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 چکیده

- لملل محیط زیست بر ژایه حقوق گرم مای  یر  حقوق بین واس شکل

 1972باشد. بنابر ین، ژو شش حاضر با شدف برروی گفوذ بیاگیه  واتکهلم 
موزش   گهادینه شدن  صول   مفاشیم حاکم بر محایط زیسات   بر ر گد آ

 تحلیلاای  گجااام شااد._بااه ر ش  وااناد    درقالااب ژااو شش توصاایفی
کنفر گس وازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست  گسااگی، باه عناو ن    

ست، برآمده  ز  لمللى محیط زی  لین کنفر گس عمده در زمینه مسائل بین
 لمللاى در دشاه   ر مورد محیط زیست بینشاى جهاگى درشد وریع آ اشی

باشد. باتوجه به  ین که واند ژایااگی  یان کنفار گس در ردیاف      می 1960
 ل مطرح  وت که آیا  یان بیاگیاه در   ؤ وناد غیر لز م آ ر جا  د رد،  ین و

  گهادینه شدن حقوق محیط زیسات گافاذ باوده  وات؟ در      ر گد آموزش
آ ر در چاه بیشاتر  واناد غیر لاز م    دلیل ضر رت تبیین شره شمین ر وتا ب

حقوق بین  لملل محیط زیست، گسبت به مطال ه   برروی  وناد   مناابع  
بیاگیه باه عناو ن   شا گشان د د که  ین ثر  ز  ین بیاگیه  قد م شد. بررویأمت

گقطه عطفی در فر یند آماوزش   تووا ه حقاوق محایط زیسات باا باه        
ست والم،  رتباط تنراتناگ  رومیت شناختن حق برخورد ر   ز محیط زی

   حقوق بنیادین بشر ر  مورد توجاه قار رد ده  وات    میان محیط زیست  
  صند ق محایط   1 لمللی، شمچون یوگپبا ژیشنهاد تشکیل گهادشا  بین

تووا ه وااختار       شا  جهاگی در زمینهبه ر گد شمکار  جهاگی زیست
 صاول     آ ر حیط زیست  گساجام بخشایده   باا  ارد    م آموزش حقوق

در یک متن حقوقی غیر لز م آ ر، زمیناه تجلای   تصاویب     عرفیمفاشیم 
 ده  وت.آن ر  در  وناد  لز م آ ر ب د  فر شم آ ر

  ،  محایط زیسات، آماوزش،  صاول،    1972بیاگیه  وتکهلم :  واژگانکلید
 مفاشیم، حقوق بین  لملل. 

 

Abstract 

The basis of the formation of international environmental 

law is based on soft law. Therefore, the present study aimed 

to investigate the influence of the 1972 Stockholm Declara-

tion on the process of teaching and institutionalization of the 

principles and concepts governing the environment by doc-

umentary method and as a descriptive-analytical research. 

The United Nations Conference on the Human Environ-

ment, as the first major conference on international envi-

ronmental issues, stems from the rapid growth of global 

awareness of the international environment in the 1960s. 

Given the fact that the final document of this conference is 

in the category of non-binding documents, it is questionable 

whether this statement was valid in the process of education 

and the institutionalization of environmental rights. In this 

regard, due to the necessity of explaining more non-binding 

documents in international environmental law, it was at-

tempted to study the documents and resources affected by 

the statement. Studies have shown that this statement, as a 

milestone in the process of education and development of 

environmental rights, recognizes the right to a healthy envi-

ronment, has drawn close attention to the environment and 

fundamental human rights, and proposes the formation of 

international institutions , Such as UNEP and the Global 

Environment Facility, have integrated the process of global 

cooperation in the field of structural development and edu-

cation of environmental rights, and by collecting common 

principles and concepts in a non-binding legal text, it's man-

ifestation and ratification in the next binding documents Has 

provided. 
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مقدمه
 لمللای ظهاور ژیاد     شا  بینکه م اشد ت   کنو گسیون 19 ز قرن 
-کنند آشسته آشسته شاشد توجه به رعایت  صاول   چاارچوب  می

-شا  زیست محیطی در قالب  وتاگد ردشا   بتادریج  یز شاا مای   

باشیم. حقوق بین  لملل که با شدف تنریم ر بطه میاان باازیرر ن   
ذ شته یکی  ز توجهات جد  خود ر  حوزه بین  لملل ژا به عرصه  

به مقوله محیط زیست ووق د ده    ز  یان مقولاه تحات عناو ن     
کند تا بتو گد زیسات بشار     لملل محیط زیست یاد میحقوق بین

که به گوعی با زیست  یاشی، جاگور    حتی زیست جماد  ژیوگد 
گا سستنی د رد، حفظ   حر وت گماید. محیط زیست چه درحاوزه  

 لمللی   جهاگی  ره تنراتنری با زیسات    چه در حوزه بینملی   
به شر گد زه که ماورد ت ارض   تخریاب قار ر      .حیات بشر  د رد

شاا باه   گمایاد. د لات   یرد  د مه زیست بشر  ر  دچار  ختالل می
دالیل فر   گی متأوفاگه چناگکه بایاد گسابت باه مر عاات محایط      

تبع جهاگی شادن رخ د ده   گد    تفاقاتی که به زیست توجه گکرده
 لملل محایط زیسات ژاس  ز  بار ز      وت باعث  ردیده حقوق بین

 لملال   جود به ورعت تحول یافته   در ر  بط حقوقی حوزه باین 
(.  قوع حو دث گا و ر  شمچون Jalalian, 2016گهادینه شود )

- ز یک طارف کاه ضار رت قاعاده     1حادثه کشتی تور  کاگیون

د د    ز وو  دیرر، میل  مات ر  ششد ر میمندواز  رفتارشا    قد
به د شتن محیط زیست والم   ژیشریر   ز تخریب   گابود  آن، 

 لمللی ر  به ومت   واو  تاد ین   تصاویب     عضا  جام ه بین
گماود   موجباات تاد ین       وناد حقوقی در  ین زمینه تشویق می
ب ااد  آ ر زیست محیطای، در    سترش  صول   قو عد حقوقی  لز م

 ,Molaeeآ رد ) لمللای ر  فار شم مای   ملای، منطقاه      باین   

کنو گسایون     100واال باالب بار     50(   در عمر کمتر  ز 2009
 لملال محایط زیسات کاه     م اشده تخصصی در حوزه حقوق باین 

باشند، تد ین  ردیاده  وات      فر تر میعمدتاً  ز محلی   منطقه
(Jalalian, 2016). شااا   خیاار حقااوق   ز شمااین ر  در وااال

 لملل محیط زیست به عنو ن بخشی  ز گرم عماومی  جتمااع    بین
 لمللی مورد توجه قر ر  رفته  وات   باا طارح دوتروای باه       بین

محیط زیست والم به عنو ن یک حق بشر  در بیاگیاه  واتکهلم   
،  ین مساله  ز  شمیت خاصی برخورد ر شده  وت. شمچنین 21972

محیط زیسات، ت هاد ت   مسائولیت    موضوعات مرتبط با آلود ی 
کشورشا، تلقی محیط زیست به عنو ن میر ث مشاترک بشاریت  
مسائلی  ز  ین قبیل باعث شد تا کشورشا، به عنو ن   ض ان  صلی 

 لمللی  ام   لمللی، با شمکار  دیرر بازیرر ن بین قو عد حقوق بین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Torry Canyon

2. Stockholm Declaration (1972)

مناد وااختن رفتاار کشاورشا       شا  مؤثر  ر  در خصوص قاعده
 لمللی در حاوزه محایط زیسات برد رگاد   باه       ر بازیرر ن بیندیر

حقاوق  » لملال  ر یشای باا عناو ن      شمین ر   ز دل حقاوق باین  
ژدید آمده  وات   باه طاور کلای  یان      «  لملل محیط زیست بین

فرضیه  جود د رد کاه  یان رشاته  ز حقاوق،  ز زماان کنفار گس       
هلم ،  واتک 3وازمان ملل متحاد درباارۀ  گساان   محایط زیسات     

تو گسته  وت به جایراه ف لی خود برود   بیاگیه  واتکهلم   1972
 لمللای باه مساائل    به عنو ن   لین گقطه عطف توجه باین  1972

محیط زیست در  و ت جهاگی، ژایه    وااس صاد ر بسایار   ز    
 یر  شا  کنو گسیون شا  حا    صول   مفاشیم   شکلقط نامه

ز م آ ر حاکم بار محایط زیسات      آموزش قو عد  لز م آ ر   غیر ل
-یکی  ز منابع مهم در حقوق بین 4با  جود  ینکه حقوق گرم  وت.

در میان حقوقاد گان  ز گرار  ثار     لملل محیط زیست می باشد  ما 
 لملال  ز  حقوقی   میز ن گفوذ آن، ماشیت تب یت تاب ان حقوق بین

ت   قو عد مذکور   د منه قابلیت  وتناد، بسیار ماورد  خاتالف  وا   
آ ر در حوزه محایط  بیاگیه  وتکهلم گیز به عنو ن یک وند غیر لز م

زیست  ز  ین قاعده مستثنی گمی باشد    ین وؤ ل مطارح  وات   
در تووا ه وااختار ، آماوزش  1972که گفاوذ بیاگیاه  واتکهلم   

گهادینه شدن حقوق بین  لملل محیط زیست چروگه بوده  وت؟
دف توضایح   تبیاین   با شدر  ین چارچوب در ژو شش حاضر 

به آ ر به عنو ن یک وند غیر  لز م1972 ب اد گفوذ بیاگیه  وتکهلم 
 لملال محایط زیسات، تبیاین     برروی ژیشینه تاریخی حقوق باین 

 لملال، توصایف    رزیاابی       در حقوق باین جایراه منابع توصیه
کارکردشا  بیاگیه در تووا ه وااختار ، گهادیناه شادن  صاول  

ش محیط زیست ژرد خته شده  وت. مفاشیم   آموز

 روش شناسی پژوهش
باشد   در  اردآ ر   تحلیلی می _ژو شش حاضر  ز گوع توصیفی 
 وناد   وتفاده شده  وات کاه    _    طالعات  ز ر ش کتابخاگه

تحلیلی ر  می تو ن  _باشد. ژو شش توصیفی شیوه    مرووم می
آغااز   باه   به صورت یک ژیووتار در گرر  رفت که باا توصایف   

 گجامد. ماشیت ژو شش کیفای    ز  تحلیل   در گهایت  وتنتاج می
گوع تحقیقاات بنیاادین  وات   بار   ژاواخرویی باه واؤ الت

- وگه د ده کمی  ردآ ر  گشده  وت   بار   جماع  ژو شش شیچ

آ ر   طالعات با توجه به مسأله ژو شش، منابع شناوایی  ردیاد  
ط باا مسااله ژاو شش یادد شات       با مطال ه دقیق  ز گکات مارتب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3.The United Nations Conference on the Human Envi-

ronment -1972 

4.Soft law
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شا، تجزیاه   تحلیال  شا، یافتهبرد ر    ژس  ز بازبینی یادد شت
  یر  صورت  رفته  وت.در گهایت گتیجه

 های پژوهشیافته
 الملل محیط زیستپیشینه تاریخی حقوق بین

    ز قو عد عرفی  لملل محیط زیست به عنو ن ولسلهحقوق بین
شاا   تارین شااخه   ز جدیدترین    ساترده   لمللی  قر رد د  بین

 لملل عمومی  وت که جهت تنریم ر  بط تاب ان حقوق حقوق بین
  لملل در زمینه حفاظت  ز محایط زیسات  یجااد شاده  وات     بین
(Jalalian, 2016) .لملال محایط زیسات در    توو ه حقوق بین 

شاا   شا   خیر بیش  ز شر چیز مبتنی بار گیازشاا   ضار رت   دشه
 محیطی بشر بوده  وات    خطارشاا  د گشامند ن   فشاار    زیست

شا ر    د ر کرده  وت تا گسابت باه    لمللی، د لت فکار عمومی بین
حفاظت  ز محیط زیست جهااگی باا مسائولیت بیشاتر  برخاورد      
گمایند. در  ین ر وتا، تد ین  بز رشا  حقوقی  لز م آ ر   غیر لاز م  

در  1970 ز دشاه  آ ر درخصوص حفاظت جهااگی محایط زیسات    
(. Poorhashemi et al., 2014حقوق بین  لملل آغاز  ردید )

برخورد ر   ز محیط زیسات واالم،  مار زه  ز حقاوقی         وتفاده
 وت که در قالب گسل ووم حقوق بشر تجلی یافته  وت   تحقق 
آن وود شمران   گقض آن زیاان شمراان ر  باه دگباال خو شاد      

 وت  لملل تالش کردهحقوق بین(. Lotfi et al., 2011) د شت
شاا ر  ژایبناد باه     لمللای، د لات  تد ین قو گین   مقرر ت باین  تا با

 لمللی کردن  بین»زیست گماید. در شمین ر وتا  حفاظت  ز محیط
تو ن به عنو ن یک رشیافت گوین در ر  می «حفاظت محیط زیست

تی  لملل م اصر به شمار آ رد. آغاز گهضت محیط زیسا حقوق بین
 ,Taghizadeh Ansariدر گرر  رفات )  1960ر  باید  ز دشه 

ف الیات شاایی ژر کناده در  یان      1926  ر چه  ز واال  ،  (2005
(. د گشامند ن حقاوق،   Aghaei, 1996زمینه  جود د شته  وت )

چهاار د ره   وه یا ویر تحول حقوق بین  لملل محیط زیست ر  به
شاا   خیار  یان د ره   در حالت( که Peter, 2015) کنندتقسیم می

، مقطااع مااابین 1972شااامل د ره قباال  ز کنفاار گس  وااتکهلم  
،   د ره کنفر گس 1992تا کنفر گس ریو  1972کنفر گس  وتکهلم

  در گهایت  ز کنفر گس ریو تاا   11992محیط زیست   توو ه ریو 
باشد. د ره   ل  ز گیمه د م قرن شیجدشم می 220کنفر گس ریو + 
شا  عمدتاً د جاگبه در زمینه مااشیریر    مناابع   با تد ین قر رد د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.United Nations Conference on Environment & Devel-

opment. Rio de Janerio, 1992 

2.United Nations Conference on Sustainable Development

. Rio de Janeiro 2012 

شاا  ز  جاگد ر دریایی آغاز  ردید   با  سترش آن باه واایر زمیناه   
شا   یااشی   جااگور  گاادر   در حاال     جمله حیات  حش،  وگه

تارین   گقر ض  ز    یل قرن بیستم   رد مرحله جدید  شاد. مهام  
د ت هااد ت    بااودن    یجااا یو اای  یاان د ره تاااریخی، منطقااه

شا بر   حفاظت  ز یاک منطقاه خااص باه     قر رد د  میان د لت
ر د.  ین ر گد  د مه د شت تاا  یان کاه در دشاه شصات      شمار می

)جنبش زگاان،   شا  د گشجوییمیالد  که م ر ف به دشه جنبش
شا  مربوطه ر  جنبش وبزشا   جنبش ژست مدرگیسم( بود، د لت

گماود. کنفار گس  واتکهلم      د ر به بر ز ر  کنفر گس  واتکهلم  
به عنو ن   لین گقطاه عطاف در فر یناد تاد ین   تووا ه       1972

حقوق بین  لملل محایط زیسات باا باه روامیت شاناختن حاق
برخورد ر   ز محیط زیست والم به عنو ن یکی  ز حقوق  واوی 

توو ه با محیط زیست ر  ماورد توجاه    میان بشر،  رتباط تنراتنگ
 لملل محیط زیست که با آغاز ه حقوق بینقر رد د. د ره ووم توو 
شمر ه  وت ر   1992زیست   توو ه ریو بر ز ر  کنفر گس محیط

گرر ،  صالحات   ظهور  ختالفات گرر ، جامعتو ن د ره   قعمی
کشورشا  مختلف جهان در زمینه محایط زیسات گامیاد. در  یان     

  لمللای در چاارچوب  د ره قو عد   مقرر ت زیسات محیطای باین   
مفهوم توو ه ژاید ر، تکامل یافته   در مو رد الزم  صاالح  ردیاد   
تا با   ق یات جهاگی شماشنری د شته   در عمل قابل  جار  باشاد.   

 لمللای  به عنو ن یک برگامه  قد م بین 21در  ین د ره، دوتور کار 
مورد  وتقبال ت د د زیاد   ز کشورشا قر ر  رفت   ماو رد   ز آن  

-د ره چهارم توو ه حقوق بین ی کشورشا   رد شد.در قو گین د خل

آغااز   1992 لملل محیط زیست که  ز ژایان کنفر گس ور ن زمین 
یابد، با بر ز ر  کنفر گس تووا ه   د مه می 20  تا کنفر گس ریو+

چهارمین بیاگیه   ماتن غیر لاز م آ ر    2002 ژاید ر در ژ شاگسبورگ
در برزیال   20ریاو+  حقوقی به تصویب روید. بر ز ر  کنفار گس 

وااکو  ژرتااابی بااه واامت تثبیاات   ژایااد ر  در زمینااه توواا ه 
باشاد.  ز دواتا ردشا     قتصاد ،  جتماعی   زیست محیطی مای 

  « منشاور جاامع تووا ه ژایاد ر    » ، تصاویب   20کنفر گس ریاو+ 
در دشم 3«خو شیم    که ما میآینده» تد ین وند  تحت عنو ن

(. Poorhashemi & Arghand, 2013 وات )  2012ژ گویه 
ترین توجهات در زمینه حقوق شمان  وگه که مالحره  ردید مهم

شاا   شاا   کنو گسایون   لملل محیط زیست در قالب کنفار گس بین
   گمود د شته  وت    گسان ژار رده شاده در    لمللی   منطقهبین

د مان طبی ت، ژس  ز طی د ر ن متنوع  رتباطش با محیط زیست، 
ب مجامع   تجم ات د لتی   غیرد لتی باه آن گقطاه    ینک در قال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. The Future We Want
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رویده  وت که بر   حفظ محیط زیستش قو عد  ر  بنا گهااده    
خود ر  ملزم به رعایت آن بد گد چر  که حقوق بین  لملال محایط   

 زیست،  بز ر مهمی بر   گرارت   مدیریت توو ه ژاید ر  وت.
ت شاا  زیسا  شا  عماومی گسابت باه بحار ن     مر زه آ اشی

شاا  باین  لمللای تووا ه یافتاه        محیطی با آموزش   شمکار 
گررش مشترک در خصوص جلو یر   ز خسار ت زیست محیطی 

شاا    فار د     حق به د شتن محیط زیسات واالم در باین د لات    
باه   (.Jalalian & Najafi Asfad, 2012)  رددمشاشده می

سیار  مند   ز محیط زیست والم به  ویله ب گحو  که حق بهره
 لمللی   کشورشا  جهان به روامیت شاناخته    شا  بین ز وازمان

 لمللی   قاو گین  واوای کشاورشا،     شده   در ت د د   ز  وناد بین
(. در Kiss  et al., 2002 گاد. )   ین حق ر  به روامیت شاناخته  

خاطر گشاان کارده   (1993)  1کافر - وگه که  مکخاتمه شمان
ت در  ب ااد  وگاا ون در حاال     لملل محیط زیسا  وت حقوق بین

     سترش   توو ه  وت.

 

 المللای در حقوق بینجایگاه منابع توصیه

-شا   برگاماه شا، قط نامهشا،  عالمیه    ز قبیل بیاگیهمنابع توصیه

 ما فاقد  ثر حقوقی ، شا  عمل   غیره   ر چه  وناد رومی شستند
 لمللای در  ه باین شاا  بار   جام ا   آ ر بوده   صارفاً توصایه   لز م

باشاند   در  برد شته   فاقد ویستم گرارت   ضماگت  جر یای مای  
زمره حقوق گرم جا  د رگد.  رچه حقوق گرم، حقوق غیر لاز م آ ر  

شا شود   تخطی  ز  ین حقوق مسئولیت بین  لمللی د لتتلقی می
شاا آز د  عمال   تمایال بیشاتر      ر  به شمر ه گد رد  لی د لات 

 .(Poorhashemi, 2016) وگه  وناد د رگددرتصویب  ین  
ر بطه با ماشیات حقاوق گارم میاان حقوقاد گان  خاتالف        در

    ز گررشا  عمیقی  جود د رد. گرار ت موجاود طیاف  ساترده    
شا   دیرر تاب ان حقاوق  آ ر  قو عد گرم بر   د لت عتقاد به  لز م

  ثار    غیرحقاوقی باودن قو عاد     لملل    ز وویی دیرر بای بین
 ما  جاه  شاتر ک    (.Chinkin, 1989)  رددمذکور ر  شامل می

آگها قصد   ض ان مبنی بر عدم  لز م حقوقی  ز یک وو    ز وو  
ثیر عملی   ضریب گفوذ باال در رفتاار  ار ه   أدیرر برخورد ر   ز ت

(. بسیار   ز قو عاد  کاه ژایش  ز    Morth, 2004) شدف  وت
 ردید،  مار زه در زماره   اد می ین تحت عنو ن قو عد گرم  ز آگها ی

رود شوگد. به گرر میآ ر محسوب می   لز م 2قو عد حقوق وخت
با توجه به ر گد جهاگی شدن، توجه به شمکار    مشارکت بیشتر 

 لملل بیش  ز توو ه  بز ر ونتی قدرت،  عتبار در عرصه ر  بط بین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.McCaffrey 

2. Hard law 

ه حقاوق  آ رد   در  ین ر وتا توو شا ر  به شمر ه میجهاگی د لت
شاا بار     واز  د لت واس تالش بر   مکلف لملل گیز گه بربین

ژذیرش  وناد جدیدتر  لز م آ ر، بلکه چارچوب واز  بر   تووا ه  
شمکار  صورت خو شد  رفت. لذ  حقوق گرم، برگامه ماد ر  وات   

شاا  واخت باه  ر ئاه     تا دواتور ماد ر   باه جاا   عماال  لاز م      
ج  ز مشکالت جهاگی  ر یش د رد. دوتور ل ملی ر شرشا بر   خر 

یا تنها با    ین قبیل منابع که بنابر دالیل ویاوی عمدتاً به  تفاق آر
روند بیاگرر  چند رأ  ممتنع در بر بر  کثریتی قاطع به تصویب می

 لملل در برشاه زمااگی خااص       آن شستند که  عضا  جام ه بین
 حار ز چناین    گاد.     درباره موضوعی م ین به  جماع دوات یافتاه  

 لملل عنصار مااد  الزم     تفاق گرر  در میان  عضا  جام ه بین
آ ر   لمللی ر  که  ز جمله منابع  صالی    لاز م   بر    یجاد عرف بین

تاو ن آن ر  گاوعی    کند کاه مای    لملل  وت، فر شم می حقوق بین
 لملل به  تو فق ضمنی گسبت به  یجاد قو عد  جدید در حقوق بین

تاو ن  باز ر  بار       مچنین  ین قبیال مناابع ر  مای   شمار آ رد. ش 
 لملال د گسات. ممکان  وات      تد ین   توو ه تدریجی حقوق بین

ترتیب حا   ت هد ت به  صطالح  وناد  که بدین   وتدالل  ردد
تو گند  واواً حقوقی تلقی  ردگد    ز آگجاا کاه   باشند، گمیگرم می

درج در آگهاا ر  گیاز   فاقد شر  وگه  لز م حقوقی شستند، ت هد ت من
تو ن در زمره  قو عد حقوقی محساوب گماود. باا  یان  جاود      گمی

»  تو ن به  ین گکته  شاره کرد که جام اه جهااگی  ب نو ن مثال می
میثاق » ر  با شمه گرم بودن به شمر ه«  عالمیه جهاگی حقوق بشر

میثاق حقوق  قتصاد ،  جتمااعی    »  گیز « حقوق مدگی ویاوی
 گامیده  وت.« منشور حقوق بشر»  جموعاًً، م«فرشنری 

شاا باا   شا  گاب حقوق گرم آن  وت که د لات یکی  ز  یو ی
 ین  عتقاد که ت هد  به  گطباق رفتار خود با قو عد مذکور گد رگاد  

دشند   با  ین  عتقاد که شر زماان  ر ده  آن ر  مورد رعایت قر ر می
 ز  وتمر ر ژیر    د لت بر عدم تب یت  ز قاعده مذکور قر ر  رفت

 ز قاعده موجود صرفنرر خو شد گمود. شمین خصیصه حقوق گارم  
 ردد آن دوته  ز قو عاد گرمای کاه باا  قباال       وت که موجب می

 ردگد   به صورت  سترده مورد  واتفاده آگهاا   شا مو جه مید لت
 یرگد رفته رفته قابلیت تبدیل به قو عد  لز م آ ر عرفای    قر ر می
یافته ضمن م اشده ر  ژید  کنند. با  جود مطالبی که در  یا  گ کاس

آ ر عرفای   یاا   خصوص قابلیت تبدیل قو عد گرم به مقرر ت  لز م
تو ن در تاأثیر قاعاده گارم باه        تشریح  ردید لیکن گمیم اشده

عناو ن  ه جود آمده  لو به  بتکار وازمان ملل گیز  غر ق  رزیاد. با  
شاا  ب  عالمیه حقوق بشار، د لات  مثال  گدک زماگی ژس  ز تصوی
شایی  بر ز د شاتند کاه مفااد منادرج     یک به یک با صد ر  عالمیه

آ ر  عالمیه صادره به موجب قط نامه مجمع عماومی جنباه  لاز م   
شا گد شته بلکه صرفاً  ین بیاگیه  ویا   صاول آرمااگی   بر   د لت
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باه  »  گاه  « ت هد  به  ویله»بایست تحت  وت که کشورشا می
در ر ه گیل به رعایت آگها  ام برد رگد. گقل قاول ماذکور   « یجه گت

باشد شا در خصوص قو عد گرم میمبین عقیده حقوقی غالب د لت
شا   ژیشنهاد تی چناد   وگه مقرر ت بیاگرر آرمانمبنی بر آگکه  ین
ز ئلی  وت که   ر چه ممکان  وات  ز قضاا حاا    ئدر خصوص مسا

ز م آ ر بوده   بیشتر با شدف ت یین  شمیت  یوه گیز باشند  ما غیر ل
 گاد  مشی در رویدن باه  شاد ف ماورد گرار تاد ین  ردیاده      خط
(Dupuy, 1991       تا قو عد ماذکور  ز واطح قو عاد  گارم   )

 گاد، مای   غیر لز م آ ر فر تر گرفته   به قو عد  لز م آ ر تبدیل گشده
اعده  یر  قشا در تاریخ ژس  ز شکلتو گد تووط ر یه مغایر د لت

گرم مورد ت دیل، تغییر،  صالح، ترک   یا حتی گساخ قار ر  یرگاد    
(Klabbers, 1998    لذ  حقوق گرم  بز ر مناوبی  وات کاه باا .)

آ ر ر ه ر  بار   مشاارکت در جام اه    شا  غیر  لز م یجاد چارچوب
وازد. تصاویب   واناد حقاوق گارم گمایااگرر       لملل شمو ر میبین

شا   ترغیاب کشاورشا در مشاارکت    رمشا به وو  توو ه گُ ر یش
 باشد. بر   توو ه قو عد گوین می
 لملل محیط زیست  یان  وات کاه     ز خصوصیات حقوق بین

 وت. حقوقی کاه   ه واس  ین حقوق بر ژایه حقوق گرم بنا  ردید
شاا،  صاول  جر یای   .... مبتنای  ردیاده        شاا،  عالمیاه  بر بیاگیه

 عالمیه  وتکهلم    ریاو  »  ضماگت  جر   حقوقی محکمی گد رد.
 لملال  د  گموگه بارز  ز  ین دوات  واناد در حاوزه حقاوق باین     « 

 ردگاد.  واناد ماذکور زمیناه   بنیاان      محیط زیست محسوب می
وازگد.  ین  وگاه  واناد حاا      قو عد  لز م آ ر آینده ر  فر شم می

شاایی ر  جهات   ت هد ت گرم، مجموعه  وتاگد ردشا   دواتور ل مل 
 لملل محیط زیست ق رفتار کشورشا با  صول کلی حقوق بین گطبا

-گمایند در عین حال عار   ز  لز م حقوقی   فشار باین فر شم می

  ضماگت  جر   آگها، رفتار متقابال   باشند لمللی قو عد وخت می
شا    وتمر ر رعایات    ر چه با  د مه رفتار د لت باشد.شا میکشور
شا  عرفای   یاا  گ کااس آن    ا به قاعدهشا زمینه تبدیل آگهقاعده

(.  یان  واناد،   Dupuy, 1991 اردد ) ضمن م اشد ت فر شم می
 صول فلسفی دفااع  ز محایط زیسات در بر بار بو لهووای بشار       

 گاد     ر  ر  تبیین کرده   دکترین توو ه ژاید ر ر  بنا گهادهمصرف
ضمن شد یت تدریجی حقوق بین  لملل محیط زیست باه وامت   

شاا کنو گسایون   قار رد د    وخت، زمیناه وااز تصاویب ده   حقوق 
جهاگی درباره صیاگت  ز طبی ت شده  وت. فر یند تکر ر  صاول در  

 لمللای،  شا  باین  وناد شنجار بنیاد،  ر د  ین  صول درکنو گسیون
 لمللای  د د ساتر  باین     صاول در آر   د  ر     وتناد باه  یان  

تووا ه حقاوق    ر گاد شمری گشان  ز گقش کلید  حقوق گارم در  
 لملل محیط زیست د رد.  صاول حقاوق گارم محایط زیسات      بین

محصول  فاق عام  وت  کشورشا با  زینش حقاوق گارم چیاز 

 دشند.فر تر  ز گبود شر وگه ت هد  ر  مورد  قبول قر ر می

 1972کنفرانس استکهلم 

، ر ز  فتتااح   لاین کنفار گس    1972درحال حاضار ژانجم ژ ئان    
متحد در خصوص محایط زیسات  گسااگی در شاهر     وازمان ملل 

 وتکهلم که شرواله به عنو ن ر ز جهاگی محایط زیسات جشان    
 لملل محیط زیسات  شود، ورآغاز د ره مدرن حقوق بین رفته می
شود. تشکیل  ین کنفر گس ژاوخی به  فز یش خطار ت  قلمد د می

. در (Peter, 2012) زیست محیطی در وطح جهاگی بوده  وات 
دوامبر  3 تاریخ متحد در ملل وازمان  وتا مجمع عمومیشمین ر
ژیشانهاد تشاکیل یاک    2398 شماره موجب ق ط نامه ، به1968

کاه  تصویب کرد ر  زیست  گساگی محیط جهاگی درباره کنفر گس
 ، کنفر گس1972 ژ ئن 16 تا 5ب د، درطی ر زشا    وال 4 حد د

هلم،شاهر  واتک   در ماورد محایط زیسات  گسااگی     در متحد ملل
 (.Patricia & Alan, 1996ووئد تشکیل شد ) ژایتخت کشور

 کشاور  113  ز گمایند ی به گفر 6000  ز آن کنفر گس بیش در
 لمللای   باین  شاا  وازمان گمایند اگی  ز ت د د به شمین گزدیک
خبرگراار   1500   وازمان غیرد لتی 400  ز گفر گاظر  عز می 700
 کنفر گس چند وند  ین . در(Bor  et al., 1998) د شتند شرکت

ملل به بیاگیه کنفر گس تو نمی جمله  ز که روید تصویب به مهم
 حفاظت در جهت  صل 26 زیست  گساگی در محیط مورد در متحد

در توصایه  109بار   عمل مشاتمل  یک برگامه   زیست محیط  ز
محیطی با مشکالت زیست مقابله بر   تمهید ت شماشنگ مورد

 (.Stockholm Dec., 1972)  شاره کرد

تبلور اصول و مفاهیم حاکم بر محیط زیست در بیانیـه  

  1972استکهلم
آ ر در مقدماه  به عنو ن یک واند غیر لاز م   1972بیاگیه  وتکهلم 

تار   دردگیاا باا  رزش    آدمیان  ز شر چیز »  خود  ذعان گموده  وت
حیاات  با  ین ت بیر  رزشمند در مقدمه  ین بیاگیاه، بایاد   « شستند 

ترین  وشر  جود   گسان  ز شر وگه تهدید  گساگی به عنو ن بزرگ
ترین موجود دگیا بتو گد ضامن    مخاطره محفوظ بماگد تا با  رزش

دشاد. بناد      د مه    ژیشرفت خود  ،  ختر ع  کتشاف   گد ز  به تجربه
 گساان مخلاوق   شاکل دشناده     »  یک مقدمه با  شاره به  ینکاه 

، بقا  فیزیکی   رشد م ناو  جام اه   «وت...محیط زیست خود  
 گساگی ر  در فرض  جود محیط زیست والم  مکان ژاذیر د گساته   

  تنازل کیفیات محایط     .(Stockholm Dec.,para.1) وات  
  حمایات  ز   باشاد زیست یک تهدید جد  بر   بقا   گسان مای 

بهساز  محیط زیست مستقیماً  ز گیازشا  حیاتی بر   حفاظت  ز 
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مین  أ ردد تا کیفیات   شار یط آن ر  تا    گسان گاشی میزگد ی 
شا  غیرقابل  جتناب بر   مر قبت  ز کر مت  گساان    ژیش شرط

 ,pathak)و ادت   توو ه شخصیت  گسااگی ر  تضامین گمایاد    

. بر     لین بار  ین بیاگیه تو گست با صر حت بین محایط  (1992
-یجاد کند به  وگهزیست   حقوق بشر ژیوگد    رتباط گا سستنی  

   که بد ن محیط زیست والم، حقوق ژایاه بشار  مثال حاق     
( Alan  et al., 1998)حیات گیز مخد ش   متزلزل خو شد شد 

وق محیط زیست در ژی آن  وت  ین  وت که   در   قع آگچه حق
شا حق د رگد که محیط زیست آگها  ز شر یط مناواب بار      گسان

زگااد ی واا ادتمند گه تااوأم بااا  منیاات   وااالمت برخااورد ر      
(. به طور کلی  ین بیاگیه گراشی مثبات  Gormley, 1998باشد)

باه  شا   گساگی بر   گیل به توو ه د رد  ما   ر ف الیتی به ف الیت
ضرر والمت جسمی   ر  گی بشر   باعث آویب رواگی به محیط 
زیست  ز طریق آلوده کردن آب، شاو ، خااک   باه شام خاوردن      

 ,.Stockholm Dec) کناد ت ادل  کولوژیکی شود، آن ر  رد می

para.3). کید بر صل حفاظت محیط زیست به  گحا  مختلف أ  ت
د. باه  یان ترتیاب    بیاگیه می گمایا  25 24، 12، 4، 2، 1در  صول 

بیاگیه ضمن  شمیت قائل شدن   حق د دن به بشار بار    گجاام    
شا  م قوالگه باا  واتفاده  ز مناابع طبی ای  طار ف خاود،       ف الیت
شا  زیاگبار   غیرقابل جبار ن ر  رد کارده   چناین حقای     ف الیت

 بر   جو مع بشر  قائل گیست.
، در  زیسات   محایط    ز مساائل    ین بیاگیه  شاره د رد بسایار   

جم یات      رشد طبی ای   توو ه،  توو ه  ز کمی  در حال  کشورشا 
( گاشی Stockholm Dec., para. 4-5-6)   مباالتی   بی  جهل
شا گاشی  ز عدم آ ااشی  شود   بخشی  ز  ین تخریب   آلود ی می

   طااالع عمااوم گساابت بااه مسااائل زیساات محیطاای  واات     
(Stockholm Dec., para.6 یان بی  .)     اگیاه ضامن  شااره باه

شا بر     لاین باار در یاک واند زیسات محیطای،       بر بر  گسل
  تماام   توواط   مسائولیت   ر  در  ر  ژاذیرش   شدف   ین  به  دوتیابی
  در شر وطحی    مؤوسات   ذ ر ن ، ورمایه    جتماعات  شهر گد ن

فارض گماوده  وات      عمومی  شا  در تالش    مشارکت بر بر آگان
(Stockholm Dec., para.7   ضمن بیان ضار رت رعایات   )

 صااال شمکاااار    مشاااارکت در مساااائل زیسااات محیطااای 
(Stockholm Dec.,Pri.17&24)   قساامت  عراام   بااار ،

در    سااترده  محیطاای زیساات   شااا    ویاواات   قااد مات  واانرین
گهاده     محلی  ملی  شا د لت  قلمر  شر کشور ر  برد ش  محد ده
ر    صان تی     کشاورشا   .(Stockholm Dec., para.7 وت )

  در حاال   خاود   کشاورشا     باین   فاصاله   گیزملزم گموده  وت که
محیطی در کشاورشا    زیست  دشند، چر  که مسائل  ر  تقلیل  توو ه

شاود   مای   مرباوط   تکنولاوژ      تووا ه   کاردن   صن تی  م موالً به 

(Stockholm Dec.,para.4لذ   شد ف .)  یاد  محیطی با  زیست
    تووا ه   صالح   بنیاد   یید شدهأت   شد ف    شماشنری  با شمر شی
  در اردآ ر     لمللای  باین   شا  با شمکار    قتصاد    جتماع  جهاگی
   گجاام   بار     تووا ه   در حاال    ز کشاورشا    حمایات   بر    منابع

  ردد.  دگبال  محیطی  زیست  شا  مسئولیت
تا ژانجم، حاق  گساان در     در صول   ل 1972بیاگیه  وتکهلم 

برخورد ر  به شکل آز د   بر بر  ز شر یط زیست محیطی مناوب 
بر   زگد ی ر  در زمره حقاوق بنیااد   گساان قار رد ده  وات        

  زیست   بهبود محیط   کید بر مسئولیت  فر د در قبال حفظأضمن ت
-آینده به ضر رت مدیریت   برگامه  شا  حاضر   گسل  گسل  بر  

شاا  طبی ای،   بر   حفاظت  ز منابع طبی ای    کوویساتم  ریز  
تجدیاد    غیرقابال     مناابع   تجدید حیاتی  قابل  منابع   حش،  حیات

 صول ششم   در  شاره د رد.    آینده  کنوگی  شا  گسل  بر    وتفاده
  شفتم شم به گوعی خو واتار جلاو یر    توقاف  ر د شر وگاه     

حیط زیست   دریاشا  وت کاه  آلود ی بیش  ز ظرفیت مجاز به م
 لملل  یر ( در حقوق بین)ژیش به گوعی  شاره به  صل جلو یر 

ود. شا محیط زیست د رد. باتوجه به آگچه ذکار شاد مشااشده مای    
شا  منافع عمومی بشر با د  مفهوم میر ث مشترک   حقوق گسل
شاا   آینده  رتباط تنراتنگ د شته، به گحو  که حفظ حقوق گسل

 ر  حفظ منافع آگها  وت    ین منافع میر ثی  وت که  ز آینده در 
 ردد.  ما گکتاه مهام در  یان    گسل حاضر به گسل آینده منتقل می

شا  وت که با توجه به  شمیت موضوع، شنوز خو وت    ر ده د لت
در جهتی گیست که  ین موضوع به عنو ن یکی  ز  صاول حقاوق   

 & Poorhashemi)بین  لملال محایط زیسات مطارح  اردد      

Arghand, 2013).   بیاگیاه،   1گکته جالب توجه دیرر در  صال
شا  تر یجی   یاا تاد  م آژارتایاد، تب ایض      شاره به منع ویاوت

گو د ،  وت مار    دیرر  شکال ظلم   واتم   والطه خاارجی      
شاا   با موضوع مشابه، به کنار  ذ شتن ژار ژه  15 شمچنین  صل

شاوگد  وات. در   وتاگه طر حی میکه بر    وت مار   ولطه گو دژر
-ظاشر  ین یک عمل غیرعاد  در یک وند زیست محیطای مای  

شاا   ختصاصای   مهمای چاون کنو گسایون      گماید، چر  که وند
تار باه  یان      میثاقین حقوق بشر بسیارجامع 1965 تب یض گو د 

موضوعات ژرد خته  وت  ما  شاره به  ین موضوعات در  ین واند  
گکته حیاتی  ذعان د رد که مساائل زیسات    زیست محیطی به  ین

شا  صرفاً فیزیکی د رد. شمچنین شا  فر تر  ز جنبهمحیطی جنبه
ریاز  در زمیناه مساکن      گیز با مشر ط کاردن برگاماه   15 صل 

باه دوات     ثر ت ووء بر محیط زیست    جتناب  ز شهرگشینی به
 بار     جتماعی،  قتصاد    زیست محیطای  آ ردن حد کثر منافع

شمه به گوعی به مفهوم توو ه ژاید ر    قد مات ژیشریر گه ژرد خته 
 عالمیه  وتکهلم ضمن تبیین منطق حفاظت  7تا  2  صول  وت.

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alan+E.+Boyle%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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د رد  ز محیط زیست   تهدید ت خاص به محیط زیست،  عالم می
که  ز منابع طبی ی جهان، گه تنها گفات   ماو د م ادگی بلکاه باه      

 یاشاان   حیو گاات گیاز گمایناده     عنو ن گموگه شاو ، آب، زماین،   
-شا  طبی ی  وت.  ین منابع باید در خدمت باه گسال   کوویستم

(.Stockholm Dec., Pri.2) حفاظ شاوگد   شا  حال   آینده
منابع تجدید ژذیر باید تو گایی خود ر  بر   تجدید د بااره حفاظ     
 منااابع غیرقاباال تجدیااد بایااد  ز تلااف کااردن آگهااا ژرشیااز شااود 

(Stockholm Dec., Pri. 3 & 5 .)عالمیاه   20تاا   8  صول 
توو ه     رتباط آن با شا  حفاظت  ز محیط زیست وتکهلم ر ش

دشاد    بز رشاا    ر  مورد شناوایی قر ر مای   قتصاد     جتماعی
علام     تووال باه   محیطای شمچاون  شا  زیستثر در ویاوتؤم
   ر ، تبااادل   جریااان آز د گاه  طالعااات    گتقااال تجااارب  افنا 

زیسات محیطای باه گفاع عماوم جام اه        مسائل آموزش در مورد
دشد. در  ین ر بطه باید جریان آز د گاه  کید قر ر میأبشریت مورد ت

ترین  طالعات    گتقال تجربیات به منرور حل مسائل محیط تازه
زیست، تشویق   تسهیل  ردد   فنون مربوط باه محایط زیسات    

رشا  در حاال تووا ه در   باید بد ن تحمیل بار  قتصاد  بر کشاو 
 ,Poorhashemi & Arghand ختیار  ین کشورشا قر ر  یرد )

، در ر واتا   1972 ز  صول بیاگیه  وتکهلم  آخرین  ر ه .(2013
  ین بیاگیه 21 لملل بسیارجالب توجه  وت.  صل توو ه حقوق بین

-بین  واوی حقوق یک قاعده درحال حاضر به عنو ن به طورکلی

 ,.Kiss et alشاود ) مای  شاناخته  سات عرفای  محایط زی   لملل

-بین  صول حقوق منشور ملل متحد   (. کشورشا مطابق با2005

شاا   ویاوات  خود باه موجاب   بهره برد ر   ز منابع  لملل  ز حق
خود برخورد ر شستند   مسئولیت تضمین یا کنترل  محیطیزیست
-   به محیطشا  د خل قلمر  خود ر  به گحو  که صدمهف الیت

زیست کشورشا، یا مناطق ما ر ء قلمر  آگها   رد گکناد، باه عهاده    
   کنفار گس  جلساات مقادماتی   د رگد.  ر ئاه  یان  صال در طاول    

شاا  گمایناد ی،   شیئت بحث بر گریز بود. برخی  ز بسیار  وتکهلم
حاکمیات ملای    کشورشا  در حاال تووا ه، باه دگباال     به  یوه  ز

کشاورشا    دگد، در حاالی کاه  تقریباً مطلق بو عبارتی تر   بهقو 
کید أت  لمللیقو گین بین در چارچوب مسئولیت د لت  شاره به دیرر
حقوق    ضر ر  بین ت ادل  عالمیه  وتکهلم 21. در  صل دد شتن

 عالمیاه   22تماام حفاظ شاده  وات.  صال       ظر فت با مسئولیت
در  ماور   منراور دوتروای باه عاد لت    هب ،کند وتکهلم تأکید می

- لملل، د لتی   در ر وتا  توو ه بیشتر حقوق بینمحیطزیست

شا باید درباره مسئولیت   یا جبر ن خساار ت قرباگیاان آلاود ی      
گاشی  ز ف الیات د خال محاد ده     محیطی،شا  زیستوایر آویب

قاگوگی   یا مناطق تحت کنترل خود، در گو حی ما ر ء قلمر شاان  
محااد ده    22شمکااار  کننااد.  عالمیااه  وااتکهلم در  صاال   

موضوعات شمکار  ر  مشخص کارده  وات   ژاس  ز آن ت هاد     
- لمللی به عنو ن بزرگشا  بینشا ر  به ف ال کردن وازماند لت

شا در زمیناه محایط زیسات، بیاان     ترین گماد شمکار  بین د لت
 یان  عالمیاه گیاز ر شکارشاایی ر  بار         24گموده  وات.  صال   

ز جمله:  گ قااد قر رد دشاا  د     لمللی ژیشنهاد کرده  شمکار  بین
شا منحصر گکارده    یا چندجاگبه،  لبته شمکار  ر  فقط به  ین ر ه

شاا  ذ شاته   در  د مه طرق مناوب دیرر  به تشخیص خود د لت
 (.Momtaz, 1996 وت )

الملـل  در حقوق بـین  1972ابعاد نفوذ بیانیه استکهلم

 محیط زیست
هیم الف(توسعه و نهادینه شدن اصول و مفا

 آ ر حاا   آ ر   غیار  لاز م  در حال حاضر تقریباً تمام  واناد  لاز م  
 لملل محیط زیست شستند یا  ینکه به  صول   مفاشیم حقوق بین

تاو ن باه عناو ن    آگها  شاره شده  وت.  ز  ین  صول   مفاشیم می
موتورشااا  در حااال تحااول حقااوق محاایط زیساات گااام باارد    

(Poorhashemi, 2016) می در  رزیابی توو ه که شاخص مه
.  ین بیاگیه تو گست  صولی شمچنون  صال   ین رشته حقوقی  وت

حاکمیت با مفهوم متفا ت،  صل  وتفاده غیرزیان بار  ز وارزمین،  
 صل شمکار    کمک در شر یط  ضاطر ر ،  صال جلاو یر       
 حتیاطی،  صل  طالع رواگی،  صال مشاارکت،  صال حفاظات  ز     

ن مفهاوم مسائولیت مشاترک  ماا     زیست   مفااشیمی چاو  محیط
شا  آینده، مفهوم منابع عمومی بشار  متفا ت، مفهوم حقوق گسل
تر  ز شمه حق بر محیط زیست ر  در   مفهوم توو ه ژاید ر   مهم

خود برنجاگد که گاشی  ز حقوق عرفی بود. به عبارت دیرار  یان   
آ ر  برخی  ز  صول عرفی ژر کناده در  بیاگیه تو گست ضمن جمع

-آ ر، باعث توو ه محتو   حقاوق باین  متن حقوقی غیر لز میک 

 لملل در طول وه دشه  ذشته   منجر به ظهور شامار زیااد   ز   
م اشد ت زیست محیطی،  صول   مفاشیم   شنجارشاا  حقاوقی   

 شود.
توجه به  ین   ق یت مندرج در  صال   ل  عالمیاه  واتکهلم    

ر   ز حقاوق  که محیط زیست والم بستر الزم بر   بسایا  1972
بنیادین بشر  گریر حیات، آز د    بر بر   وت، شر چه بیشتر  ز 
وودمند  محیط زیست به عنو ن یک  رزش شایسته باا جایرااه   

د رد. به دیرر وخن حمایت  ز بسیار  مستقل  خالقی ژرده بر می
شا  فرد   مکان ژذیر گخو شد شد مرار  ینکاه    ز حقوق    رزش

د محیط زیست محقق شود.  ین ر یکارد  بایسته شا   واوی ماگن
-  در برخی  وناد منطقه 1992با تفصیل بیشتر  در  عالمیه ریو 

   حقوق بشر گریر منشور آفریقایی حقوق بشر   ماردم، تووا ه   
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   یافته  وت. شمچنین دیو ن  ر ژایی حقوق بشر در وطح منطقه
حاق   بر ژیوگد  جتناب گاژذیر برخی  ز حقوق بنیادین بشار  گریار  

 ,Jalalian)کید کرده  وت أحیات   حق بر محیط زیست والم ت

2016.) 
ل محیط زیست ر  باه عناو ن بخشای  ز    ئبیاگیه  وتکهلم مسا

 لمللی گهادینه کرد    ین  صل که کشورشا موظفند باا   ل بینئمسا
 قد مات جهااگی در زمیناه  د ره بهیناه مناابع مشاترک جهااگی         

ریز  گمود    ز  کار  گمایند، ژایهشا  فر مرز  شم کاشش آلود ی
 واناد  در مساتمر  طور زیست به ب د، حق بر محیط آن تاریخ به

 لبته بایساتی  یان    . وت  رفته قر ر تأکید    لمللی مورد تأییدبین
گکته ر  متذکر شد که  صول مندرج در  ین  عالمیه گیاز باه گوباه    

ل  صال  خود د ر    رزش حقوقی بر بار گیساتند. باه عناو ن مثاا     
 وتفاده غیر زیان بار  ز ورزمین  ز موق یتی برجسته تار برخاورد ر   

شا بار تووا ه   تکلیاف    باشد.  ین  صل ت ادلی بین حق د لتمی
آگها در ژرشیز  ز  ر د خسارت باه محایط زیسات در  ر   قلمار      

 صال  واتفاده غیار    . (Dupuy, 1991) کناد ملی آگها  یجاد می
 عالمیااه  21 لااین بااار در ماااده  زیااان بااار  ز واارزمین باار     

وال ب اد در  صال    20مورد شناوایی قر ر  رفت   1972 وتکهلم
-دگبال عباارت ویاوات  به با  ین تفا ت که  1992 عالمیه ریو  2

- ضافه شده  وت، تکار ر مای  « توو ه» شا  محیط زیستی   ژه

 ین  صل در کنار  صل ژیشاریر     حتیااطی جازء  صاول     شود. 
شاود   د ر    زیست محساوب مای   لملل محیطماد  حقوق بین 

 ین  صال در   لملل موضوعه  وت.  ض یت مستقلی در حقوق بین
 لمللای گیاز ماورد تأییاد        وناد   آر ء د  ر    د د ساتر  باین  

(. در  جاالس  Ramezani, 2007شناوایی قر ر  رفتاه  وات )  
 لملل به عنو ن یاک  ر اان    گستیتو حقوق بین 1979آتن در وال 

خصوصی به  صل  وتفاده غیر زیان بار  ز ورزمین توجاه کارده     
    تحات عناو ن  بینی  ین  صل در قالاب قط ناماه   قد م به ژیش

 کاارد«  لملاالشااا   حقااوق بااینشااا   دریاچااهآلااود ی ر دخاگااه»
(Firouz, 2005 .)   تلقی  صل  وتفاده غیر زیان باار  ز وارزمین

ل ر  گسابت باه واایر    به عنو ن یک قاعده عرفی جایراه  ین  صا 
شاا   لملل محیط زیست برجساته   ت هاد د لات    صول حقوق بین
آ ر بودن مفااد آن   رعایات  یان  صال در ر  باط      گسبت به  لز م

کند. تأیید مکرر  ین  صل در  واناد مت ادد   فر مرز  ر  تقویت می
 عالمیاه   21 لمللی  او ه بار  یان موضاوع  وات کاه  صال        بین

 ه حقوق باین  لملال محایط زیسات ر       وتکهلم ونگ بنا  توو
شاان ر   شا برمنابع طبی یدشد    عمال حاکمیت د لتتشکیل می

د گد که گوعی حاکمیت مشر ط تابع  صل مسئولیت  کولوژیک می
شا باید مطابق آن قو گین ملای   ردد   د لتدر  ین حوزه تلقی می

 خود ر  در خصوص مسئولیت گاشی  ز صدمات حاصل  ز آلود ی  

دیرر صدمات   رده به محیط زیست   ژرد خت غر مت به قرباگیان 
 (.Ramezani, 2007 ین خسار ت ر  تد ین گمایند )

 صل ت هد به شمکار  شمه کشورشا  جهاان در حفاظات  ز   
 1972بیاگیه  وتکهلم  24 22، 9محیط زیست، من کس در  صول 

، برخای  1992 لمللی ب د  ماگند بیاگیه ریودر بسیار   ز  وناد بین
شا  مجمع عمومی وازمان ملل   آر   قضاائی محااکم   قط نامه
 لملال محایط   حقوق باین  لمللی مورد  وتناد قر ر  رفته  وت. بین

شاا ر  باه عناو ن    زیست، یک  لز م کلی به شمکار  با دیرر د لت
یک  صل در جهت برطرف کردن مشکالتی که مربوط به جام اه  

قار ر د ده  وات. برژایاه  یان  صال        لمللی  وت، مورد توجاه بین
شا، موظف شستند در شمه شار یط   باا حسان گیات، بار        د لت

حفاظت  ز محیط زیست با یکدیرر شمکار  گمایند. طبی ی  وات  
کاه  یان شمکاار  بایاد در خصاوص محایط زیسات، باه  یااوه
تر مشترکات جهاگی  ز جمله دریا  آز د، قطب جنوب   ... برجسته

 لمللی (. تمایل جهاگی به شمکار  بینMousavi, 2006باشد )
زیست، دربسایار   ز  واناد غیر لاز م    در ر وتا  حفاظت  ز محیط

آ ر حقوق بین  لملل محیط زیسات تصاریح شاده کاه     آ ر    لز م
 د گسات  1972 عالمیاه  واتکهلم    24تو ن  صل آغاز ر آن ر  می

(Zarei  et al., 2013ت هد به شمکار  بین د لت .)تو گد می شا
در قالب آموزش،  طالع رواگی، مشورت، ماذ کره یاا صاور دیرار     

شاا در قباال   محقق شود. در ر بطه باا ت هاد باه شمکاار  د لات     
تو ن به تصمیم دیو ن درقضیه واد    حفاظت  ز محیط زیست می

 شااره   1 لمللی حقوق دریاشاا در قضایه مااکس   ر یکرد د د اه بین
 یار  کارد کاه     وگاه گتیجاه  کرد. دیو ن در قضیه مااکس  یان   

  لملال عماومی باه منراور    کنو گسیون حقوق دریاشا   حقوق بین
جلو یر   ز آلود ی دریاشا  ز طریق  تخاذ  قد مات موقتی، موظف 

(. Kiss & Shelton, 2007باشاند ) به شمکار  با یکدیرر می
د رد که به موجب فصال  شمکار   ش ار می رد د اه ضمن تأکید ب

 لملال عاام، ت هاد باه     ن حقوق دریاشا   حقوق باین کنو گسیو 12
شمکار  یک  صال بنیاادین در خصاوص ژیشاریر   ز آلاود ی      

لااذ  در زمینااه حمایاات  ز محاایط زیساات، محاایط دریااایی  واات 
 لمللی بر   حفاظات  ز محایط زیسات یاک  صال      شمکار  بین
شمچنین بر  واس  (.Kiss & Shelton, 1994) ضر ر   وت

رروی کننده قضیه مجاروتان    ولو کی  عالم  ین  صل، د د اه ب
 ولو کی به دلیل عدم شمکار  بر  وااس حسان گیات،    »د شت: 

« ت هد ت خاود تحات حقاوق باین  لملال ر  گقاض کارده  وات        
(Dabiri et al., 2009  عالمیه ریو گیز  صولی ر  بر   ت هاد  .)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mox
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شا باه د دن  طالعاات  ختصااص د د   ت هاد عماومی باه       د لت
مبنا  بسیار   ز ت هد ت دیرر  ز جمله ت هد به مبادلاه  شمکار ، 

  طالعات، آموزش، مشا ره، مذ کره    طاالع روااگی شاده  وات    
(Kiss & Shelton, 2007)  عالمیه ریو  27  در گهایت  صل 

شا در شمکار  بار   روایدن   مبتنی بر ت هد کلی   عمومی د لت
ا شمان مضمون  عالمیه  وتکهلم ب 24 صل به توو ه ژاید ر  وت.

مورد تأیید قر ر رفات، باه    1982مجدد ً در منشور جهاگی طبی ت 
شا بایاد در گرهاد ر  طبی ات ضامن ف الیتهاا       گحو  که د لت

مشترک   دیرر عملیات مناوب با یکدیرر شمکاار  کنناد.  یان    
شمکار  شامل تبادل  طالعات   مشا ره خو شد باود   شمینطاور   

شا  صن تی که ممکان  وات آثاار    یند باید بر   محصوالت   فر
زیاگبار  بر محیط زیست د شته باشاند،  واتاگد ردشایی ر  تاد ین    

بیاگیه  35شا  شمکار  مؤثر فر شم گمایند.  صل کنند   گیز ر ش
ما مت هد »گیز به  ین موضوع  شاره د رد که  20021ژ شاگسبورگ  

یمی به شمکار  با یکدیرر شستیم تا با  تحاد  برخاوته  ز تصام 
مشترک بر   گجات ویاره خود، توو ه  گساگی ر   رتقاء بخشیده   

. (Zarei et al., 2013)  «به صلح   و ادت جهاگی دوت یابیم
خاو شیم، باه  لاز م       که ما می، وند آینده20در کنفر گس ریو+ 

- لمللی جهت شناوایی چالششا بر   تحکیم شمکار  بیند لت

ر جهاان باه  یاوه در کشاورشا  در     شا  ژیشر   توو ه ژاید ر د
 لمللاای در مسااائل مااالی،  گتقااال حااال توواا ه   شمکااار  بااین

(. Poorhashemi & Arghand, 2013)  ر ...  شاره د ردافن
 صل شمکار  مأخذ  لز مات در بسیار   ز م اشد ت ب اد  ز بیاگیاه   

شاا  گیز   قع شده  وت   در بسیار   ز کنو گسیون 1972 وتکهلم 
 2کیاد قار ر  رفتاه  وات. بناد   ل مااده       أشاا ماورد ت  کال   ژر ت

چنین  ش ار  19792شا  مهاجر  حشی کنو گسیون حفاظت  ز  وگه
شا  مت هد بایستی  قد مات الزم   مقتضای ر   طرف»د رد که می

شا  آگان، به صورت شا   زیستراهجهت حفاظت  ز  ین قبیل  وگه
 197در مااده  «. شناد  گفر د    یا با شمکاار  دیرار ن ترتیاب د   

شاا  د لت»تصریح شده  وت که  3حقوق دریاشا 1982سیون گکنو 
به منرور حمایت   حفاظت  ز محیط زیست دریایی بر یک مبنا  

  ، باه طاور مساتقیم یاا  ز طریاق      جهاگی   عند القتضاء منطقه
 لمللی، بار    ضاع   تهیاه قو عاد،     د ر بینشا  صالحیتوازمان

 لمللای منطباق بار    شا  توصیه شده بینشا   ر یهم یارشا   ر ش
شاا  منطقاه، شمکاار  ین کنو گسیون، با در گرر  رفتن  یو ی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.The Johannesburg Declaration on Sustainable Develop-

men , 2002. 

2.Convention on the Conservation of Migratory Species of

Wild Animals,1979. 

3.United Nations Convention on the Law of the Sea ,1982.

کنو گسیون  ین بار   حفاظات  ز الیاه     2در ماده «. خو شند گمود
، شمکاار  در   4، تحت عنو ن ت هد ت کلای   مااده   19854 زن 
 د ده  وات شا  حقوقی، علمی   فنای ر  ماورد تأکیاد قار ر     زمینه
(Zarei et al., 2013) کنو گسیون بازل درباره کنتارل   10. ماده

 19895گقل    گتقال بر ن مرز  مو د ز ید زیان بخش   دفع آگها 
 عضا  کنو گسیون باید به منرور بهباود    د ره  »د رد که بیان می

شا  مضر   وایر  گو ع زباله  ز لحااظ زیسات   صحیح   والم زباله
کنو گسایون   4مااده   5بناد  «. دیرر شمکاار  کنناد  محیطی با یک

گیز شمکار   6وازمان ملل متحد در مورد تغییر ت آب   شو 1992
گمایاد.   ز طریق تبادل  طالعاات علمای   فناا ر  ر  تأکیاد مای     

 لمللی آماد ی، مقابله   شمکاار  در بر برآلاود ی   کنو گسیون بین
مقابلاه باا     لمللای جهات  شمکاار  باین   7، درمااده  19907گفتی 

-ترغیب شمکاار   10شمکار  فنی   در ماده  9آلود ی، در ماده 

شا  د  جاگبه   چند جاگباه در زمیناه آلاود ی   مقابلاه باا آن ر       
بند ج  .(Poorhashemi & Arghand, 2013خو وتار  وت )

به شمکار  درجهت گیل به  19908م اشده منشور  گرژ   19ماده 
مکار  در زمینه  واتاگد ردشا    شد ف زیست محیطی منشور   ش

  لمللی بر   چرخه  گرژ  با در گرر  رفتن آثاار محیطی بینزیست
شا  مت اشد  شاره د رد. بناد د م  شا بین طرفووء   کاشش شزینه

باه شمکاار  در    19919در قسمت  شد ف منشور  گرژ   ر ژاایی  
- ر ، د گش فنی   آموزش در زمیناه اتسهیل مبادله  طالعات فن

کناد، عاال ه بار آن، طباق        گرژ    محیط زیست تأکید میشا
شر یاک  ز کشاورشا    » 199210کنو گسیون تنوع زیستی  5ماده 

عضو بایستی بر   حفظ    وتفاده ژاید ر  ز تنوع زیستی شمکار  
شا  فنای   علمای    ین کنو گسیون به شمکار  18ماده «. گمایند 

کنو گسایون   20ه میان  عضاا  شااره د رد. شمچناین مطاابق مااد     
کشورشا  توو ه یافته باید منابع مالی جدیاد    ضاافی ر    »مزبور

یندشا   فر شم گمایند تا کشورشا  درحال توو ه بتو گند تمامی فر
 فز ن بر مو رد مورد تو فق ر  در  رتبااط باا  گجاام  قاد مات الزم،     

 4در مااده  «. مطابق با ت هاد ت  یان کنو گسایون تاأمین گمایناد     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4.Vienna Convention for the Protection of the Ozone Lay-

er , 1985. 

5.The Basel Convention on the Control of Transboundary

Movements of Hazardous Wastes and their Disposal Ba-

sel,1989. 

6. The United Nations Framework Convention on Climate

Change (UNFCCC),1992. 

7.The International Convention on Oil Pollution Prepared-

ness, Response and Cooperation (OPRC),1990. 

8. Energy Charter Treaty,1990.

9. The European Energy Charter , 1991.

10. The Convention on Biological Diversity (CBD),1992.

http://www.energycharter.org/process/european-energy-charter-1991/
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تحت عنو ن ت هد ت عمومی، تأکید شده  1یون بیابان زد ییکنو گس
شاا   که  عضا بایستی شمکار  بین کشورشا  مبتال به در زمیناه 

حمایت  ز محیط زیست   حفاظت منابع آب   خااک مرباوط باه    
شاا  زیار   ز یی   خشکسالی ر  توو ه دشند   گیز شمکاار  بیابان
گمایند.  یان شمکاار      لمللی ر  تقویت     بین  ، منطقهمنطقه

شاا   گتقاال فناا ر    شمچناین تحقیقاات   تووا ه       باید زمینه
آ ر    توزیع  طالعاات   مناابع ماالی ر  گیاز تحات      علمی، جمع

 .(Zarei  et al., 2013)ژوشش قر ر دشد. 
 کید بر جریاان آز د گاه  أضمن ت 1972بیاگیه  وتکهلم 20 صل 

به منرورحل مسائل محایط  ترین  طالعات    گتقال تجربیات تازه
زیست، به  گتقال فنون زیست محیطی بد ن تحمیل بار  قتصاد  

شا  در حال توو ه  ز وو  کشاورشا  ژیشارفته  شااره    بر کشور
گیاز باه    1992بیاگیه ریو 19   18د رد. به تبع  ین  صل در  صول 

 ر  صل  طالع رواگی  وت.  یان  صال شمچناین در    ر شنی بیان
- لمللی  وگاه  ر ب د  شمچون کنو گسیون تجارت بینآ وناد  لز م

، 21973شا   یاشان   جاگور ن  حشی در م رض خطار  گقار ض   
شاا،   لمللی جلو یر   ز آلود ی دریا گاشی  ز کشتیکنو گسیون بین

شاا   حشای مهااجر،    ، کنو گسیون حمایت  ز  وگاه 31973مارژل 
ژر تکال  ، 1985، کنو گسیون  یان بار   حفاظ الیاه  زن     1979

، کنو گسایون باازل،   41987موگتر ل درباره مو د کاشناده الیاه  زن  
متحد درباره تغیر ت آب   شو  ، کنو گسایون تناوع   کنو گسیون ملل

شاا  آلای   زیستی، کنو گسیون مدیریت زیسات محیطای آالیناده   
، کنو گسیون آیین رضایت قبلی بار   ماو د   2001ژاید ر،  وتکهلم 

 لمللای،  رگاک خاص در تجارت باین شا  خطشیمیایی   آفت کش
-  ...  شاره کرد. باید متذکر شد کاه  صال  طاالع    52003ر ترد م

حقاوق دریاشاا گیاز   رد     1982کنو گسایون   198رواگی در مااده  
 ردیده   برطبق آن یک د لت بالفاصله ژس  ز آ اشی  ز  حتمال 
خطر قریب  لوقوع یاا  ر د خساارت باه محایط زیسات دریاایی،       

دشد چنین خسارتی به آگها   به وایرد لی که  حتمال میموضوع ر
 لمللی د د ستر  گیاز در  لطمه بزگد،  طالع خو شد د د. دیو ن بین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.The United Nations Convention to Combat Desertific-

ation in Those Countries Experiencing Serious Drought 

and/or Desertification, Particularly in Africa (UNCCD), 

1994. 

2.the Convention on International Trade in Endangered

Species of Wild Fauna and Flora, Washington ,1973. 

3.the International Convention for the Prevention of Pollu-

tion from Ships, 1973 . 

4.The Montreal Protocol on Substances that Deplete the

Ozone Layer,1987. 

5.the Rotterdam Convention on the Prior Informed Con-

sent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pes-

ticides in International Trade,2003.  

شا موظاف شساتند   قضیه کاگال کورفو  عالم د شته  وت که د لت
 د ل دیرر ر   ز  جود خطر ت  حتمالی در ورزمینشان مطلع گمایند

(Dabiri et al., 2009 بند .)کنو گسیون تغییار ت آب   4اده م 1
تمام کشاورشا بایاد   »   شو یی گیز مثال خوبی در  ین زمینه  وت 

به طور کامال، بااز   آشاکار در مبادلاه  طالعاات علمای، فنای،
  طباق  «  قتصاد ،  جتماعی   حقوق مربوطه ... شمکاار  کنناد  

شمین کنو گسیون، کشورشا  ژیشرفته باید تمامی  قاد مات    4بند 
مین  عتبار،  گتقال یا دوتروی به أر  بر   ترغیب، تسهیل   تالزم 
 عضاا،   محیطی به واایر  ر  کامل   م قول زیستاشا   فنآ اشی

به  یوه به کشورشا  در حال توو ه جهت  رتقا  تو ن آگها  گجام 
 .(Kiss  et al., 2005) دشند

جزء   لین  وناد  باود کاه تصاریح     1972 عالمیه  وتکهلم 
 صل حاکمیت بر منابع طبی ی بایاد در یاک ر ش م تبار     »کرد: 

 21  باه طاور صاریح در  صال     «. زیست محیطی  عماال شاود   
ملال  منشاور  شا طبق د لت» شده  وت:  بیان  عالمیه  وتکهلم

   صول حقوق بین  لملل د ر   حق حاکمیت بهره بارد ر    متحد
- زمنابع طبی ی خود مطابق ویاوت شا  زیست محیطی خود می

کاه  (. الزم به ذکر  وتKiss and Shelton, 2007« )باشند
کنو گسایون  3 مااده  در کامل به طور  عالمیه  وتکهلم 21  صل
 19926شاا   صل   ل  صول جنرل -  بند  لف  1992زیستی تنوع

، با تغییر تی مختصر 1992 عالمیه ریو  2وپس  صل  آمده  وت  
شاا   ویاوات »  عباار ت  کناد   ما مفید ،  ین مطلب ر  تکر ر می

ر  « شاا  محایط زیسات   تووا ه     ویاوات »  « محیطیزیست
کند.  یان  صال در مقدماه کنو گسایون تغییار ت آب         ضافه می
 عالمیه  21گیز  نجاگده شده  وت. ژس  ز ذکر  صل  1992شو یی

 عالمیه ریو به عنو ن  وناد قابال  واتفاده در    2 وتکهلم    صل 
 لمللی د د ستر  ت هد به  ین  صاول   ن بین لمللی، دیووطح بین

 ,Momtazد گد )ر  قسمتی  ز حقوق بین  لملل محیط زیست می

1996.) 
کنو گساایون  2 صاال حاکمیاات بااا مفهااوم متفااا ت در ماااده 

-شاا  باین  شا   دریاچاه در مورد حفاظت  ز آبر ه 1992شلسینکی 

-بهاره ر جع به حقوق  1997کنو گسیون گیویورک  5، ماده 7 لمللی

، بناد  8 لمللی بر   مقاصد غیر کشتی ر گیشا  بینبرد ر   ز آبر ه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6.Conservation and Sustainable Development of All Types

of Forests (1992), 

7.The Convention on the Protection and Use of Trans-

boundary Watercourses and International Lakes, Helsinki, 

Convention.1992. 

8.The 1997 United Nations Convention on the Law of the

Non-Navigational Uses of International Watercourses, 

1997. 



1396، زمستاندوم زیست و توسعه پایدار، سال ششم، شماره آموزش محیط فصلنامه
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol 6, NO 2, Winter 2017

11

ژر تکاال کنتاارل  گتقاااالت باار ن ماارز  مااو د ز ئااد  4ماااده  14
 2مااده   3  بناد   19981خطرگاک   دیرر ضای ات در دریا، تهر ن 

به گوعی به  وتفاده منطقی  22000ژر تکل  یمنی زیستی کارتاشنا 
کنناده  صال حاکمیات باا مفهاوم      که بیان  م قوالگه  ز ورزمین 

متفا ت  وت  شاره د رگد   گقطه عطاف  یان موضاوع در قضایه     
) خاتالف  والوکی   مجارواتان(     1997گا یماار س   - ابسیکو 
 صال  واتفاده منطقای   م قوالگاه  ز     »شود که دیو ن بردیده می
 گیز در 3(2002آ ریل 2 - 6کید د رد.  عالمیه دشلی گو، )أت« منابع 

شاا ر  مکلاف باه مادیریت مناابع      ژار  ر ف د م  صل   ل، د لات 
طبی ی ورزمینی یا تحت قلمر  ملای باه ر ش عاقالگاه   ژایاد ر     

شا با توجه  یوه بر حقوق ماردم   لبته با در گرر  رفتن توو ه ملت
بومی   حفاظت    واتفاده ژایاد ر  ز مناابع طبی ای   حمایات  ز      

 Dehli) د گااد، ماایشااامحاایط زیساات  ز جملااه  کوویسااتم   
Dec.,2002    عالمیاه   21(. با  ین تفاصیل باا  واتفاده  ز  صال 

 Kiss et) عالمیه ریو که ریشاه عرفای د رد    2 وتکهلم    صل 

al., 2005)تو ن کشاورشا ر  باه واو  قباول ت هاد کلای       ، می
حفاظت  ز محیط زیست   در گهایت  عمال توو ه ژایاد ر شاد یت   

 کرد.
در خصااوص  صاال   1972وااتکهلم بیاگیااه   7   6 صاال 

جلو یر  به لز م توقف  ر د آلود ی باالتر  ز حد مجاز به محیط 
زیست ژرد خته  وت که به تبع آن،  صل گوزدشم منشاور جهااگی   

باه آن  شااره    1992،    صل شفدشم  عالمیاه ریاو   1982طبی ت 
د رگد.  صال جلاو یر  در کنو گسایون باین  لمللای جلاو یر   ز       

  کنو گسیون حقوق  1978شا، مارژل ا گاشی  ز کشتیآلود ی دریاش
 لمللای د د ساتر    ، تصریح  ردیده  وت. دیو ن بین1982دریاشا 

شا  خمیار  در قضیه کارخاگه 2010شم در رأ   خیر خود در وال 
بار عرفای باودن  صال ژیشاریر        4کاغذ بین آرژ گتین    ر  وئه

ه وابب  صحه  ذ شت در حاالی کاه در ماورد  صال  حتیااطی با      
مشکالت مرباوط باه ماشیات   ت ریاف  یان  صال شمچناان  ز

کند.ن یک قاعده عرفی خودد ر  میشناوایی آن به عنو 
شا  آتای بشار    لملل محیط زیست، حقوق گسلدر حقوق بین

بر   برخورد ر   ز شر یط مناوب زگد ی بر ر   کره زماین گیاز   
کاه   تکهلم وا  مورد توجه   شناوائی قر ر  رفته  وات.  عالمیاه  

  ل خاود    صال  در شاود، تلقی مای  مفهوم  ذ ر  ینژایه گخستین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Protocol on the Control of Marine Transboundary

Movements and Disposal of Hazardous Wastes and Other 

Wastes, tehran,1998 

2.The Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention

on Biological Diversity ,Nirobi,2000 

3. The Delhi Declaration,2002

4.Arrêt de la CIJ,2010, para.101

محایط زیسات    بهبود   خطیر حفظ مسئولیت  گسان...»  وید: می
حفاظات  ز  «. د رد عهاده  به آینده ر  شا گسل   گسل حاضر بر  

شا  آینده یکی  ز مفاشیم  واوی در بسیار   ز  واناد  حقوق گسل
بیاگیاه   3نه محیط زیست  زجمله در  صال  لمللی ب د  در زمیبین
شا  آینده بشر ر  که با حق تووا ه مرباوط   حقوق گسل 1992ریو
 صال در   ترتیاب  یان   کید شد   به شمینأد گد به طور جد  تمی

 3ماده 1 لمللی به  یوه در بند م اشد ت  وگا ون   دیرر  وناد بین
 عضا باید »کند که  عالم می 1992کنو گسیون تغییر ت آب   شو  
شا  ف لی   آینده بشر بر مبناا ویستم آب   شو  ر  به گفع گسل

شاا   قابلیت شا  مشترک  لی متفا ت  تسا     طبق مسئولیت
 ,.Kiss et al) ، تکر ر شاده  وات  «دشند قر ر حمایت مورد خود

-. شمچنین کنو گسیون تنوع زیساتی، کنو گسایون بیاباان   (2005

 52001شا  آلی ژایاد ر م درباره آالیندهزد یی   کنو گسیون  وتکهل
 & Poorhashemi) کید د رگدأبر حفظ منافع گسل شا  آینده ت

Arghand, 2013).  
متفا ت بر     لاین باار در     ما مشترک شا مسئولیت مفهوم

مقدمه  عالمیه  وتکهلم آمده  وت.  عالمیه  وتکهلم در عین  ین 
بیاان کارده  وات،    که  ض یت جهان  مر ز ر  باه طاور خالصاه    

 ظایفی متفا ت بر   شر کاد م  ز کشاورشا  در حاال تووا ه       
بینی کرده  وت که با  جود متفاا ت باودن باه    توو ه یافته ژیش

شود    ز آگجا که گتیجه   حد ی نی حفظ محیط زیست منتهی می
محیطی در ر گد تووا ه  شااره   با در گرر  رفتن مالحرات زیست

فت شدف گهایی  عالمیه  وتکهلم رواگدن تو ن  شده در   قع می
کشورشا  شمال   کشورشا  جنوب  ز د  ر ه متفا ت باه تووا ه   

(.  یان مفهاوم کاه  ز  صال تساا        Sadr, 2000ژاید ر  وت )
ت  رفتاه، بار  یان    أحقوق    صل  گصاف درحقوق بین  لملل گشا 

شاا   کناد، د لات   واس  وتو ر  وت که  صل  گصاف حکام مای  
که بیشترین گقش ر  درآلوده واز    تخریب محایط  توو ه یافته 
شاا  بیشاتر  گسابت باه      گد    ز  مکاگات   تو گاییزیست د شته

کشورشا  در حال توو ه برخورد ر شستند، در حفاظات  ز آن گیاز   
(. Dabiri et al., 2009) تر  به عهده بریرگدمسئولیت ونرین

تفاا ت  یان   شا  مشاترک  ماا م  به دلیل  شمیت مفهوم مسئولیت
مفهوم در  وناد ب د  گیز من کس  ردیده  وت. به عناو ن مثاال   

کشورشا با گراشی به وهم »   ردد: عالمیه ریو متذکر می 7 صل 
متفا تشان در تخریب محیط زیست جهااگی، مسائولیت مشاترک    
 لی متفا تی د رگد. کشورشا  توو ه یافتاه مسائولیتی ر  کاه در    

وو ه ژاید ر د رگد، با توجه به فشاارشا ت  لمللیزمینه ژیریر  بین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5.Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants

is an international environmental treaty, 2001 

https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty
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شا   منابع خود بار   ر اجو مع خویش برمحیط زیست جهاگی   فن
گیاز باه مفهاوم     20 صال ژااگزدشم بیاگیاه ریاو+    «  گدعهده  رفته

شا  شاره د رد. شر چند مفهاوم  مسئولیت مشترک  ما متفا ت د لت
-س باین شا  مشترک  ما متفا ت در تمام  وناد کنفار گ مسئولیت

آیاد   لمللی محیط زیست  توو ه بیان شده  وت،  ما به گرار مای  
تار    ترتیبات لحاظ شده در کنو گسیون تغییر ت آب   شو یی دقیق

تر باشد. کنو گسیون تغییر ت آب   شاو یی، میاان ت هاد ت    مفصل
عمومی مربوط به تماام مت اشادین   ت هاد ت خااص کاه فقاط       

 ت قایال شاده  وات    مخصوص کشورشا  ژیشارفته  وات، تفاا   
(Sands, 1995) .     ز  وناد  لز م آ ر دیرار در  یان موضاوع مای 

تو ن باه کنو گسایون تناوع زیساتی  ،کنو گسایون بیاباان زد یای،
شا  آلی ژاید ر  شاره کارد کاه   کنو گسیون  وتکهلم درباره آالینده

شاا  متفاا ت کشاورشا  درحاال تووا ه        در شمری به تو گایی
شا  مشترک  ما متفا ت شده  وت   مسئولیت توو ه یافته  شاره

 کید قر ر د ده  وت.أ ین د   ر ه کشورشا ر  مورد ت
، مرحله مقدماتی برقر ر وااختن ر بطاه   1972بیاگیه  وتکهلم 

بین حفاظت  ز محیط زیست   توو ه به عناو ن مفهاوم مرکاز     
 1توو ه ژاید ر بود که با تصاویب  از رش کمیسایون بر گات لناد     

ط مجماع عماومی، مفهاوم تووا ه ژایاد ر رواماً   رد       توو 1987
، ضمن تاکید 1992بیاگیه ریو  دبیات حقوق بین  لملل شد   در  د مه 

بر بیاگیه  وتکهلم در مقاام عاام باه موضاوع تووا ه ژایاد ر ژرد خات  
تجدید ت هد ت گسبت به تووا ه ژایاد ر    طمیناان  ز     20کنفر گس ریو+

ماعی   زیست محیطای کاره خااکی، بار        رتقا  ژاید ر  قتصاد ،  جت
آ ر در باشاد.  یان مفهاوم باه صاورت  لاز م      شا  آینده   آتای مای  گسل

کنو گسیون ملل متحد درباره تغیر ت آب   شو ، کنو گسیون تنوع زیساتی،  
 نجاگاده شاده  وات.     21997کنو گسیون بیابان زد یی   ژر تکل کیوتو 

  مفااشیم مت ادد  در    شمان  وگه که مشاشده شد ضمن تبلاور  صاول  
-شا  باین بیاگیه  وتکهلم، باعث بر ز   گهادینه شدن آن در  وناد   ر یه

  لمللی ب د  شده  وت.
ها و اسناد زیست محیطیگیری کنفرانسب( شکل

 لمللای  شا  باین  ین بیاگیه، گقطه عطفی در زمینه توو ه ویاوت
یطاای   بر ااز ر آ ر زیساات محآ ر   غیاار  لااز متصااویب  وااناد  لااز م

شا  مرتبط بود. برخی  ز  صاول  ضاع شاده در  یان بیاگیاه  کنفر گس
شا   یجاد شده تووط آن  ثر ت جا ید گی برجاا  گهادگاد، عاال ه    برگامه

بر  ین، موضوعات مطرح شده در  ین کنفر گس   تو فقات حاصال  ز آن  
 20 لمللی زیسات محیطای بار   حاد قل     شا  بینبنا  ویاوتونگ
(.  ساترش آلاود ی شاا   م ضاالت     Firouz, 2005)ل آینده شاد وا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Brandt land

2.The Kyoto Protocol ,1997.

زیست محیطی به  یوه در مورد منابع طبی ی باعث شد تاد بیر  جهات   
حفظ آن، که میر ث گسل شا  حاضر   آینده  وت.  گدیشایده شاود. لاذ     

» وال ب د، د مین وند مهم بین  لمللی غیر  لاز م آ ر تحات عناو ن    10
زمینه   حمایت  ز محیط زیسات، در یاک   در « منشور جهاگی طبی ت 

 کتبار   28در  3281ماده   به موجب قط نامه   شاماره    24مقدمه   
به تصویب مجمع عمومی واازمان ملال رواید. منشاور جهااگی       1982

طبی ت،  صل الزم   ضر ر  بهبود   تقسیم ویستم حیات ر  بر   رفاع  
. در گتیجه،  صاولی  گیازشا  زیستی   تنوع  ر اگیسم حیاتی بیان می کند

گاد کاه  ز طبی ات بایاد حفاظات شاود   تووا ه- ز منشور  ظهار مای 
 قتصاد ،  جتماعی باید متضمن حفاظات  ز طبی ات باوده   باا  تاالف      
منابع طبی ی مبارزه شود   گیاز مقارر ت  جر یای بایاد در ر واتا   یان       
مفاشیم، به طور کامل جهت حفاظات  ز طبی ات باه کاار  رفتاه شاود.       

وال ژس  ز کنفر گس  وتکهلم، واازمان ملال در ر واتا  رفاع      بیست
شا   کمبودشا  موجود   با توجه به مشکالت   شار یط جدیاد،   گاروایی

کنفر گس ملل متحد درباره محایط زیسات     »کنفر گسی ر  تحت عنو ن 
ژایتخات  « ریود ژ گیر »در شهر 1992 ز ووم تا چهاردشم ژ ئن « توو ه

موضاوع آن محایط زیسات   تووا ه د  م ضال      برزیل بر ز ر کرد که 
موجود در بر بر  گسان بود. وند  ین کنفر گس در حقیقت تأکیاد  مجادد   

    ز طارق   وتکهلم  وت   در صدد  وات ر ه میاگاه   1972بر  عالمیه 
« تووا ه ژایاد ر  » وگا ون بر زیند. شمچنین  ین  عالمیاه باه موضاوع    

ر   حفاظت  ز محیط زیسات ر   م نی که توو ه ژاید ژرد خته  وت، بدین
واال ژاس  ز    5دشاد. کنفار گس گیویاورک،    با شم مورد توجه قر ر مای 
در  1997در ژ ئان  «  5 + زماین  کنفر گس»کنفر گس ریو تحت عنو ن 

گیویورک بر ز ر  ردیاد، شادف  یان کنفار گس برروای ژیشارفت  کاار
ریو در خصوص محیط زیسات   تووا ه باود. ژاس  ز      1992کنفر گس 
ژ شاگسابورگ باا     2002وال  ز کنفار گس ریاو، کنفار گس     10  ذشت
در آفریقا  جنوبی بر ز ر شد.  ین  جاالس  « ور ن توو ه ژاید ر»عنو ن 

بر از ر شاد. در  یان     21با شدف برروی    رزیابی  جار   دواتور کاار    
شا  مبارزه با فقر، تخریب محیط زیست، مقابله با رشاد بای    جالس ر ه

ورد برروی قر ر رفت   در ژایان گیاز واند  جهات    ر یه جم یت  ... م
 جر یی کردن تصمیمات متخذه به تصویب روید   در گهایات بر از ر    

در برزیل ضامن تأکیاد برت هاد ت ژذیرفتاه شاده در       20کنفر گس ریو+
کوشد گوع جدید   ز ت امالت ر  مطرح کند کاه در آن  کنفر گس ریو، می
یاابی  شا  دوتئوس  صلی برگامهشا   جام ه مدگی رکسب   کار، د لت

(. Poorhashemi & Arghand, 2013به جهاگی ژاید رتر شساتند ) 
در خصوص گفوذ بیاگیه  وتکهلم در  وناد  لز م آ ر گیز در بخش توو ه   
گهادینه شدن  صول   مفااشیم حقاوق باین  لملال محایط زیسات باه

 تفصیل ذکر شده  وت.
 ج( توسعه نهاد ها و حاکمیت جهانی

 لمللی کردن حفاظت محیط زیست بار  ا توجه به  ین که بینب
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 صل گهادواز  در حقوق بین  لملل محیط زیست م اصار مبتنای   
(. گفاوذ بیاگیاه  واتکهلم    Poorhashemi, 2016شاده  وات )  

 لملال محایط   در  ین خصوص  ز لحاظ توو ه حقوق باین  1972
ه زیست در زمینه شکلی   وازماگی چشامریر باوده  وات.  مار ز    
شز ر ن گهاد،  عم  ز جهاگی   منطقه   ،   بسته    غیر   بسته باه  
وازمان ملل، د لتی   غیرد لتی در زمینه محایط زیسات ف الیات    
د رگد که با گهادینه شادن موضاوعِ حمایات   حفاظات  ز محایط      

شاا   زیست، تد ین   توو ه مقرر ت زیست محیطای   مکااگیزم  
- ز مهم یرد. صورت می حفظ محیط زیست  ز طریق  ین گهادشا

 واتکهلم تشاکیل واازمان     ترین گتیجه واختار    شکلی بیاینه
برگامه محیط زیست ملل متحد )یوگپ(   صند ق جهااگی محایط   
زیست   کمیسیون توو ه ژاید ر  وت کاه باعاث شمساو گماودن     

محیطی در وطح بین  لمللی شده شا  زیستشا   شمکار دید اه
شا  شکل  رفته ب اد  ز   ز کنو گسیون  وت. شمچنین در بسیار 

شا  جااگور      لمللی  وگه ین بیاگیه، مثل کنو ویون تجارت بین
سایون  گ  کنو  1973 یاشی در م رض خطر  گقار ض،   شانرتن   

، بر    جر    شد ف خود، د ر   وازمان   یاا  1982حقوق دریاشا 
 با  یان  جاود تووا ه    (.Dupuy, 1991) واختار  جر یی شستند
- لملل محیط زیست با چالش   رقابات باین  واختار  حقوق بین

شا  توو ه یافتاه   در  شا بخصوص میان د لت لمللی میان د لت
برگامه محیط زیست حال توو ه مو جه  ردیده  وت. ب نو ن مثال 

-،  رچه گهاد    بسته به وازمان ملل  وت که ف الیتملل متحد

کند  لی شمچناان  ل میشا  زیست محیطی  عضا  خود ر  کنتر
کناد   بار   تبادیل شادن باه      به عنو ن یک برگامه ف الیت مای 

-وازمان جهاگی محیط زیست که د ر    ختیار ت جهاگی   کامال 

شا  ر بر   وت.تر  باشد با محد دیت
 د( ورود حقوق محیط زیست در حقوق داخلی کشورها

 ر د، تااد ین   تصااویب   لااین مقاار رت حفاظاات  ز محاایط 
شا شمزماان باا بر از ر     ت در حقوق د خلی بسیار   ز کشورزیس

عنو ن مثال   لین مقرر ت هبوده  وت. ب 1972کنفر گس  وتکهلم 
  شمزماان باا    50زیست در  یر ن در    یل دشه حفاظت  ز محیط

 بیاگیه کنفر گس  وتکهلم تد ین   تصویب شد.

و آمـوزش حقـوق بـین الملـل      1972بیانیه استکهلم 

 زیستمحیط 

با توجه به  شمیت  گسان به عنو ن شادف تووا ه  ز یکساو      
محیط زیست به عنو ن بستر ف الیت  گساگی  ز وو  دیرار، حاق   
د شتن محیط زیستی والم بر   گسل ف لی   آینده مطارح شاد  
در چنین فضایی بود که گقش آموزش به عناو ن یکای  ز کلیاد 

توجه قر ر  رفت. تاا  ز   ترین  بز رشا در تحقق توو ه  گساگی مورد
شا به عنو ن محورشا  توو ه بتو گد ضمن کسب  ین طریق  گسان

ثیر اذ ر در تووا ه   أشا  جدید به  یفا  گقشی ف اال   ت تو گمند 
 (.Mahmodi, 2005) بپرد زگد

شا در جهات شناواایی آماوزش محایط زیسات در        لین  ام
ا  د خلای  شا  لمللی برد شته شد   باه تادریج در گراام   وطح بین

مقرر تی در  ین ر وتا تد ین  ردیاد. کنفار گس  واتکهلم   لاین     
کشور جهان بر   تأکید بر گقش آموزش   آ اه  113تالش جم ی

کردن مردم گسبت به مسایل محیط زیستی بود.  عالمیه   توصیه 
کنفر گس به طور رومی   صریح بر شمیت آموزش  69گامه شماره 

(.  صاال Ramazani, 2012) محاایط زیساات صااحه  ذ شاات
به منرور توو ه مبااگی  »  د ردگوزدشم  عالمیه  وتکهلم مقرر می

ضر ر  بر   تنویر  فکار عمومی   تفهیم مسائولیتی کاه  فار د،    
شا در خصوص حفاظت محیط زیست در تماام  مؤوسات   جم یت

 ب اد  گسااگی آن برعهاده د رگاد، الزم  وات گسال جاو ن   گیاز
شاایی کاه در   کاافی گسابت باه  گساان     بزر ساالن با بذل توجاه 

 ض یت گامسااعدتر  قار ر د رگاد، تحات آماوزش قار ر  یرگاد.
شمچنین الزم  وت که  وایل  رتباط جم ی  ز کماک باه تنازل    
کیفیت محیط زیست  جتناب گموده   به عکس به منراور فار شم   
گمودن  مکان توو ه  گسان در تمام زمینه شا،  طالعاات آموزشای   

ت حفاظت   بهباود محایط زیسات ر   ر ئاه دشناد      در مورد ضر ر
(»Stockholm Dec., Pri.19ژس  ز آن   لین کار اه بین .)-

در بلرر د یو سال    1975 لمللی آموزش محیط زیست در وال 
زیر گرر یوگسکو بر ز ر شد که  صول ر شنما  آموزش باه شارح   

زیر در آن ژیشنهاد  ردید: 
     حد گرریسات  مجموعه زیست به عنو نباید به محیط .1

  مرزشا  ویاوی، فرشنری   فیزیکی ر  گدیده  گراشت زیار  شار   
شا  دیرر  ثر  ذ ر  وت.بخش آن بر بخش

آموزش محیط زیسات بایاد فر یناد  در تماامی مر حال       .2
 زگد ی باشد )شم در مدروه   شم در خارج  ز مدروه(.

  رد  زمیناه زیست باید در  خالق فا شا  آموزش محیط. برگامه3
ر  فر شم آ رد که    ر  تشویق به  گجام  قد ماتی  ز جملاه: تاالش بار      
توو ه   بهره بارد ر   ز مناابع طبی ای باد ن تخریاب   آلاود ی آن،       
تالش در جهت بهبود کیفیت زگد ی شار فارد  ز طریاق کااشش فقار،      
 رونری، بی وو د ،  وتثمار   ولطه جویی، گپاذیرفتن تووا ه   رشاد    

 شا  دیرر   ... گماید.صاد  ملی به بها   ضمحالل   تحقیر ملت قت
تارین  . آموزش محیط زیسات بایاد باا در گرار  ارفتن مناواب      4
محیطای محلای، شار ع   باه طارف      شا   موضاوعات زیسات  موق یت

ژایش   شایی با  سترد ی ملی، منطقه      جهاگیموضوعات   موق یت
 ر د.
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ش کرد تا خطاوط  صالی      لمللی تالبدین  ویله جام ه بین
شا ر شبرد  آموزش در حوزه محیط زیست ر  ترویم گماید   د لت

شا  آموزشی به مخاطبین  جتماعی در  یان حاوزه   به  گجام برگامه
ژس  ز بر ز ر  کنفار گس   1992ترغیب   تشویق شدگد. در وال 

بار   21در برزیل   تد ین دواتور کاار   « محیط زیست   توو ه»
  تد  م یک گهضت آموزشی با شدف تغییر رفتاار    ضر رت  یجاد 

 صالح بینش عمومی گسبت به محیط زیست جهت گیل به توو ه 
ژاید ر شکل  رفت    اام مهمای در جهات بستروااز  آماوزش      
محیط زیست برد شته شد.  ین وند، آموزش ر  در وه زمینه تغییر 
جهت آموزش   ژر رش به ومت توو ه ژایاد ر،  فاز یش آ ااشی    

دشاد     ماورد توجاه قار ر مای    مومی   بهساز  آموزش حرفاه ع
(Agenda21, Chapitre6, para2.) 

در گوزدشمین  جالس فوق  ل اده مجمع عمومی کاه در واال   
بر ز ر شد، بار دیرر بر  شمیت آموزش در حفاظت  ز محیط  1997

تأکیاد شاد. قط ناماه مصاوب آن      21زیست    جر   دوتور کار 
آموزش یکی  ز عو مل آوایش  وات    »ه:  جالس مقرر د شت ک
   در تحقق تووا ه ژایاد ر د رد. بار   تحقاق     گقش ت یین کننده

شا  آموزشی در تمامی وطوح خصوصااً در  توو ه ژاید ر باید گرام
وطوح  بتد یی   متووطه  ز حیث مالی تقویات   کارآماد شاوگد.    
 مکان دوتروی شمراان باه  یان واطوح د ده شاود تاا بتو گناد        

لذ  آموزش بستر  صلی  1«شا  خود ر  توو ه   شکوفا کنندو گاییت
-آید   گقش آماوزش محایط  شمار میهحفاظت  ز محیط زیست ب

زیست  ز حیث  یجاد با ر زیست محیطی   بستروااز  فرشنرای   
در ر وتا  تحقق  صل ژیشریر  به عنو ن  صل طالیای حقاوق   

جااد آ ااشی در   زیست بسیار ژررگگ  وت زیار   ی  لملل محیطبین
شا  مردم باعث تغییر گرااه  یشاان گسابت باه محایط      میان توده

بیاگیه  وتکهلم  ردد. زیست میزیست   بهبود ر بطه آگها با محیط
، در  زیسات  محایط     ز مساائل   در  ین خصوص  شاره د رد بسیار 

جم یات      رشد طبی ای   توو ه،  توو ه  ز کمی  در حال  کشورشا 
( گاشای  Stockholm Dec., para.4-5-6)   التیمبا   بی  جهل
شا گاشی  ز عدم آ ااشی  شود   بخشی  ز  ین تخریب   آلود ی می

آموزش »محیطی  وت. لذ     طالع عموم گسبت به مسائل زیست
گقش حیاتی در ژیشریر   ز تخریب   آلود ی محیط باز  می « 

   عماالی   جاام بیشاتر    گ    ز د گشای   باا  واتفاده    تاو گیم  کند،   می
 گطبااق    بشار       میدشا   با  حتیاجات  که  تر در محیطی عاقالگه

بای شاک    . آ ریم  فر شم  خود    عقابمان  بر    بهتر   د رد زگد ی
آشنا واختن  فر د دروطوح مختلف  جتماعی با  صول حفاظات  ز  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Assemblée Générale des Nations Unies23-28  

شا  آموزشی رومی   غیرروامی در  محیط زیست   تقویت گرام
جتمااعی خصوصااً در واطوح آماوزش  بتاد یی        تمامی وطوح  

شا  د  طلباگه بر   حفاظات  متووطه ضمن  یجاد رغبت    گریزه
تو گد مسئله تخریب   آلود ی محیط زیست ر  یکباار     ز آن، می

    خالقی   بر   شمیشه حل کند.   ر  فر د در در ن خود  ظیفه
حایط   جد گی بر   حفظ محایط زیسات ر   حسااس گمایناد   م    

شا  شخصی خاود تلقای کنناد،    زیست ر  به مثابه یکی  ز د ر یی
شاا   ضمن فر شم شدن مقدمات   لیاه مشاارکت آگهاا در برگاماه    

زیست محیطی، ژاود ر   ز آن ر  گه تنها الزم بلکه جزئی جد یی 
 گاژذیر  ز زگد ی خود خو شند د گست. 

-شا  زیست محیطی در مقاطع تحصیلی مختلف میآموزش

گقش مهمی در بسیج  فکار عماومی   آمااد ی آگهاا جهات      تو گد
زیست باز  کند. آ اشی  فر د گسبت باه حقاوق   حفاظت  ز محیط

   «میار ث مشاترک بشاریت   »شا  ف لای   آیناده، مفهاوم    گسل
موجب حساوایت آگهاا   وابب  گساجام        « صل  طالع رواگی»

-ژذیر  در قبال  یجاد محیط زیسات بهتار مای    فز یش مسئولیت

تو ن  مید  ر باود کاه   شا  زیست محیطی میود. در ژرتو آ اشیش
محیطی بهتر بتو گد باه  جار  درآیاد.  صال      صل ژیشریر  زیست
   کند تا  شخاص  قد مات   تد بیر ژیشریر گهژیشریر  حکم می

جهت ژرشیز   کاشش خسار ت   رد باه محایط زیسات ر   تخااذ     
  قط یت علمی  جود  کنند. به طور کلی در  صل ژیشریر ، یقین

د رد در حالیکه برعکس در  صل  حتیااط زیسات محیطای چناین     
( باا  یان تفاصایل الزمااه    Plaud, 2010یقینای  جاود گاد رد )   

ژیشریر ، آ اشی  ز خطرشا  ژیش ر   وت    یجاد آ اشی جز با 
شاا  زیسات    اردد. بناابر ین آماوزش   آموزش شدفمند میسر گمی

تو گاد  ز میاز ن    قشار جام اه مای   محیطی با  یجاد آ اشی درمیان
 ر    یا بی تفا تی آن گسابت باه محایط زیسات     قدرت تخریب

کاوته   تک تک  فر د جام ه ر  به عنصار  بار   ژیشاریر   ز    
تخریب بدل گماید، لذ   ین موضوع بدیهی به گرر مای رواد کاه    
آموزش به منزله گخستین ونگ بنا   صل طالیی ژیشاریر  در  

محیط زیست مطرح  وت. به مو ز ت آشکار شدن   لمللحقوق بین
شاا    شمیت آموزش محیط زیست موضوع در دوتور کار وازمان

مند به مسائل آموزشای   زیسات محیطای قار ر      لمللی عالقهبین
شا درچارچوب  شتغاالت خود  وناد  ر  تد ین  رفت.  ین وازمان

صاص زیست  ختکردگد که در آگها به گقش حفاظتی آموزش محیط
شاا گیاز در مقارر ت     لمللی، د لتد رد. عال ه بر وازمان شا  بین

ملی خود  قد م به تقنین مقرر تی در باب آماوزش محایط زیسات    
(. با  ین  جود گراشی   قع بیناگه به Ramazani, 2012کردگد )

 جالس ژ شاگسبورگ بیاگرر  ین   ق یت  وت که  قد مات صورت 
مشارکت در عرصه محایط زیسات    شا  آموزش   رفته در زمینه
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باشاد.  ز  کافی گبوده   یا  ز  گسجام   ژاید ر  الزم برخورد ر گمای 
 ین ر  با توجه به فر  یر بودن بحث آموزش بر   شماه  قشاار     
لز م د شتن  طالعات کافی  ز موضوعات مرتبط با محیط زیسات  

 ینار   شایی منسجم در  ین زمینه برد شته شود.  ز گیاز  وت تا  ام
شاا  گاوین   توجه به بحث آموزش محیط زیست   به  یاوه ر ش 

آموزش    گتقال  طالعات در مر کز آموزشی  ز یک وو   آشانایی  
شا  تر یج  ین د گش در وطح محلی   ملی بر   آ اشی با ر ش

مردم  ز وو  دیرر  شمیت  واوی د رد. در  ین ر واتا توجاه باه    
مختلف آموزشی   تلفیق  آموزش   تر یج محیط زیست در وطوح

مند موضوعات محیط زیساتی در در س مقااطع  شدفمند   گرام
شاا  شا  مختلاف آماوزش تحصایلی   شمچناین در رشاته      ژایه

شاا  د گاش آماوز ن   مختلف آموزش عالی به گحو  که آماوزه 
 یر  واز ار با محایط زیسات   د گشجویان در بر ز رفتار   تصمیم

تو گد ضامن  ینکاه   ن یک گقطه شر ع میمؤثر   قع شوگد به عنو 
در ژرکردن  ین خالء مفید   قاع شاود، قاادر  وات  فار د  ر  باا       

شا  الزم بار    شااعه د گاش    طالعاات     شا   مهارتتخصص
شاا  ژیشار  تربیات گمایاد.     مربوط باه محایط زیسات   بحار ن    

شمچنین آموزش غیررومی محیط زیست شامل آموزش مساتقیم  
شاا  مختلاف  جتمااعی در خاارج  ز گراام      ه  غیر مساتقیم  ار   

آموزش رومی  )کارمند ن، کار ر ن، مدیر ن د لتی   غیرد لتی  
-گرایر آگها( به گحو  که با  ذشت زمان ر یکرد، رفتار   تصامیم 

 یر  آگها با حفاظت  ز محیط زیسات وااز ار  بیشاتر  یاباد،     
زیسات   لمللای ر  در گهادیناه گماودن حقاوق     تو گد جام ه بینمی

 محیطی یار  رواگد.

 گیرینتیجه و بحث
 لملل محیط زیست بر  واس  صول کلی حقوقی که در حقوق بین

شا مورد ژذیرش قر ر  رفته  وت، بنا شده  وات  شا    عالمیهبیاگیه
ژر تکل باه طاور    _ یر   ز تکنیک حقوقی کنو گسیون   با بهره

   نطقهجزئی، دقیق   مشخص گسبت به حفاظت محیط زیست م
با  جود  ینکه در حقوق، تکیه بار   شود.یا بخشی خاص تنریم می

-آ ر به حقوق ضاماگت  جار  مای   آ ر  وت   منابع  لز ممنابع  لز م

-زیست گقش منابع غیر لز م لملل محیطبخشند.  ما در حقوق بین

آ ر بیشتر  وات   گفاوذ بیشاتر  د رد.   در  یان     آ ر  ز منابع  لز م
-ثیرأآ ر تا آ ر بر منابع  لز م ردید منابع غیر لز مژو شش مشخص 

شا ر  ن دلیل که محیط زیست حاکمیت د لت ذ ر بوده  وت، به  ی
شا حاضار باه محاد د کاردن     دشد لیکن د لتثیر قر ر میأتحت ت

حاکمیت خود گبوده   مایل گیستند بر   خاود مسائولیت جدیاد     
بر  وات  ست شزینه یجاد کنند  ز طرفی دیرر حفاظت  ز محیط زی

شاا  شا  بلند مدت   مستمر د رد به شماین دالیال د لات     شزینه

دشند   منابع غیار  آ ر ترجیح میآ ر ر  به منابع  لز ممنابع غیر لز م
تدریج در خصاوص  هشا شده تا بآ ر باعث  ردشم آمدن د لت لز م

ا کرد تو ن  دعت میأآ ر به تو فق گهایی بروند.   به جرمنابع  لز م
آ ر در حوزه عنو ن   لین وند غیر لز مهب 1972که بیاگیه  وتکهلم 

محیطای در  شا  زیستمحیط زیست، شر ع به کار یر  رشیافت
شا   شا، کنو گسیونوطح جهاگی   ونگ بنا  بسیار   ز کنفر گس

   ز چنادین  صال   آ ر الحق باوده  وات   آ ر    لز م وناد غیر لز م
 شاا  حقاوقی مهمای   قاعده طی ونو ت ب د   وتکهلم در بیاگیه

 ژدید آمده  وت.
بیاگیه  ین کنفر گس بر     لین بار تو گست با صر حت تماام   

بین محیط زیست   حقوق بشر ژیوگد    رتباط گا سساتنی  یجااد   
 صاول   مفااشیم    1972در بیاگیه گهایی کنفر گس  واتکهلم   کند.

 ز ورزمین،  صل ت هاد   :  صل  وتفاده غیر زیان بار مهمی  زجمله
 صال   به شمکار ،  طالع رواگی   کماک در مو قاع  ضاطر ر ،   

مسئولیت  گسان در بهبود محیط زیست،  صل حاکمیت با مفهاوم  
شا  مشترک  ما متفا ت، مفهوم تووا ه  متفا ت، مفهوم مسئولیت
-شا  آینده در ر بطه با حقاوق محایط  ژاید ر   مفهوم حقوق گسل

باا تشاکیل     صول  یان بیاگیاه  مطرح شد.  زیست   حفاظت  ز آن
شا  جهاگی مرتبط با کنفر گس ریو   ژ شاگسبورگ   دیرر گشست

تار  در دواتور کاار مجاامع     زیست به طاور جاد   مسائل محیط
شاا،  که در حال حاضار گیاز در بسایار   ز بیاگیاه     جهاگی   رد شد

شاا   م اشاد ت چناد جاگباه   د  جاگباه      شاا، کنو گسایون  قط نامه
  لمللی به طرق مختلف لحاظ  ردیده  وت.      بینطقهمن

بیاگیه ژایاگی  ین کنفر گس با  عاالم حاق  گساان باه د شاتن      
محیط زیست والم، ژیوگد بنیادینی بین حفاظت  ز محیط زیست   

 لملال  حقوق بشر  یجاد گمود   ورآغاز تحولی جدید در حقوق بین
ن گقطاه عطاف در   به عناو ن   لای   1972کنفر گس  وتکهلم شد. 

فر یند تد ین، آموزش   توو ه حقوق بین  لملل محیط زیست باا  
به رومیت شناختن حق برخاورد ر   ز محایط زیسات واالم باه      
عنو ن یکی  ز حقوق  واوی بشر،  رتباط تنراتنگ توو ه با محیط 
-زیست ر  مورد توجه قر رد د   با ژیشنهاد تشکیل گهادشاا  باین  

محیط زیست ملل متحد )یوگپ(   صند ق  لمللی، شمچون برگامه 
شا  جهاگی در زمینه محیط زیست محیط زیست به ر گد شمکار 

 گسجام بخشید   ر ه ر  بر   توو ه   تکامل بیشتر قو عد حقاوق  
 لملل محیط زیسات فار شم آ رد. شمچناین باا  یجااد زمیناه       بین

شاا   ژاذیرش آگهاا باه     شا  غیرد لتی در کنفر گسحضور وازمان
شاا    لمللای، گقاش واازمان   شا  باین نو ن گاظر در کنو گسیونع

تر گماود،  غیرد لتی ر  به عنو ن بازیرر در ر  بط بین  لملل ژررگگ
 لملل  ز قبیال  شا  حقوق بینشا در وایر شاخهشرچند  ین وازمان

 لمللای کیفار    .... گقاش     لملل  قتصاد ، حقوق بینبین حقوق
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شا درحقوق بین  لملال    جایراه  ین  ر ه  گد،  ما گقشآفرین بوده
آیاد   باا توجاه باه     شمار مای  تر بهمحیط زیست برجسته   مهم

گیز در حقوق  شا  حقوق گرم   مسئولیت گرم، بازیرر ن گرم یو ی
 یار     ساترش  وات       لملل محیط زیست درحال شاکل بین
و ن شا به م نا  ونتی   کالویک آن با  ینکه شمو ره به عند لت

 لملل حقوق بین  یر     جر  بازیرر مهم گقش خود ر  در شکل
 لملل باه   گد، دیرر تنها بازیرر حوزه بینمحیط زیست حفظ گموده

 گاد در  رفته رفتاه تو گساته   شا  غیرد لتیآیند   وازمانشمار گمی
 یر ، تد ین،  جر ء   گرارت بر حقوق محیط زیست گقاش  شکل

 مؤثر   یفاء کنند.
   رتباط  شا  حفاظت  ز محیط زیستمیه  وتکهلم ر ش عال
 دشد  ر  مورد شناوایی قر ر می توو ه  قتصاد     جتماعی آن با

-کماک  یافتری،  فاز یش  عدم توو ه بر    صالح بهترین  ویله

آماوزش      فنی به کشورشا  فقیرتار   شمکاار  در    شا  مالی
ریاز  تووا ه   گاماه بر ضر رت د گد.  ین  عالمیهمی  طالع رواگی
بار   حال شر وگاه ت اارض باین         منطقای  شماشنگ یکپارچه،

گیازشاا  تووا ه   گیازشااا  حفاظات   بهبااود محایط زیساات       
 تووال باه   محیطی شمچونشا  زیست بز رشا  موثر در ویاوت

 ، تبادل   جریان آز د گه  طالعات    گتقال تجارب  فنا ر علم   

قاطع  جتماعی، خصوصااً مقااطع   گهادینه واز  آموزش در تمام م
محیطای باه گفاع عماوم جام اه      زیست مسائل تحصیلی در مورد
  باه طاور روامی   صاریح بار       دشدکید قر ر میأبشریت مورد ت

منرور دوتروی ه  ب  ذ رد شمیت آموزش محیط زیست صحه می
محیطی   در ر وتا  توو ه بیشاترحقوق  در  مور زیست به عد لت

ا ر  به شمکار  دربااره مسائولیت   یاا جبار ن     ش لملل، د لتبین
گاشی  شا  زیست محیطی،خسار ت قرباگیان آلود ی   وایرآویب

 ز ف الیت د خل محد ده قاگوگی   یا مناطق تحت کنترل خاود، در  
تارین  در مجماوع  ز مهام   کند.گو حی ما ر ء قلمر شان توصیه می

 لملل محیط زیسات  نآ ر درحقوق بی ب اد گفوذ  ین بیاگیه غیر  لز م
تو ن به تسریع در  یجااد قو عاد عماومی    صاول حقاوقی        می

 لملل محایط زیسات   کماک باه     توو ه واختار  در حقوق بین
تکامل، آموزش، توو ه   گهادینه شدن  ین رشته  شاره کرد.  یان  
بیاگیه تو گست برخای  ز  صاول عرفای ژر کناده ر  در یاک ماتن       

آ ر  گماید   با بر ز   گهادینه کاردن آن  آ ر جمعحقوقی غیر لز م
آ ر ب اد    تووا ه شاکلی   وااختار ، ضاماگت      در  وناد  لاز م 

   جر   آن ر  فر شم آ رد.
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