آزمایش و معاینه قرار داده وها ایجاد میشهرداری

شود، جلوگیری خواهد شد. وسایل نقلیه موتوری نامه اجرایی این قانون تعیین میتردد وسایل نقلیه فاقد گواهینامه مذکور، به ترتیبی که در آیین

گذاری نخواهند شد. یکی از دالیلی که دامن پیکان را گرفت و موجب خروج این محصول از چرخه که از استانداردهای الزم برخوردار نباشند، شماره

  .تولید ایران خودرو شد، همین ایراد آالیندگی بود

ها، ث نیروگاهها از دیگر منابع عمده آالینده هستند. برای کنترل آنها نیز قانونگذار مقرراتی را وضع کرده، مطابق قانون احداها و کارگاهکارخانه

های بارگیری، موظف به رعایت ضوابط و معیارهای سازمان ها و ترمینالها، کارخانجات پتروشیمی، کارخانجات صنایع نظامی، فرودگاهپاالیشگاه

نیز  زیست توسط واحدهای تجاری و خانگیزیست از لحاظ محل استقرار هستند. همچنین برای جلوگیری از آلوده کردن محیطحفاظت محیط

های شهری و خانگی و هر گونه نخاله در معابر عمومی و بینی شده است. به طور مثال سوزاندن و انباشتن زبالههایی پیشها و مجازاتمحدودیت

 .فضای باز ممنوع است

های محیطی زیاد است. جبران قربانیان آلودگیبا وجود بایدها و نبایدهایی که قانونگذار برای جلوگیری از آلوده شدن هوا وضع کرده، هنوز آمار 

اند. یعنی اگر قضاییه سخن از پرداخت دیه به بازماندگان قربانیان کردهتواند موضوع اختالف باشد، برخی از مسئوالن قوهخسارت این افراد، می

توانند به دادگاه شکایت کند، بازماندگان متوفی میپزشکی قانونی آلودگی هوا یا مسمومیت ناشی از آلودگی را به عنوان عامل مرگ فردی اعالم 

 .های مسئول، درخواست خسارت کنندکنند و از دستگاه

های علمی جدیدی در زمینه مقررات مطالعه و تحقیق در مورد اصول و مقررات حقوقی محیط زیست بین المللی نشانگر آن است که، یافته

تا به امروز برخی از اصول و مقررات حقوقی محیط زیست بین المللی ثابت و تصویب شده و باشند، محیط زیست در حال پیدایش و تحول می

باشند. تا زمان انقالب صنعتی فقط موضوعاتی مانند سیل، زلزله، قحطی و طاعون تهدیدات مستمر در سطح بین برخی دیگر نیز در حال تدوین می

 .شدندالمللی محسوب می

لمللی محیط زیست به عنوان یک تخلف از حقوق بین المللی عرف به رسمیت شناخته شده است و تعداد کثیری ولی اکنون مساله تخریب بین ا

باشد. با این ها برای اجرای اصول و قواعد بین المللی پیش بینی شده و قابل اجرا میهای دو جانبه و چند جانبه بین دولتاز قراردادها و عهدنامه

 .بین المللی موثر جهت برخورد مناسب با جرایم محیط زیست کامال مشهود استحال، فقدان یک مرجع قانونی 



 304 /.... گستره در محیطی زیست های کنوانسیون سازی توانمند /1401 بهار /19 شماره معاصر/ حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 

باشد  اگر چه محیط زیست صحنه صف آرایی نیروهای متخاصم بوده و بر همین اساس هم آسیب پذیری آن از مخاصمات غیرقابل اجتناب می

قرراتی سطح صدمات و خسارات وارده به محیط زیست را به وضعیت لکن مقررات بین المللی حقوق بشردوستانه مترصد آن بوده اند که با تصویب م

تواند مانع اقدامات الزم برای محافظت از ها نیز به این خاطر بوده که آسیب جدی به محیط زیست میقابل تحمل برسانند. علت عمده این تالش

رنظامیان شود. با عنایت به این مهم و تخریب گسترده محیط زیست های مسلحانه مانند مجروحین، بیماران، اسیران جنگی و یا غیقربانیان درگیری

ها های اخیر سعی نموده اند با ایجاد هم گراییهای بین المللی به ویژه در دههدر اثر تولید و استفاده فزاینده از تسلیحات پیشرفته، کشورها و سازمان

 ز محیط زیست به وجود آورند. در همین راستا اسناد مختلفی از جمله کنوانسیونهای مختلف، محدودیتهایی را در راستای حمایت ا-و کنوانسیون

(EN-MOD)  های بین المللی در زمینه که نشان دهنده همگرایی 1992و اعالمیه ریو در سال  1972، اعالمیه استکهلم در سال 1976در سال

ین المللی در ایجاد اسناد مزبور خالصه نشده بلکه در خالل اسناد دیگر های بباشد، به وجود آمد. با این حال تالشحفاظت از محیط زیست می

 .ها مطمح نظر تابعان حقوق بین الملل بوده استای نیز هر چند به صورت غیر متمرکز این حمایتبین المللی و منطقه

رود که به جزو اسناد مهمی به شمار میباشد که در ارتبام با حفاظت از محیط زیست طبیعی در برابر تغییرات می EM-MOD کنوانسیون 

انجام داد تدوین گشت. آمریکا با  -ها قرار داشتکه در جنگل-های ویت گانقها دنبال فجایعی که ایاالت متحده در جنگ ویتنام علیه مخفی گاه

برانی را بر محیط زندگی افراد ساکن در ها شده و اثرات غیرقابل جپاشیدن عامل نارنجی باعث تخریب گسترده محیط زیست طبیعی و نابودی جنگل

دهند. بروز فجایع اینچنینی باعث گردید تا این مناطق بر جای گذاشت که هم اکنون نیز با تولد کودکان ناقص الخلقه همچنان اثرات خود را بروز می

اساسنامه »انجام  8بر اساس ماده  .قرار دهندتدوین کنندگان اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تخریب محیط زیست را در زمره جنایات جنگی 

ای باعث تلفات جانی یا آسیب به غیرنظامیان یا خسارات به اهداف غیرنظامی یا آسیب گسترده، درازمدت ای با علم به اینکه چنین حملهعمدی حمله

 و شدید به محیط زیست گردد جزو جنایات جنگی محسوب خواهند شد.

نیز موید آن است که در ارتبام با حمایت بین المللی از محیط زیست دو دسته از اسناد و مقررات در صحنه بین المللی بررسی اسناد بین المللی  

شوند به صورت مطلق و به عنوان اصول و قواعد کلی -وجود دارد. گروهی از این اسناد که جزو اسناد و مقررات حقوق بشردوستانه محسوب نمی

اند. گروه دیگری از اسناد و مقررات نیز وجود دارند که جزو منابع معاهداتی حقوق ا عناصر خاصی از آن پرداختهبه حمایت از محیط زیست و ی

شوند و در زمان بروز مخاصمات مسلحانه تکالیف طرفین درگیر در جنگ را در رابطه با حفاظت از محیط زیست در برابر بشردوستانه محسوب می

 .گیرندد، که ذیالً به تفکیک مورد بررسی قرار میانتخریب و آلودگی بیان داشته

های بین المللی محدود و دارای توسعه یافتگی کمتری های داخلی تدوین یافته اند نسبت به اسناد مربوم به جنگاسنادی که در ارتبام با جنگ

ده ترین مقررات در ارتبام با مخاصمات مسلحانه داخلی مشترک کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیونهای ژنو عم 3باشند ماده می

را در خود جای دادند. هر چند در مقررات پروتکل الحاقی دوم حمایت مستقیمی از محیط زیست در جریان مخاصمات مسلحانه صورت نگرفته با 

در این مقرره بدون نام بردن از واژه محیط زیست همین پروتکل به دست آورد.  14توان این حمایت را از ماده این حال به صورت غیرمستقیم می

 .تخریب و از بین بردن برخی عناصر محیط زیست که ارتبام مستقیمی با محیط زیست دارند ممنوع اعالم گردیده است

وانین و مقررات ی بین المللی را به تدوین و تنظیم قی محیط زیست، جامعهها و تخریب عناصر تشکیل دهندهتوجه به گستره و شدت آلودگی

محیطی کشور و همچنین محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی، الزم گوناگونی سوق داده است. با توجه به دامنه و ابعاد مسایل و مشکالت زیست

ها، ساس این اولویتها براساس اطالعات و فرآیندها شناخته شوند و مستندات علمی و همچنین میزان توجه افکار عمومی تعیین و برااست تا اولویت

نسل  در از سوی دیگر، امروزه ها توجه شودبندی به این موضوعهای اجرایی تدوین شوند. از این رو، الزم است در اولویتراهبردها و سیاست

 و سالم زیستمحیط  از برخورداری توسعه، حق حق که شامل دانندهمبستگی می حقوق را بشر حقوق سوم بشر، نسل حقوق ها درحق بندی

 1972)مانند اعالمیه  دارند اشاره محیط زیست به نسبت آینده نسلهای حق به فراملی گوناگونی است. اسناد سرنوشت تعیین حق مانند حقوقی

وع زیستی های زیست، حفظ تنکنوانسیون تغییرات آب و هوایی(. برابر مقدمه کنوانسیون تنوع گونه 3ماده  1اعالمیه ریو، بند  3استکهلم، اصل 
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های آینده نسبت به محیط زیست است. بشر به طور عام و های احتیاطی تضمین گر حق نسلمساله تمام بشریت است. وانگهی اصل اقدام

عیت تولیدکنندگان به طور خاص، تنها بخشی از پیکره زیست کره هستند. قربانی کردن طبیعت به بهانه نبود دانش فنی و علمی یا نبود هر نوع قط

های احتیاطی درصدد بیان این نکته اساسی است که حوادث و مخاطرات زیست محیطی لمی با اصول زیست محیطی هم خوانی ندارد. اصل اقدامع

ی هاکند و نباید به انتظار وقوع خطر ماند و سپس تدابیر درمان الزم را اتخاذ نمود. بنابراین نظر به برتری پیشگیری بر درمان، اصل اقدامخبر نمی

های زیان بار به محیط زیست به حداقل برسد اندیشد. توسعه پایدار اقتضا دارد خطرهای توسعه در فرآوردهاحتیاطی به مدیریت پیشاپیشی خطر می

های وارد بر محیط زیست مانند از بین رفتن های احتیاطی دست یافتنی است زیرا زیانای تنها با لزوم توجه به اصل اقدامو چنین توسعه

های طبیعی و جشم اندازهای زیست محیطی با هیچ مبلغی قابل جبران نیستند و اعاده وضعیت طبیعت به حالت پیشین ممکن نیست. اکوسیستم

شود و اصل احتیام آینده نگر است. در مسئولیت مدنی نیز لزوم توجه به این /اینده نگری برای حفظ ایمنی غذایی و سالمت انسان احساس می

 مسئولیت اجباری ترمیمی، بیمه اند. پذیرش راه حلهایهای مهمی برداشتههای داخلی اروپا و دادگستری اروپا در این راستا گامهآرای دادگا

 نوین زیست محیطی مخاطرات با مقابله برای قانونگذار از انتظار شهروندان کمترین خسارت جبران صندوقهای ایجاد و نوین صنایع متصدیان

 جبران شرایط ولی است زیستمحیطی خسارت از اندکی بخش جبران و در قضازدایی مهمی گام اگرچه خسارت جبران صندوقهای .است

انسانی  اخالق در زیرا داشته باشند متعارف مراقبت انجام برای کافی انگیزه تولیدکنندگان ای باشد کهبه گونه باید صندوقها این جانب از خسارت

نیز  های مالیاتیانگیزه ایجاد کند.جبران نمی را محیط زیست بر وارده واقعی زیانهای مبادله خطر با پول امری نکوهیده است وزیست بوم گرا 

 شناسایی تولیدکنندگان صَرف که پژوهشهایی هزینه قانونگذار که توضیح این با باشد  مفید ناشناخته خطرهای کشف پیشگیری یا در تواندمی

به  های تازهپژوهش به ترغیب راه شرکتها این از تا نماید کسر آنان مالیات از را مینمایند محیطزیست بر وارد احتمالی یانهایز از پیشگیری و

های تواند در پیشگیری از گسترش زیاننهاد دستور موقت می ایران حقوق در گردند. محیط زیست از حفاظت و ایمنی سطح باالبردن منظور

تواند تسهیل گر پیشگیری از های احتیاطی میها موثر باشد و توجه دکترین حقوقی و قانون گذار ایرانی به مفهوم اصل اقدامفراوردهناشی از 

ی های احتمالی باشد. رویه قضایی باید درباره عنصر لزوم اثبات قطعیت ورود زیان انعطاف بیشتری نشان دهد و در جایی که دامنه خطر احتمالزیان

 د باشد دعاوی پیشگیرانه را با انعطاف بیشتری بپذیرد.شدی
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