حقوق محیط زیست در اسناد بین المللی و قوانین افغانستان
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چکیده
محیط زیست به همه محیط های گفته می شودکه زندگی درآن جریان دارد و به معنی محلی است که آدمیهرآ اآاطه ه آ
کرمهآاستآ .آ
یحیطآزیستآشهیل:آدبآ،هوا،خهکآوآعوایلآم ونرآوآبیرونرآیربوطآب آطیهتآهرآیوجومآزندهآیرآگرمم .آ
شدآ وزافزونآدلومگرآوآتخریبآیحیطآزیستآوآبروزآبحرانآههیآپرآم پرآزیستآیحیطرآبهعثآشدآمولتآههآایروزهآبه آ
و آجدیآب آتکهپوآبیفتندآوآبرایآجلوگیریآازتخریبآیحیطآزیستآچه هآاندیشرآنمهیند.آ آ
ب آاینآجهتآتهکنونآطدومآ۲۸۰یعههدهآوآیوافقتآنهی آبینآالمللرآوآینطق آیرآم آزیین آطفهظهتآیحهیطآزیسهتآوآیسهه لآ
یرتبطآبهآدنآینعقدآشدهآاستآ.
م عرص آماخلرآنیزآاغلبآکشو ههیآجههنآگهم ههیآیؤثریآ اآم جهتآتدوینآویهاصالحآقوانینآویقر اتآوسیهسهتآهههیآ
یتنوعآماخلرآخوم،آم عرص آیحیطآزیستآخویشآبرماشت آاند.
مولتآافغهنستهنآبهپذیرشآبرخرآازاسنهمبینآالمللرآم زیین آیحیطآزیست،آقوانینرآم یطهبقتآبهقواعدآطقوقآبینآالمللآوضعآ
نمومهآاست،آولرآاینآقوانینآتأیینآکنندهآطقوقآیحیطآزیستآنمرآبهشد،آاجرایآاینآقهوانینآم افغهنسهتهنآبههیلحومآنمهونآ
اسنهمبینآالمللرآبهخالءآههآوچهلشآههیآفراوانرآ وبرواست،آتمهمآزیین آههآویعضالتآیحیطآزیسترآ اآپوششآنمرآمهدآوب آ
صو تآنهقصآیرآبهشد.آم عملآنیزآبهتوج آب آجنگآونهبسهیهنرآهههیآطههکبآبرکشو م سه آمهه آگذشهت آم جههتآبهبهومآ
وطفهظتآازیحیطآزیستآکه قهبلآتوجهرآصو تآنگرفت آاست .آ
بدیهرآاست،آصرفآوجومآقوانینآوآیقر ات،آبدونآقد تآاجرایرآیشکلرآ اآطلآنخواهدآکهرم.آطمهیهتآازآپهشوهشآهههیآ
یلرآ،آوجومآنههمههیآنظه تآکنندهآبرآاجرایآقوانین،آاختصهصآبومجه آهههیآینهسهبآبهرایآکهههشآکهربن،آجلهوگیریآازآ
تغییراتآدبآوآهوا،آطفظآتنوعآزیستر،آاستفهمهآازآانرژیآههیآپهیدا آوآطفظآینهبعآدبرآوآجلهوگیریآازآدلهومگرآدبآوخههکآ
و...آ اهآکه ههیرآهستندآک آیرآتوانآبهآتکی آبرآدنآههآیحیطآزیسترآسهلمرآ اآم آجههنآوافغهنستهنآیستقرآکرم .آ
کلید واژه:
طقوقآبینآالملل،آیحیطآزیستآ،آیحیطآزیستآافغهنستهن،آاسنهمآبینآالمللرآوآیحیطآزیست.آ

 1دادمحمد واحدی ،ماستر حقوق بین الملل و ماستر فقه ومبانی حقوق اسالمی

طرح تحقیق
آ
مقدمه
سهلآههآاستآک آبشریتوج آیحیطآزیستآگرمیدهآک آنبهیدآتخریبآکندآایهآازمه آههیآدخرقرنآبیستب،آاهمیتآطراسهتآ
وطفهظتآیحیطآزیستآوجلوگیریآازتخریبآدنآجدیآتریطرحآگرمیدهآاست .آ
ایروزه خطر بز گر ک بشر از نهطی ی یشکالت زیست یحیطر اطسهس یر کند ،ن تنهه د ایش و اینیت زندگر او ا
بر هب زمه ،بلک یوجومیت او ا هب م یعرض تهدید و خطر قرا مامه است.آبنههبراین ،م کنهه یشهکالتر که بشهرِ
ایروز ما م ،فهجع ی ب هب خو من تعهمل زیست یحیطرآیکرآازیهمترینآنگرانرآههیآاوآاست.آآلودگی آب و هووا
گرم شدن کره ی زمین باال آمدن سطح آب دریاها انهدام گونه های گیاهی و جوانوری فرسوای

الیوه ی ازن

تخریب جنگلها باران های اسیدی آلودگی های صوتی آزمایشهای هسته ای مشکل یک مردم ومنطقوه ااصوی
نیست بلکه مشکل جهانی است.
هرچند تأثیر انسهن بر یحیط زیستآپیرایون خوم عمری ب قدیت طیهت او ما م ،ایه تخریب و نههبومی دن ،به منبههل
انقآلبآصنعتر و افزایش سریع جمعیتآبومهآاستآ.آپیشرفت علب وفن دو ی انسهن ا قهم سهخت ته بیعت ا یقهو
خویش سه خت و یوجب انهدامآتد یجر ،ایه یستمر یحیط زیست گرمم .آ
م سهل  1٩٧۲م اعالیی ی استکهلب بین طقوق بشرو یحیط زیست ابط و پیوندی اسهسر برقرا گرمیدآم یهمه ی
یك این اعالیی دیده است:آانسهن از طقوقر بنیهمین برای ماشتنآدزامی ،برابری و شرایط ینهسب زندگر م یحیطر ک
ب او اجهز هآی زندگر به طیثیت و سعهمتمندان

ا بدهد ،برخو ما است.آاو سمًه طفهظت و بهبوم یحیط زیست برای

نسلههی طهضر و دینده ا بر عهده م ا م.از دن ته یخ ب بعد ب آطق بر یحیط زیست،آبه آ هو یسهتمر ،م اسهنهم بهین
المللر یو م تأیید و تأکید قرا گرفت است.
پیش رح سویین ییثهق بین المللر طقوق همبستگر  ،1٩۸۲ما ا بومن طق بر یحیط زیست ا یکر از اشکهل طریهت
و طیثیت انسهنر تلقر کرمه ک یکمل طقوق بشر برای نسل طهضر و شرط تحقق دن برای نسل ههی دینده است  .بهر
اسهس یهمه ی  1٥این پیش رح ،مولت ههی عضو یتعهد یر گرمنهد که شهرایط بیعهر طیههت ا مچهه تغییهرات
نهیسهعدی نکنند ک ب سالیت انسهن و بهزیستر جمعر صدی وا م کند .آ
ینشو جههنر بیعت نیز اصول  1٤ته  ۲٤خوم ا ب نحوه ی ب که بستن و اجرای اصول یربوط ب ما ا بومن طق بهر
یحیط زیست و طفهظت از دن اختصهص مامه است  .همچنین یوام  1و  1۰اعالیی ی یو نیز طهوی قواعهدی یشههب
هستند .آ
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اینآمستهو مههیآیهمرآاندآک آبههزین آسنگینآوتالشآههیآیستمروپیگیرآافرامآزیهمیآب آمستآدیدهآاست.آ آ
آ(مهدی فیروزی)11 :1384( ،

بدون رعایت معاهدات بین المللی وتصویب قوانین داالی درتطابق با اسنادبین المللی رسیدن به توسعه پایودار
امکان پذیرنیست برای رسیدن به توسعه پایدار همکاری های بین المللی مهم ترین راه محسوب می شود.
م اینآتحقیقآب آمنبهلآاینآهستیبآک آآطقوقآیحیطآزیستآم اسهنهمآبهینآالمللهرآوقهوانینآافغهنسهتهنآازچه آجهیگهههرآ
برخو ما استآبهآاینآفرضآک آمولتآافغهنستهنآبهپذیرشآبرخرآازاسنهمبینآالمللهرآم زیینه آیحهیطآزیسهت،آاقهدایهتآ
عملرآماشت آوتالشآههیآم زیین آقهنونوگذا یآانجهمآمامهآاست،آولرآاینآاقدایهتآوآقوانین،آتمهمآزیین آهههآویعضهالتآ
یحیطآزیسترآ اآپوششآنمرآمهدآوب آصو تآنهقصآیرآبهشد.آ

۲آ

 -1تعاریف
الف -تعریف حق وحقوق :

برای تنظیب وابط یرمم و طفظ نظب م اجتمهع ،طقوق برای هر کسر ایتیهزههیر ا م برابر میگرانآیر شنهسد و توان
خهآصر ب او یر بخشد ،این ایتیهز و توانهیر ا طق یر نهیند ،یثل طق طیهت ،طق یهلکیت ،طق دزامی شغل و.....آ آ
(آنهصرکهتوزیهن،آ:13٧1آ)11
آنچه که موضوع این نوشتاراست " حقوق محیط محیط زیست" مربوط به حقوق به معنی جمع حوق اسوت .بوه
معنی امتیاز وصالحیت ( .الیل الییانآآب آنقلآازآیهدیآفیرزوی،آ:13٧1آ)1٤

ب -تعریف لغوی محیط زیست:
اصطالح محیط زیست اود ازدوکلمه " محیط ( )environmentوزیست ) subsistence( .ترکیب یافته است .
واژه محیط آنچه احاطه می کند احاطه اشیأ یاناحیه یاموقعیت عمل احاطه کوردن ونتیهوه ایون عمول.آ(آد یههنآ
پو کهشهنر،آ:33۲آ.)1366آآم به هآکلم آزیستآگفت آشدهآاستآک آب آیعنهیآچیزیآاستآک آیهكآشهخصآبهرایآزنهدهآ
یهندنآب آدنآنیهزما م،آتهی آکرمنآغذایآکهفرآیهپولآکهفرآبرایآزندهآنگههآماشتنآخوم.آطیهتآزندگرآوعمرآ .آ
(آنهصرقهسمر،آ:13۸٤آ)۲٤
زندگهنر،آاعهش ،آایرا یعهش،آموام،آوسیل آیعیشت،آقلمروطیهتآوزندگر.آوعمهر،آزنهدگهنر،آاعهشه ،آایرا یعههش،آموام،آ
وسیل آیعیشت،آقلمروطیهتآوزندگر،آهستر،آوجومآماشتن.آ(آد یهنآپو کهشهنیر،آ:1366آ)1۰٧۸آآویهننهدآدن،آهمچنهین،آ
همینآتعهبیرم فرهنگآههیآلغتآمیگرنیزبیهنآشدهآاست.آبنهبراینآیحیطآزیستآازنظرلغویآب آیعنهیآیحلرآک آدمیهرآ اآ
اطه آکرمهآاستآونیزقلمروطیهتآوزندگرآاست .آ

ج -تعریف اصطالحی محیط زیست وحقوق بین الملل:
الفآ-آآطقوقآبینآالمللآعبه تآاستآازیجموع آقواعدآالزامآدو بهرآ وابهطآبهینآکشهو ههآومیگراعضههیآجهیعه آبهینآ
المللر.آ(یهدیآفیروزیآ،آ:13۸٤آ)۲3
ب-آ م قوانینآویقر اتآافغهنستهن،آتعریفرآازیحیطآزیستآا ا آنشدهآاست،آبنهبراینآنمرآتوانیبآم اینآیو مآبه آقههنونآ
ماخلرآاستنهمآکنیب،آنهگزیریبآک آب آیتونآمیگرآیراجع آنمهییبآ .آ
همچنینآم م قوانینآبسیه یآازکشو ههآیهنندآفرانس آولهستهنآنیزتعریفآازطقهوقآیحهیطآزیسهتآبیههنآنشهدهآاسهتآ.آ
(نهصرقهسمر،آ:13۸٤آ)۲3آآیحیطآزیستآب آیعنهیآایهروزیآدنآم بسهیه یآاززبههنآهههآیهكآاصهطالحآنووتههزهآاسهت،آ
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اصطالح محیط زیست را می توان به یک منطقه محدود ویاتمام یک سیاره وحتی به فضوای اوارجی کوه آن را
احاطه کرده اطالق کرد.آ(همهن،آ)۲٥آ آ
اصطالحآبیوسفرآ(.Biospheeآ)یهالی آطیهترآکه آیونسهکوآ(آآUNESCOآ)آخصوصههآدنآ اآبه آکهه یرآبهرمآبههیکرآ
ازوسیعآترینآتعه یفآیطهبقتآما م،آک آعبه تآاستآازیحیطآزندگرآبشریهدنآبخهشآازجهههنآکه آبنهبه آمانهشآکنهونرآ
بشرهم آطیهتآم دنآاستمرا ما م.آ(آیحمدآطسنآطبیبر،آ:13۸٧آ)٥آآم طقیقتآالی آطیهتر،آهمهنآالیه آوآقشهرآنههزکرآ
استآک آاینآکرهآخهکرآ اآم آییهنآگرفت آاستآ"بیوسفر"شهیلآزیینآوهزا انآیترآبهالآوآعمقآزیینآوآاقیهنوسآههآ .آ
درتعریف جامع دیگری درباره محیط زیست ازکنوانسیون مسؤلیت مودنی اسوارات ناشوی ازاعموار اطرنوا
درمحیط زیست مورد استفاده قرارگرفته است براساس آن ترکیب محیط زیست شامل سه بخ
شود :اوال :منابع طبیعی اعوم ازتهدیود پذیروتهدیود ناپذیرماننود  :آب هووا واوا

عمده ذیل موی

وتموام موجوودات زنوده

وتأثیرمتقابل این عوامل بایکدیگرا ست  .ثانیا :اموار ودارای های که جزء میراث فرهنگی است .ثالثا :مناظروچشم
اندازهای ویژه .
درتعریف دیگر محیط زیست عبارت ازمهموعه شرایط طبیعی مصنوعی فزیکی شیمیایی بیولوژیکی فرهنگی
واجتماعی است که موجودزنده درآن رشدونمومی کند واین که محیط زیست به دودسته محیط زیست طبیعوی و
انسانی( انسان ساات) قابل دسته بندی است ( .احمد لواسانی) 5 :1372( ،

 -2سیر تحول تاریخی حقوق محیط زیست
سیرتحولآطقوقآیحیطآزیستآب آس آمو هآتقسیبآشدهآاست:آالف-آقبلآازسهلآ1٩٧۲آ:آم ابتداآطقوقآبینآالمللآیحیطآ
زیستآعمویهآب آصو تآقرا مامههیآموجهنب آییهنآکشو ههوکنوانسهیونآهههیآبهینآالمللهرآوینطقه آیآبهرایآطفهظهتآ
ازیحیطآزیستآیكآینطق آخهصآوجومآماشتآک آم اینآخصوصآیرآتوانآب آکنوانسیونآههیآذیلآاشه هآکرم :آ
اوالآ:آتصویبآکنوانسیونآ1٩۰۲آپه یسآم خصوصآطفهظتآازپرندگهنآک آم کشهو زیآیفیدآهستند .آ
ثهنیه:آتصویبآکنوانسیونآ1٩۰٩آم خصوصآطفهظتآازدبآههیآیهرزیآییههنآکهنههماآودیریکهه،آیوسهومآبه آکنوانسهیونآ
واشنگتنآبوم .آ
ثهلثه:آتصویبآکنوانسیونآطفهظتآازدبزیهنآوگیهههنآیعروفآب آکنوانسیونآلندنآم سهلآ1٩33آییالمیآاست .آ
آ ابعه:آتصویبآاسهسنهی آسهزیهنآبهداشتآجههنرآم سهلآ1٩٤6آاستآک آخصلتآیحیطآزیسترآما م .آ
ویشگیههیآخهصآاینآکنوانسیونآههآینطق آیآبونآدنههآبومآک آبرایآطفهظتآازیكآینطق آخهصآتصویبآیرآگرمید .آ

٤آ

ب-آاز1٩٧۲آتهآ1٩٩۲آ:آم سهلآ1٩٧۲آبسیه یآازسرانآمولتآههیآجههنآم استکهلبآگرمدیدندک آم نتیج آدنآگرمهمهیرآ
یكآیتنرآهم آجهنب آتحتآعنوانآبیهنی آ1٩٧۲آتصویبآشد؛آایهنآبیهنیه آیهكآیهتنآغیرالهزامآدو اسهتآوا زشآطقهوقرآ
یعههداتآ اآندا م،آایهم خصوصآتأثیراینآبیهنی آب آجر تآیرآتوانآگفتآک آبیشآازیعههداتآبینآالمللرآبومهآاستآ .آ
ازیهمترینآدثه اینآبیهنی آم طقوقآبینآالمللآیحیطآزیستآ اآیرآتوانآب آایجهمآقواعدآعمویرآواصولآطقوقرآم طقهوقآ
بینآالمللآیحیطآزیستآوکمكآب آتکهیلآوتوسع آاینآ شت آاشه هآکرم.آهرچندآقبلآاز1٩٧۲آاقدایهتآپراکندهآ اآازسویآ
مولتآههآبرایآطفهظتآازیحیطآزیستآبرماشت آشدهآبومآایهآبیهنی آاسهتکهلبآ1٩٧۲آیهكآاقهدامآجهههنرآبهرایآطفهظهتآ
ازیحیطآزیستآب آشمه یرآدید .آ
مهآسهلآبعدآم سهلآ1٩۸۲آینشو جههنرآ بیعتآم یقرسهزیهنآیللآیتحهدآبه آتصهویبآکشهو ههآ سهید.آینشهو جههنرآ
بیعت؛آینشو یآاستآک آهمهنندآبیهنی آاستکهلبآ1٩٧۲آغیرالزامآدو بومهآاست.آثهنیه:آترجیحآمهندهآعرفآهههیآپراکنهدهآ
طقوقآبینآالمللآیحیطآزیستآاستآ .آ
ج-آاز1٩٩۲آتهب آطهل:آبیستآسهلآبعدآازاعالیی آاستکهلب،آسویینآیتنآطقوقرآغیرالزامآدو آکه آم توسهع آطقهوقآبهینآ
المللآیحیطآزیستآتأثیرب آسزایآماشت،آتحتآعنوانآبیهنی آ یوآتهی آوتنظهیبآوتصهویبآگرمیهد.آم اعالییه آ یویسهأل آ
توسع آپهیدا آب آعنوانآیكآنطق آطقوقرآجدیدآازقبیلآاصولآپیشگیری،آاطتیه ر،آجلوگیری،آاصلآتوسع آپهیدا آوغیره،آ
یطرحآوب آییهنآدیدهآاستآ .آ
ازسهلآ1٩٩۲آب آبعدآکنوانسیونآههیآبینآالمللرآیهمرآم طقوقآبینآالمللآب آوجومآدیهدآکه آیهرآتهوانآبه آکنوانسهیونآ
تغییراتآدبآوهواآیهکنوانسیونآ1٩٩٧آسهزیهنآیللآیتحدآم خصوصآبههرهآبهرما یآازدبراهه آهههآو اهآهههآبهینآالمللهرآ
م یقهصدآغیرآکشتیرانرآاشه هآکرمآ.آم سهلآ۲۰۰۲آیعنرآ1۰آسهلآبعدازبیهنی آ یو،آبیهنی آژوههنسهبو

آواقهعآم دفریقههیآ

جنوبرآبهتأکیدآبراصولآیطرحآشدهآم بیهنی آ یوآصهم شد.آ(یحمدصهبرآانسهندوست،آ(آ:13٩۲آ16آ) آ
 -3منابع حقوق بین الملل محیط زیست
موآسندآینطق آایآم آمستآاستآک آیلهبآازآنظرآگههآههیآاکولوژیکرآاستآوآیرآتوانآانههآ اآنیهیآیفههیبآایروزآیحیطآ
زیستآب آطسهبآدو م،آاولر:آآکنوانسیونآ1٩33آلندنآ اجعآب آطفهظتآازآجهنو انآوآگیههههنآم آطیههتآهههیآ بیعهرآ
قهبلآاجراآم آافریقهیآمو انآاستعمه آیرآبهشدآک آیوجبآاطداثآپه کآههیآ بیعرآوآطفهظتآمقیقآازآنسهلآبرخهرآازآ
انواعآطیوانهتآوطشرآیرآگرممآ.آسندآموم:آآکنوانسیونآ1٩٤۰آواشنگتنآ اجعآب آطفهظتآ بیعهتآوآطیههتآوطهشآم آ
نیمکرهآغربرآاستآک آاطداثآقرقگههههآوآطفهظتآازآطیوانهتآوطشرآوآنبهتهتآوآبویشهآپرنهدگهنآیهههجرآ اآیهدآنظهرآ
قرا آیرآمهدآ .آ

٥آ

همچنینآم آبینآموآجنگآجههنر،آدلومگرآبرخرآازآ ومخهن آههآوآم آیهچ آههآبههآذکهرآعلهتآالهومگرآم آیعهههداتآم آ
خصوصآقهبلآانتقهلآبومنآالومگرآازآیرزآکشو ههآایدهآاست،آاینآکوششآههآبعدآازآجنگآجههنرآمومآبیشهترآم آا وپههآ
استمرا آیهفتآ .آ
م آنتیج آاینآکوششههآ،یبه زهآبهآدلومگرآم یهآههآم آ ولآمه آ1٩٥۰آپدیدآدیدآ.کنوانسیونآلندنآم آسهلآ1٩٥٤آ اجعآبه آ
طفهظتآم یهههآازآدلومگرآنفترآنخستینآگهمآدزیهیشرآم آاینآ استهآب آطسهبآیرآدید.آفهنآدو یآجدیهدآم آخصهوصآ
نحوهآبهرهآبرما یآازآانرژیآهست آایآینجرآب آیقر اتآبینآالمللرآبیشتریآشد.
یعههدهآ1٩63یسکوآیبنرآبرآیمنوعیتآدزیهیشآسالحآههیآهست آایآم آجوآ،یههو ایآجهووزیرآدبآازآدنآنمونه آاسهتآ
..یعههدهآمیگرآم آسهلآ 1٩6٧اجعآب آفضهیآیهو ایآجوآازآجمل آیههآوآسهیرآاجرامآاسمهنرآاعالمآیرآکنهدآویهرآگویهد:آ
مولتآههآبهیدآدزآالومگرآزیهنآدو یآک آیوجبهتآتأثیرآبرآکرهآزیینآ اآفراهبآیرآکندآیهآازآتولیهدآیهوامیآکه آبه آزیهینآ
صدی آیرآزند،آاجتنهبآکنند .آ
م آکنه آاینآتحولآته یخر،آ وی آقضهیرآمامگههههیآبینآالمللرآب آ و آتصهعدی،آاصولآپهی آایآطهکبآبهرآکهوچکترینآ
بخشآههیآطقوقآبینآالمللآیحیطآزیستآ اآ اجعآب آدلومگرآفرایرزیآبنیههنآنهههم،آاولهینآدنهههآ أیآماو یآایآاسهتآ
اجعآب آخسه ترآک آکه خهن آذوبآفلزآیسآم آسرزیینآکهنهماآب آکشهو زانآدیریکهیرآوا مآیرآسهزمآک آاعالمآیرآما م:آ
هیچآمولترآطقآندا مآازآسرزیینآخومآب آنوعرآاستفهمهآکندآوآیهآاجهزهآاستفهمهآازآانآ اآب آگون آایآبدهدآکه آم آنتیجه آ
دنآبهآنشرآگهزههیآدلومهآکنندهآبهعثآخسه اتآب آسرزیینآمولتآمیگریآکه آایهوالآاشهخهصآم آدنآقهرا آما م،آبشهومآ
م سهلآ1٩٤٩آ ایآمیوانآمامگستریآبینآالمللرآاله آم آقضی آتنگ آکو فوآاعالمآیرآکندآک :آهیچآمولتهرآم آاسهتفهمهآازآ
سرزیینآکشو آخومآطقآندا مآب آمیگرآمولتآههآصدی آوا مآکند.آبهزآاخیراآم آسههلآ1٩٩6آ ایآیشهو ترآمیهوانآبهینآ
المللرآمامگستریآوجومالزایرآهمگهنرآ اآبرایآمولتآههآب آ سمیتآیرآشنهسدآک آم آنتیج آدنآمولتآههآبهیدآتضهمینآ
کنندآک آاعمهلآانجهمآشدهآم آماخلآیحدومهآقلمروآفضهیرآدنههآنگرمم.آاینآسوابقآقضهیرآپهی آههیآاصلرآبخشآیهمهرآ
ازآطقوقآیحیطآزیستآبینآالمللآ اآتوسع آیرآمهدآک آیههنعآزیههنآ سههندنآبه آیحهیطآزیسهتآفرایهرزیآیهرآگهرممآ
(.الکسهند کیس:13۸٧،آ)1/۲٤آ آ
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 -4تعهدات دولت افغانستان درزمینه محیط زیست
الف -تعهدات محیط زیستی افغانستان براساس اسناد بین المللی
افغهنستهنآکنوانسیونآبهسلآ اجعآب آانتقهلآوآمفهعآزبهله آهههیآپرخطهرآ اآایضههءآنمهومهآآاسهتآوآم آ ونهدآالحههقآبه آ
کنوانسیونآانواعآیههجر وآکنوانسیونآ ایسرآپیرایونآبهتالقآهه،آقرا آما م.آوزا تآز اعتآوآدبیه یآیرجهعآتمههسآبهرایآ
کنوانسیونآتنوعآبیولوژیکرآیللآیتحد،آکنوانسیونآیبه زهآبهآگسترشآماین آیآصحراآوآکنوانسیونآبهینآالمللهرآتجهه تآ
انواعآیوجوماتآزندهآم آیعرضآخطر یرآبهشد .آ
افغهنستهنآیعههدهآههیآازن(کنوانسیونآویهنهآوآپرتوکولآیهنتریهل)آوآچه چوبآکنوانسیونآیللآیتحدآم آیو مآتغییرآاقلیبآ
اآنیزآب آتصویبآ سهنیدهآاستآک آیرجعآتمهسآدنآاما ەآیلرآطفهظتآیحیطآزیست یرآبهشد .آ
افغهنستهنآتهآکنونآعضوآپروتوکولآکیوتو وآیهآهبآکنوانسیونههیآیوامآکیمیههویآبه آشهمولآکنوانسهیونآهههی ”POPs
)”Stockholmوآبهسل  Baselنمرآبهشد.آاما ە ی آاینآکنوانسیونآههآشهقآوآسهنگینآاسهتآوآاما ەآیلهرآطفهظهتآ
یحیطآزیست تهآکنونآظرفیتآکهفرآبرایآپیشبرمآچنینآوظیف آیهمرآ اآندا م.آآ(برنهی آانکشهفآیلرآطفهظهتآازیحهیطآ
زیستآافغهنستهن،آ13۸٧-13٩3آکهبل.آ) آ
ب -دستورالعمل دولت افغانستان درمورد محیط زیست
تخصیصههیآبومجویآمولتآم یو مآیحیطآزیستآوآاستراتیشیآیلرآیحیطآزیسترآبهالیآبیشترآسکتو آههیآاسهتراتیشیآ
انکشهفآیلرآافغهنستهن قهبلآتطبیقآاستآوآنمرآتوانآب آ و سکتو آیستقلآبهآدنآیعهیل آنموم.آامغهمآیسههیلرآخصوصههًآ
طصولآا مینهنآم آیو مآتخصیصآبومج آههیآسهالن آبهآم آنظرآماشتآنیهزیندیآههیآیحیطآزیستآیهبآپنداشهت آیهرآ
شوم.آاختصهصآبومج آازآسویآوزا تآیهلی آوآتقهضهیآبومج آههیآوابست آب آوز اتخهن آههآبهیستآشهیلآفعهلیتآهههیآ
ینهسبآتحتآقهنونآیحیطآزیستآویهآتمویلآفعهلیتآههیآیحیطرآم آیطهبقتآبهآیسئولیتآههیآیربو آگرمم .آ
دربخ

دیگر ازبرنامه انکشاف ملی افغانستان آمده است:آ آ

یشه کتآبینآالوزا ترآبخه رآهمههنگآسهختنآ رزالعملآههیآیحیطرآیهنندآکمیت آهمههنگرآیحیطآزیسهت،آیعلویههتآ
م آیو مآ رحآینهسبآبومج آههیآسهالن آ اآبرایآوز اآفراهبآخواهدآنموم.آیكآتحلیلآم آیو مآاختصهصآبومج آهههیآ
مولترآبهیستآسهالن آازیعلویهتآاسهسرآ13۸6آدغهزآگرممآیعنرآاولینآسهلآیهلرآبعدآازآانقضهأیآقههنونآیحهیطآزیسهتآ
بمنظو آنظه تآازاختصهصآهزین آههآییهنآهم آسکتو آههآوآوزا تآههیآذیربطآبرایآفعهلیتآههیآاما هآیحهیطآزیسهتآ
صو تآگیرم ..آ
.شرکهءآبینآالمللرآهمکه انآبینآالمللرآاما هآیلرآیحیطآزیستآوآسهیرآاما اتآمولترآتجهه بآوآابتکهه اتآخهویشآ اآ
برایآطمهیتآوآاما هآیحیطآزیستآبهترآم آاختیه آمولتآافغهنستهنآقرا آمامهآاند.آپروژهآههیآذیربطآبیشترآتوج آشههنآ اآ

٧آ

م آسهطهتآاسهسرآیحیطآزیستآافغهنستهنآیهنندآتنوعآبیهلوژیکر،آتوسع آجنگالت،آاما هآتنظیبآدب،آاما هآینهبعآ بیعهر،آ
انرژیآقهبلآتجدیدآ،آیحیطآزیستآوآکههشآفقرآیعطوفآیرآما ند.آبهرطهلآتالشآههیآیشترکآتجه بآیهمرآ اآبهرایآ
اینآاستراتیشیآب آمستآدو مهآاست.آهمکه یآههیآیتداومآهمکه انآبینآالمللرآم آایرآتطبیهقآاسهتراتیشیآیلهرآیحهیطآ
زیستآبسیه آیهبآپنداشت آییشوم.آآ(برنهی آانکشهفرآیلرآطفهظتآازیحیطآزیستآافغهنستهن،آآ-13۸٧آ13٩3آ.آکهبل)

 -5ضمانت اجرای حقوق محیط زیست
الف -تعهد به اجرای اسنادبین المللی محیط زیست
اسناد فراوانی در موضوع محیط زیست به تصویب رسیده است که این اسناد را می توان در دو دسوته ی اسوناد
الزام آورو اسناد غیر الزام آور طبقه بندی کرد.آاز سوی میگر ،شنهسهیر طّقر برای انسهن م آزیین ی یحیط زیسهت
تحت عنوانآطق بر یحیط زیست سهلب،آیوضوعر است ک

ر مو مه ی گذشت ب

و واضهح و دشهکه م اسهنهم

یتعدمی م زیین ی یحیطآزیست بیهن شده است ایه اسنهمی ک بیهن کنند هآیآاین طق هسهتند ،همچهون اعالییه ی
استکهلب ،پیش رح سویین ییثهق بین المللرآطقوق همبستگر ،ینشو جههنر بیعت ،اعالیی ی یهو و  ...اگهر چه
اسنهمی هستند ک آاز اهمیت بسیه ی برخو ما ند ،ایه الزام دو نیستندآآ(ا مشیرآاییرا جمنهد،آ:3٤3آ1390آ(آآکه ایهن
خأل به تصویب مو سندینشو دفریقهیر طقوقآ ،ینطق ای الزام دو ته طدومی فع شده است اولین سندآینشهو دفریقهآ
یآطقوقآبشریصوب 3یصوب  1٩۸1است.آیهمه ی  ۲٤این ینشو آاعالم یر ما م:آکلی آی اقوام طقآما نهد از یحهیط
زیستر ضهیتآبخش و جهیع ،ینهسب برای توسع آی خوم برخو ما بهشند.
پروتکل الحهقر ب کنوانسیون دیریکهیر طقوق بشر  1٩6٩م آزیین ی طقوق اقتصهمی ،اجتمهعر و فرهنگهر یصهوب
 1٤نوایبرسهل 1٩۸۸است ک طهوی اصلر م زیین آی طقوق یحیط زیست است .م یهمه یآ 11این پروتکهل ،تحهت
عنوانآطق بر یحیط زیست سهلب،آدیده است:آآهر فرم طق ما م م یحهیط زیسهت سههلبآزنهدگر کنهد و از خهدیهت
عمویر اسهسر بهره یند گرم .آ(آیهدیآفیروزی،آ:13۸٤آ)۸۸آآمولت ههی عضو یتعهد یر شوند ک طراست ،طفهظهت
و بهبوم یحیط زیست ا ترویج آ(آا مشیرآا جمند،آ:3٤۸آآ)13٩۰آنمهیند.آشهیهن ذکر است ک م برخر از اسنهم میگهر
طقوق بشر نیز ب

و غیر یستقیب ب آاین طق اشه ه شده است،آب عنوان یثهل یهمه ی ۲٤آکنوانسهیون طقهوق کهومک،

یصوبآ ۲۰نوایبر  ، 1٩۸۰مولت هه ا یؤظف یرآنمهید ک برای طفهظت از سالیت کومکهن،آتدابیر الزم ا خصوصًه به
توج ب طوامث نهشر از دلومگرآههی یحیط زیست اتخهذآنمهیند .همچنین بند  1یهمه ی ٤آکنوانسهیون سههزیهن بهین
المللر که ( ۲٧جون )1٩۸٩م خصوص قبهیل و اقوام بویر م کشو ههی یستقل نیز ،مولهت هههی عضهو ا یلهزم به آ
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اتخهذ تدابیر ویشه برای طفهظت از یحیط زیست این اقوام یرآنمهید.آبه این طهل دن چ م شرایط طهضرآطق بر یحیط
زیست،آبرای توسع ی بیشتر  ،طقوق بین الملل نیهز ما م ،تأیید قواعد یربوط ب دن م یك سند الزام دو جههنر یهر
بهشد .آ
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبار نقض مقررات زیست محیطی بر اساس حقوق بین الملل سنتی دولت هوا
در قلمرو اوی

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

که حقوق بین الملل محیط زیست ماهیتًا این اصور سنتی را به چال

کشید زیرا بر مبنوای یافتوه هوای جدیود

محیط زیست مرز نمی پذیرد و حیطه ی صالحیت سرزمینی دولت ها را درمی نوردد .توده های هوا جریان های
اقیانوسی روداانه ها و گونه های جانداران مهاجر همگی بدون مالحظه ی مرزهای سااتگی انسان ها در حوار
حرکت و جابه جایی هستند .گرچه در ظاهر دولت ها در قلمرو اوی

دارای حق حاکمیت مطلق هستند ولوی

نظام بین المللی متشکل از کشورهای برابر ترسیم کنند ه ی چهره ای نسبی از حاکمیت کشورها است و آزادی و
استقالر هر دولت را منوط به عدم تحدید آزادی دولت های دیگر می سازد .چنهنچ از هگذ دزامی نهیحدوم م
بهر ه برما ی انحصه یآاز ینهبع بیعر توسط کشو ذی بط ،ینهفع سهیر کشو هه تحت تأثیر قهرا گیهرم ،به آکشهو
یزبو نمرآتوان م زیین آی بهره گیری از ینهبع خوم ،دزامی انحصه ی یه نهیحدوماعطه کرم.آبر این اسههس م طقهوق
بینآالملل یحیط زیست ،جلوگیری از دلومگر یو متأکید قرا گرفت و یعیه ههی جهههنر یشهترک جههت به نظهب م
دو من اعمهلر خهصآو یه یمنوع سهختن برخر فعهلیت هه اتخهذ گرمیده است.آایه این ب تنههیر کهفر نیست،آبلک یهب
ضمهنت اجرا و یکهنیسب جبرانر نقض قواعد طقوق بینآالملل یحیط زیست،آیه ب عبه ت میگر ،یسئولیت بین المللر
نهشر از نقض دن قواعد است .
البت ذکر این نکت ضرو ی است ک یوضوع یسئولیت بین المللر مولتآهه از جمل آعرص هههی طقهوق بهین الملهل
است ک ب قول دقهیآگه سیه دیهمو آیخبر اسبق کمیسیون طقوق بین الملهل ،از پیچیهدگر و ابهههم زیههمی برخهو ما
است.آاین پیچیدگرآو ابههم م زیین ی یهمر همچون طقوق بین الملل یحیط زیست ک

شهت ای جهوانآاسهت ،مو

چندان یر شوم.آ
م طهلآطهضربرایآیوا مآعدمآ عهیتآالزایهتآیحیطآزیست،آاتخهذآتصمیبآقه عآوجومنهدا مآیگریهوا میآکه آیمکهنآ
استآبهعثآفشه برعمومآشومآوانتشه بعدیآدنآطترآیوجبآدثه یعکوسآگرمم،آلذاآ اهآطلآههیآپیشهنههمیآا ا ه آشهدهآ
ازسویآمولتآههیآذیآ بطآیرآتواندسومیندآبهشد .آ
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م برخرآیوا مآیجهزاتآههیآیو مآنظرآشهیلآتعلیقآکمكآیهلغوآکمكآاز رفآبهنكآجهههنرآیهبهنهكآتوسهع آینطقه آیآ
استآبرایآمولترآک آیوجبآعدمآاعمهلآالزایهتآزیستآیحیطرآگرمیدهآاست.آهمچنینآیرآتوانآاینآتعلیهقآنسهبتآبه آ
طقرآک آمولترآدنآ اآتحصیلآکرمهآقهبلآاعملآمانست.آایهم برخرآیهوا مآاعمههلآایهنآ ویه آتهانهدازهآیآیمکهنآاسهتآ
یوجبآفراغتآدنآعضوآازالزایهتآیذکو آگرممآلذاآنبهیدآبرشدتآاینآگون آیجهزاتآههآافزوم .آ
یکرآازجهلبآترینآ اهآطلآههآم پروتکلآ1٩٩۲آینترالآب آنهمآاصالطی آکپنههکآ اجعآب آطفهظهتآالیه آازنآپهیشآبینهرآ
شدهآاستآک آیرآگویدآ:آمولترآک آبهوجومآکوششآهههیآیقتضهر،آقهم به آانجههمآالزایههتآیربو ه آنبهشهدآیهرآتوانهدآ
بهواگذا یآ سیدگرآاینآایرآب آکمیت آاجرایر،آطسنآنیتآخوم اآیبنرآبرپیرویآازیقر اتآیربو ه آنشههنآمههد.آم ایهنآ
طهلت،آدنآکمیت آپسآازگرمدو یآا العهتآویشههدات،آتالشآههیآیبنرآبرتصمیبآموستهن آدنآیوضوعآ اآب آعمهلآیهرآ
دو مآوبعداآگزا شآدنآ اآبرایآاجالسآاعضهفراهبآیرآکندآ.آاقدایهتآبعدیآیمکنآاسهتآشههیلآفهراهبآکهرمنآوسهه لآ
همکه یآبهشدآیهنندآگرمدو یآوا سهلآگزا شآیربوطآب آا العهتآخواست آشدهآ اجعآب آانتقهلآفنآدو ی،آکمكآیههلر،آ
تبهملآا العهتآودیوزش.آآ(الکسهند کیس،آترجم آیحمدطسنآطبیبر،آ:13۸٧آ6٤آ )1/آ

ب -اقدامات تقنینی دولت افغانستان درزمینه محیط زیست
چه چوبآتقنینرآترکیبآسیستبآمولتآما یآافغهنستهنآوآتخریبآینهبعآ بیعرآدن،آضرو تآتدوینآیهكآقههنونآیحهیطآ
زیستآ اآتسریعآنمومآک آاولینآسندآقهنونرآم آیو مآیحیطآزیستآم آکشو آیرآبهشهد.آایهنآقههنونآم آمسهمبرآ)۲۰۰٥آ
توسطآ یسآجمهو آته یدآوآنهفذآگرمید.آم آجریهنآ(13۸٥آ)۲۰۰6آقهنونآتوسطآشو ایآیلهرآ(ولسهرآجرگه )آته یهدآوآ
یتنآنهه رآدنآم آجنو یآ(آ)۲۰۰٧آم آجریدەآ سمرآ(آشمه هآ،٩1۲آیؤ خآ۲٥آجنو یآسهلآ،۲۰۰٧آینتشرآگرمید.آقههنونآ
یحیطآزیست یبتنرآبرآیعیه آههیآبینآالمللرآبومهآک آوضعیتآکنهونرآیحهیطآزیسهتآافغهنسهتهنآ اآشنهسهه رآوآضهمنهآ
چوکهترآ اآبرایآپیشرفتآاما هآوآکنترلآوضعآیرآنمهیدآک آب آتنظیبآیؤثریحیطآزیسترآینتجآشوم .آ
قهنونآعلفچرههیآافغهنستهنآوقهنونآجنگالتآافغهنستهنآهبآیبنهیآعملآواجرادتآنههمههآوسهزیهنآههیآیرتبطآبه آیحهیطآ
زیستآازجمل آآاما ەآیلرآطفهظتآیحیطآزیست یرآبهشد.
.اما ەآیلرآطفهظتآیحیطآزیستآآیعیه ههیآکیفیتآهواآبرایآافغهنستهنآ ا،آبرآبنیهمآمیتهآ(یعلویهت)آیوجومهآبه آشهمولآ
" اپو آتنظیبآکیفیتآهوایآکهبل"آک آتوسطآبهنكآانکشهفآدسیه رآتهی آشده،آ رحآیرآنمهید.آ آ
رآچندآسهلآدیندهآ،آچه چوبآتنظیبآیحیطآزیستآافغهنستهنآنسبتهًآتکمیلآخواهدآشد.آهرچندآک آنیلآبخه رآتطبیهقآوآ
اجرایآاینآقوانین،آیكآیدتآزیهنرآ ا،آم برآخواهدآگرفت.آیهنندآقهنونآینهبعآ بیعرآک آم آطهلتآانکشههفآقهرا ما مآوآ
وندآتطبیقآبهآاستفهمهآازآشیوەآههیآدزیهیشرآسهطویآ،آبتد یجآبراهآانداخت آخواههدآشهد.آآ(برنهیه آانکشههفآیلهرآمولهتآ

افغهنستهنآاز13۸٧آتهآ )13٩3آ
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قوانینآافغهنستهنآم زیین آیحیطآزیست،آیو میآونهقصآاستآنسبتآب آکنوانسهیونآهههیآبهینآالمللهرآم زیینه آیحهیطآ
زیست،آوم یوا میآازپدیدهآههیآدلومهآکنندهآیحیطآبهآخالءآقهنونرآیواج آهستیب،آم عملآنیزآکه ههیآجدیآم طفهظتآ
ازیحیطآزیستآصو تآنگرفت آاست؛آقوانینآویقر اتآیوجومآبیشترآب آصو تآفریولیت آوسمبولیكآاستآتههآم جههتآ
جلوگیریآازدلومگرآیحیطآزیست.

نتیجه گیری
 -1بر ترمید اگر طقوق یحیط زیست یبتنر بر ینفعت و عالیق یشترک بشریت است،آبهید گفت ک این ینفعت
م طقوق شنهخت شده برای افرام نیز ینعکس است ،لذاآتضهمی بین این مو ،م

رح و بر سر یسأل وجوم

ندا م  .عهیت جههنر طقوقآو دزامی ههی بنیهمین افرام ،جز ر از عالیق و ینهفع یشترک بشریت است .
 -۲بعدآازاعالیی ی جههنر طقوق بشر 1٩٤۸آ) و ییثهقین( ،) 1٩66آاعالیی آاستکهلبآم سههل 1٩٧۲آجهیگهههر
فیع م نظهم بین المللر ب خوم اختصهص مامآبه یحیط زیست ابط و پیوندی اسهسر برقرا کرم.آهمچنین
پیش رح سویین ییثهق بین المللر طقوق همبستگر ،ما ا بومن طقآبهر یحهیط زیسهت ا یکهر از اشهکهل
طیثیت انسهنر تلقر کرمه ک یکمل طقوق بشربرای نسل طهضر و شرط تحقق دن بهرای نسهل هههی دینهده
است.آم میگر اسنهم بینآالمللرآنیز قواعدی یشهب وجهوم ما مآازجمله آعالییه ی یهو و ینشهو جهههنر
بیعت .آ
 -3اینآایر،آ وشن است ک به ب خطر افتهمن یحیط زیست انسهن ،بدیهر ترینآو اسهسر ترین طق انسهنرآیعنر
طق طیهت ویآب یخه ره یر افتد ،ب همین خه رهر مولتر بهید طیهت اجتمهعر ا چنههن سههیهن مههد تهه
تضمینر برای طفظ یبهنرآو پهی ههی بیعر طیهت بهشد.آ از این و ،این یسأل ک یهه م قبههل نسهلآهههی
دیندهآیسئول هستیب ،م ابتدا یتوج مولت است و دن ا یلزم یرآما م ته به اتخهذ سیهسهتر م سهطح یّلهر و
بین المللر این یسئولیت ا اجهبت کند .البت م این عرص هنوز م دغهزآ اه هستیب و به وجوم تکوین قهعده
ی یو م بحث ،ته زیهن مست یهبر ب یکهنیسبآاجرایر عهم و یؤثر برای تضمین دن ،اه م ازی م پیش است .آ
 -٤مولتآافغهنستهنآبهپذیرشآبرخرآازاسنهمبینآالمللرآم زیین آیحیطآزیست،آتالشآههیآم زیینه آقهنونوگهذا یآ
انجهمآمامهآاست،آولرآاینآقوانین،آتمهمآزیین آههآویعضالتآیحیطآزیسترآ اآپوششآنمرآمههدآوبه آصهو تآ
نهقصآیرآبهشد،آم زیین آبرخرآازدلومهآکنندهآههآودلومگرآههآقهنونگذا یآصو تآنگرفت آاسهت،آم عمهلآنیهزآ
بهتوج آب آجنگآونهبسهیهنرآههیآطهکبآبرکشو م س آمه آگذشت آم جهتآبهبومآوطفهظتآازیحهیطآزیسهت،آ
یرآتوانآگفتآتهکنونآکه اسهسرآصو تآنگرفت آاست،آب آعنوانآنمون آیرآتوانآگفت:آدیوزشآیحیطآزیسهتآ
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م آنصهبآتعلیمرآکشو آب آعنوانآطیثآیكآیضمونآاجبه یآم آنظرآگرفت آنشهدهآاسهت،آبه آنسهبتآنبهومنآ
بومج آینهسبآوآتکنهلوژیآیؤثرآتحقیقهتآالزمآیحیطآزیسترآصو تآنگرفت آاست.آبرایآوقهیه آوآجلهوگیریآ
ازآعوایلآدلومهآسهزآیحیطآزیستآبرنهی آزیربنه رآمیدهآنمرآشوم.آدلومگرآهوایر،آدبهر،آیوجومیهتآوآتهراکبآ
زبهل آههیآیحیطآزیسترآب آویشهآم آشهرآکهبلآوشهرههیآبز

آکشو ،آم آافزایشآایهراضآنقهشآبه آسهزا رآ

ماشت آاست؛آبراسهسآتحقیقهتآانجهمآشده،آسهالن آهزا انآانسهنآم آنتیج آاینآدلومگرآم آافغهنسهتهنآییمیرنهد،آ
مسترسرآشهروندانآکشو آب آدبآدشهییدنرآبسیه آاندکآاستآییلیونآههآنفرآب آدبآصحرآدشهییدنرآمسترسرآ
ندا ند،آقرا آیعلویهتآینهبعآ بیعرآافغهنستهنآ(جنگلآههآوآعلفچرهه)آنسبتآاستفهمهآازآسیهسهتآهههیآتمرکهزآ
یهفت آقبلرآیو مآهجومآیرمیهنآیحلآ(قطعآبرآ وی ،آچرایآیفرط،آتعویضآا اضرآجنگلآوآعلفچرآبه آزیهینآ
ههیآز اعترآوآیقهصدآمیگر)آقرا آگرفت آوآ وآب آزوالآاستآ .آ
بیشتر جنگالت افغانستان در نتیهه عوامل مختلوف از بوین رفتوه اسوت .وبیشوتراا
دچارفرسای

و زموین هوای زراعتوی

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

به طور الزم پردااته نشده است معادن به شکل غیر قانونی توسط اشخاص غیر مسئور استخراج می شود.
م آیجموعآتدابیرآطفهظترآجهتآطفهظتآیحیطآزیستآضعیفآوآاندکآاسهت،آجهیگهههآیتخصصهینآوآکه شنهسههنآم آ
کمیت آههیآیحیطآزیسترآیدنظرآگرفت آنشدهآاست.آبرایآجلوگیریآازآانتشه آدلومگرآتهآکنهون،آیقهر هآتنظهیبآنگرمیهدهآ
است .آ
بهآم آنظرآگرفتنآوضعیتآیحیطآزیستآکشو ،آمولت،آشو اههیآیلرآوآیحلرآیشو ترآوآیحیطآزیسهتر،آکمیته آهههیآ
یحیطآزیستر،آکمیت آههیآاختصهصر،آهمکه یآم آعرص آسهخته یآوآتشکیالترآندا مآوآاقدامآینهسبآوآقنهعتآبخهشآ
برایآیقهبل آبهتخریبآوآدلومگرآیحیطآزیستآانجهمآندامهآاست .آ
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