
 

 1انتافغانس قوانین و المللی بین اسناد در زیست محیط حقوق
 

 چکیده

که آدمیهرآ اآاطه ه آمحیط زیست به همه محیط های گفته می شودکه زندگی درآن جریان دارد و به معنی محلی است 

آکرمهآاستآ.

آتآهرآیوجومآزندهآیرآگرمم.دبآ،هوا،خهکآوآعوایلآم ونرآوآبیرونرآیربوطآب آطیهآ:یحیطآزیستآشهیل

به آایروزهآ شدآ وزافزونآدلومگرآوآتخریبآیحیطآزیستآوآبروزآبحرانآههیآپرآم پرآزیستآیحیطرآبهعثآشدآمولتآههآ

آآبیفتندآوآبرایآجلوگیریآازتخریبآیحیطآزیستآچه هآاندیشرآنمهیند. و آجدیآب آتکهپوآ

مللرآوآینطق آیرآم آزیین آطفهظهتآیحهیطآزیسهتآوآیسهه لآیعههدهآوآیوافقتآنهی آبینآال۲۸۰تهکنونآطدومآآجهتآب آاین

 .یرتبطآبهآدنآینعقدآشدهآاستآ

آهههیآوسیهسهتآویقر اتآقوانینآویهاصالحآتدوینآم جهتآ اآیؤثریآههی گهمآجههنآکشو ههیآاغلبآنیزآماخلرآم عرص 

 .اندآبرماشت آخوم،آم عرص آیحیطآزیستآخویشآماخلرآیتنوع

ازاسنهمبینآالمللرآم زیین آیحیطآزیست،آقوانینرآم یطهبقتآبهقواعدآطقوقآبینآالمللآوضعآمولتآافغهنستهنآبهپذیرشآبرخرآ

نمومهآاست،آولرآاینآقوانینآتأیینآکنندهآطقوقآیحیطآزیستآنمرآبهشد،آاجرایآاینآقهوانینآم افغهنسهتهنآبههیلحومآنمهونآ

عضالتآیحیطآزیسترآ اآپوششآنمرآمهدآوب آاسنهمبینآالمللرآبهخالءآههآوچهلشآههیآفراوانرآ وبرواست،آتمهمآزیین آههآوی

م جههتآبهبهومآآم عملآنیزآبهتوج آب آجنگآونهبسهیهنرآهههیآطههکبآبرکشو م سه آمهه آگذشهت آصو تآنهقصآیرآبهشد.

آوطفهظتآازیحیطآزیستآکه قهبلآتوجهرآصو تآنگرفت آاست.

کهرم.آطمهیهتآازآپهشوهشآهههیآبدونآقد تآاجرایرآیشکلرآ اآطلآنخواهدآ،آصرفآوجومآقوانینآوآیقر اتبدیهرآاست،آ

یلرآ،آوجومآنههمههیآنظه تآکنندهآبرآاجرایآقوانین،آاختصهصآبومجه آهههیآینهسهبآبهرایآکهههشآکهربن،آجلهوگیریآازآ

وخههکآآتغییراتآدبآوآهوا،آطفظآتنوعآزیستر،آاستفهمهآازآانرژیآههیآپهیدا آوآطفظآینهبعآدبرآوآجلهوگیریآازآدلهومگرآدب

آ.یستقرآکرموافغهنستهنآآتوانآبهآتکی آبرآدنآههآیحیطآزیسترآسهلمرآ اآم آجههنآ اهآکه ههیرآهستندآک آیرو...آ

 کلید واژه:

 یحیطآزیستآافغهنستهن،آاسنهمآبینآالمللرآوآیحیطآزیست.آآیحیطآزیستآ،آطقوقآبینآالملل،

                                                             
 قوق اسالمیماستر فقه ومبانی ح ماستر حقوق بین الملل وواحدی، دادمحمد  1 



آ1

 طرح تحقیق

آ

 مقدمه

بیستب،آاهمیتآطراسهتآقرنآه آههیآدخرسهلآههآاستآک آبشریتوج آیحیطآزیستآگرمیدهآک آنبهیدآتخریبآکندآایهآازم

آوطفهظتآیحیطآزیستآوجلوگیریآازتخریبآدنآجدیآتریطرحآگرمیدهآاست.

  ا او زندگر اینیت و د ایش تنهه ن  کند، یر اطسهس یحیطر زیست یشکالت ی نهطی  از بشر ک  بز گر خطر ایروزه

 بشهرِ که  یشهکالتر کنهه  م  بنههبراین،.آاست مامه قرا  خطر و تهدید یعرض م  هب  ا او یوجومیت بلک  زمه، هب بر

 هووا  وآب  آلودگیآیکرآازیهمترینآنگرانرآههیآاوآاست.آیحیطر زیست تعهمل خو من هب ب  ی فهجع  ما م، ایروز

 ازن  ی الیوه فرسوای  جوانوری  و گیاهی های گونه انهدام دریاها آب  سطح آمدن باال زمین  ی کره شدن گرم

 مشکل یک مردم ومنطقوه ااصوی ای هسته آزمایشهای صوتی  های آلودگی اسیدی  ایه باران جنگلها  تخریب

 نیست بلکه مشکل جهانی است.

 منبههل به  دن، نههبومی و تخریب ایه ما م، او طیهت قدیت ب  عمری خوم زیستآپیرایون یحیط بر انسهن تأثیر هرچند

 یقهو   ا  بیعت ته سهخت قهم   ا انسهن دو ی وفن علب جمعیتآبومهآاستآ.آپیشرفت سریع افزایش و صنعتربآانقآل

آ.گرمم زیست یحیط یستمر ایه انهدامآتد یجر، یوجب و خت  سه خویش

 ی یهمه م آگرمید برقرا  اسهسر پیوندی و  ابط  زیست یحیط بشرو طقوق بین استکهلب ی اعالیی  م  1٩٧۲ سهل م 

 ک  یحیطر م  زندگر ینهسب شرایط و برابری دزامی،آماشتن برای بنیهمین طقوقر از انسهن:آاست دیده اعالیی  این یك

 برای زیست یحیط بهبوم و طفهظت  سمًه اوآ.است برخو ما  بدهد،  ا سعهمتمندان  و طیثیت به زندگر یآه اجهز او ب 

 بهین اسهنهم م  یسهتمر،  هو ،آبه آزیست یحیط بر طقآب  بعد ب  ته یخ دن از.ا م م عهده بر  ا دینده و طهضر نسلههی

 .است گرفت  قرا  تأکید و تأیید یو م المللر

 طریهت اشکهل از یکر  ا زیست یحیط بر طق بومن ما ا ،1٩۸۲ همبستگر طقوق المللر بین ییثهق سویین  رح پیش

 بهر . است دینده ههی نسل برای دن تحقق شرط و طهضر نسل برای بشر طقوق یکمل ک  کرمه تلقر انسهنر طیثیت و

 تغییهرات مچهه   ا طیههت  بیعهر شهرایط که  گرمنهد یر یتعهد عضو ههی مولت  رح، پیش این 1٥ ی یهمه اسهس

آ. کند وا م صدی  جمعر بهزیستر و انسهن سالیت ب  ک  نکنند نهیسهعدی

 بهر طق بومن ما ا ب  یربوط اصول اجرای و بستن که  ب  ی نحوه ب   ا خوم ۲٤ ته 1٤ اصول نیز  بیعت جههنر ینشو 

 یشههب  قواعهدی طهوی نیز  یو ی اعالیی  1۰ و 1 یوام همچنین . است مامه اختصهص دن از طفهظت و زیست یحیط

آ. هستند



آ۲

آاینآمستهو مههیآیهمرآاندآک آبههزین آسنگینآوتالشآههیآیستمروپیگیرآافرامآزیهمیآب آمستآدیدهآاست.آ

 (11: 1384)مهدی فیروزی، )آ

داالی درتطابق با اسنادبین المللی  رسیدن به توسعه پایودار  بدون رعایت معاهدات بین المللی وتصویب قوانین

 برای رسیدن به توسعه پایدار  همکاری های بین المللی مهم ترین راه محسوب می شود.امکان پذیرنیست  

آجهیگهههرآازچه آافغهنسهتهنآوقهوانینآالمللهرآبهینآم اسهنهمآزیستآیحیطآطقوقآم اینآتحقیقآب آمنبهلآاینآهستیبآک آ

اقهدایهتآمولتآافغهنستهنآبهپذیرشآبرخرآازاسنهمبینآالمللهرآم زیینه آیحهیطآزیسهت،آا استآبهآاینآفرضآک آبرخو م

قوانین،آتمهمآزیین آهههآویعضهالتآآاقدایهتآوآتالشآههیآم زیین آقهنونوگذا یآانجهمآمامهآاست،آولرآاینعملرآماشت آو

 آیحیطآزیسترآ اآپوششآنمرآمهدآوب آصو تآنهقصآیرآبهشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



آ3

 تعاریف    -1
تعریف حق وحقوق :  -الف  

 توان و شنهسد ریآمیگران برابر م   ا ایتیهزههیر کسر هر برای طقوق اجتمهع، م  نظب طفظ و یرمم  وابط تنظیب رایب

آآ.....و شغل دزامی طق یهلکیت، طق طیهت، طق یثل نهیند، یر طق  ا توانهیر و ایتیهز این بخشد، یر او ب  صرآخه

 (11آ:13٧1هتوزیهن،آ)آنهصرک

بوه مربوط به حقوق به معنی جمع حوق اسوت . "حقوق محیط محیط زیست "آنچه که موضوع این نوشتاراست 

 (1٤:آ13٧1ب آنقلآازآیهدیآفیرزوی،آآآ) الیل الییان معنی امتیاز وصالحیت.

 

 تعریف لغوی محیط زیست: -ب

 ترکیب یافته است .(  subsistence) زیست.و (  environment) محیط "اصطالح محیط زیست اود ازدوکلمه 

)آد یههنآآ.واژه محیط  آنچه احاطه می کند  احاطه اشیأ یاناحیه یاموقعیت  عمل احاطه کوردن ونتیهوه ایون عمول

م به هآکلم آزیستآگفت آشدهآاستآک آب آیعنهیآچیزیآاستآک آیهكآشهخصآبهرایآزنهدهآآآ.(1366:آ33۲پو کهشهنر،آ

آ.آطیهتآزندگرآوعمری آکرمنآغذایآکهفرآیهپولآکهفرآبرایآزندهآنگههآماشتنآخوم.آیهندنآب آدنآنیهزما م،آته

 (۲٤:آ13۸٤)آنهصرقهسمر،آ

وعمهر،آزنهدگهنر،آاعهشه ،آایرا یعههش،آموام،آآ.زندگهنر،آاعهش ،آایرا یعهش،آموام،آوسیل آیعیشت،آقلمروطیهتآوزندگر

ویهننهدآدن،آهمچنهین،آ(آآ1۰٧۸آ:1366،آپو کهشهنیر)آد یهنآوسیل آیعیشت،آقلمروطیهتآوزندگر،آهستر،آوجومآماشتن.آ

همینآتعهبیرم فرهنگآههیآلغتآمیگرنیزبیهنآشدهآاست.آبنهبراینآیحیطآزیستآازنظرلغویآب آیعنهیآیحلرآک آدمیهرآ اآ

آاطه  آکرمهآاستآونیزقلمروطیهتآوزندگرآاست.

 

 وحقوق بین الملل: تعریف اصطالحی محیط زیست -ج

ازیجموع آقواعدآالزامآدو بهرآ وابهطآبهینآکشهو ههآومیگراعضههیآجهیعه آبهینآ تآاستآطقوقآبینآالمللآعبهآآ-الفآ

 (۲3:آ13۸٤)یهدیآفیروزیآ،آآالمللر.

آم قوانینآویقر اتآافغهنستهن،آتعریفرآازیحیطآزیستآا ا  آنشدهآاست،آبنهبراینآنمرآتوانیبآم اینآیو مآبه آقههنونآ-ب

آراجع آنمهییبآ.استنهمآکنیب،آنهگزیریبآک آب آیتونآمیگرآیآماخلر

همچنینآم م قوانینآبسیه یآازکشو ههآیهنندآفرانس آولهستهنآنیزتعریفآازطقهوقآیحهیطآزیسهتآبیههنآنشهدهآاسهتآ.آ

یحیطآزیستآب آیعنهیآایهروزیآدنآم بسهیه یآاززبههنآهههآیهكآاصهطالحآنووتههزهآاسهت،آآ(آ۲3:آ13۸٤)نهصرقهسمر،آ



آ٤

مام یک سیاره وحتی به فضوای اوارجی کوه آن را اصطالح محیط زیست را می توان به یک منطقه محدود ویات

آ(آ۲٥)همهن،آآاحاطه کرده اطالق کرد.

خصوصههآدنآ اآبه آکهه یرآبهرمآبههیکرآ(آآUNESCOآ)آآیهالی آطیهترآکه آیونسهکو.آ(Biosphee)بیوسفرآآاصطالح

شآکنهونرآازوسیعآترینآتعه یفآیطهبقتآما م،آک آعبه تآاستآازیحیطآزندگرآبشریهدنآبخهشآازجهههنآکه آبنهبه آمانه

نههزکرآآم طقیقتآالی آطیهتر،آهمهنآالیه آوآقشهر(آآ٥:آ13۸٧،آر)آیحمدآطسنآطبیببشرهم آطیهتآم دنآاستمرا ما م.آ

آشهیلآزیینآوهزا انآیترآبهالآوآعمقآزیینآوآاقیهنوسآههآ."بیوسفر"استآک آاینآکرهآخهکرآ اآم آییهنآگرفت آاستآ

ن مسؤلیت مودنی اسوارات ناشوی ازاعموار اطرنوا  درتعریف جامع دیگری درباره محیط زیست ازکنوانسیو

درمحیط زیست مورد استفاده قرارگرفته است  براساس آن  ترکیب محیط زیست شامل سه بخ  عمده ذیل موی 

ماننود : آب  هووا واوا  وتموام موجوودات زنوده اعوم ازتهدیود پذیروتهدیود ناپذیر منابع طبیعی شود: اوال:

ست . ثانیا: اموار ودارای های که جزء میراث فرهنگی است. ثالثا: مناظروچشم وتأثیرمتقابل این عوامل بایکدیگرا

 اندازهای ویژه .

درتعریف دیگر  محیط زیست عبارت ازمهموعه شرایط طبیعی  مصنوعی  فزیکی  شیمیایی  بیولوژیکی  فرهنگی 

یط زیست طبیعوی و واین که محیط زیست به دودسته مح واجتماعی است که موجودزنده درآن رشدونمومی کند

 ( 5: 1372)) احمد لواسانی،  انسانی) انسان ساات( قابل دسته بندی است.

 

 سیر تحول تاریخی حقوق محیط زیست -2

:آم ابتداآطقوقآبینآالمللآیحیطآآ1٩٧۲قبلآازسهلآآ-الف:آسیرتحولآطقوقآیحیطآزیستآب آس آمو هآتقسیبآشدهآاست

یهنآکشو ههوکنوانسهیونآهههیآبهینآالمللهرآوینطقه آیآبهرایآطفهظهتآزیستآعمویهآب آصو تآقرا مامههیآموجهنب آی

آازیحیطآزیستآیكآینطق آخهصآوجومآماشتآک آم اینآخصوصآیرآتوانآب آکنوانسیونآههیآذیلآاشه هآکرم:

آپه یسآم خصوصآطفهظتآازپرندگهنآک آم کشهو زیآیفیدآهستند.آ1٩۰۲اوالآ:آتصویبآکنوانسیونآ

 خصوصآطفهظتآازدبآههیآیهرزیآییههنآکهنههماآودیریکهه،آیوسهومآبه آکنوانسهیونآمآ1٩۰٩ثهنیه:آتصویبآکنوانسیونآ

آواشنگتنآبوم.

آییالمیآاست.آ1٩33ثهلثه:آتصویبآکنوانسیونآطفهظتآازدبزیهنآوگیهههنآیعروفآب آکنوانسیونآلندنآم سهلآ

آاستآک آخصلتآیحیطآزیسترآما م.آ1٩٤6 ابعه:آتصویبآاسهسنهی آسهزیهنآبهداشتآجههنرآم سهلآآ

آیشگیههیآخهصآاینآکنوانسیونآههآینطق آیآبونآدنههآبومآک آبرایآطفهظتآازیكآینطق آخهصآتصویبآیرآگرمید.و



آ٥

بسیه یآازسرانآمولتآههیآجههنآم استکهلبآگرمدیدندک آم نتیج آدنآگرمهمهیرآآ1٩٧۲:آم سهلآآ1٩٩۲تهآآ1٩٧۲ازآ-ب

یهكآیهتنآغیرالهزامآدو اسهتآوا زشآطقهوقرآیهنیه آتصویبآشد؛آایهنآبآ1٩٧۲نوانآبیهنی آیكآیتنرآهم آجهنب آتحتآع

آیعههداتآ اآندا م،آایهم خصوصآتأثیراینآبیهنی آب آجر تآیرآتوانآگفتآک آبیشآازیعههداتآبینآالمللرآبومهآاستآ.

ازیهمترینآدثه اینآبیهنی آم طقوقآبینآالمللآیحیطآزیستآ اآیرآتوانآب آایجهمآقواعدآعمویرآواصولآطقوقرآم طقهوقآ

اقدایهتآپراکندهآ اآازسویآآ1٩٧۲زیستآوکمكآب آتکهیلآوتوسع آاینآ شت آاشه هآکرم.آهرچندآقبلآازبینآالمللآیحیطآ

یهكآاقهدامآجهههنرآبهرایآطفهظهتآآ1٩٧۲مولتآههآبرایآطفهظتآازیحیطآزیستآبرماشت آشدهآبومآایهآبیهنی آاسهتکهلبآ

آازیحیطآزیستآب آشمه یرآدید.

سهزیهنآیللآیتحهدآبه آتصهویبآکشهو ههآ سهید.آینشهو جههنرآینشو جههنرآ بیعتآم یقرآ1٩۸۲مهآسهلآبعدآم سهلآ

مهندهآعرفآهههیآپراکنهدهآآغیرالزامآدو بومهآاست.آثهنیه:آترجیحآ1٩٧۲ بیعت؛آینشو یآاستآک آهمهنندآبیهنی آاستکهلبآ

آطقوقآبینآالمللآیحیطآزیستآاستآ.

الزامآدو آکه آم توسهع آطقهوقآبهینآبیستآسهلآبعدآازاعالیی آاستکهلب،آسویینآیتنآطقوقرآغیرآتهب آطهل:آ1٩٩۲ازآ-ج

المللآیحیطآزیستآتأثیرب آسزایآماشت،آتحتآعنوانآبیهنی آ یوآتهی آوتنظهیبآوتصهویبآگرمیهد.آم اعالییه آ یویسهأل آ

توسع آپهیدا آب آعنوانآیكآنطق آطقوقرآجدیدآازقبیلآاصولآپیشگیری،آاطتیه ر،آجلوگیری،آاصلآتوسع آپهیدا آوغیره،آ

آتآ.یطرحآوب آییهنآدیدهآاس

ب آبعدآکنوانسیونآههیآبینآالمللرآیهمرآم طقوقآبینآالمللآب آوجومآدیهدآکه آیهرآتهوانآبه آکنوانسهیونآآ1٩٩۲ازسهلآ

سهزیهنآیللآیتحدآم خصوصآبههرهآبهرما یآازدبراهه آهههآو اهآهههآبهینآالمللهرآآ1٩٩٧تغییراتآدبآوهواآیهکنوانسیونآ

سهلآبعدازبیهنی آ یو،آبیهنی آژوههنسهبو  آواقهعآم دفریقههیآآ1۰یعنرآآ۲۰۰۲م یقهصدآغیرآکشتیرانرآاشه هآکرمآ.آم سهلآ

آ(آ16:آ13٩۲)آ)یحمدصهبرآانسهندوست،آجنوبرآبهتأکیدآبراصولآیطرحآشدهآم بیهنی آ یوآصهم شد.آ

 

 منابع حقوق بین الملل محیط زیست -3

یآیفههیبآایروزآیحیطآههیآاکولوژیکرآاستآوآیرآتوانآانههآ اآنیهآموآسندآینطق آایآم آمستآاستآک آیلهبآازآنظرآگهه

لندنآ اجعآب آطفهظتآازآجهنو انآوآگیههههنآم آطیههتآهههیآ بیعهرآآ1٩33کنوانسیونآآ:آاولرآ،و مدبآهزیستآب آطس

قهبلآاجراآم آافریقهیآمو انآاستعمه آیرآبهشدآک آیوجبآاطداثآپه کآههیآ بیعرآوآطفهظتآمقیقآازآنسهلآبرخهرآازآ

واشنگتنآ اجعآب آطفهظتآ بیعهتآوآطیههتآوطهشآم آآ1٩٤۰کنوانسیونآآ:آانواعآطیوانهتآوطشرآیرآگرممآ.آسندآموم

نیمکرهآغربرآاستآک آاطداثآقرقگههههآوآطفهظتآازآطیوانهتآوطشرآوآنبهتهتآوآبویشهآپرنهدگهنآیهههجرآ اآیهدآنظهرآ

آقرا آیرآمهدآ.



آ6

م آیعهههداتآم آلومگرآبرخرآازآ ومخهن آههآوآم آیهچ آههآبههآذکهرآعلهتآالهومگرآهمچنینآم آبینآموآجنگآجههنر،آد

 وپههآاینآکوششآههآبعدآازآجنگآجههنرآمومآبیشهترآم آاآ،خصوصآقهبلآانتقهلآبومنآالومگرآازآیرزآکشو ههآایدهآاست

آ.استمرا آیهفتآ

 اجعآبه آآ1٩٥٤یدآ.کنوانسیونآلندنآم آسهلآدپدیدآآ1٩٥۰لومگرآم یهآههآم آ ولآمه آدم آنتیج آاینآکوششههآ،یبه زهآبهآ

و یآجدیهدآم آخصهوصآدید.آفهنآدیرآبآهزیهیشرآم آاینآ استهآب آطسدمگرآنفترآنخستینآگهمآلودطفهظتآم یهههآازآ

 نحوهآبهرهآبرما یآازآانرژیآهست آایآینجرآب آیقر اتآبینآالمللرآبیشتریآشد.

نآنمونه آاسهتآازآددبآزیهیشآسالحآههیآهست آایآم آجوآ،یههو ایآجهووزیرآدیسکوآیبنرآبرآیمنوعیتآ1٩63یعههدهآ

 اجعآب آفضهیآیهو ایآجوآازآجمل آیههآوآسهیرآاجرامآاسمهنرآاعالمآیرآکنهدآویهرآگویهد:آ1٩6٧گرآم آسهلآ..یعههدهآمی

ثیرآبرآکرهآزیینآ اآفراهبآیرآکندآیهآازآتولیهدآیهوامیآکه آبه آزیهینآأو یآک آیوجبهتآتدزآالومگرآزیهنآدمولتآههآبهیدآ

آکنند.بآهاجتنآ،صدی آیرآزند

اصولآپهی آایآطهکبآبهرآکهوچکترینآآهیرآمامگههههیآبینآالمللرآب آ و آتصهعدی، وی آقض،آم آکنه آاینآتحولآته یخر

یآماو یآایآاسهتآأنهههآ داولهینآآلومگرآفرایرزیآبنیههنآنهههم،دعآب آبخشآههیآطقوقآبینآالمللآیحیطآزیستآ اآ اج

:آک آاعالمآیرآما مآرآوا مآیرآسهزمیریکهیسآم آسرزیینآکهنهماآب آکشهو زانآد اجعآب آخسه ترآک آکه خهن آذوبآفلزآی

 اآب آگون آایآبدهدآکه آم آنتیجه آهیچآمولترآطقآندا مآازآسرزیینآخومآب آنوعرآاستفهمهآکندآوآیهآاجهزهآاستفهمهآازآانآ

آبشهومآ،نآقهرا آما مکه آایهوالآاشهخهصآم آدآکنندهآبهعثآخسه اتآب آسرزیینآمولتآمیگریومهآلدنآبهآنشرآگهزههیآد

:آهیچآمولتهرآم آاسهتفهمهآازآاعالمآیرآکندآک آضی آتنگ آکو فوبینآالمللرآاله آم آقآ ایآمیوانآمامگستریآ1٩٤٩م سهلآ

 ایآیشهو ترآمیهوانآبهینآآ1٩٩6.آبهزآاخیراآم آسههلآمآب آمیگرآمولتآههآصدی آوا مآکندسرزیینآکشو آخومآطقآندا 

نآمولتآههآبهیدآتضهمینآد سمیتآیرآشنهسدآک آم آنتیج آالمللرآمامگستریآوجومالزایرآهمگهنرآ اآبرایآمولتآههآب آ

نههآنگرمم.آاینآسوابقآقضهیرآپهی آههیآاصلرآبخشآیهمهرآدآانجهمآشدهآم آماخلآیحدومهآقلمروآفضهیرکنندآک آاعمهلآ

ازآطقوقآیحیطآزیستآبینآالمللآ اآتوسع آیرآمهدآک آیههنعآزیههنآ سههندنآبه آیحهیطآزیسهتآفرایهرزیآیهرآگهرممآ

آآ(۲٤/1:آ13۸٧،)الکسهند کیس.
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 ولت افغانستان درزمینه محیط زیستتعهدات د    -4

 انستان براساس اسناد بین المللیافغمحیط زیستی تعهدات   -الف

اسهتآوآم آ ونهدآالحههقآبه آآ اآایضههءآنمهومهآآافغهنستهنآکنوانسیونآبهسلآ اجعآب آانتقهلآوآمفهعآزبهله آهههیآپرخطهر

ا م.آوزا تآز اعتآوآدبیه یآیرجهعآتمههسآبهرایآوآکنوانسیونآ ایسرآپیرایونآبهتالقآهه،آقرا آم کنوانسیونآانواعآیههجر

صحراآوآکنوانسیونآبهینآالمللهرآتجهه تآآن آییبه زهآبهآگسترشآمایکنوانسیونآآ،کنوانسیونآتنوعآبیولوژیکرآیللآیتحد

آبهشد.آیر م آیعرضآخطریوجوماتآزندهآانواعآ

آوانسیونآیللآیتحدآم آیو مآتغییرآاقلیبتوکولآیهنتریهل(آوآچه چوبآکنافغهنستهنآیعههدهآههیآازن)کنوانسیونآویهنهآوآپر

آ.بهشدآیر زیستآیحیطآطفهظتآیلرآە اآنیزآب آتصویبآ سهنیدهآاستآک آیرجعآتمهسآدنآاما  

 ”POPs به آشهمولآکنوانسهیونآهههیآوآیهآهبآکنوانسیونههیآیوامآکیمیههوی افغهنستهنآتهآکنونآعضوآپروتوکولآکیوتو

Stockholm”) وآبهسل Basel آطفهظهتآیلهرآەوآاما آاسهتآسهنگینآوآشهقآههآکنوانسیونآاینآ ی ەبهشد.آاما آنمر

)برنهی آانکشهفآیلرآطفهظهتآازیحهیطآآآ. اآندا مآروظیف آیهمآچنیننآظرفیتآکهفرآبرایآپیشبرمآتهآکنو  زیستآیحیط

آکهبل.آ(آ13۸٧-13٩3زیستآافغهنستهن،آ

 دستورالعمل دولت افغانستان درمورد محیط زیست -ب

یحیطآزیستآوآاستراتیشیآیلرآیحیطآزیسترآبهالیآبیشترآسکتو آههیآاسهتراتیشیآم یو مآآبومجویآمولتآههیتخصیص

خصوصههًآآر و سکتو آیستقلآبهآدنآیعهیل آنموم.آامغهمآیسههیل آتوانآبآتطبیقآاستآوآنمرآقهبل انکشهفآیلرآافغهنستهن

آطآزیستآیهبآپنداشهت آیهرطصولآا مینهنآم آیو مآتخصیصآبومج آههیآسهالن آبهآم آنظرآماشتآنیهزیندیآههیآیحی

شوم.آاختصهصآبومج آازآسویآوزا تآیهلی آوآتقهضهیآبومج آههیآوابست آب آوز اتخهن آههآبهیستآشهیلآفعهلیتآهههیآ

آینهسبآتحتآقهنونآیحیطآزیستآویهآتمویلآفعهلیتآههیآیحیطرآم آیطهبقتآبهآیسئولیتآههیآیربو  آگرمم.

آآمده است:دربخ  دیگر ازبرنامه انکشاف ملی افغانستان آ

یشه کتآبینآالوزا ترآبخه رآهمههنگآسهختنآ رزالعملآههیآیحیطرآیهنندآکمیت آهمههنگرآیحیطآزیسهت،آیعلویههتآ

یكآتحلیلآم آیو مآاختصهصآبومج آهههیآ.آم آیو مآ رحآینهسبآبومج آههیآسهالن آ اآبرایآوز اآفراهبآخواهدآنموم

یعنرآاولینآسهلآیهلرآبعدآازآانقضهأیآقههنونآیحهیطآزیسهتآآدغهزآگرممآ13۸6مولترآبهیستآسهالن آازیعلویهتآاسهسرآ

بمنظو آنظه تآازاختصهصآهزین آههآییهنآهم آسکتو آههآوآوزا تآههیآذیربطآبرایآفعهلیتآههیآاما هآیحهیطآزیسهتآ

آ..صو تآگیرم

خهویشآ اآشرکهءآبینآالمللرآهمکه انآبینآالمللرآاما هآیلرآیحیطآزیستآوآسهیرآاما اتآمولترآتجهه بآوآابتکهه اتآ.

 اآآپروژهآههیآذیربطآبیشترآتوج آشههنآمامهآاند.وآاما هآیحیطآزیستآبهترآم آاختیه آمولتآافغهنستهنآقرا آآمهیتبرایآط



آ۸

م آسهطهتآاسهسرآیحیطآزیستآافغهنستهنآیهنندآتنوعآبیهلوژیکر،آتوسع آجنگالت،آاما هآتنظیبآدب،آاما هآینهبعآ بیعهر،آ

ما ند.آبهرطهلآتالشآههیآیشترکآتجه بآیهمرآ اآبهرایآآشآفقرآیعطوفآیرانرژیآقهبلآتجدیدآ،آیحیطآزیستآوآکهه

و مهآاست.آهمکه یآههیآیتداومآهمکه انآبینآالمللرآم آایرآتطبیهقآاسهتراتیشیآیلهرآیحهیطآدمستآ آاینآاستراتیشیآب

 (.آکهبلآ13٩3آ-13۸٧آآطفهظتآازیحیطآزیستآافغهنستهن،برنهی آانکشهفرآیلرآ)آآ.زیستآبسیه آیهبآپنداشت آییشوم
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 محیط زیستتعهد به اجرای اسنادبین المللی  -الف

 اسوناد ی دسوته دو در توان می را اسناد این که است رسیده تصویب به محیط زیست موضوع در فراوانی اسناد 

 زیسهت یحیط ی م آزیین  انسهن رایب طّقر شنهسهیر میگر، سوی ازآ.کرد بندی طبقه آور الزام غیر اسناد آورو الزام

 اسهنهم م  دشهکه  و واضهح  و  ب  گذشت  ی مه  مو  ر ک  است سهلب،آیوضوعر زیست یحیط بر عنوانآطق تحت

 ی اعالییه  همچهون هسهتند، طق هآیآاین کنند بیهن ک  اسنهمی ایه است شده بیهن زیستآیحیط ی زیین  م  یتعدمی

 چه  اگهر ... و  یهو ی اعالیی   بیعت، جههنر ینشو  همبستگر، المللرآطقوق بین ییثهق سویین  رح پیش استکهلب،

 ایهن که آآ)آ1390:آ3٤3)ا مشیرآاییرا جمنهد،آآآنیستند دو  الزام ایه برخو ما ند، بسیه ی اهمیت ک آاز هستند اسنهمی

دفریقهآسندآینشهو  لیناو است شده  فع طدومی ته دو  الزام ای ینطق  ،آطقوق دفریقهیر سندینشو  مو تصویب به خأل

 یحهیط از ما نهدآطق اقوام ما م:آکلی آی یر اعالمآینشو  این ۲٤ ی یهمهآاست. 1٩۸1 یصوب 3یآطقوقآبشریصوب

 بهشند. برخو ما  خوم توسع آی برای ینهسب جهیع، و بخشآ ضهیت زیستر

 یصهوب فرهنگهر و تمهعراج اقتصهمی، طقوق ی زیین آم  1٩6٩ بشر طقوق دیریکهیر کنوانسیون ب  الحهقر پروتکل

 تحهت پروتکهل، این 11آی یهمه م  .است زیست یحیط طقوق یزیین آ م  اصلر طهوی ک  است 1٩۸۸سهلنوایبر 1٤

 خهدیهت از و کنهد زنهدگرآسههلب زیسهت یحهیط م  ما م طق فرم هرآ:آاست سهلب،آدیده زیست یحیط بر عنوانآطق

 طفهظهت طراست، ک  شوند یر یتعهد عضو ههی مولتآ(آ۸۸آ:13۸٤،آ)آیهدیآفیروزیآ .گرم یند بهره اسهسر عمویر

 میگهر اسنهم از برخر م  ک  است ذکر نمهیند.آشهیهن(آ13٩۰:آآ3٤۸)آا مشیرآا جمند،آآ  ترویج  ا زیست یحیط بهبوم و

 ،کهومک طقهوق کنوانسهیونآ۲٤ ی یهمه یثهل عنوان ب ،آاست شده اشه ه طق ب آاین یستقیب غیر  و  ب  نیز بشر طقوق

 به خصوصًه  ا الزم کومکهن،آتدابیر سالیت از طفهظت برای ک  یرآنمهید ظفیؤ  ا هه مولت ، 1٩۸۰ نوایبر ۲۰آبیصو

 بهین سههزیهن کنوانسهیونآ٤ ی یهمه 1 بند همچنین .اتخهذآنمهیند زیست یحیط ههیدلومگرآ از نهشر طوامث ب  توج 

آبه  یلهزم  ا عضهو هههی مولهت نیز، یستقل  ههیکشو م  بویر اقوام و قبهیل خصوص م (1٩۸٩ جون ۲٧ )که المللر
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 یحیط بر طهضرآطق شرایط م  چ  دن طهل این بهآ.نمهیدرآی اقوام این زیست یحیط از طفهظت برای ویشه تدابیر اتخهذ

 یهر جههنر دو  ماالز سند یك م  دن ب  یربوط قواعد تأیید ما م، نیهز الملل بین طقوق ، بیشتر ی توسع  برایآزیست،

آ.بهشد

 هوات دول سنتی  الملل بین حقوق اساس بر محیطی زیست مقررات نقض قبار در هات دول المللی بین مسئولیت

 آن حار. بودند براوردار انحصاری صالحیتی و مطلق حاکمیتی از آن موجوددر طبیعی منابع و اوی  قلمرو در

 جدیود  هوای یافتوه مبنوای بر زیرا کشید  چال  به را سنتی اصور این ماهیتًا زیست محیط الملل بین حقوق که

 های جریان هوا  های توده. نوردد درمی را ها دولت سرزمینی صالحیت ی حیطه و پذیرد نمی مرز زیست محیط

 حوار در ها انسان سااتگی مرزهای ی مالحظه بدون همگی مهاجر  جانداران های گونه و ها روداانه اقیانوسی 

 ولوی هستند  مطلق حاکمیت حق دارای اوی  قلمرو در ها دولت اهرظ در گرچه. هستند جایی جابه و حرکت

 و آزادی و است کشورها حاکمیت از نسبی ای چهره ی ه کنند ترسیم برابر  کشورهای از متشکل المللی بین نظام

 م  نهیحدوم دزامی  هگذ  از چنهنچ .  سازد می دیگر های دولت آزادی تحدید عدم به منوط را دولت هر استقالر

 کشهو آبه  گیهرم، قهرا  تأثیر تحت کشو هه سهیر ینهفع  بط، ذی کشو  توسط  بیعر ینهبع ازآانحصه ی برما ی ه بهر

 طقهوق م  اسههس این بر.آکرم نهیحدوماعطه یه انحصه ی دزامی خوم، ینهبع از گیری بهره یآزیین  م  تواننمرآ یزبو 

 م  نظهب به  جههت یشهترک جهههنر یعیه ههی و گرفت  را ق یو متأکید دلومگر از جلوگیری زیست، یحیط المللآبین

 یهب بلک آنیست، کهفر تنههیر ب  این ایه.آاست گرمیده اتخهذ هه فعهلیت برخر سهختن یمنوع یه وآخهص اعمهلر دو من

 المللر بین یسئولیت میگر، عبه ت ب  یهآزیست، یحیط لمللاآینب طقوق قواعد نقض جبرانر یکهنیسب و اجرا ضمهنت

  .است قواعد دن نقض از رنهش

 الملهل بهین طقهوق هههی عرص آجمل  از ههمولتآ المللر بین یسئولیت یوضوع ک  است ضرو ی نکت  این ذکر البت 

 برخهو ما  زیههمی ابهههم و پیچیهدگر از الملهل، بین طقوق کمیسیون اسبق یخبردیهمو آ دقهیآگه سیه قول ب  ک  است

 مو اسهت،آجهوان ای  شهت  ک  زیست یحیط الملل بین طقوق همچون یهمر ی زیین  م  ابههم وآپیچیدگر این.آاست

 .آشوم یر چندان

یمکهنآآ ،آاتخهذآتصمیبآقه عآوجومنهدا مآیگریهوا میآکهم طهلآطهضربرایآیوا مآعدمآ عهیتآالزایهتآیحیطآزیست

همیآا ا ه آشهدهآاستآبهعثآفشه برعمومآشومآوانتشه بعدیآدنآطترآیوجبآدثه یعکوسآگرمم،آلذاآ اهآطلآههیآپیشهنه

آازسویآمولتآههیآذیآ بطآیرآتواندسومیندآبهشد.
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از رفآبهنكآجهههنرآیهبهنهكآتوسهع آینطقه آیآم برخرآیوا مآیجهزاتآههیآیو مآنظرآشهیلآتعلیقآکمكآیهلغوآکمكآ

استآبرایآمولترآک آیوجبآعدمآاعمهلآالزایهتآزیستآیحیطرآگرمیدهآاست.آهمچنینآیرآتوانآاینآتعلیهقآنسهبتآبه آ

مولترآدنآ اآتحصیلآکرمهآقهبلآاعملآمانست.آایهم برخرآیهوا مآاعمههلآایهنآ ویه آتهانهدازهآیآیمکهنآاسهتآآطقرآک 

آیوجبآفراغتآدنآعضوآازالزایهتآیذکو آگرممآلذاآنبهیدآبرشدتآاینآگون آیجهزاتآههآافزوم.

الیه آازنآپهیشآبینهرآینترالآب آنهمآاصالطی آکپنههکآ اجعآب آطفهظهتآآ1٩٩۲یکرآازجهلبآترینآ اهآطلآههآم پروتکلآ

شدهآاستآک آیرآگویدآ:آمولترآک آبهوجومآکوششآهههیآیقتضهر،آقهم به آانجههمآالزایههتآیربو ه آنبهشهدآیهرآتوانهدآ

بهواگذا یآ سیدگرآاینآایرآب آکمیت آاجرایر،آطسنآنیتآخوم اآیبنرآبرپیرویآازیقر اتآیربو ه آنشههنآمههد.آم ایهنآ

دات،آتالشآههیآیبنرآبرتصمیبآموستهن آدنآیوضوعآ اآب آعمهلآیهرآطهلت،آدنآکمیت آپسآازگرمدو یآا العهتآویشهه

دو مآوبعداآگزا شآدنآ اآبرایآاجالسآاعضهفراهبآیرآکندآ.آاقدایهتآبعدیآیمکنآاسهتآشههیلآفهراهبآکهرمنآوسهه لآ

مدو یآوا سهلآگزا شآیربوطآب آا العهتآخواست آشدهآ اجعآب آانتقهلآفنآدو ی،آکمكآیههلر،آهمکه یآبهشدآیهنندآگر

آ(1/آ6٤آ:13۸٧آترجم آیحمدطسنآطبیبر،آالکسهند کیس،)آآبهملآا العهتآودیوزش.ت

 اقدامات تقنینی دولت افغانستان درزمینه محیط زیست -ب

سیستبآمولتآما یآافغهنستهنآوآتخریبآینهبعآ بیعرآدن،آضرو تآتدوینآیهكآقههنونآیحهیطآآچه چوبآتقنینرآترکیب

(آ۲۰۰٥بهشهد.آایهنآقههنونآم آمسهمبرآآم آیو مآیحیطآزیستآم آکشو آیر اآتسریعآنمومآک آاولینآسندآقهنونرآآزیست

قهنونآتوسطآشو ایآیلهرآ)ولسهرآجرگه (آته یهدآوآ(آ۲۰۰6آ)13۸٥توسطآ  یسآجمهو آته یدآوآنهفذآگرمید.آم آجریهنآ

نآقههنوآ.،آینتشرآگرمید۲۰۰٧جنو یآسهلآآ۲٥آیؤ خآ،٩1۲آشمه ه)آآ سمرآە(آم آجرید۲۰۰٧آ)یتنآنهه رآدنآم آجنو یآ

یبتنرآبرآیعیه آههیآبینآالمللرآبومهآک آوضعیتآکنهونرآیحهیطآزیسهتآافغهنسهتهنآ اآشنهسهه رآوآضهمنه آ یحیطآزیست

آنمهیدآک آب آتنظیبآیؤثریحیطآزیسترآینتجآشوم.آچوکهترآ اآبرایآپیشرفتآاما هآوآکنترلآوضعآیر

نههمههآوسهزیهنآههیآیرتبطآبه آیحهیطآآقهنونآعلفچرههیآافغهنستهنآوقهنونآجنگالتآافغهنستهنآهبآیبنهیآعملآواجرادت

 یرآبهشد. زیستآیحیطآطفهظتآیلرآەاما آزیستآازجمل آ

یعیه ههیآکیفیتآهواآبرایآافغهنستهنآ ا،آبرآبنیهمآمیتهآ)یعلویهت(آیوجومهآبه آشهمولآآآزیستآیحیطآطفهظتآیلرآەاما  .

آیرآنمهید.آرحآتهی آشده،آ آک آتوسطآبهنكآانکشهفآدسیه رآ" اپو آتنظیبآکیفیتآهوایآکهبل"

 رآچندآسهلآدیندهآ،آچه چوبآتنظیبآیحیطآزیستآافغهنستهنآنسبتهًآتکمیلآخواهدآشد.آهرچندآک آنیلآبخه رآتطبیهقآوآ

وآآبیعرآک آم آطهلتآانکشههفآقهرا ما مم برآخواهدآگرفت.آیهنندآقهنونآینهبعآ آ، اآریكآیدتآزیهنآ،اجرایآاینآقوانین

برنهیه آانکشههفآیلهرآمولهتآ)آآ.شهدآخواههدآانداخت آبراهآبتد یجآ،آسهطویآزیهیشردآههیآە وندآتطبیقآبهآاستفهمهآازآشیو

آ(13٩3تهآآ13۸٧افغهنستهنآاز
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قوانینآافغهنستهنآم زیین آیحیطآزیست،آیو میآونهقصآاستآنسبتآب آکنوانسهیونآهههیآبهینآالمللهرآم زیینه آیحهیطآ

اج آهستیب،آم عملآنیزآکه ههیآجدیآم طفهظتآزیست،آوم یوا میآازپدیدهآههیآدلومهآکنندهآیحیطآبهآخالءآقهنونرآیو

ازیحیطآزیستآصو تآنگرفت آاست؛آقوانینآویقر اتآیوجومآبیشترآب آصو تآفریولیت آوسمبولیكآاستآتههآم جههتآ

 جلوگیریآازدلومگرآیحیطآزیست.

 

 نتیجه گیری

 ینفعت نای ک  گفت است،آبهید بشریت یشترک عالیق و ینفعت بر یبتنر زیست یحیط طقوق اگر ترمید بر -1

 وجوم یسأل  بر سر و  رح م  مو، این بین لذاآتضهمی است، ینعکس نیز افرام برای شده شنهخت  طقوق م 

  .است بشریت یشترک ینهفع و عالیق از جز ر افرام، بنیهمین ههی دزامی طقوقآو جههنر  عهیت .ندا م

 جهیگهههرآ1٩٧۲ سههل استکهلبآم آ(،آاعالیی  1٩66 ییثهقین) و (آ1٩٤۸ بشر طقوق جههنر ی اعالیی بعدآاز -۲

 همچنینآ.کرم برقرا  اسهسر پیوندی و  ابط  زیست یحیط بهآمام اختصهص خوم ب  المللر بین نظهم م   فیع

 اشهکهل از یکهر  ا زیسهت یحهیط بهرآطق بومن ما ا همبستگر، طقوق المللر بین ییثهق سویین  رح پیش

 دینهده هههی نسهل بهرای دن تحقق شرط و طهضر سلن بشربرای طقوق یکمل ک  کرمه تلقر انسهنر طیثیت

 جهههنر ینشهو  و  یهو ی عالییه ازجمله آآما م وجهوم یشهب  قواعدی بینآالمللرآنیز اسنهم میگر م .آاست

آ. بیعت

 یعنرآانسهنر طق ترین اسهسر وآترین بدیهر انسهن، زیست یحیط افتهمن خطر ب  به ک  است  وشناینآایر،آ -3

 تهه مههد سههیهن چنههن  ا اجتمهعر طیهت بهید مولتر خه رهر همین ب  افتد، یر یخه ره ب آوی طیهت طق

 هههیآنسهل قبههل م  یهه ک  یسأل  این  و، این از .آبهشد طیهت  بیعر ههی پهی  وآیبهنر طفظ برای تضمینر

 و یّلهر م سهطح سیهسهتر اتخهذ به ته ما مآیر یلزم  ا دن و است مولت یتوج  ابتدا م  هستیب، یسئولآدینده

 قهعده تکوین وجوم به و هستیب  اهآدغهز م  هنوز عرص  این م  البت  .کند اجهبت  ا یسئولیت این المللر بین

آ.است پیش م  م ازی  اه دن، تضمین برای یؤثر و عهم اجرایرآیکهنیسب ب  یهبر مست زیهن ته بحث، یو م ی

یست،آتالشآههیآم زیینه آقهنونوگهذا یآمولتآافغهنستهنآبهپذیرشآبرخرآازاسنهمبینآالمللرآم زیین آیحیطآز -٤

انجهمآمامهآاست،آولرآاینآقوانین،آتمهمآزیین آههآویعضالتآیحیطآزیسترآ اآپوششآنمرآمههدآوبه آصهو تآ

م عمهلآنیهزآآههآقهنونگذا یآصو تآنگرفت آاسهت،دلومگرآ،آم زیین آبرخرآازدلومهآکنندهآههآونهقصآیرآبهشد

جهتآبهبومآوطفهظتآازیحهیطآزیسهت،آم آ م س آمه آگذشت بهتوج آب آجنگآونهبسهیهنرآههیآطهکبآبرکشو

حیطآزیسهتآدیوزشآیآاست،آب آعنوانآنمون آیرآتوانآگفت:آنگرفت گفتآتهکنونآکه اسهسرآصو تآآیرآتوان
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طیثآیكآیضمونآاجبه یآم آنظرآگرفت آنشهدهآاسهت،آبه آنسهبتآنبهومنآکشو آب آعنوانآآتعلیمربآهم آنص

هتآالزمآیحیطآزیسترآصو تآنگرفت آاست.آبرایآوقهیه آوآجلهوگیریآبومج آینهسبآوآتکنهلوژیآیؤثرآتحقیق

هوایر،آدبهر،آیوجومیهتآوآتهراکبآدلومگرآازآعوایلآدلومهآسهزآیحیطآزیستآبرنهی آزیربنه رآمیدهآنمرآشوم.آ

م آافزایشآایهراضآنقهشآبه آسهزا رآآوشهرههیآبز  آکشو ،آزبهل آههیآیحیطآزیسترآب آویشهآم آشهرآکهبل

ییمیرنهد،آآم آافغهنسهتهندلومگرآم آنتیج آاینآآانسهنآانهزا آسآتحقیقهتآانجهمآشده،آسهالن ماشت آاست؛آبراسه

صحرآدشهییدنرآمسترسرآدبآب آییلیونآههآنفرآدشهییدنرآبسیه آاندکآاستآدبآکشو آب آآمسترسرآشهروندان

هههیآتمرکهزآآسهتندا ند،آقرا آیعلویهتآینهبعآ بیعرآافغهنستهنآ)جنگلآههآوآعلفچرهه(آنسبتآاستفهمهآازآسیه

یهفت آقبلرآیو مآهجومآیرمیهنآیحلآ)قطعآبرآ وی ،آچرایآیفرط،آتعویضآا اضرآجنگلآوآعلفچرآبه آزیهینآ

آ.ههیآز اعترآوآیقهصدآمیگر(آقرا آگرفت آوآ وآب آزوالآاستآ

ن هوای زراعتوی  زموی و وبیشوتراا  .جنگالت افغانستان در نتیهه عوامل مختلوف از بوین رفتوه اسوت بیشتر

به انکشاف منابع طبیعی  وازقابلیت کشت اارج شده است و ی  شده و تبدیل به بسترروداانه گردیدهدچارفرسا

 به طور الزم پردااته نشده است  معادن به شکل غیر قانونی توسط اشخاص غیر مسئور استخراج می شود.

که شنهسههنآم آم آیجموعآتدابیرآطفهظترآجهتآطفهظتآیحیطآزیستآضعیفآوآاندکآاسهت،آجهیگهههآیتخصصهینآوآ

تهآکنهون،آیقهر هآتنظهیبآنگرمیهدهآدلومگرآکمیت آههیآیحیطآزیسترآیدنظرآگرفت آنشدهآاست.آبرایآجلوگیریآازآانتشه آ

آاست.

آیحیطآزیسهتر،آکمیته آهههیآوآشو اههیآیلرآوآیحلرآیشو ترآمولت،آبهآم آنظرآگرفتنآوضعیتآیحیطآزیستآکشو ،

آبخهشآاقدامآینهسبآوآقنهعتآوآندا مآرص آسهخته یآوآتشکیالترهمکه یآم آعآیحیطآزیستر،آکمیت آههیآاختصهصر،

آ.یحیطآزیستآانجهمآندامهآاستدلومگرآل آبهتخریبآوآبرایآیقهب
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 آتهرانفرهنگآانگلیسرآب آفه سرآ،آجلداول،آچهپآمهب،آاییرکبیر،،آآ1366،آینوچهرآ،د یهنآپو کهشهنر،آعبهس -1

آ.وقآیحیطآزیست،آترجم آیحمدطسنآطبیبر،آچهپآموم،آمانشگههآتهرانطق،آآ13۸٧آالکسهند کیسآومیگران،آ -۲

 .انتشه اتآسعید،آکهبلآنظهمآطقوقرآیحیطآزیستآم افغهنستهنآم پرتواسنهمآبینآالمللر،آ،آآ13٩۲آیحمدآصهبر،آانسهندوست،آ -3

 بیعرآویحیطآیحیطآزیستآوجلوگیریآازدلومگرآدن،آجآاولآچهپآاول،آانجمنآیلرآینهبعآ،آآ13٥1آآ،غالمآعلربنهن،آآ -٤

آآتهران.آانسهنر،

 .کهبلآ(آ13٩3آ-13۸٧)آآبرنهی آانکشهفرآیلرآطفهظتآازیحیطآزیستآافغهنستهن، -1

 .آتهراناطمدآبیرشك،آیحمومآبهزامآچهپآاول،آیهزیه ،آ"فرهنگآانداشت آنو،آآ136٩،آعلر،آآپهشهیرآ -۲

آ13٧۸آن،آ،آتهراطقوقآبینآالمللآاسالیر،آآمفترنشرفرهنگآاسالیر،آآ13٧۸خلیل،آخلیلیهن،آ -3

 .اسالیر،آقب انتشه ات مفتر ، ، اسالم طقوق بر م دیدی ،آ136٤آمانشگهه، و طوزه همکه ی فترم -٤

آ.آس آانتشه اتآوچهپآمانشگههآتهرانلغتآنهی آمهخدا،آجلدآموازمهبآچهپآاول،آیؤس،آآ13٧3آعلرآاکبر،آآمهخدا، -٥

آ .مانش،آتهران .گنج هر کتهبخهن ، عمویر الملل بین طقوق،آآ13٧3آ ،یحمد ضهبیگدلر، ضیهیر -6
  ان انتشارات جهاددانشگاهی، تهران.حق برمحیط زیست، سازم،  1384 ، مهدی، فیروزی -٥

آآ.طقوقآکیفریآیحیطآزیست،آجمهلآالحق،آتهران،آآ13۸٤آنهصر،آقهسمر، -6

آ .تهرانبرنه، بهمن همکه ی به انتشه  شرکت،آطقوق علب ی یقدی ،آآ13٧1آنهصر،آآکهتوزیهن، -٧

آ ،تهران.آمامگستر نشر ،آعمویر طقوق یبهنر ،آآ13٧٧نهصر،آکهتوزیهن، -۸

آ .تهرانهمراه، نشر ، طقوق علب کلیهت و یبهنر،آآ13٧٤،آآ الدین جالل سیدیدنر،آ -٩

 .آتهران نشرهمراه، ،،آللالم بین  وابط اصول و عمویر الملل بین طقوق،آآ13۸٩،آآالدین جالل سید یدنرآ،آ -1۰

آ.جلداول،آچهپآچهه م،آانتشه اتآاییرکبیر،آتهرانآ"فرانس آآ-فرهنگآجدیدآفه سر،آآ1366آیرتضر،آآیعلب، -11

 .کنفرانسآبینآالمللرآیحیطآزیستآم  یو،آ.وزا تآخه ج آایران،آتهرانآ،آآ13٧۲آلواسهنر،آاطمد،آ -1۲
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