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 .مقدمه1
یوشبختدنه یر سدلهد، یییا موج آگدهیههد، مابهوب بهه یهمیهت محهیط زیسهت  پهنهه 

 آن مایم شد   یدی یولت، سدزمدنهد، کندر یر و گافته فای نیز ری لوسعه حدل یر کشورهد،
 یز جلهوگیا، و زیسهت محیط تمعدً یر ری  پدسدیر، یز س متمج ید منفاییً ه  کشورهد
 بهه آمیز  مسدلمت روند یک یر که یست بدیه، یمد. کنند،م ل   آن  مخاب فعدلیتهد،

 عبدر  به. بوی یویهد یییگستا، محدک  شست  یی  ل شهد نافدً یر گاو همکدر،ن ثما
 ،هههدتیکههه بههدون همایههه، قههو  قضههدییه  فعدل گفههت لههوین،م قدطعیههت بههد ییگهها 

 .بوی نخویهد ثمابخب زیست  محیط محدفظ یولت، غیا و یولت، سدزمدنهد،
با همی  یسدس یر شب باپدی، یج س جهدن، لوسعه پدیدیر یر ژوهدنسبورگ )آفایقهد، 

 یرشهد قدض، 021متشک  یز « گایهمدی، جهدن، قضد »می ی،   2002جنوب،( یر سدل 
  (بوینهد کشورهدیشهدن یلقضهد  قدضه، آنهدن یز ل  23 که) جهدن کشور 06 یز بیب یز
 زمینهه یر قدنون حکومت به بخشیدن بهبوی، بای، ری قضدییه قو  نقب لد بویی  شدهد ری

 لأکیهد و لأییهد مهذکور  نشست حدن . گذیرند بحث به زیست  محیط و پدیدیر لوسعه
 کهه بهوی زیسهت محهیط یز حفدظت یر قضدییه قو  یسدس، نقب با کنندگدن شاکت همه
مفههوم  به لوجه بد زیست  محیط قوینی  یجای، و یلزیم لوسعه  لفسیا  طایق یز لویند،م
 .شوی ییفد  «پدیدیر لوسعه»

لوسعه پدیدیر  شکل، یز لوسعه ید پیشافت یسهت کهه موجهب بهاآورین نیدزههد، نسه  
 کها  یهوییریی  نیدزههد، یرلأمی  بعد، نسلهد، لویندی، به که آن دونشویب بشا فعل،
 .زندلطمه  یدک، 

 جد، گاو  همی  یر نیز ییاین یگا بخویهی  حدیق  یر بی  کشورهد، یر حدل لوسعه  که
 نقب کای   ییجدی که ی، رویه بد که بپاییزی  قضدی، ن دم یک یز ،ینمونه معاف، به ییری 

 یطمینهدن بهد ییشهته  یبتکدر، و چشمگیا نقب زیست  محیط یز حفدظت یر چشمگیا،
 فایزههد، یز بایه، لبیهی  و لحلیه  به مقدله یییمه یر. بای ندم هند قضدییه قو  یز لوین،م

 قههو  سههو، یز فعههدلتا، نقههب ،فههدیی شههدهد کههه آن یمیههد بههه   یپههاییز،م نقههب ییهه 
 یرموری یییا آمد  پیب مسدئ  به لوجه بد ویژ  به یصوص یی  یر نیز کشورمدن قضدییه
 و یهمیهت ییگها بهدر کهه ییهاین  ک نشههاهد، یز ییگها بایه، و لهاین هوی، آلویگ،
 یهدیآور زیسهت محیط یز حفدظت یر ری لشویق، لمهیدی  لمدم، یز بکدرگیا، ضاور 

 .بدشی  شد 
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 .مبانی نظری2
کهنب  فاییند حید  ری فایگافته و بد آن با ه  محیط زیست عبدر  یست یز محیط، که 

سهت جویمت ینسدن،  و نیز فضدهدی، کهه بهد فکها و بهه ی ییری. محیط زیست یز طبیعت 
یسهتکا  ززمی   یعن،    لشکی  یدفته یست و ک  فضد، زیست، کا یندشد ینسدن سدیته 

 گیای.م،فای  ریبیوسفا( )
هد، زند  لشکی  شهد  یسهت. پدیهه و موجویی  یناژ،  یدک هوی   آب محیط زیست یز

فنه، و  و ریدضه،  شندسه، زیسهت  شهیم،  فیزیهک شندسدی، یی  محیط زندگ،  علوم
 هستند مهندس،

ا نو  ری به یهدط یگا چهدر مولفة لشکی  یهند  زیست محیط یعن، هوی  آب  یدک و
ایر قموری بارس،  مؤکدیًیی  زند  به یصوص ینسدن یهمیت آنهد یر روند زندگ، موجو

 . بهه ییههد، یی  چند پدریمتا بپاییزی  قطعدً به بیایهه نافته،آلویگییی  و به مخدطای  و 
 یهنهد ههد، یجهزی، لشهکی  یژگ،وعبدرلست یز ها گونه لغییها یر  طور کل،  آلویگ،

 یامسهتقی محیط  به طور، که یستفدی  پیشی  یز آنهد ندممک  شوی و به طور مستقی  ید غ
دیهد  هد معمواً یر یثا فعدلیت ینسدن پیند آاحید  موجویی  زند  ری به مخدطا  یندیزی. 
بدشند. یفزییب جمعیت  یرآمهد سهاینه  ،مآمد  و همایهدن ییئم، جویمت پیشافته بشا، 

هد، محهیط یند آاو بداباین یستدندیری زندگ، یز عویم  مه  یفزییب پیشافت ف  آور، 
 (9-6: 1375آیند)یبیا،  ،مزیست به حسدب 

 یی  یلهق بحث یر موری رویبط ینسدن و طبیعت یک بحث قدیم، یست. آید ینسدن بای،
ه علیه شد  یست که با طبیعت غلبه کند  آقد و ندحب آن شوی ید یینکه بهه یلیه  جنه 

 یندیشهیدند کهه طبیعهت بهد نیهاو،هد، مدیهد، چنهی  م،ییوینه یست. مد  طبیعت 

ی   لعاضهد  ینسهدن ری هضه  یویههد کهای و یلعدی  لصفیه کنند  و لن هی  کننهد فو 
ه علم، زیدنهد، یحتمدل، پیشافت ری ینث، یویهد نموی  جههدن یفسهدر گسهیخت کشفید 

زین ن ه  مهوزون و  ا بهاه زییی، و مصها  ینهاژ، بهد یطهجنگه  یست. جمعیهت 
گیانهد. یهک سهاوی محله، فاینسهو، چنهی  سهاعت م، ینگیز مکهدنیزم جههدن شگفت
 چاید.ل، لند م،یی گوید: آسیدبدن لو یر یویب،  آسیدبتم،

ی  سدزمدن مله  متحهد متخصص می ی،  1970لشدید مشک   زیست محیط، یز سدل 
، و یجتمهدع ، یقتصهدی سیدس،  فاهنگه، ، ری بد یبعدی یگستای ری ویییر کای که فعدلیت 

ینسهدن و محهیط »کنفاینسه، بهد عنهوین  1972بطوریکه یبتهدی یر سهدل  فن، ینجدم یهند 
سهاین »یر ریویوژینیاو بازی  بد عنهوین  1992یر یستکهل  سوئد و بعد یر سدل  «زیست
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ه پدیهدیر و ینسدن محور ینل، لوسهع» چنی  بوی: باپد گایید. یولی  ین  بیدنیه ریو «زمی 
ییه   25و ینه   «و همدهن  بد طبیعت یست پابدر شدیسته بایورییر، یز زندگ، سدل  

و حفدظهت یز محهیط زیسهت ازم و  لوسهعه نهل، »گوید: ،مبیدنیه به نایحت چنی  
هد، متعهدی بهی  یلملله، یز یونکنوینسه. یر ریستد، کمک به حفظ محیط زیست ملزوم 

کنوینسهیون لغییهای  آب و ههوی و  حفدظت یز ایهه یزن  جمله کنوینسیون وی  یر موری
کنوینسیون بی  یلملل، آمدیگ،  مقدبله همکدر، یر بایبا آلویگ، نفت،. ... به یعضد، یکثها 
ممدلک ینید رسید  یست که لقایبدً یر لمدم، آنهد جمهور، یس م، ییاین عضهویت ییری. 

ندمه ریز، محهیط زیسهت مله  متحهد بد همه یی  ضویبط بی  یلملل، و ل شهد، یفتا با
(UNEP ) نه لنهد قدیر به کدهب یثای  مخاب ینسدن، با محهیط زیسهت یر چنهد  جهدن

کدهب لنهو   سدل گذشته نبوی  یست بلکه مسدئ  حدی جدید، مدنند آلویگ، شدید جو 
، گام شدن کا  زمی  و باوز لغییهای  جهد، یگلخدنهید  پد یب ایه یزن لخا زیست، 
 (14-9: 1380هد، یقلیم، نیز به مشک   پیشی  یفزوی  شد  یست)ثدبت،  ت یسسیر 
 
 عوامل مخرب محیط زیست.3

یکه،  بهه آن نگهد  کهای  لوینم،بای، شندیت عویم  مخاب محیط زیست یز یو من ا 
  عویم  مخاب یر شهاهد وکدل  شهاهد و ییگها، یر روسهتدهد کهه قدئهدلدً ییه  عویمه

د، کشهور ییه  جه  یر شهاهد و ه  روستدهد وجوی ییشته بدشند  یمد یر همه  لوینندم،
به چنهد یسهته  فایگیا و یکسدن بدشد. بندبایینعویم  مخاب محیط زیست لویندنم،قدئد  
 :شوندم،لقسی  

ب کهده. 4کدهب مندبت طبیعه،  .3لوسعه شهاهد و حدشیه نشین،  .2یفزییب جمعیت  .1
ییب یفهز.6جنگ  زیییی، و لخایهب مایلهت  .5مندبت آب شیای  و یفت آبهد، زیازمین،  

بیدبهدن . 8زریعه،   ههد،زمی فاسدیب یدک و نهدبوی، . 7زیست محیط،   هد،آلویگ،
یفهزییب .10حدنهلخیز   ههد،یدکیسهید، و قلیهدی، شهدن . 9زیی، و لخایب یهدک  
نهو  زیسهت،  کهدهب ل.12یسهت یریهدی،  فاسدیب محیط ز.11پسمدندهد وفدضدلب هد  

یثها .15نهدبوی، منهدبت ژنتیکه،  .14یستفدی  ب، رویه یز سموم وکویههد، شهیمیدی،  .13
کهام   حدج، شهد ) یرید یفزییب سط، آب .17لخایب یلیه یزن  .16  ی،گلخدنهگدزهد، 
1391 :12) 
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 دهنده دامنه حفاظت از محیط زیستقضایای گسترش.4

شوی کهه ییمنهه حفدظهت یز محهیط زیسهت ری لوسهعه قضدیدی، مطاح م،یر یی  ماحله 
وی )هها بهیییند؛ قضدیدی، که نه فقط آن ینل، ری که یر قضیه کدندل کورفو یظههدر کهای  

  سهدیا بای، یعمدل، با ی   حقو ی  ییولت، متعهد یست یجدز  ندهد آگدهدنه سازم
طور یدص آن ری یر موری حقو  بی  و به  کند،هد یستفدی  شوی( مجدییً لصدیق میولت

مدیهت یز محیط زیست  ح لابی  بلکه بای، حمدیت بکند،یلمل  محیط زیست یعمدل م
 نمدید.یدی شد  ری بخش، یز حقو  بی  یلمل  عاف، معاف، م،

ییوین بی  یلملل، یییگستا،  یر ن ایه مشورل، یوی یر پدسخ به سؤیل مجمهت عمهوم، 
(  لعههد، ری کهه 1996) ،یهسته ،هدد یستفدی  یز س حیر یصوص مشاوعیت لهدید ی

یر قضیه بدرسلوند لایکش  یدطا نشدن کای  بوی  نسبت به یحتهایم بهه محهیط زیسهت و 
حفدظت یز آن یظهدر ییشت: ییوین به یی  مسأله لوجه ندیری کهه بهه نها  لعههد یهک 

لویننهد یهک یولهت ری یز یولت به حمدیت یز محیط زیست  آید معدههدی  مطاوحهه م،
  با یسدس حقو  بی  یلمل  منت کنند به هها حهدل وجهوی لعههد یعمدل حق یفد  مشاو

شهدن بهه محهیط یرون نه حیت یهد کنتال هد،یتهد به لضمی  یی  که فعدلکل، یولت
  گهذیری،هد ید محیط زیست مندطق مدوری  ن حیت مله، یحتهایم مزیست ییگا یولت

هد بدید یست. یولتیکنون بخش، یز مجموعه حقو  بی  یلمل  یر ریبطه بد محیط زیست 
م ح د  محیط زیست، ری یر یرزیدب، ضاور  و لندسب هنگدم لعقیب یههدی  ن هدم، 
یر ن ا ییشته بدشند. یحتایم به محیط زیسهت یکه، یز عندنها، یسهت کهه یر یرزیهدب، 

 Legality of the use by a state) مطدبقت حمله بد ینول ضاور  و لندسب یهمیت ییری.

of Nuclear Weapons in Armed Conflicts, 1996: 15)  
یر یی  قضیه  ییوین به طور یدص پذیافته یست لعهد بهه یحتهایم و حمدیهت یز محهیط 

شوی و بای، محهیط زیسهت بهه زیست  لعهد، یر مقدب  ک  جدمعه بشا، محسوب م،
طور ذیل، یرز  قدئ  شد  یست. به بیدن ییگا ییوین هاچند علیاغ  میلب فانت بیهدن 

 ،یهسهته ،ههدبید و لوسعه حقو  بی  یلمل  محیط زیسهت ری یر قضهیه آزمدیی  لعه
یز یست ییی و موفق نشد یع م کند لعهد به حمدیت یز محیط زیست  لعهد، یر  1974

مقدب  ک  جدمعه بی  یلملل، یست  یع  یز یی  که به یولت ییگا یسدر  ویری گایی یهد 
  یر ن ایهه مشهورل، یهدی شهد   هها چنهد ییا  یمد بد یستفدی  یز موقعیت به یست آمهد

ییاهنگدم و بعد یز لصویب یسندی بهی  یلملله، یر ییه  زمینهه  ییه  لعههد ری بخشه، یز 
مجموعه حقو  بی  یلمل  حدک  با محیط زیست یینست. به ییگا سخ  یر یی  رأ، بهد 
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قدطعیت  آن مفهوم مضیق حمدیت یز محیط زیست که به طهور نهای، یر ییور، لایه  
تا و به طور ضمن، یر قضیه کورفو پذیافته گایید  شکسته شد و ییگها لعههد بهه یسمل

یحتایم و حفدظت یز محیط زیست مشاوب به وروی یسدر  بهه محهیط زیسهت یولهت 
 ییگا نشد.

ری لحهت شهاییط، یز  ،یقدض، ویایمدنتایبا ی   ن ا ییوین که کهدربای سه ح هسهته
ییند  یر ن ایه مخهدل  یهوی بهد یلخهدذ جمله رعدیت ین  لندسب و ضاور  مجدز م،

ینهول حقهو  محهیط زیسهت ری  ،یییدگده، پیشافته عقید  ییری  کدربای س ح هسهته
و یر نتیجه مجدز نیست. و، یر یییمه ن ا یوی بایه، یز ینهول پیشهافته  کند،نقض م

هد  ینه  میهای  شمدری: ین  لسدو، بی  نس حقو  بی  یلمل  محیط زیست ری با م،
ک بشایت  ین  یلخدذ لدیبیا یحتیدط، نسبت به محیط زیست  ینه  یمدنهت ییر، مشتا

مندبت زمی  و یر نهدیت ین  بدر یثبد  یطاآفای  نبوین یقدیم بای، محهیط زیسهت  بها 
یعتبهدر ییه  ینهول حقهو  محهیط  ییری،یو  یقدیم کنند  یست. و، ه  چنی  یع م م

هد بخش، یز حقو  بی  یلمل  عاف، آننیست  بلکه  ،یزیست باحسب مقاری  عهدندمه
 Legality of the use by a state of. )و بخش، یز نیدز یسدس، بای، بقد  نس  بشا هستند

Nuclear Weapons in Armed Conflicts, 1996: 15) 
  نکته شدیدن لوجه  باقایر، یرلبدب بی  حقو  بی  یلمل  محهیط زیسهت و حقهو  بهی

 ا نوسیله ین  لندسب و ضاور  حمله یر یی  قضیه یست. طبق یلمل  بشایوستدنه به 
یر  هد  حمله ن دم، قهایر ییی  مگها ییه  کهه لوین،ییوین  محیط زیست طبیع، ری نم

یر موری، یدص لخایب محیط زیست ییری، مزیت ن دم، مستقی  بدشد که یلبته یی  نهد
 ایی  که بها یسهدسیست. ه  چنی  حمله نبدید سبب وروی یسدریل، به محیط زیست گ

 ین  لندسب  آن حمله ییری، مزیت ن دم، مستقی  نبوی  یست
عهدر  و ه  لسهلیحد  مت ،ییی  قدعد  ه  یر موری حمله به وسیله لسلیحد  هسته  و

 شوی.که ممک  یست موجب یسدر  محیط زیست گایی  رعدیت م،

قدضهد، ن ها سدزمدن بهدیشهت جههدن، یز ییهوین ل 1993ازم به ذکا یست یر آگوست 
. ییی،مشورل، نموی که یک، یز عندنا آن ری مسدئ  مابوب به محیط زیسهت لشهکی  مه

 ،یهسهته ،هدسؤیل سدزمدن بهدیشت جهدن، یز ییوین چنی  بوی: آیهد یسهتفدی  یز سه ح
 لوسط یک یولت یر جن  ید ییگا مخدنمد  مسلحدنه  بد لوجهه بهه آثهدر بهدیشهت، و

ه یولت ندش، یز حقو  بی  یلمل  یز جمله یسهدس ندمهمحیط زیست،  نقض لعهدی  آن 
 شوی.سدزمدن بهدیشت جهدن، للق، م،
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ضو  سؤیل یر پدسخ یع م کای مو ،یییری، س ح هسته ،هدییوین ه  سو بد ن ا قدر 
مطاوحه یدرج یز چدرچوب نه حیت و ییتیهدری  سهدزمدن بهدیشهت جههدن، یسهت. 
ی: مشدور حقوق، سدزمدن بهدیشت جهدن، یر ریبطه بد ن حیت یی  سهدزمدن یظههدر کها
 ،هدمسدله بهدیشت و آثدر زیست محیط، مهالبط بهد بهدیشهت ندشه، یز کهدربای سه ح

نه  چدرچوب ییتیدری  سدزمدن بهدیشت جههدن، بهه عنهوین یهک آژی یقیقدً یر ،یهسته
لوسهط یهک یولهت  ،یهسته ،هدلخصص، قایر ییری. یی  مسدله که آید یستفدی  یز س ح

یت مغدیا یهدی  سدزمدن و یر نتیجه نقض یسدس ندمه آن یست  نیز یر چدرچوب ن ح
 ،یهسهته ،هدتفدی  یز س حسدزمدن قایر ییری  یمد مسأله مشاوعیت ید عدم مشاوعیت یس

رسد هاچنهد ییهوین لوینسهت بهد یر چدرچوب ییتیدری  یی  سدزمدن نیست. به ن ا م،
 ،هدندور رأ، مشورل، یهوی یر یصهوص مشهاوعیت لهدیهد یهد یسهتفدی  یز سه ح

له  یر پدسخ به سؤیل مجمت عموم،  لد حدوی زیدی، مقهاری  حقهو  بهی  یلم ،یهسته
لوینسهت بهه نحهو، د  یمد بد حفظ ییه  فانهت ط یه،  م،محیط زیست ری گوشزی کن

  هنجدرههد، جدیهد حقهو  بهی  قویعد موجوی ری لثبیت لایبلا و بد فایغ بدل بمطلوب
 .هد بپهاییزییلمل  محیط زیست ری یع م کند و بد مو شکدف، یقیق  به لحلی  محتوی، آن

(Legality of the use by a state of Nuclear Weapons in Armed Conflicts, 1996: 15) 
 مبن، با ییه  فاینسه ییوین قب  یز ری ییییویست نیوزیلند ،یهسته ،هدبییر قضیه آزمد
د  یعه م شهفاینسه موجب یسدر  با محیط زیسهت یویههد  ،یهد، هستهکه آزمدیب

 هد یز جمله نیوزیلند و فاینسه به یحتایم و حفدظهت یزکای ری ییییویست به لعهد یولت
ن ا یز ههد ری نها زند. یی  عبدر   لعهد همه یولتی، نم،محیط زیست طبیع، لطمه

د یهد ییها  بیهدن یی  که عضو معدهد  یدن، ریجت به حمدیهت یز محهیط زیسهت بدشهن
 .کندم،

)ییت   مجدرسهتدن و یسهلویک،( ییهوین  1997ندگیمدروس  -یکوویر قضیه پاوژ  گدبچ
یع م کای مجدرستدن حق ییری نگاین محیط زیست طبیع، یوی به عنهوین یهک منفعهت 

یز  کنهد،ندگیمدروس یسهت. ییهوین یظههدر م -یکوویسدس، بدشد که متأثا یز پاوژ  گدبچ
)معدهههد  یر مههوری یجههای، پههاوژ  بههی  مجدرسههتدن و  1977دندمههه زمههدن لصههویب عه

یند و طافی  بدید چکسلویک،( قویعد آما  جدید، یر حقو  محیط زیست پدیدیر گشته
بد لوجه به یی  هنجدرهد، جدید یقدیم بهه یجهای، معدههد  کننهد و ییه  هنجدرههد ری بهد 

یهوی  ،یجای، لعهدی  معدهد معدهد  یر هنگدم یجای، آن ییغدم نمدیند. طافی  هنگدم ی
یر یصوص بارس، کیفیت آب روییدنهه یینهوب و حفدظهت یز طبیعهت  قویعهد آمها  
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 Case Concerning Gabcikovo - Nagymaros. )جدیهد ری نیهز مهدن ا ییشهته بدشهند

Project, 1997: 25) 
، یهک یر یی  قضیه ییوین یواً محیط زیست طبیع، ری به عنوین بخش، یز منهدفت یسدسه

قهو  ح  ه  چنی  یز قویعد لوسعه یدفته و هنجدرهد، آمها  جدیهد کند،کشور قلمدیی م
ییری یجهای، گوید و یظهدر م،سخ  م، 1977محیط زیست یر یصوص یجای، معدهد  

ه که ا یهوی نیی   دییمعدهد  بدید بد لوجه به قویعد آما  نور  گیای  ثدلثدً ییوین یر لأ
مندفت محیط زیست ممک  یست منته، بهه منهدفت یسدسه، یهک کشهور گهایی  بهه ن ها 

دن کهه . بهه ییه  بیهکند،یشدر  م 1996 ،یهسته ،هدمشورل، ریجت به مشاوعیت س ح
هد نسبت به یحتایم و حفدظت یز محیط زیست  همدننهد محهیط زیسهت لعهد کل، یولت

لوین به ییه  باییشهت رسهید کهه ییهوین بهای، تیجه م،ییری، مبندی، یسدس، یست. یر ن
 ی، عاف، قدئ  یست.حفدظت یز محیط زیست ریشه

 یر یی  قضیه ییوین بی  لوسعه یقتصدی، و حفدظت یز محهیط زیسهت بهد عبهدری  ذیه 
ت ری یرلبدب باقایر کای: هنجدرهد و یستدندیریهد، جدید حقو  بی  یلمله  محهیط زیسه

جدید ییرند  لحدظ شوند و هه   ،هدتیهد قصد ینجدم فعدلولتبدید ه  یر هنگدم، که ی
 یر هنگدم یستمایر فعدلیت، که یر گذشته آغدز گشته یست

ر لزوم سدز  بی  لوسعه یقتصدی، و حفدظت یز محیط زیست یر مفهوم لوسهعه پدیهدی 
ی  یر نهفته یست. به عبدر  ییگا یولت، که قصد ینجدم عملید  یقتصهدی، و لوسهعه ییر

  دی، قدعهدتدی بدید قویعد آما  موجوی ری لحدظ کند و یگا یر حی  یجای، فعدلیت یقتصیب
ایر قهآما  جدید، ظدها گشت  یر یجای، آن فعدلیت بدید قدعد  آما  جدیهد ری مهدن ا 

 ییی.

قدض، ویایمدنتا، یر ن ایه مخدل  یوی یر یی  پاوند   قدئه  بهه سلسهله مایلهب بهی  
و حقو  لوسعه یست )حق با لوسعه مشاوب به حفدظهت قویعد یر موری محیط زیست 

یز محیط زیست و عدم یسدر  به آن یست(  و، ه  چنی  حمدیت یز محهیط زیسهت 
هد قب  یز ینجدم هها یولت کند،و یر نهدیت بیدن م کند،ری یر زما  حقو  بشا قلمدیی م
لکلی  هستند. یز یوی با محیط زیست ییری،  ،هدتیفعدلیت، نسبت به یرزیدب، آثدر فعدل

لویند لد آن جد یییمه یدبد که موجب یسدر  یسدسه، محهیط ن ا و، حق با لوسعه نم،
زیست گایی. حق با لوسعه به طور مطلق وجوی ندیری  بلکه همیشهه غلبهه بهد مقهاری  

مابوطهه بها  ،هدتیمحیط زیست یست. قب  یز ینعقدی معدهد  نیز وظیفه بارس، آثدر فعدل
هد  طافی  یست  به ع و  ط، یجای، پاوژ  مابوطه نیز بدید آثدر آن محیط زیست  با ع



 187   ... با تأکيد برحفاظت از محيط زیست در  هبرديار هايسياست

 

پاوژ  با محیط زیست موری بارس، قایر گیای. حق با محیط زیسهت یر زمها  حقهو  
یجهای کهای کهه  ،یو یبه ش لوین،بشا یست و معدهدیل، که با حقو  بشا یثا ییرند ری نم
ندن کهه یر هنگهدم یجهای، معدههد  موجب ینکدر و ندیید  گافت  حقو  بشا شوی  آن چ

ری کهه یر زمهدن یجهای، آن  نهدقض حقهو  بشها للقه،  ،یمعدههد  لوین،موجویند. نم
قایر  دیی  بد یی  یلی  که یر زمدن لصویبب مغدیا حقو  بشا نبوی  یست  موری لأشوی،م

 ییی و معتبا یینست.
عتقد ویایمدنتا، م   قدض،1999یر ییگا ن ایه مخدل  یوی یر قضیه کدسیکیل، سدویو 

یست یر لعیی  حدوی ماز، یریهدی، نیهز بدیهد موضهو  حفدظهت یز محهیط زیسهت و 
 لهوین،مصلحت یکوسیست  لحدظ شوی و حت، یر نور  لزومِ حمدیت یز یکوسیسهت  م

ح  ییگها، ری یز یط ماز، هندس، لاسی  شد  لوسط معدهد   ینحای  پیدی کای و ری 
 (1999Kasilili/Sedudu Island,  Case concerning :11. )یلخدذ نموی

هد، قضدی، بی  یلملله، کهه هد، ینجدم شد  یر یصوص آری  و رویهبد لوجه به بارس، 
یند  یی  نتیجه حدن  به نور  مستقی  ید غیا مستقی  به موضو  محیط زیست پایییته

ین بی  یلملله، هد، قضدی، بی  یلملل، به ویژ  آری  ندیر  یز ییوگایی که آری  و رویهم،
هد رهیدفت سنت، یوی ری مبن، با لاجی، حدکمیت مل، یولت (1997یییگستا، لد سدل )

که  رسد،عموم، حفظ نموی و به ن ا م یلمل  یبه عنوین یک، یز ینول یسدس، حقو  ب
بد نگهده، لاییهدآمیز بایهوری نمهوی  یسهت و  ستیزطیمح یلمل  یبه مبدحث حقو  ب

هد، ازم ری بای، حدکمیهت و ییوین بی  یلملل، یییگستا، بد یلخدذ چنی  روش، فانت
یقتدیر محیط زیست یر یعدو، بی  یلملله، یز یسهت ییی  یسهت. بهای، مثهدل یر قضهیه 

 ،یهسهتهمشورل، ییوین بی  یلملل، یییگستا، یر ریبطه بد لهدید و به کدرگیا، سه ح 
(  نگهد  1974( و ه  چنی  یر پاوند  شکدیت یستایلید و نیوزلنهد علیهه فاینسهه )1996)

( 1997محدف ه کدرینه ییوین با قضدید، مذکور هه  چنهدن وجهوی ییشهت. یر پاونهد  )
یمهاوز   سهتیزطیآید لخایب مح که یندگیمدروس نیز ییوین یر یصوص ی -گدبچیکوو

ید ییا به یید  لایید نگایسهته  یر  بدشد،مدن ا م ،یلملل یبه عنوین نقض قویعد آما  ب
 ،یلملله یهد، بیز آبایههه ،( نیویورک یربدر  بها  بهاییر1997که یر کنوینسیون ) ،حدل

( یربهدر  لشهکی  ییهوین کیفها، 1998یر مقدند غیا کشتیاین، و یر یسهدس ندمهه رم )
به عنوین نقهض قویعهد آمها   یر مقیدس وسیت ستیزطیبه مسأله لخایب مح ،یلملل یب
یهند  آن یسهت کهه یر بارسه، نههدی،  معدههدی  لوجه شهد  و ییه  نشهدن ،یلملل یب
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 یلملهه  ییر لکدمهه  و لوسههعه حقههو  ب ،یلمللهه یقضههدی، ب ،هدهیههبهها رو ،یلمللهه یب
 لقدم ییرند. ستیزطیمح

بها یرجحیهت رسد ییوین به لدریج یز رهیدفت سنت، یهوی مبنه، بد یی  حدل  به ن ا م،
هد  یدرج شد  و هنوز بای، قضدو  یر ریبطه بد یی  که آری  ییوین بهی  حدکمیت یولت

لویند به یقتدیر محهیط زیسهت بیدنجدمهد  نیدزمنهد زمهدن یلملل، یییگستا، لد چه حد م،
 یست.
د قضیه لای  که به جز چند موری یدص مدنن یهد،به عم  آمد  نشدن م ،هد یلحل -ب

حهیط آری  ندیر  یز محدک  بی  یلملل، نقب چنهدین، یر لوسهعه حقهو  م یسملتا  سدیا
یند. آری  ندیر  یز محدک  بی  یلملل،  یر موضوعد  زیسهت محیطه، زیست ییفد  نکای 

 کمک چندین، به لوسعه حقو  محیط زیست ننموی  یست.
ه یر بسهیدر، یز مهویری  وروی آسهیب جهد، بهه محهیط زیسهت و کیز آن جدی،  -  
طقه ید مدل، که منجا به آلویگ، ید لخایب غیا قدب  جباین محیط زیست یر سط، منیقدی

جهوز بد م تدًیگایی  عمدلدً بد مبدشا  ید آمایت ید هدییت و ید نهدیر سط، بی  یلملل، م،
گیای و فقط یر بای، یز مویری ممک  یست نهدیهد، یولته، هد نور  م،ید لأیید یولت

بدشهند. یر  چندین، یر باوز معض   زیست محیط، ندیشهته هد نقبید ویبسته به یولت
د هد، ییور، )که یلزیمهدً بدیهد بهنتیجه یرجد  یی  گونه ییت فد  زیست محیط، به ییوین

شوی  لذی یی  مسهأله یقدیم ییوطلبدنه و رضدیت طافی  نور  گیای( بد مشک  مویجه م،
ه عبدر  بی  یلملل، یست. بی، و چدلب ییگا، یر ح  ییت فد  زیست محیط، منطقه

 ییگا  ییوین بی  یلملل، یییگستا، ن حیت رسیدگ، به مسدئ  زیست محیطه، ندشه،
هد، زیست محیط، نخویهد ییشهت و ییه  یمها یز یقدمه یعوی، یشخدص ری با یثا آسیب

 کند.ن حیت ییوین بای، رسیدگ، به موضوعد  زیست محیط، ری محدوی م،
ا، که ییوین یر رسیدگ، به یعدو، زیست محیطه، بهد آن هد، ییگیک، یز چدلب -ج 

د  مویجه بوی  و شدید یی  یشکدل ندش، یز مدهیت و طبیعت مسدئ  زیست محیطه، بدشه
 موضو  یطدله یییرس، و طوان، شدن فاآیند یییرس، یر مسدئ  زیست محیطه، یسهت.

  و بیمه ور مدل،به یی  معند که با ی   موضوعد  ییگا یز قبی  ییت فد  لجدر، ید یم
یهوین لشخیص نحت ییعدهد، طافی  ییت   و ید یثبد  یسندی و مدیرک یریئه شد  به ی

هد بها محهیط تییری  به ویژ  زمدن، که ییمنه لأثیای  مخاب فعدلی ،لابینیدز به زمدن ب
 ییشته بدشد. ،لاقیزیست  وسیت و پدیدیر بوی  و نیدز به یرزیدب، پیچید  و یق
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هد چه یر موضوعد  مله، د یر رسیدگ، به یعدو، زیست محیط، یر یییگهمویر   -چ 
گهایی  ههد، لخصصه، نهدیر م،و ید بی  یلملل،  آریی، کهه یز ندحیهه شهعب و یییگد 

ههد بدشد. چایکه یییرسدن و قضد  یییگد لا و کدرآمدلا و قدب  یجایلا م،لا  عدیانهیقیق
علمه، و لجابه، بهدای، بهای، لحلیه   یز لحدظ لجابه  آموز  و لخصص یز لوینهدی،

 وموضوعد  و نهدور آری  یقیهق بایورییرنهد. یر یرلبهدب بهد ییت فهد  بهی  یلملله، 
ن حیت ییوین بای، رسیدگ، به یعدو، و ییت فد  بهی  کشهورهد نیهز ییه  موضهو  

هد، ویژ  لخصص، یر زمینه مسدئ  زیست ندی  یست. بندبایی   وجوی شعب ید یییگد 
 لویند منجا به ندور آری  مستند  یقیق و مستدل گایی.ییوین م، محیط، یر

لویند نقب لفسهیا، لملل، یییگستا، یر موضوعد  زیست محیط، م،ییوین بی  ی -ح 
لوینهد ،مییفد  کند. ییوین به عنوین یک نهدی لجدید ن ا یر آری، زیست محیط،  عمه ً 

 یر ییفد، یی  نقهب قهدیر یسهتحمدیت یویب ری یز محیط زیست یفزییب یهد. ییوین 
زیست محیط، موجهوی یر رویهه قضهدی، بهی  یلملله،  ،هددستییر همدهن  سدز، س

هد، موجوی یربهدر  نقهض قهوینی  یر نتیجهه لویند به نگاین،مشدرکت کند. همچنی  م،
هد، قضدی، متندقض نهدیهد، مختل  پدسخ یهد. ییهوین بهای، ینجهدم ییه  وظیفهه رویه
ی، لفسیا کند که یز قب  مل  متحد ری یر قضدید، زیست محیط، به گونهلویند منشور م،

 ییتیدر لجدید ن ا ری به ییوین یعطد کای  یست.
 
 محیط زیستضرورت حفاظت از  و قضایی رویه.5

ای  کهکا  زمی  یز یبتدی، پیدییب یوی لدکنون حویی  زیست محیط، بسیدر، ری لجابه 
د که بخش، یز آن منشد  طبیع، و بخب عمد   ییگا منشد  ینسدن، ییشهته یسهت هاچنه

  نسهبت بهه مسهدئ بخش، یز یی  لخایب و آلویگیهد ندش، یز عدم آگده، و یطدلت عموم
آموز  نقب حیدل، یر پیشگیا، یز لخایب و آلویگ، محهیط  لذیزیست محیط، یست. 

ری همی  جهت یر عانه بی  یلملل، موضو  آموز  محیط زیست مهو   بهکندم،بدز، 
 (324: 1391آبدی،   قویم)رمضدن،  یستلوجه ویقت شد  

 
 حفاظت از محیط زیست.6

حفدظت یز محیط زیست و پیشگیا، یز آلویگ، آن عبدر  یست یز یستفدی  یز فایینهدهد  
کدر،  مویی ید محصویلت، که موجب یجتندب  کدهب ید کنتال آلهویگ، شهوند  هد،رو 
)  لصفیه  لغییها فایینهد  مکهدنیزم ههد، کنتهال   بدزیدفتشدم  بدزگایین، (  لویندم،که 

https://www.vekalatonline.ir/tags/1702/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
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ویریشد  به مح، طزیست بهه  هد،آلویگ،یگزین، مویی بدشد. یستفدی  بهینه یز مندبت و جد
 شوی.م،و غیا قدب  لجزیه لقسی  بند، )لند و کند(  یو گاو  قدب  لجزیه
ایر ییی  قهبوی  که همویر  زندگ، مایم ری لحت لهأثیا  هدی،چدلبمحیط زیست یک، یز 

ت کهه گها چهه یست یمد عل، رغ  فجدیت زیست محیط، یک قان یییا  نمدیدنگا آن یس
، ندمندسب و ب به لکنولوژ، پیشافته  زندگ، ری آسدن کای   یمد یستفدی  هدینسدنیستاس، 

، رویه یز آن  عویرض ماگبدر، ری یر پ، ییشهته یسهت. هها چنهد کها  زمهی  یز یبتهدی
پیدییب یوی لدکنون حویی  زیست محیط، بسیدر، ری لجابهه کهای  کهه بخشه، یز آن 

  ییگا منشد  ینسهدن، ییشهته یسهت هاچنهد بخشه، یز ییه   منشد  طبیع، و بخب عمد
طه، لخایب و آلویگیهد ندش، یز عدم آگده، و یطدلت عموم نسبت به مسدئ  زیسهت محی

  به کندم،آموز  نقب حیدل، یر پیشگیا، یز لخایب و آلویگ، محیط بدز،  لذییست. 
ویقت شهد   همی  جهت یر عانه بی  یلملل، موضو  آموز  محیط زیست موری لوجه

وی ینه  شهینل، که یر حفدظت یز محیط زیست بدید بدین لوجهه  لای مه یستبندبایی  
ط . آموز  زیست محیط، مایم نیزیر جهت حفدظهت یز محهیبدشدم،مشدرکت مایم، 

که یفهایی  شویم،شئون زندگ، نهدیینه شوییی  یما بدعث  همهزیست و مندبت طبیع، یر 
 تجتمدع، و زندگ، بهتا یر گاو حفظ محیط زیست یسیقتصدی، ی لوسعهیر یدبند که 

سدزمدن مله  متحهد   یمتخصص می ی،  1970لشدید مشک   زیست محیط، یز سدل 
، و یجتمهدع ، یقتصهدی ، ری بد یبعدی سیدس،  فاهنگه، یگستای ری ویییر کای که فعدلیت 

ینسهدن و محهیط »کنفاینسه، بهد عنهوین  1972بطوریکه یبتهدی یر سهدل  فن، ینجدم یهند 
سهاین »یر ریویوژینیاو بازی  بد عنهوین  1992یر یستکهل  سوئد و بعد یر سدل  «زیست
ینسدن محور ینل، لوسهعه پدیهدیر و » چنی  بوی: باپد گایید. یولی  ین  بیدنیه ریو «زمی 

ییه   25و ینه   «و همدهن  بد طبیعت یست پابدر شدیسته بایورییر، یز زندگ، سدل  
و حفدظهت یز محهیط زیسهت ازم و  لوسهعه نهل، »: دیگو،منایحت چنی  بیدنیه به 
، متعهدی بهی  یلملله، یز هدونیکنوینسه. یر ریستد، کمک به حفظ محیط زیست ملزوم 

کنوینسهیون لغییهای  آب و ههوی و  جمله کنوینسیون وی  یر موری حفدظت یز ایهه یزن 
بایبا آلویگ، نفت،. ... به یعضد، یکثها کنوینسیون بی  یلملل، آمدیگ،  مقدبله همکدر، یر 

ممدلک ینید رسید  یست که لقایبدً یر لمدم، آنهد جمهور، یس م، ییاین عضهویت ییری. 
بد همه یی  ضویبط بی  یلملل، و ل شهد، یفتا باندمه ریز، محهیط زیسهت مله  متحهد 

(UNEP ) چنهد  نه لنهد قدیر به کدهب یثای  مخاب ینسدن، با محهیط زیسهت یر جهدن
کدهب لنهو   سدل گذشته نبوی  یست بلکه مسدئ  حدی جدید، مدنند آلویگ، شدید جو 
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، گام شدن کا  زمی  و باوز لغییهای  جهد، یگلخدنه د یپد ایه یزن  بیلخا زیست، 
 (21: 1371، یقلیم، نیز به مشک   پیشی  یفزوی  شد  یست)فتو  چ،  هدست یسیر 

یز ینهوی   ،سهه طایهق زیها ینجهدم شهوی. حمدیهت قهدنونلویند یز حفدظت یز طبیعت م،
 .… دهد  حفدظتگدههد وهد، ویژ   فضموجویی   حمدیت قدنون، یز مح 

 

 .شش اهرم برای عمل7

 .قوانين7-1

قهوینی  متعهدی  .گهاییبام، 1917قدنون مابوب به مؤسسد  ندسدل  ید یطاندک به سهدل 
پدیه گذیر، شد  یست  بویژ   زیستمحیط  هد، مختل  مابوب بهجدلب لوجه یر زمینه

مهوری  یر 1985یر مهوی فضهوا    1975آلهویگ، آب   یر موری 1980و  1961 قوینی 
 یر موری یطاهد، جد، ییگا. یگا ییه  1987یر موری سدح  یریدهد  1986کوهستدن  

قوینی  به نحو یحس  یجای شوند و میدن مجایدن قهوینی  همکهدر، و همهدهنگ، وجهوی 
 .یمیدویر بوی محیط زیست حفظ لوین لد حدوی، به  م،بدشد ییشته

 

 مالياتيي اقتصادي یا هازهيانگ.7-2

 یند. وضت مدلیدل، بای، جایمهه کهاینبه یجای یر آمد  ینگیز  یقتصدی، مدلیدل، چهدر نو 

 هدی، که بای، محیط زیست ندمسدعد هستند  کدهب مدلید  یهد پایییهتکدا ید فعدلیت

 بنزی  بدون ساب و کدهند مدنندم، محیط زیست آلویگ، سوبسید بای، کداهدی، که یز

 هد، ییگا.ینگیز 
 

 هاي فعال.شهروندان و انجمن7-3

حفدظهت یز محهیط زیسهت  یهوی یریولت ید یجتمدعد  محل، ممک  یست یر وظیفهه 
قدرلمنهد شههاوندین  دبایی  یر نهور  فقهدین یولهتکدر، کنند. بنهیشتبد  کنند. ید ک 

  .کنند یویشدن بدید بسیج شوند لد بتوینند یز محیط زیست حمدیت

محتهام  ری مجبهور بهه لویننهد شههاوندینههد  نم،قهوینی  مدلید  :آموز  محیط زیست
 ی.به آنهد یلقد شو طایق آموز  یز گا آنکه یی  یحتایمکنند. م محیط زیست شماین

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 1398 زمستان، سال دهم، شمارة چهارم، جستارهاي سياسي معاصر   192

 

 .تحقيقات علمي7-4

هد و ی ری یز یلخهدذ لصهم مسلمدً  فقدین یطمیندنهد، علم،  مسئولی  سیدس، یهد یقتصهدی،
محیط زیست بسیدر ضهعی   بوب بهکند. لحقیق علم، مایزپب بین، ندمعلوم  معد  نم،

یر زمینهه محهیط  یرنهد یز لحقیهق جههدن، 60یو کشور متحد  آمایکد و آلمهدن  .یست
هد، جدمعهه باندمهه بسهیدر، یز یهنهد. یر سهط، یروپهدری به یوی ییتصهدص م، زیست

 .یقتصدی، یر موری محیط زیست یست
 

 المللي.اقدام بين7-5

سهویر کند که بشا کشت،یدیآور، م، یک، یست یمد جهدن چنی  نیست. یی  فامول زمی 
لطه  یهدی  ضهاور  همکهدر،  لتههد  کدپیتهدن وجهوی ییری. بههیست. یمد به لعهدیی یو

 .د  یسهههههههت  لشهههههههدید شههههههه21یلمللههههههه، یر آغهههههههدز قهههههههان بی 

بهه عنهوین  –به یصوص ییهوین بهی  یلملله، یییگسهتا،  –مایجت قضدی، بی  یلملل، 
معتبالههای  نهدیهههد، رسههم، بارسهه، و لبیههی  قویعههد حقههوق،  عملکایشههدن همههویر  

وی  بهیرزشمند یر قلماو شندسدی، و یحایز قویعد حقهو  بهی  یلمله  عافه،  ،ینهیگنج
طهور مطلهق یسهتعمدل شهوی مقصهوی  بههینط ح رویه قضدی، یگا بدون قیهد و  .یست

که محدک   روی،ممجمو  آری، قضدی، یست  ول، به معن، یدص یوی یر جدی، به کدر 
آری،  ویز آنهد یر بدب یک، یز مسدئ  حقوق، رو  یکسدن، یر پهیب گیانهد  ،ییستهید 

روبهاو  ریجت به آن مسئله چندین لکایر شوی که بتوین گفت هاگد  آن محدک  بد یعهویی،
دبت معن، یسهت کهه یز منه  رویه قضدئ، به همی  .شوند  همدن لصمی  ری یویهند گافت

 (10-6: 1392  یست. )کدیدیی،  زرنشدن حقو  به شمدر آمد 
 
 قضایای دربردارنده مفهوم حفاظت از محیط زیست.8

از، حفدظت یز محیط زیست  یر یبتدی مفهوم، مضیق بوی و با پیدمدهد، یسدری  فایمه
وی بهمحیط زیست به عنوین میای  مشتاک بی  یلملله،  د یلماکز ییشت و یی  مخدل  ی
هد حفظ گایی. ریشه یی  مفهوم یر ین  به یو ییور، مشههور که بدید لوسط لمدم یولت

 ای  یسملتا و قضیه یریدچه انو.گایی  یعن، قضیه لبا م،
گافت آید کدنهدیی مسهوول یسهدر  یر قضیه لای  یسملتا ییوین ییور، بدید لصمی  م،

با محصوا  و یریض، ییدلت ویشنگت  یمایکهد ندشه، یز ینتشهدر گهدز ی، یکسهید  ویری 
سولفا ییجدی شد  لوسط کدریدنه ذوب فلز یست ید ییا. رأ، ییوین ییور، بهدی  گونهه 
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بوی که با یسدس ینول حقو  بی  یلمل  هیچ کشور، حق نهدیری یز سهازمی  یهوی بهه 
یستفدی  کند ید یجدز  یستفدی  یز آن ری یهد که یز طایق بخدر )ییجدی شد  لوسهط  ی،یو ش

کدریدنه ذوب فلز( به سازمی  ید یمویل ید یشخدص یولت ییگا یسدر  ویری کند )رأ، 
 Trail)(. یر نتیجه ییوین کدندیی ری محکوم به جباین یسدر  ییدا  متحد  نمهوی 1941

Smelter case (USA, Canada), 1938: 11) 
یییگهد  ییور، ییگها، یر ییهت   ریجهت بهه یسهدر   1957پدنزی  سدل بعد یر سدل 

وبهدر  همهی  ییریدچهه انهو   ،هدفایماز، بی  فاینسه و یسپدنید یر موری یستفدی  یز آب
 کای. بدی  لالیب که بهد فهاض پهذیا  ییدمفهوم مضیق حفدظت یز محیط زیست ری لأ

که بهه  ،یونهروییدنه به گ ،هدنه ری یز ییجدی لغییا یر آبینول، که کشور بدا، رویید
ینهول یرپاونهد  . یی کند،  منت مگایی،شد  موجب یسدر  کشور پدیی  روییدنه م

جهدی روییدنهه کهدرول یی ،ههدحدضاجایدن ندیری  زیهای پهاوژ  فاینسهه لغییها، یر آب
نفه  محهیط زیسهت بهه  دن پذیافته نبهوی کههیهد یر آن زم. یی  رأ، نشدن م،کند،نم

عنوین منبت مشتاک  علت ینحصدر، حفدظت یز محیط زیست یست  بلکه محیط زیست 
شوی که یز رفتدر یک یولت به یولت ییگها یسهدر  ویری شهوی و یر جدی، حمدیت م،

، بعید یست یز یی  یو پاوند  یستنبدب کهای کهه محهیط زیسهت ییری، یرز  ذیله، بهای
. ل، به یولت ییگا ویری شهد  بدشهد و یهد بهدلعک حمدیت و حفدظت یست  چه یسدر

(Lake Lanoux case, 1957: 9) 
نهو   ییوین ییور، یر قضیه سد گد  نیز ریی، ه  چون قضهیه یریدچهه ا1968یر سدل 

یسهدر   ندیر کای. با یی  یسدس که یولت کدندیی متعهد گایید که مبدلغ، ری به عنهوین
مشهتاک  ی،یدنیههت نمدید. هه  چنهی  ییهوین بندش، یز سد گد  به یولت آمایکد پاییی

بای، ح  و فص  ییت فهد  پیشهنهدی نمهوی. یر نهدیهت  رأ، ییور، سهد گهد  یییمهه 
آسهیب زننهد  بدیهد جبهاین یسهدر   ،ههدلتهد، قضدی، بی  یلملل، یست که یورویه

ز ینمدیند و هاگونه ضار و زیدن ندش، یز سدیت سد گد  یر طول یور  سدیت و بعهد 
 (.1996L.  Erades :14) .دید پایییت شویآن ب

رأ، ییوین بی  یلملل، یییگستا، یر قضیه کدندل کورفو  بهد ییه  کهه موضهو  ییهت   
مابوب به محیط زیست نبوی )لک  یگا موضو  ییت   مابوب به محهیط زیسهت بهوی  

یسهملتا  کای( یمد بد عبدری  کل، یوی ینل، ری که یبتدی قضیه لایه همی  ن ا ری یبایز م،
آن ری بیدن ییشت )مسوولیت یر موری یسدری  زیست محیطه، هنگهدم، یسهت کهه بهه 

کای  یعن، باییشت مضیق. ییوین یر یستدال یی   ییدیولت ییگا یسدر  ویری شوی( لأ
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که آلبدن، لعهدی  یوی ری مبن، با لعهد به یط   رسدن، یز وجهوی منطقهه مهی  گهذیر، 
 ،ی، یز یطا حتم، نقض کای  به ههیچ مقهار  معدههد شد  و هشدیر به ندوگدن ینگلیس

نیست  بلکه بها  1907یستندی نکای  ول، بیدن ییشت که یی  لعهدی  بامبند، حقو  اهه 
مبند، ینول، یست ه  چون م ح د  یولیه ینسدن،  ین  آزیی، یرلبدطد  یریدی، و ها 

دل مخدل  حقهو  سهدیا بای، یعم ی ی یولت، متعهد یست یجدز  ندهد آگدهدنه یز سازم
 (Corfu Channel Case, 1949: 19. )هد یستفدی  شوییولت

ییوین بی  یلملله، یییگسهتا، یظههدر، مدنهدگدر یر  1970[21]یر قضیه بدرسلوند لایکش 
رأ، یوی ییشت که یهمیت آن ری یر لوسعه حقو  بی  یلمل  محیط زیسهت و حمدیهت 

لوین ندیید  گافت: بای، لعهدی  بی  یلملله، ییری، مدهیهت یرگهد ست نم،یز محیط زی
ههد )جدمعهه بهی  یلملله،( یر رعدیهت و حمدیهت یز آن یمنس، هستند. یعن، لمدم یولت

 ( ,1970Barcelona traction case :6. )لعهدی  ییری، نفت هستند

ط . یر یی  پاوند  نیز همدنند قضیه کورفو ییوین بهه طهور نهای، بهه موضهوعد  محهی
ز زیست، یشدر  ندیشت  یمد پتدنسی  چنهی  یظههدر، بهای، لوسهعه مقهاری  و حمدیهت ی

به یینکه یولت، یسهدر  ییهد  بدشهد  قدبه  چشه  پوشه،  محیط زیست  بدون لوجه 
 نیست.

لویند بد یعمدل یوی موجب یسهدر  نم،یلشمول یعن، یک یولت بایسدس لعهدی  عدم
 با محیط زیست مندطق وری  ن حیت یوی شوی و به طور ضمن، ییوین ییه  لحهول ری

هد نسبت به حمدیت یز محیط زیست  ییری، ون  لعههد ییجدی نموی که لعهدی  یولت
 یر مقدب  ک  جدمعه بی  یلملل، یست.

محیط زیست مابهوب یسهت  یو سهدل یع م یی  قدعد  لد جدی، که به حقو  بی  یلمل  
نمدیهدن سهدیت.  1972بعد یثا یوی ری یر یع میه یستکهل  ریجت به محیط زیست بشها 

یع میه ع و  با ذکا مسوولیت نسبت به یسدری  ویری  با محیط زیست  21زیای ین  
یولت ییگا  به یسدری  ویری  با محیط زیست مندطق وری، ن حیت مل، نیهز یشهدر  

با یسدس ین  یدی شد  یسدر  به محیط زیست ف، نفسهه موحهب مسهوولیت  کند.م،
: 1381)کهی   یست  ها چند به محیط زیست یولت ییگا یسدرل، ویری نشهد  بدشهد 

گوشهزی  1974 ،یهسهته هد،یبری یر قضیه آزمد 21لوینست مفدی ین  ییوین م، (155
کنههد )یعنهه، مسههوولیت یولههت فاینسههه عهه   بهها یسههدری  ویری  بهها محههیط زیسههت 

یستایلید و نیوزیلند  شدم  یسهدری  ویری  بها محهیط زیسهت منهدطق وری   هد،ی سازم

file:///E:/Ù�ØµÙ�Ù�Ø§Ù�Ù�%20Ø¹Ù�Ù�Ù�%20Ù�%20ØªÚ©Ù�Ù�Ù�Ù�Ú�Û�%20Ù�ØÛ�Ø·%20Ø²Û�Ø³Øª/tecnology%2096/paeeiz96/Edit-Dr.Pourhashemi-74%20(14).doc%23_ftn21
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شد(  یمد متدسفدنه یی  پاونهد  بهه سهدز  یدلمهه یدفهت و ییهوین ن حیت مل، نیز م،
 مینه نشد.موفق به یظهدر ن ا مدهو، یر یی  ز

 

 گیری.نتیجه9
بهاییر، و یسهتفدی  یز منهدبت طبیعهت بای، مدل، طوان، کشورهد، جهدن مشهغول بها 

بدشند  هد  نههدئ، یز حفهظ محهیط زیسهت یسهتیدب، بهه لوسهعه پدیهدیر یر قدلهب م،
خایهب یقتصدی، همدهن  بد ینول حفدظت یز محیط زیست و جلوگیا، یز ل هد،باندمه

بدشهد و یویم حیهد  ینسهدن و لجدید شوند  و غیا قدب  لجدیهد م، و له، سدز، مندبت
لوسهعه  .زیسهت یسهت همه موجویی  کا  زمی   ویبسته به حفظ لمدم عندنها محهیط

لضمی  نمدیهد  لویند حاکت یمیدبخش، ری بای، آیندگدنپدیدیر و حفظ محیط زیست م،
حهیط و حفدظهت یز م لوسعه پدیدیر  لنهد بد حفدظت یز محیط زیست یمکدنپذیا یسهت و 

ظت یز محیط زیست  بندبایی  حفد .هد، آیند  یستزیست ریه، بای، بقد، زندگ، نس 
 ضاورل، یجتندب ندپذیا یست . 

به طور کل، م، لوین گفهت کهه آلهویگ، محهیط زیسهت یز منهدبت گونهدگون نهور   
یر آور، و یزییهدی روز یفهزون جمعیهت  بشا، و لوسعه ف  گیای. بد پیشافت لمدنم،

آلویگ، یر هوی و زمی  روباو شد  یسهت کهه زنهدگ،  حدل حدضا ینید بد مشکل، به ندم
مهوری  محیط زیست حفدظت کشور کند. بطور، که یر هاری لهدید م، کا  زمی  سدکندن

ههد، فهایوین یر سهطوح مختله  مله،  بهد وجهوی ل  لوجه جد، یولتمایین یست. 
ی، و بی  یلملل، بای، یجای، ینول و قویعهد نهدظا بها حمدیهت محهیط زیسهت  منطقه

ییینه و بدون یحسهدس یطها لایید، وجوی ندیری که لخایب کنندگدن محیط زیست  آز
یز لعقیب مؤثا قضدی،  یر یکثا نقدب جهدن به فعدلیت یوی مشغول بوی  و فقدین سهدز و 
کدرهد، بی  یلملل، بای، رسیدگ، به یعدو، ندش، یز لخلفد  زیست محیطه، بهه نحهو 

معضه   حقهو  بهی  یلمله  محهیط   یلهابدرز، مشهوی یست. بندبایی   یکه، یز مه 
هد  فقدین یک ماجهت بهد نه حیت زیست و یز جمله ن دم مسوولیت بی  یلملل، یولت

بدشد. ویقعیت یما ییه  یسهت کهه ییه  حهوز  یز یدص و ویژ  یر عانه بی  یلملل، م،
حقو  بی  یلمل   نیدزمند یک نهدی مقتدر جههدن، یسهت کهه ینگیهز  حمدیهت یز محهیط 

هد، کدرآمهد قضهدی، ری یر ملل، ری لحکی  بخشید  و یستاس، به مکدنیس زیست بی  یل
سط، جهدن، یفزییب یهد و بدی  وسیله لوسعه حقو  بی  یلمله  محهیط زیسهت ری بهد 

هد، قضدی، سویمند یر زمینه محیط زیست و حفدظت یز آن  بیب یز ندور آری  و رویه

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 1398 زمستان، سال دهم، شمارة چهارم، جستارهاي سياسي معاصر   196

 

مدید.گاچه لعدیی کمه، یز یعهدو، پیب همویر سدیته و لوسعه روزیفزون آن ری لثبیت ن
بی  یلملل، مطاوحه یر ییوین بهی  یلملله، یییگسهتا، بهه موضهوعد  محهیط زیسهت 

ییت فد  موجهوی بهه ییت فهد  لجهدر، بهی    یلاییتصدص ییری )بدیه، یست عمد 
هد و مؤسسد  ییتصدص ییری( ول، بد لحلی  همی  لعدیی یز آری  نهدیر شهد  یر یولت

لهوین یسهتنبدب کهای کهه آری  ییهوین بهی  یلملله، ست محیطه، م،حوز  موضوعد  زی
یییگستا، به علت مویجهه بد مسدئ  و موینع، بد نگا  یحتیدب آمیز ندیر شهد  یسهت. 

هد، سیدس، و یقتصدی، نهفتهه یر ییه  گونهه هد  چدلبعمد  یی  موینت حدکمیت یولت
حمدیت یز محیط زیسهت بهد  لا یرییت فد  یست که ییوین ری یر یلخدذ مویضت قدطعدنه

 کند.مشک  ید لایید مویجه م،
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