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 اخالق زيستي، زيست بوم و ظرفيت هاي علمي كنترل مخاطرات زيست محيطي

 پزشکی -و فلوشیپ اخالق زیست PhD *دکتر عبدالحسن کاظمی

         emi1338@Gmail.comKaz     دانشگاه علوم پزشکی تبریز  پزشکی استاد دانشکده فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی ایران،

 1311 - 9979731تلفاکس: 

 

 چکیده

همه  "مادر"کره زمین ارث پیشینیان برای ما نیست؛ بلکه امانتی برای آیندگان در نزد ماست و الزم است، کره زمین را به عنوان 

خود، تنها یک کره قابل زیست در اختیار دارند و موجودات زنده پذیرفته و باور نماییم که: همه موجودات زنده برای بقا و تداوم نسل 

لذا وظیفه همگانی، توجه به کره زمین و منابع حیاتی ان به عنوان امانتی است که باید آن را برای نسل های آتی حفظ نمود. در این میان 

حفظ منابع حیاتی کره برای  Resource allocationو تخصیص منابع  Interest Conflictsحفظ تعادل مابین تعارض منافع 

ها و پروتکل ها و کنوانسیون های متعدد حفاظت از زیست بوم  برنامه زمین و پیچیدگی حاد موضوع در عرصه بین الملل، منجر به ارائه

ازنظر  کره زمین برنامه ها و پروتکل ها و کنوانسیون های متعدد حفاظت از زیست بوم و محیط زیست .ه استگردید و محیط زیست

 دارای "هر کدام از این موارد معموالو دبیرخانه  ه اند ق  بین الملل، بر مبنای ارکان فرعی ساختار سازمان ملل متحد شکل گرفتحقو

که متناسب با وظایف ذکر شده در متن برنامه ها و  اصلی می باشنددفترمنطقه ای در قاره های مختلف و بخش های کوچکتری در مقر 

بر کنترل مخاطرات محیط زیستی ناشی از فعالیت های صنعتی و بازرگانی مواد شیمیایی و ها و معاهدات پروتکل ها و کنوانسیون 

و در واقع استراتژی  دخود علم شیمی برای کنترل این مخاطرات تمرکز داردرشته های علمی و بویژه استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل 

ها و پروتکل ها و کنوانسیون ها و معاهده های متعدد حفاظت از زیست بوم و محیط  برنامه را دنبال می کند. "تبدیل تهدید به فرصت"

تعمیق و اجرای معاهدات بین المللی ناظر بر حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی اشاعه بر  )یونپ(؛ UNEP، بویژه زیست

شیمی )و در دهه های اخیر بیوتکنولوژی و یژه مختلف و بوم وهای ملی و فرامرزی با استفاده از راه حل های موجود در عل

 FAO, WHO ,IAEA ,WMO ,UNESCO,نهادهای بین المللی دیگری مانند  جلب مساعدتنانوتکنولوژی( تمرکز نموده و با 

IMO ,IPCC ,GIF ,WMFN ,IUCN,  فعالیت های مثمری برای کنترل شتاب تخریب محیط زیست و آلودگی های کره ...

با توجه به نقش دوگانه صنایع شیمیایی در آلودگی و رفع آلودگی منابع آب، خاک، اتمسفر و در نتیجه بروز  .دهندانجام می زمین 

باران های اسیدی، افت کیفیت منابع آب، آلودگی هوا، فرسایش خاک های کشاورزی، پیشروی کویرها، تهدید زیست بوم ها، 

گیاهی، کاهش تنوع زیستی، تخریب الیه ازون، گرمایش زمین، ذوب یخ های انقراض گونه های موجودات زنده، نابودی پوشش های 

گیاه، حیوان، انسان( و... میکروارگانیسم ها، قطبی، تغییرات ناهنجار اقلیمی، بروز عوارض سوء در کیفیت زندگی موجودات زنده )
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یت ها و کنترل های چند الیه برای حفاظت محیط توجه جامعه جهانی و ساختار های بین المللی ناظر به مباحث فوق، برای تحقق فعال

زیست کره زمین با بهره گیری از ظرفیت های گسترده علم شیمی برای کنترل مخاطرات و پسماندهای صنعتی، خانگی، تجاری، 

اخالق ، Bio-Ethicخدماتی و... ضروری است و اصول بنیادین اخالقی و حقوقی نیز، توجه بیش از پیش به مباحث اخالق زیستی 

 را ضروری می نماید.Environmental Law  و حقوق محیط زیست Social Ethicاجتماعی 

 ، اخالق زیستی، صنایع شیمیاییکنوانسیون هامحیط زیست، منابع حیاتی،  واژه هاي کلیدي:

 مقدمه

همه  "مادر"ت، کره زمین را به عنوان کره زمین ارث پیشینیان برای ما نیست؛ بلکه امانتی برای آیندگان در نزد ماست و الزم اس      

موجودات زنده پذیرفته و باور نماییم که: همه موجودات زنده برای بقا و تداوم نسل خود، تنها یک کره قابل زیست در اختیار دارند و 

آتی حفظ نمود. در این لذا وظیفه همگانی، توجه به کره زمین و منابع حیاتی ان به عنوان امانتی است که باید آن را برای نسل های 

برای حفظ منابع حیاتی  Resource allocationو تخصیص منابع  Interest Conflictsمیان حفظ تعادل مابین تعارض منافع 

، منجر به تنظیم و تفاهم در مورد برنامه ها، پروتکل هل و کنوانسیون های کره زمین و پیچیدگی حاد موضوع در عرصه بین الملل

برنامه محیط "های بین المللی متعددی مانند  کنوانسیونللی برای حفاظت از زیست بوم کره زمین گشته است که شامل متععد بین الم

 خصوص در Baseal بازل 27٩7 سال انسیوننوک ، Stockholm 2791 استکهلم ،)یونپ( UNEP "زیست سازمان ملل متحد

 طول در آمده به وجود خسارت برای مدنی مسئولیت 27٩7 هایسیونکنوانخطرناک،  و جامد زائد مواد مرزین برو انتقال کنترل

 حمل مدنی مورد مسئولیت در 27٩١ سال کنوانسیون داخلی، دریاهای در هاکشتی و آهنراه طریق جاده از خطرناک کاالهای حمل

 ، کنوانسیون رتردامنفتی خسارت آلودگی و مدنی مسئولیت باب در 27٩7 المللیکنوانسیون بین ،ایهسته مواد دریایی

Rotterdam آسیا جنوب محیطی زیست های همکاری ، برنامه100١روتردام -آفت کشها و شیمیایی مواد برای- 

 زیست محیط حفاظت ، پروتکل1000نایروبی  -CARTAGENAکارتاهنا  زیستی ، پروتکل ایمنیColombo  27٩0کلمبو

 الیه کاهنده مواد برای مونترال ، پروتکل2771پاریس-زدایی بیابان سیون، کنوانKuwait 2770 کویت-خشکی زاید مواد از دریایی

 Kuwait کویت-اضطراری موارد . در..و نفتی الودگی با مبارزه ای منطقه همکاری ، پروتکلMontreal 27٩9 مونترال -ازن

 روکسلب -آزاد دریاهای نفتی آلودگی ، کنوانسیونLondon 279١ لندن -آزاد دریاهای نفتی غیر آلودگی ، پروتکل279٩

Brussels 27٩7فالت در اکتشاف از ناشی دریایی الودگی ، پروتکل277٩تهران-خطرناک زائد مواد مرزی برون انتقال ، پروتکل 

 -تاالبها ، کنوانسیون27٩١بن -مهاجرت در وحشی های گونه از حفاظت کنوانسیون Kuwait 27٩7 ،CMS کویت-قاره

، Rio de Janeiro 2771 ریودوژانیو زیستی تنوع ، کنوانسیونMARPOL 279٩ کشتی مارپل از ریاد الودگی ، پروتکل2792رامسر
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که عنوان و محتوای عموم این کنوانسیون ها ارتباط ماموریت و هدف آنها با  دنمی باش و... Nagoya Protocol ناگویا پروتکل

که البته بعضی از این پروتکل ها به خاطر ماهیت  (4-1ان می دهد )صنایع شیمیایی و کنترل آالیندگی ناشی از این حوزه صنعتی را نش

  .و جامعیت محتوایی خود ارزش و اثر زیست محیطی بیشتری دارند که به عنوان مثال می توان از برنامه یونپ نام برد

ی ارکان فرعی ازنظر حقوق بین الملل، بر مبنا  United Nation Environmental Program(UNEP) یونپبرنامه      

  Biodiversityکه دارای غنی ترین تنوع زیستی Kenya و دبیرخانه آن در کشور کنیا ه استساختار سازمان ملل متحد شکل گرفت

. این نهاد دارای شش دفترمنطقه ای در قاره های مختلف و بخش های کوچکتری در مقر یونپ می می باشد، مستقر استدر جهان 

مخاطرات محیط زیستی ناشی از فعالیت های صنعتی و بازرگانی مواد شیمیایی و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل  باشد و بویژه بر کنترل

در حفاظت از اکوسیستم پیگیری می را  "تبدیل تهدید به فرصت"استراتژی ترل این مخاطرات تمرکز دارد و خود علم شیمی برای کن

 .نماید

و فرامرزی بر مبنای دیدگاهی انسانی، اخالقی و حقوقی نسبت به کلیت کره زمین و منابع حیاتی آن  د باالدستی فراملیتیاسنااین        

محیط زیست جزئی از میراث مشترک بشریت برای که معتقد است:  ه و مورد توافق و تفاهم بین المللی قرار گرفته اندارائه گردید

نجاری های زیست محیطی، با توجه به تاثیر بخشی آن بر عموم مردم تبعات سوء ناهنسل فعلی و آتی همه موجودات زنده است و 

مرزهای جغرافیایی خاص، وزن حقوقی و موقعیت مجرمانه خاص خود را دارا می باشند و پیامدهای ناگوار ناشی از  گاهاً حتی فراتر از

اه مشترک بشری را تهدید و تضییع می ناهنجاری های  زیست محیطی، نه فقط یکی از منابع حیاتی کره زمین به عنوان سکونت گ

( و موجب خسران ملل Geocideنماید بلکه گاهاً همه منابع آب، خاک، گیاه، اتمسفر و ... را بصورتی پایدار ضایع نموده )جئوساید 

یژگی مختلف، نسل های آتی و حتی حیوانات بیدفاع می گردد و بررسی اخالقی و حقوقی و جرم شناسانه این مسایل و حوادث و

  (.٩-5) های خاص خود را دارد

ی مقبول فلسفی، اخالقی، حقوقی، اجتماعی، هنجاری و حتی مذهبی و و پشتوانه ها بر مبنای دکترین فکری فوق که استدالل ها

محیطی در عدالت زیستکه به  مطرح می گردد "محیطیمحیطی و نژادپرستی زیستعدالت زیست"با عنوان  مباحثیعلمی دارد؛ 

هایی از عدالت اجتماعی حتی برای نسل های آتی و آینده تنها زیست بوم شناخته شده ای از موضوعات شامل ارزشی گستردهحوزه

های شود که علل نابرابریمی طرحمحیطی به زمانی م محیطی اشاره دارد. عدالت زیستها و اعمال زیستکهکشان؛ همراه با ارزش

های اجتماعی مانند: به کنند با نابرابریمحیطی که سالمتی انسان را تهدید می فشارهای زیستمحیطی یا  اجتماعی با شرایط زیست

عجین گردند و موجب مخاطرات بالقوه و بالفعل حاشیه راندن، استثمار، تبعیض، نژادپرستی، تبعیض جنسی و دیگر اشکال سلطه ناروا 

 .(7-20) گسترده ای شوند
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-رنگین پوست و جوامع فقیر اوج گرفت. جمعیت ان اقلیت،ه عنوان جنبشی مردمی از مردممحیطی بنگرانی برای عدالت زیست

هایی از آسیا و جزایر های بومی و آمریکاییها، آمریکاییاسپانیایی -های آفریقایی تبار، آمریکاییهای مختلفی از جمله: آمریکایی

به در دهه های گذشته های محلی خود را داشتند، تی که فرهنگهای فقیر شهری، روستایی و صنعچنین جمعیتاقیانوس آرام، هم

 نهاد سازمان های مردممحیطی های زیستگیریمحیطی و عدم مشارکت در تصمیمطور فعالی در برابر توزیع نابرابر فشارهای زیست

(NGO)  (.7-21) نده ادفاع کردتاسیس نموده و از زیست بوم کره زمین 

 UCC-CRJ (United Church of Christ- Commission for Racial Justice)رئیس  ، بن چاویس،27٩9در سال 

 ارائه کرد:  با تعریف ذیل محیطی اولین تعریف رسمی را از راشیسم زیست

محیطی... هدف قرار دادن عمدی جوامع رنگین محیطی و اجرای نابرابر قوانین و مقررات زیستتبعیض نژادی در سیاست زیست"

-ها در جوامع رنگین پوست با فرآهمهای سمی... اعالم رسمی تهدید حیات با وجود سموم و آالیندهی فراهم آوردن زبالهپوست برا

 (.2١) "محیطی.های سمی... تاریخ استثناء کردن افراد رنگین پوست برای رهبری جنبش زیستآوری زباله

شود. شکلی از اخاذی غیرقانونی، سیاسی و نظامی اعمال می محیطی توسط دولت، قانون، اقتصاد و ساختارهایراشیسم زیست 

محیطی را برای عموم پرداخت کنند. مسئله این است که چه های گزاف منافع زیستکند که هزینهمردم رنگین پوست را مجبور می

 (.21) شود؟مند میمحیطی و صنعتی بهرههای رایج زیستکند و چه کسی از سیاستکسی پرداخت می

، Cerrelle ی کرلمحیطی هدف قرار داده بود، گزارش مؤسسه ها که مذهب را برای تبعیض زیستترین مثالی از مهمیک

ای با ظرفیت کمی برای مخالفت اظهار داشت که جامعه 27٩1شرکت روابط عمومی دولت کالیفرنیا است. این گزارش در سال 

شود. شناسایی محیطی محسوب میعلمی، بهترین محل برای فشارهای زیستهای شناسی و دیگر زمینههای زمیننسبت به ویژگی

 .(21) محیطی استای کاشف از تبعیض در توزیع فشارهای زیستعقیده جامعه

ها آفریقایی-، در طی تحقیقاتی استدالل کرد که چگونه آمریکاییCharles E.Cobb چارلز. ای. کووب دکتر ،27٩1در سال 

محیطی سنگینی را از جوامع سفید تقبل کنند. در مواردی از بروز مشکالت محیط شوند که فشارهای زیستیو مردم فقیر مجبور م

ی انجمن سیاه منجر به بروز تنش های های محلی مهمی مانند: کنفرانس رهبران مسیحی جنوب و کنگرهزیستی، اعتراض سازمان

 .(25) نفر گردید 500اجتماعی و سیاسی و دستگیری حدود 

المللی کشوری نشده، بلکه موجب های نژادی نه تنها موجب مطرح شدن مسئولیت بینوند این کشورها نسبت به برخی اقلیتر

در حالی که مفهوم مشارکت عمومی شود. محیطی دیده نمیها شده است و اثری از دموکراسی زیستهای این اقلیتسرکوب جنبش

در مشارکت برای حفظ زیست  "شنیده شود و موثر و نافذ باشد. به عبارت دیگر مثالمبتنی بر این است که هر صدایی تحمل شود، 

ی قادر هستند که در اموری مختلف مداخله کنند که با سرنوشت ایشان مرتبط است. در سایه "بوم، اشخاص به لحلظ مبنایی اصالتا
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ی مورد نظر را سامان دهیم وگامی مؤثر در حوزهتوانیم مقدمات مسئولیت فردی و جمعی مشارکت مسئوالنه تمامی عامالن، می

 .(2٩) مشارکت عمومی برای حفظ زیست بوم  برداریم

محیطی را مشارکت و آگاهی اثر متقابل بر هم دارند و با هم مفهوم اصلی دموکراسی زیستاز نظر استداللی هم ثابت می شود که       

رای اجرای کارآمد بدهد و کارآمدی این تصمیمات را نیز ارتقا می ها،در تصمیمهای ذینفع چنین مشارکت تمامی گروههم سازند.می

تواند شامل: برگزاری المللی میبین گیری تصمیم یهای غیردولتی در عرصههای مشارکت سازماناز جمله راه ها حیاتی است.آن

المللی حفاظت از طبیعت بین یهای اتحادیهز ظرفیتهای عمومی در شهرهای بزرگ دنیا برای کسب نظر شهروندان، استفاده انشست

های غیردولتی، ای یا میزگردهایی باشد که نمایندگان سازمانای از فرایندهای مشورتی منطقهو ایجاد مجموعه و منابع طبیعی

 محیطایده و مکتب  دارند.ها شرکت های متنوع در آنکننده در مباحثات و اولویت دادن به امکانشهروندان و دیگر بازیگران شرکت

ها و شهروندان دموکراسی مسئولیت پذیرهای تعهدات دولت یهای تفکر دربارهبر شیوه Environmentalism گراییزیست

ویکم بیست یهای بزرگی در سدهطرفداری از محیط زیست با چالش اما در عرصه عمل و واقعگرایی، شگرفی داشته است هایثیرأت

 (.2٩) استدست به گریبان 

 بخش تجربی

-باشد. بهتر است اکثر مفاهیم زیست گراییحقوق نباید مفهوم حاکم بر محیط زیست»گوید: می( James Nikel)جیمز نیکل  

 آینده عنوان شود. هایلیت در قبال آن و تعهدات نسبت به نسلئومحیطی، احترام به طبیعت و مسمصالح زیست محیطی در چهارچوب

 زیست سودمند و مثمرثمر است. بویژه حقمحیط ترین نتایج نابودی تدریجیبعضی از جدی ق برای بررسیصحبت از حقو

یک محیط زیست امن ایفا کند و  قابل توجهی در حفاظت از منافع بشری در داشتن تواند نقشزیست امن می برخورداری از محیط

المللی محیط در رویکردهای فلسفی نسبت به حقوق بین (.22) «اط دهدبشر و محیط زیست را به یکدیگر ارتب های حقوقیجنبش

( و آلدو Racher Carson) 2های فلسفی در زمینه حفاظت از زیست بوم ها، توسط راشل کارسونپردازان پایهتئوریهزیست، 

اما  محیطی را ایجاد کردندزیست ای از اخالقرهبری شدند و متفکران بعدی در این زمینه؛ نظام پیچیده( Aldo Leopold) لئوپولد

الملل محیط زیست با توجه با اتقان و استحکام اصول اولیه مطرح شده در این زمینه، به همان ی حقوق بیناصول اخالقی هدایت کننده

 . (29) صورت اولیه باقی ماند

ست تا حدی ارزشمند است که تحت در این زمینه اولین رویکرد، رویکرد حق حاکمیت بود و مبنای آن این است که محیط زی

محیطی را در حدود قلمرو خود حفظ قلمرو حاکمیت دولت باشد. حاکمیت دولت به این معنا بود که دولت آزاد بود که منابع زیست

                                                           
1 - Racher Carson 
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قی کرده و دست نخورده باقی گذارد یا به عنوان منبع اقتصادی از آن استفاده کند. این رویکرد، هنوز هم به عنوان زیربنای اخال

 .(2٩) باشدمحیطی میالملل زیستحقوق بین

رویکرد دیگری که از جنگ جهانی دوم پدیدار شد، رویکرد حقوق بشری است. محیط زیست ارزشمند است زیرا بشر به آن 

اید باشد و بر این عقیده است که محیط زیست به خودی خود ارزش دارد و بشر نبمی Deep Greenوابسته است. اما رویکرد سوم، 

  (.27) رسد که این رویکرد در سطح جهانی انعکاس یافته استاز حدود آن تعدی کند و به نظر می

نهادگرایی نئولیبرال  مکتب بعد از پایان جنگ سرد، مکتب نهادگرایی نئولیبرال در رژیم جهانی زیست محیطی رخنه کرد.

از منظر صاحب  1.یی به وجود آمده است، به میزان الزم از بین ببردگرای زیربنایی فایدهکوشد تا دردسرهایی را که توسط فلسفهمی

های اساسی تواند چشم خود را بر حقایق جاری ببندد و نیاز دارد تا با پیگیریی جهانی در وضعیت فعلی نمینظران این دیدگاه، جامعه

یکرد با توجه به پذیرش فرایند جهانی شدن سعی دارد المللی را مرهمی باشد. این روهای موجود بینو اتخاذ راهبردهای مؤثر، بحران

های موجود یاری رساند. از های دولتی و غیردولتی و مشارکت شهروندان در حاکمیت جهانی بهره برده و به پیشبرد برنامهتا از کنش

های فراگیر، به رغم نگرانی»ی مشترک بانک جهانی و دانشگاه آکسفورد به این نکته اشاره شده است که همین روست که در مطالعه

ی ی کیفیت هوا در مراکز عمدهشواهدی دال بر تضعیف استانداردهای زیست محیطی وجود ندارد؛ در واقع، مطالعات اخیر درباره

اما گروه  ١.«ی این کشورها بهبود یافته استدهد که استانداردهای کیفیت هوا در همهگرای جدید نشان میصنعتی کشورهای جهان

 (.27) سیعی از محققین و افکار عمومی چنین گزارشاتی را بسیار خوش بینانه ارزیابی می نمایندو

از مفروضاتی در مورد ماهیت انسان و سپس نشان (، ی روابط بین المللگرایی )در عرصهشناسی واقعاز سوی دیگر، بعد هستی

 به دنبال قدرت ها برای بقای خویش ذاتاََََ. بر این اساس، دولتگیردملت نشأت می _تر در چارچوب دولتدادن آن در مقیاسی وسیع

دولت ، امکان دارد توانایی ملموسگرایی بر ترس ناشی از تهدیدات تأکید واقع اما اندها بازیگرانی منطقیآنهستند اما در عین حال 

تری، مانند محیط زیست و یا روندهای بلندمدت ک تهدیدات از درون و از فرآیندهای فراملی، مانند زوالررا برای ارزیابی و دها 

کننده، اند که محل جغرافیایی کشورها اگر نه تعیینگرایان بر این عقیدههمچنین، واقع .ی زمین محدود سازدافزایش گرمای کره

ملی تا حدود  رفتارهای سیاسی واحدهایتصمیمات و اگر  و ستآن کشورها رفتارهای سیاسیتصمیم ها و ی دست کم محدودکننده

مردان همواره باید در چارچوب عوامل ها و از جمله عوامل جغرافیایی است، پس دولتمحیطی آنزیادی حاصل شرایط زیست

   .(٩-9) محیطی به فعالیت بپردازندزیست

                                                           
2 - Nagtzaam, Gerry,  The Making of International Environmental Treaties: Neoliberal and Construtivist Analyses of 

Normative Evolution, USA, Cheltenham, 2009, P. 5. 
3 - Ibid. 
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ه فشارها و تبعیض های محیطی باعث می شود کنژادپرستی زیست  -1محیطی عدالت زیست -2البته در این میان تقابل مفاهیم 

ناروا بر کشورهای کوچک در سطح بین المللی  و اقلیت ها در سطوح ملی تحمیل شود که در مقدمه این نوشتار به این موضوع اشاره 

 محیط المللبین حقوق به تجاوزو در کنار آن  زیست حقوق محیط حفظ با رابطه در هاتدول مسئولیتشده است.همچنین 

دولت یا گروهی از دولت ها و تبعات چنین مواردی از مباحث چالش بر انگیزی است که کمابیش الینحل باقی  از جانب یک زیست

 . (2٩ -2٩) مانده است

مورد  که دولتی باید دولت، یک مسئولیت احراز برایدر صورت بروز یک تجاوز زیست محیط در هر اقلیم یا زیست بوم؛    

 استفاده، مورد مقررات .نماید المللیبین حقوق مقررات از یا تخلف تجاوز به متهم را مقابل طرف ،است شده واقع تجاوز

-کنوانسیون از ناشی یا ضوابط بر مبنای فرامرزی آلودگی از ممانعت اصل مانند، عرفی و المللیبین حقوق از ناشی است ممکن

شوند می نامیده ایپایه یا اولیه قواعد، قوانین این .دایجاد نماین را زیستمحیط خاص اصول توانندمی که، المللی باشدبین های

 در که هستند ثانویه، قواعدی قواعد مقابل در چنین،هم شودمی ایجاد مسئولیت موجب هاآن رعایت عدم و بوده آورالزام که

کند می مطرح را دولت یک یتمسئول که ایپایه قواعد .است اشاره قابل ایهپای قواعد ناشی از هاآن اعتبار و بوده قانون حکم

 آن، در زیست محیط خسارت بر ورود عدم قید که، است تعهدی و استوار باشد "الزم مراقبت عدم" یا تقصیر مبنای بر تواندمی

 قراردادهای بیشتر نماید.مسئولیت ایجاد می دعوا طرف دولت برای آن به تجاوز حالت، در این است. گرفته قرار تأکید مورد

-بین حقوق  دارد. در هر حال زیست محیط حفظ برای مساعی تشریک بر ها مبنیدولت کلی تعهدات بر تکیه یست،ز محیط

  .(10)تاس ایقواعد پایه از تریدقیق شکل یارائه جستجوی در المللی

چالش  موجه دالیل وجود دمع عدم کفایت دالیل و یا صورت در زیست محیطی به یک کشور  تجاوز انتسابدر این میان البته           

انتساب  برای آشکار موانع از یکی پیچیده تری است که در حقوق بین الملل مباحث کشداری را بدنبال می آورد که به عنوان مثال؛

و سهم هر یک از منابع در این دور یفاصله با هاایجاد آلودگی یمسئله و سازآلوده منابع تعدد ،و تجاوز به زیست بوم تخلف

 به است آمده بار به خساراتی که و آلودگی ایجاد عوامل کار طرز بین علیت یتعیین رابطه مواردی، چنین در است. جاوزت

 واقعیتی این. و باشدمی دیده خسارات رضایت دولت آلودگی، انتساب رفع برای مهم دالیل از یکی ت امانیس ممکن سادگی

بر  و کابچیکو هیدروالکتریک نیروی سه احداث با در رابطه مجارستان و چکسلواکی بین دعوی حل در نقش مهمی که است

 کنوانسیون. و البته برای مسئولیت های فرامرزی کشورهای مختلف در مخاطرات محیط زیستی (12) کرد ایفا 1 دانوب رود روی

کنوانسیون بازل،  کنوانسیون )یونپ( استکهلم، UNEP "برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد"متعددی مانند  المللیهای بین 

، ناگویا ریودوژانیو، پروتکل زیستی تنوع مارپل، کنوانسیون پروتکل ،مونترال پروتکلکارتاهنا،  زیستی رتردام، پروتکل ایمنی

  (.4-1و  11)که در مباحث پیشین این نوشتار به آن ها اشاره شد  نسیون آرسال و.... وجود داردکنوا
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 ريیجه گینت              

با توجه به ضرورت اجتناب از تخریب محیط زیست و تعادل اکولوژیکی زیست گاه همه نسل ها و موجودات زنده یعنی کره     

زمین، پرهیز از تهدید حق حیات بشریت و همه موجودات زنده، یک هنجار اساسی در مدیریت کالن بین المللی و ملی است و 

وقی و اجرایی برای رعایت آن در سطح بین المللی، قوانین داخلی و مدیریت کالنشهرها رعایت این حق و پیش بینی ضمانت های حق

 اند. اما به دلیل تغییراتران زندگی و تأمین غذا به دریاها وابستهذمیلیارد نفر در سراسر جهان، برای گ 5/١حدود  زیرا  ضرورت دارد

کاهش یافته است. از سوی  %7خی از مناطق میزان ذخایر آبزیان تا اخیر، در بر دهه هایاعمال شده از سوی بشر طی  زیست محیطی

کنند که خود استفاده می برای تامین معاش ز از منابع بیولوژیک سنتی حاصل از طبیعتودرصد جمعیت جهان هن 90دیگر در حدود 

که در حقیقاتی روشن شده است های تاما بر اساس گزارش ،است 12های قرن های طبیعی در زندگی انسانگر اهمیت چرخهنشان

رو ه ب رو گونه ای دوزیستان جهان با خطر انقراض ١/2پستانداران و  1/2های پرندگان، درصد از گونه 21 عرصه تنوع زیستی، حدود

 محیط بحران افزایش باکه زنجیره ای مخرب از پیامد های زیست محیطی را به دنبال خواهند داشت و بر همین مبناست که  هستند

 محیط از برای حفاظت را مختلفی ضوابط جهان کنار و گوشه در اساسی قوانین بیستم، نویسندگانو  نوزدهم قرون در زیست

 با جانبه، چند قراردادچند هزار  گذشته، دهه چند ظرف و اند گرفته نظر در زیست محیط به مربوط حقوق سایر یا و زیست

 WEHAB (WEHAB standsکه مجموع برنامه  تگشته اس منعقد فمختل کشورهای توسط زیست از محیط حمایت هدف

for Water, Energy, Health, Agriculture and Biodiversity) ( 1١ناظر به همین مباحث می باشد.) 

 خطرات متضمن که زیست محیط تخریب عدم یهبر وظیف مورد، چند درنیز  المللیبین قضایی محاکم از صادره آرای             

 آورالزام مشخص، قواعد. گذارندمی صحه عرفی المللبین حقوقدر  شده شناختهی قاعده یک عنوان به است، محیطی جانی و

 در و زیست محیط مدت دراز شدید و گسترده، تخریب باعث احیاناََََ که است اقداماتی عرفی، مانع المللبین حقوق جهانی و

طبیعت  اهمیت به توجه با ترتیب همین. سازدمی محروم زندگی از را هاآن یا شودمی مردم و حیات سالمت بر آسیب نتیجه

 متصور نیز حقوق اعمال فقدان آن در که شده وضع یقاعده ترینعنوان مهم به حیات حق گرفتن نظر در با و زندگی برای

 حقوق در اساسی هنجار یکها ابری انسانو اجتناب از نژاد پرستی و توجه اساسی به بر  زیست محیط تخریب از اجتناب. باشدنمی

-بین زیست، حقوق محیط حقوق انسان، سالمت و امنیت حق حیات بر متکی ممنوعیت، این .شودمی  محسوب الملل عرفیبین

 و داخل در هم ممنوعیت مذکور چنینهم و داخلی قوانین تصویب در که ها استدولت روشن یرویه و دوستانه بشر المللی

 .(11) شوداعمال می ملی مرزهای  از ارجخ در هم

 اجرا جهت در المللی، همگیبین هایدیوان توسط شده اتخاذ و تصمیمات جانبه چند یا دو قراردادهای ها،دولت عملکرد

 قابل تعداد و عرفی المللیحقوق بینی قاعده این وجود بر دلیل ترینکننده قانع ،واقع در .است مؤثر ،فوق گیرینتیجه نمودن
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 تدابیر اتخاذ به را هادولت یا تخلف شناخته را زیست محیط تخریب گوناگون انواع که جانبه است، چند اسناد از توجهی

 . (15) داردمی ملزم خاص موارد در زیست محیط حفاظت از برای عملی

 بخش نتیجه زیرا، .باشدزیست می طمحی برای آور زیان اعمال جبران برای ابزار کافی فاقد الملل،بین قوانین ،وجود این با

-نقض و کنندگانآلوده که درحالی .المللی استبین همکاری مستلزم ها،آن جهانی ماهیت به لحاظ زیست محیط قواعد بودن

را  هاآن تالش که شوندمی موفق اکثراََََ ای،منطقه یا نهادهای هادولت بین موجود ناهماهنگی علتبه  زیست، کنندگان محیط

 که چند جانبه هایعهدنامه از شماریانگشت تعداد استثنای به. سازند مواجه مشکل با زیست محیط قوانین اجرای یبرا

 یا نظارت حق با اجباری یا صالحیت با قضائی یمحکمه هیچ اند،نموده محیطی تعیینزیست تخلفات بر نظارت برای نهادهایی

 المللیبین دیوان چند هر همین عنوان، به و است نشده تشکیل زیست، محیط یالمللحقوق بین تحول به رو قواعد اجرای مجوز

 را دعوایی هیچ گذشته سال چهل ظرف در  عمل اما دارد، صالحیت زیستی محیط اختالفات به برای رسیدگی الهه دادگستری

یا   هاشرکت و افراد و است اهدولت دعاوی به محدود صالحیت  آن اینکه ضمن. است نداده قرار حکم مورد این  زمینه در

 . (15-19) نیستند دارا را مذکور نزد  دیوان دعوی طرح اهلیت غیردولتی هایسازمان دیگر

 به رسمیت عرفی المللبین حقوق از تخلف یک عنوان به به تدریج زیست، محیط المللیبین یا وسیع تخریب یمسأله

 المللیبین قواعد و اصول برای اجرای هاییمکانیسم جانبه، چند و جانبه دو ایهاز عهدنامه تعدادی در اکنون .است شده شناخته

 پا بشر، اساسی حقوق بر مؤثر زیستی محیط از مخارج ناشی خسارت جبران برای آمریکا و اروپا و محاکم است شده بینیپیش

 .کامالََََ مشهود است "زیستی محیط جرائم مناسب برخورد برای المللیبین مرجع یک فقدان همه، این با .اندگذارده به عرصه

 یک ت. ایجاداس نداشته مناسبی عضو، کارآیی هایدولت به آن صالحیت بودن محدود به توجه دادگستری با المللیبین دیوان

رآمد کا هایمکانیسم به دسترسی و بخشیده تحکیم را المللیبین زیست محیط از حمایتی انگیزه مسلماََََالمللی بین  دادگاه

 (.15-19) داد خواهد افزایش جهانی سطح در را قضائی

 آن موجب به که است متمرکز  بوده بشر ابنای نیازهای روی بر زیست عرفی  محیط حقوق که است این توجه قابل ینکته

 برای ضرورتی  است بلکه، نیست هدف یک خود خودی طبیعی  به منابع حفاظت. گیردمی قرار این  حمایت کانون در بشر

 محیط حقوق و زیست محیط که  حفاظت است آن مفهوم این ینتیجه .انسان از  حیات حمایت بزار  از حفاظت تضمین

 روش آن، مقابل مفهوم .دهندقرار  می شناسایی مورد است، مربوط بشر به سعادت اََََمستقیم که را هاییهدف الملل،زیست  بین

استدالل می  انسان وجود از نظر صرفبا  است که طبیعتاصالت  بر مبتنی ایهعقید که است (Eco-Centric سنتریک اکو)

 قابل ،هاانسان سودآوری برای گونه هر از نظر صرف طبیعت و اجزای آنبنابراین دارد  و خود خودی به ارزشی  طبیعت نماید که 

 سازمان  ملل عمومی مجمع تصویب به 27٩1 در  سال که است طبیعت برای جهانی منشوری مفهوم  مقدمه این. است حمایت
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اصول  اما است نیافته رسمیت المللیبین زیست محیط حفاظت برای اصولی به  عنوان هنوز تلقی طرز این که، چند هر رسید

و حقوق  Social Ethic، اخالق اجتماعی Bio-Ethicبنیادین اخالقی و حقوقی نیز، توجه بیش از پیش به مباحث اخالق زیستی 

 .(1٩) را در شرایط فعلی کره زمین عیر قابل چشم پوشی نموده استEnvironmental Law زیست محیط 
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Modern industrial activity, climate control by the powerful states, modern warfare 

techniques, the war that we are witnessing in the world and racist toward some nationalities and 

religions can have a significant impact on the international environment and lead to damage or 

cross-border environmental hazards, particularly for developing countries and cause the 

international responsibility  of states.  

Crimes against the environment refer to measures which, under certain conditions, derived 

from contamination or loss of or damage to the environmental aspects. The absence of specific 

international court of environmental crimes, engulfed the international responsibility in cool fog. 

States just with planning and legislation can be achieved to their objectives and protect the 

common heritage of mankind and equality. On the other hand, the domestic courts due to the 

high volume of cases, do not prioritize or easily aside the environmental cases. 

In the meantime, what seem important, are equal access of all to a healthy environment, 

awareness and empowerment of persons, justice and environmental democracy. If all states pay 

attention to this important issue in their commitment; actually, protect of humanity and equality 

of all human beings. 

States cooperation without discrimination and pay attention to environmental situation of 

developing countries, the implementation of new policies in this regard, bilateral or multilateral 

agreements on equal terms and the role of the United Nations and other international 

organizations such as UNEP ,FAO, WHO ,IAEA ,WMO ,UNESCO IMO ,IPCC ,GIF ,WMFN 

,IUCN,…  could be effective in states accountability in crimes environmental. 

Keywords: Environmental crimes, International responsibility of states, Equality, Justice 
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