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Rio Convention approach to environmental protection 

 

Abstract 

 

Natural resources have long been one of the most important pillars of human life. Therefore, respect for 

natural resources and the environment among human societies has been considered in all historical 

periods. And today, the rapid process of industrialization of societies, along with the tendency to 

globalization, has subjected the world to great changes in social, economic and political dimensions, as 

well as the destruction of natural resources and its pollution, destruction of forests, extinction of animal 

species. Wildlife, air pollution, water and noise pollution, desertification, increase in greenhouse gases 

are among them. Today, natural resources and their protection have become such a moral and social 

value that criminal protection is necessary. The question is, what is the purpose of the Rio Convention 

and what effect does it have on environmental crimes? The Rio Convention was adopted in 1996 to 

combat desertification, which includes criminal protection of natural resources. Has aroused and even 

introduced a new category of crimes, in this regard, environmental crimes can be mentioned as one of 

the new forms of delinquency. Paid. 
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 چکیده

منابع طبیعی و محیط ز این رو، احترام به ا. از مهم ترین ارکان حیات بشری به شمار آمده است منابع طبیعی از دیرباز

روند سریع صنعتی شدن جوامع و امروزه  .در همه ادوار تاریخی مطمح نظر بوده است زیست در بین جوامع بشری

دنیا را دستخوش تحوالت عظیمی در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی سیاسی کرده  و در کنار آن گرایش به جهانی شدن،

انقراض نسل  نگل ها،و آلودگی آن گردیده است که تخریب و نابودی ج منابع طبیعیاست و نیز موجب تخریب 

، آلودگی هوا،آبها و آلودگی صوتی ، بیابان زایی، افزایش گازهای گلخانه ای از جمله آنها به شمار جانوران وحشی

حفاظت از آن به چنان ارزش اخالقی و اجتماعی تبدیل شده است که حمایت کیفری  و منابع طبیعیه می رود. امروز

تشکیل کنوانسیون ریو چیست و چه تاثیری در جرائم  زهدف ا سوال مسئله اینست کهاز آن ضروری می نماید.

حمایت ه در برگیرند که1996که در سال  ىیزا -ابانیدف مبارزه با بنوانسیون ریو باهکر د زیست محیطی دارد؟

رفع مشکالت زیست  المللی برایبین  یدر واقع سیاست کیفربه تصویب رسید .می باشند  منابع طبیعیکیفری از 

تحوالت اجتماعی و صنعتی در جوامع مختلف مباحث جدیدی را برانگیخته و حتی دسته  که می باشدمحیطی 

است که در این راستا می توان از جرایم زیست محیطی به عنوان یکی از اشکال ه جدیدی از جرایم را مطرح نمود

بع کتابخانه ای و اینترنتی به روش توصیفی و تحلیلی به تحقیق حاضر با استفاده از مناجدید بزهکاری یاد کرد.

 بررسی این موضوع پرداخته است. 
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 مقدمه

است که )گیاهان ، جانداران ، انسان( در تعریفی ساده شامل تمامی اجزاء و عناصر محیط اعم از زنده  منابع طبیعی

کیفیت هریک از اجزا یا عناصر یاد شده موجب صدمه به سایر اجزا می یا کاهش  برهم تأثیر متقابل دارند. تخریب و

ادامه داشتن حیات و بقاء جانوران مشروط به محیطی سالم می . شود و در نهایت انسان نیز تحت تاثیر قرار می گیرد

او حق گیاهان و آب و خاک و غیره هم زمان با بهره برداری پایدار و متناسب از آنهاست و در واقع باشد. 

اعالمیه جهانی حقوق بشر در این راستا تأکید می کند که  2٥پاک و سالم را دارد. ماده  منابع طبیعی برخورداری از 

»هرکس به سطحی از زندگانی که برای سالمتی و رفاه خود و خانواده اش مناسب باشد« حق دارد. همچنین دیوان 

ناب ناپذیر برخی از حقوق بنیادین بشری نظیر حق بر حیات و اروپایی حقوق بشر در سطح منطقه ای بر ارتباط اجت

 . تاکید کرده است منابع طبیعی حق بر

انسان از حقوق بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب  ؛» ( اعالمیه استکهلم نیز مقرر می دارد1ماده )

. به موجب این اعالمیه انسان ها  «رخوردار استزندگی در محیطی که به او اجازه زندگی توام با سعادت را بدهد ب

را برای نسلهای حاضر و آینده به عهده دارند. همچنین در بیانیه  منابع طبیعیمسئولیت حفاظت و بهبود  رسماً

آمده است : »انسان سزاوار داشتن حیات سالم ، خالق و سازنده و هماهنگ با طبیعت است «. انسان ها  1992ریو

یعت را تغییر دهند و منابع طبیعی را به طور مستقیم و غیر مستقیم مستهلک سازند، بنابراین بایستی به نمی توانند طب

 ضرورت حفظ و نگهداری لطافت و کیفیت طبیعت و حفاظت از منابع طبیعی توجه داشته باشند. 

رعایت حقوق عناصر زیست محیطی و احترام به حق حیات همه موجودات نباید تنها در برهه ای خاص از زمان 

مدنظر قرار گیرد، بلکه انسان می بایست خود را پیوسته در طول تاریخ و در برابر آیندگان مسئول بداند و متوجه این 

ابع و هرگونه بی مهری نسبت به طبیعت اثرات سوئی در امر مهم باشد که هرنوع افراط و یا تفریط در استفاده از من

کل نظام طبیعت داشته و زندگی فرزندان او را تباه می سازد به طوری که امروزه ،مهم ترین علت مرگ و میر در 

گسترش . آلوده استی منابع طبیعجهان را بیماری های عفونی تشکیل می دهد که ساده ترین راه انتقال آنها از طریق 

متفاوتی از زیست محیطی و تنزل کیفیت زندگی طبیعی انسان هاو از بین رفتن  افزون آلودگی ها که به انحای روز

تعادل و تناسب منابع طبیعی دولتها را برای تصویب کمیسیون در جهت جلوگیری از تخریب زیست محیطی وا 

یکی از مهم ترین ابزار و عوامل مدیریت و قوانین و مقررات زیست محیطی  منابع طبیعیامروزه حقوق  داشته است. 

 1و حفاظت از منابع آن محسوب میشود. منابع طبیعی

 

 منابع طبیعیتعریف حقوقی از آلودگی 

در حقوق ایران مطرح شده است ، تعریفی است که در قانون حفاظت و  منابع طبیعی نخستین تعریفی که از آلودگی 

این قانون ، پس از بیان ممنوع بودن  9( آمده است . در ماده 1371)اصالحی13٥3مصوب  منابع طبیعی بهسازی 

 ، به تعریف آلودگی مبادرت شده است . منابع طبیعیهرگونه آلودگی 

 عبارت است از:  از نظراین قانون ، منابع طبیعی آلودگی 

»پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب ، هوا، خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن 

را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان ویا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد«. آیین نامه 

 
حقوق و محیط زیست ، ترجمه محمد حسن حبیبی، جلـد سـوم ، چاپ دوم ،  ،1392،الکساندر، سند، پیتراچ ؛ النگ و نیفرایدکیس ،  1

 .7و  6انتشارات دانشگاه تهران، صص 
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قانون  9( نیز آلودگی را همان تعریف ماده 1379/12/27قانون برنامه سوم توسعه )مورخ 104اجرایی بند )ج ( ماده 

 2.حفاظت و بهسازی دانسته است

تعاریفی بیان شده است که در این جا به یکی از آنها اشاره  منابع طبیعی در عرصه حقوق بین الملل نیز از آلودگی 

این گونه تعریف شده  منابع طبیعی لندن ، تخریب و آلودگی  1989 می شود. در کنوانسیون بین المللی نجات دریایی

عبارت است از :هر صدمه مادی اساسی به سالمتی انسان یا حیوان یا منابع دریایی و  منابع طبیعی است : »صدمه به 

، انفجار آبهای ساحلی یا آبهای درون سرزمینی یا مناطق مجاور آنها که در نتیجه آلودگی، لوث شدگی، آتش سوزی

 یا حوادث مهم مشابه ایجاد می شود«. 

 آلودگی در اسناد بین المللی

در سالهای اخیر دنیا شاهد توسعه و پذیرش چندین موافقت نامه در سطح منطقه ای و جهانی برای کنترل آلودگی 

در خصوص دفع زباله ، لندن 1972برای مثال موافقنامه هایی برای کنترل تخلیه زباله در دریا )کنوانسیون ، است بوده

MARPOL 1973  مربوط به کنوانسیون  1978( )قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به پروتکل 1978الی

به تصویب مجلس  1380/10/6(، در تاریخ 1973/78)مارپل 1973بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها 

 شورای اسالمی رسیده است (. 

(، کنترل 1976دریایی مناطق ویژه )مثل کنوانسیون حفاظت دریایی مدیترانه در برابر آلودگی  طبیعیمنابع حفاظت 

آلودگی فرامرزی دوربرد هوا و پروتکل آن ( و حفاظت از الیه ازن 1979آلودگی دوربرد برون مرزی هوا )کنوانسیون 

 ( و اصالحیه های بعدی آنها می باشد . 1987و پروتکل مونترال 198٥)کنوانسیون وین برای حفاظت از الیه ازن 

برخی متون دیگر دربردارنده شرح جزئیاتی برای جلوگیری از آلودگی و کنترل جامع در سطح منطقه ای از جمله 

می باشند. منظور از  جلوگیری آلودگی و کنترل جامع که به عنوان یک نظریه در    (OECD)اتحادیه اروپایی

اظهار شده است عبارت است از: جلوگیری یا به حداقل رساندن زیان  1991جوالی  31در  (OECD)شورای 

با احتساب اثرات مواد یا فعالیتها روی عناصر  منابع طبیعی با منظور داشتن برنامه جامع  منابع طبیعی وارده برکل 

به طور کامل و جامع در حد اعتدال )هوا، آب ، خاک(از نظر مبدا و هدف جغرافیایی کنترل و آلودگی  منابع طبیعی 

، اعمال روشهایی در جهت حذف یا  منابع طبیعی روی هرماده آالینده متمرکز است . از این رو انگیزه تالش حقوق 

 3.حداقل کاهش انتشار آالینده ها است

این معاهدات تالش برای کنترل و جلوگیری از آلودگی و تدارک خسارتهای زیست محیطی هستند اما به جرایم 

( از کشورها خواسته است تا قوانین و 1992) منابع طبیعی محیطی نپرداخته اند. بیانیه ریو درباره توسعه و  زیست

 مقررات تدارک خسارت قربانیان حوادث زیست محیطی را وضع کنند. 

در رم امضا شد و اکنون الزام آور است از نظر تخلفات زیست  1998که سال  اسنامه دادگاه بین المللی جناییاس

محیطی هیچ گونه صالحیتی برای رسیدگی به جرایم زیست محیطی ندارد. ماده پنجم اساسنامه این دادگاه صالحیت 

 دادگاه را برای رسیدگی به دعاوی زیر پیش بینی کرده است :

 جنایات تجاوز  -جنایات جنگی د -بشریت ج  جنایت علیه -جنایت نسل کشی ب  -الف 

 
 .11زیستن در محیط زیست ، ترجمه مجید مخدوم ، چاپ پنجم ، موسسه اننشارات و چاپ دانشـگاه تهران، ص  ،1377، میلر، جی. تی 2

حقوق محیط زیست ، ترجمه محمد حسـن حبیبی، ،  1381،گوندلینگ ، لوتا، هویسمان ، جی دبلیو، هلپاپ ، ای. ای. شلتون ، دینا 3

 .2٥0جلددوم ، چاپ اول ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ص 
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منابع رخ داد که از مصادیق نسل کشی، جنایات جنگی و علیه بشریت نباشد و تنها به  منابع طبیعیاما اگر جنایت 

 مثال دریاهای آزاد لطمات سنگینی وارد سازد، دادگاه صالحیت رسیدگی به آن را ندارد.  طبیعی 

، آلوده کردن تدریجی و آرام آب ، هوا،  منابع طبیعی در دعاوی مربوط به آلودگی امروزه دادگاه های هندوستان 

قانون اساسی  21بشر را، سلب »حق حیات « تفسیر می کنند و به راحتی آن را در تضاد با اصل  منابع طبیعیخاک و 

وده ساز، جبران خسارت و می دانند و علیه آلوده ساز حکم صادر می کنند. این احکام شامل دستور توقف فعالیت آل

 4.گاهی لغو جواز کسب و فعالیت می شود

  

 

 
 

 

 در پرتو اسناد بین المللی  منابع طبیعی حفظ و حمایت از 

المللی  -که در آن سعی برایجاد موافقت بین 1868از سال  منابع طبیعی تاریخ تدوین قوانین بین المللی حفاظت از 

برای حفاظت از پرندگان مفید برای کشاورزی قرار گرفت برمیگردد. قانون بین المللی آلودگی دریاها نیز در دهه 

کنفرانس پاریس )حمایت از انسان و الیه بیوسفر( تشکیل گردید. پیدایش  1968میالدی تدوین شد. در سال 19٥0

شد. یک سال بعد  منابع طبیعی و قانون حفاظت و بهسازی  منابع طبیعی رانس پاریس منجر به تاسیس سازمان کنف

 ٥)سازمان ملل ( قطعنامه ای صادر کرد.  UNمجمع عمومی 1969در سال 

در  و 1972نخستین اقدام عملی به ابتکار سازمان ملل در سال  منابع طبیعیبرای تشکیل کنفرانس جهانی برای 

استکهلم در مورد محیط انسان انجام شد. علیرغم اینکه در این کنفرانس تضادهای بلوکهای شرق و غرب موضوعات 

تشکیل شد که به عنوان یکی از  1992جنبی سیاسی متعددی را مطرح نمودند،متعاقب آن کنفرانس ریو در سال 

از کشورهای  1997ت . پروتکل کیوتو در سال شاخته شده اس منابع طبیعی کنفرانس های مهم در زمینه حفاظت از 

پیشرفته خواست تا از میزان تولید گازهای گلخانه ای بکاهند. یکی از مشکالت اساسی فراروی چنین کنفرانس هایی 

رنگ و بوی سیاسی دادن به آن توسط ممالک قدرتمند سیاسی و نظامی و اقتصادی است که بیش ترین آالینده ها را 

ی کنند ،بیشترین تخریب های گذشته را به وجود اورده اند، امکان تخریب )مثل بمب های اتمی( تولید و مصرف م

را در اختیار دارند؛ به همین دلیل غالبا با مطرح شدن هر موضوعی که به نحوی با آن مرتبط شده موافق نبوده و آن 

 6نفی می نمایند.  «منابع طبیعیرا با عنوان »سیاسی نمودن موضوع 

 منابع پایدار مدیریت بویژه زیست محیط المللی بخش منابع طبیعی وهای بینیندآدر فرنیز ری اسالمی ایران جمهو

 از زیادی تعداد قالب در امر این ته وداش همخوانی دقیقاً مفهوم این با ملی قوانین. باشدمی پاسخگو و فعال طبیعی

 توسعه و زیست محیط ملی راهبردی برنامه طبیعی،منابع از حمایت و حفاظت قانون همانند گذشته دهه دو مصوبات

های هیرکانی طرح تنفس جنگل اخیراً خشکسالی، و اثرات کاهش ی وبیابانزای با مقابله برای ملی اقدام برنامه پایدار،

 
 .244، ص 1388مجموعه مقاالت نخستین همایش حقوق منابع طبیعی  ایران ،  4

تقریرات درس حقوق محیط زیست، گرایش حقوق عمومی، دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد تهران مرکز، ص  ،1393، حبیبی، محمد حسن 5
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 در و بوده زیستیمحیط هایکنوانسیون کلیه عضو ایران اسالمی جمهوری. است گرفته قرار پشتیبانی مورد حمایت و

 :دارد عضویت ذیل شرح به ملل سازمان با مرتبط تخصصی هایآژانس

ف اهدابه عضویت کنوانسیون تنوع زیستی درآمد.  137٥جمهوری اسالمی ایران در سال : کنوانسیون تنوع زیستی

 حاصل مزایای در برابر و عادالنه شدن سهیم ها وگونهپایدار از  ، استفادهزیستی تنوع این کنوانسیون عبارتند از حفظ

 با ،مربوط هایتکنولوژی صحیح انتقال و ژنتیکی ابعمن به مناسب دسترسی طریق از جمله از ،ژنتیکی منابع کاربرد از

ایران اولین گزارش  الزم. مالی تأمین طریق از وهمچنین هاتکنولوژی و منابع آن به مربوط حقوقِ کلیه گرفتن نظر در

 .نمود تدوین ذیل اصل بر تأکید با 1387 سال در را خود زیستی تنوع ملی عمل برنامه ملی و

  عمومی هایآگاهی ارتقاء مشارکت و-1

 رسانی تنوع زیستیهای اطالعتدوین سیستم-2

 برداری پایدار از منابع تنوع زیستیبهره-3

 از تنوع زیستی حفاظت جامع-4

 دبیرخانه به تهیه و 139٥ سال در فوق اصل 4 بر تاکید با کشور زیستی تنوع ملی عمل برنامه دومین گزارش ملی و

 .ون تنوع زیستی ارائه گردیده استکنوانسی

سند  139٥در سال  . ضمناًپیوست اقلیم تغییر کنوانسیون عضویت به 137٥ سال در ایران: کنوانسیون تغییر اقلیم

ها، مراتع سازمان جنگل. است شدهسازگاری با تغییرات اقلیمی تهیه  راهبرد ملی تغییر اقلیم با رویکر کاهش انتشار و

 با سازگاری هایفعالیت برای قلیم ا تغییر ملی راهبرد سند درچهارچوب را ایگسترده هایبرنامه کشور آبخیزداری و

 .دارد اجرا دست در ایگلخانه گازهای انتشار کنترل برای کاریجنگل و گیاهی پوشش افزایش طریق از تغییرات

 مراحل ایران سومین کشوری است که این کنوانسیون را امضاء نموده و :زایی ملل متحد کنوانسیون مقابله با بیابان

جمهوری اسالمی ایران برنامه اقدام ملی مقابله عالوه بر آن  .است رسانده اتمام به 137٥ سال در رسماً را آن تصویب

 سطوح در ذینفعان کلیه گسترده حضور با مشارکتی فرایند یک طریق از را خشکسالی اثرات کاهش با بیابانزایی و

 ریزیبرنامه سطوح کلیه در محلی جوامع مشارکت آن، محورهای عمده از که نمود تدوین 1383 سال در مختلف

 .باشدر کنوانسیون مید مندرج باال به پایین از رهیافت بر تأکید با گیریتصمیم و

برزیل ریو  در 1371 سال در متحد ملل زیست محیط کنفرانس توسعه و: مجامع مرتبط با موضوع جنگل ملل متحد

سوی جمهوری اسالمی یک برنامه کار چند ساله را جهت نیل به توسعه پایدار تهیه نمود که یک هیأت عالی رتبه از 

پانل  1374کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد در سومین نشست خود در سال  .ایران در این کنفرانس شرکت داشتند

اندازی نمود که متعاقب مسئولیت آن به مجمع الدول جنگل با هدف ایجاد همگرایی حول محور موضوعی را راهبین

 نقش فرایندها این کلیه در ابتدا از ایران اسالمی جمهوری و گردید واگذار جنگل جهانی مجمع الدول جنگل وبین

 در جهانی اجماع یک به نیل جهت مهمی نقش شده یاد فرایندهای که دارد اعتقاد و داشته ایبرجسته و فعال

 .گل داشته استجن با مرتبط موضوعات خصوص
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 و توسعه  منابع طبیعی درباره  ١٩٩٢کنفرانس ریو 

 

یزرگترین نشست علمی که تا کنون در خصوص سالمتی محیط زیست تشکیل شده است کنفرانس ریو است که 

گرچه در  هزار خبرنگار حضور داشته اند. 10000نفر از نمایندگان دولتها و باالی  4٥00کشور و  1٥0بیش از 

تشکیل کنوانسیون حفظ و  هدف از .شده است. سازمانهای غیر دولتی به موازی با کنفرانس ریو نشست هایی ایجاد

با  است که یبرابر منافع شراکت عادالنه درو  جزء جزء تشکیلاز داریاستفاده پا ،پایداری در محیط زیست است 

 .دیآ یبدست م یکیمنابع ژنت استفاده از

 ووژانیردم در ریولاستکهدر کنفرانس دوم سازمان ملل متحد درباره توسعه و محیط زیست ، بیست سال بعد در

 7.که سرنوشت جدیدی را در مقابله با الودگی های محیط زیستی ایجاد کردبرگزار گردید  لبرزی

با موضوعات مختلف و رسیدگی به کشور  176هزار نفر از  30در شهر ریو دوژانیروی برزیل با شرکت بیش از 

 قوانین زیست محیطی تشکیل گردید.

در حواشی این کنفرانس بحث در مورد معضل بزرگی که گریبانگیر محیط زیست شده است مورد بررسی وبه حل 

برای رسیدن به یک فرایند بزرگ اجتماعی و بین المللی در  طبیعی منابعو حفاظت از  مشکل پرداخته شده است

این کنوانسیون با حفظ از نهادهای موجود و تقویت ان و با گستردگی نهادهای ایجاد . حوزه محیط زیست می داند

 شده به ایجاد محیط زیستی سالم اختصاص داده شده است. 

«و »انجمن  منابع طبیعی»جبهه سبز«،»جمعیت زنان مبارزه با آلودگی  جمله؛ ازدر کشور ایران نیز با ایجاد نهادهایی 

 8 که در جهت تقویت و محافظت از محیط زیست کاربرده می شود.حفظ محیط کوهستان «نام برد.

 

 ویر ونیکنوانس اراتیشمول اخت

و کمرنگ از  یدر واقع نسخه بدل نیداند. ا یم تیمشترک بشر یرا نگران یستیمسئله حفاظت از تنوع ز ،ونیکنوانس 

در مقدمه  نکهیا نیالزم را ندارد. همچن یمقدمه، قوام و ثبات حقوق 3است. در واقع بند  تیاصل منافع مشترک بشر

 یستیآنان مسوول حفاظت از تنوع ز :خود« دارند یستیز عدر مورد مناب یدولتها »حقوق مستقل دهیگرد دیتاک

و  اطیشان بهره ببرند و بدون آنکه به وضوح اصل احت یستیاز منابع ز داریبه شکل پا یستیباشند و با یم نشانیسرزم

به  لیدل ورا کنار زده  یابیارز یستینبا یعلم یها دیکند که ترد یمقدمه اعالم م 9در بند  ،آورد  انیرا به م ینیب شیپ

سند پس از  نیاوّل ون،یباشد. در واقع کنوانس یخطر نیکاهش چن ایو  یریجلوگ یانداختن اقدامات الزم برا قیتعو

 گنجانده است.  یرا هم در مقدمه و هم در متن اصل هیاعالم 21اصل  یاستکهلم است که محتو هیاعالم

 یالملل نیخود طبق منشور ملل متحد و اصول حقوق ب یستیدولتها بر منابع ز تیاز حق حاکم ونیکنوانس 3ماده  در

 ریاستکهلم است و تفس هیاعالم 21دوباره بر اصل  یدی، صرفاً تاک3توان گفت که ماده یآمده است. م انیسخن به م

 
ارشناسی ارشد دانشگاه مفید قم ، به راهنمایی دکتر حق برمحیط زیست در اسناد بین المللی و اسالم ،پایان نامه ک ،1382،فیروزی، مهدی 7

 338و 337اردشیر امیر ارجمند، صص 
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نرم مقدم به قانون سخت و موخر است. به هر حال ماده  ناز قانو یدر واقع حرکت ،3دارند که ماده  نیاز ا تیها حکا

 شده است. دهیگنجان ونیاست که در متن کنوانس یحیتعهد صر نیاوّل ،3

 یازهایرفع ن یباشد و تالش برا یعمده م یها یگذار هیمستلزم سرما یستیحفظ تنوع ز نکهیبر ا دیتاک نیهمچن

مربوطه، امکان  یهایمناسب به تکنولوژ یو دسترس یو اضاف دیجد یمنابع مال جادِیدر حال توسعه جز با ا یکشورها

از جنبه  افتهیدر حال توسعه و کمتر توسعه  یاخاص کشوره طیمقدمه بر شرا ژهینشان دهنده توجه و ست،ین ریپذ

به اهداف حفظ تنوع  یابیدست یکشورها، برا نیالزم جهت ارتقاء توان ا یاقتصاد یو پشتوانه ها یمال یازهاین نیتام

 باشد.  یم یستیز

 

 ونیکنوانس بیاز تصو هدف

 

آن و  یاز اجزا مداوماستفاده  ،محیط زیستیاز  مراقبتآمده است،  ییسند نها 1طبق آنچه در ماده  ونیکنوانس اهداف

 یمثال: دسترس ی. برادیآ یبدست م یکیمنابع ژنت بکار بردناست که از یدر مورد منافع مساویمشارکت منصفانه و

 ی. )با توجه به تمام حقوق ناظر بر آن منابع و فناوربوطهمر یها یانتقال مناسب فناور ،یکیولوژیمناسب به منابع ب

 مناسب(. یگذار هیسرما قیاز طر زیها و ن

 

 داریو استفاده پا حفاظت

را هدف گرفته است: »اعضاء در مناطق  یو مشارکت در موارد و موضوعات فرامرز یهمکارکنوانسیون ، ٥ماده  

 یستیاز تنوع ز داریحفاظت و استفاده پا یکه منافع متقابل دارند برا یموارد گریخود و در د یقانون هخارج از حوز

کند.  یم یرا باز یدیکلنقش  نجا،یو منافع متقابل نامتعادل در ا یو مال یاقتصاد طیخواهند نمود . شرا یهمکار

گردد در  یمواجه م ییچالش ها ای یهمکار ندیخاص ندارند، فرآ یدر مورد گونه ها یاعضاء منافع برابر یوقت

 است. ازیمتقابل مورد ن کیدرک استراتژ یمشترک نوع یهمکار یکه برا یصورت

نموده و  یستیاز تنوع ز داریجهت  حفاظت و استفاده پا ییبرنامه ها و طرح ها هیاقدام به ته یستیاعضاء با نیهمچن

از  داریحفاظت و استفاده پا ندیدر مواقع ممکن و مناسب، فرآ نیدهند. همچن قیموجود، تطب یخود را با طرحها ای

آن دسته از  یستی(. دولت ها با6بگنجانند )ماده ربوطهم یبخش انیو م یبخش یفرع یاستهایرا در س یستیتنوع ز

 یحفاظت یارهایمع ازمندیکه ن یدارند، آن دسته ا تیاهم داریرا که از نظر حفاظت و استفاده پا یستیاجزاء تنوع ز

 جهتو نیدارند، مورد توجه خاص قرار دهند. ا داریرا جهت استفاده پا لیپتانس نیشتریکه ب ییباشند و اجزا یم یفور

در رابطه   8(3(. در ماده )10-8مواد ) یو نظارت باشد و در راستا صیمربوط به تشخ یها تیهمراه با فعال یستیبا

و  میتنظ یستیبا ونیکنوانس یدارد که اعضا یم انیب داریحفاظت و استفاده پا یبرا کیولوژیمنابع ب تیریبا مد

مناطق حفاظت شده، بر  رونیب ایخواه درون و  یستیزرا با هدف حفظ تنوع  تیپر اهم کیولوژیمنابع ب تیریمد

 نیمشابه ا رد،یصورت نپذ داریشود و هم استفاده ناپا نیچشم انداز که هم مصرف آنها تضم نی.  با ارندیعهده گ

از استفاده منابع  یبه حداقل رساندن اثرات سوء ناش یدر جست و جو ونیاست که کنوانس 10(٥مورد در ماده )

بر تنوع  انباریبه حداقل رساندن اثرات ز ایو  یریجلوگ یخواهد برا یاست و از اعضاء م یستیبر تنوع ز کیولوژیب

 .ندیاتخاذ نما یریتداب یستیز



 

 
 

877 

ي
ي )مقاله علم

صلنامه علم
ف

ـ
جامعه

ي( 
پژوهش

ل
ن، سا

ي ایرا
ي سياس

شناس
  

چهارم،شماره
 

چهارم
ي

)پياپ
16

)
ن

زمستا
1400

 

 ازمندیرا که ن ییها گاهستیز ایها و  ستمیاز مجموعه اکوس یفهرست شاخص ونیکنوانس 1 وستیراستا، پ نیهم در

در  ایو  یبوم یگونه ها ادیتنوع باال و تعداد ز یکه دارا یدهد. از جمله مناطق یو نظارت هستند ارائه م صیتشخ

و  یاقتصاد ،یاجتماع تیهستند که از اهم یمهاجر یگونه ها ازیکه مورد ن یها ابانیب ایباشند و  یمعرض انقراض م

 یندهایفرآ گرید ایو  یتکامل ندیبه همراه فرآ ایمنحصر به فرد  یباشند و الگو یبرخوردار م یو علم یفرهنگ ای

 هستند. یستیز

در معرض انقراض که از  یگونه ها-1: رندیمشخص شده و تحت نظارت قرار گ دیکه با ییها تیها و جمع گونه

 یارزش ها ای یکشاورز ،یپزشک تیارزش و اهم یکه دارا ییگونه ها-2باشند. یاهل یگونه ها یخانواده وحش

 یدر مورد روشها قیکه جهت تحق ییگونه ها-3باشند.  یاقتصاد دیفوا گریو د یفرهنگ ،یعلم ،یاجتماع یاقتصاد

 .رندیگ یمورد استفاده قرار م یستیاز تنوع ز داریحفاظت و استفاده پا

هستند،  یو اقتصاد یعلم ،یاجتماع تیاهم یکه دارا یشده ا فیتعر یداند که ژنوم ها و ژنها یملزم م 1 وستیپ

 .رندیمشخص شده و تحت نظارت قرار گ

از اعضا  کیهر رند،یمورد استفاده قرار گ داریپا یا وهیبه ش یستیتنوع ز یآن که اجزا یبرا ونیکنوانس 10ماده  مطابق

از تنوع  داریخود، حفاظت و استفاده پا یداخل یهایاستگزاریدر س دیبا ستهیشا یتا آنجا که امکان دارد و به نحو

به حداقل رساندن  ایو  ،یستیتنوع ز کریبر پ یاحتمال انباریز راتیاثاز ت یریجلوگ یرا مد نظر قرار داده و برا یستیز

 آن، اقدامات الزم را انجام دهند. 

 تیوضع نیالزم بوده و در ا هیرود، ارائه ابالغ یاحتمال م یجد بیآس ایالوقوع بوده و  بیکه خظر قر یموارد در

در مورد تعهدات و جبران  ینیجلسه اعضاء قوان 14(2گردند. طبق ماده ) لیفوراً تحو یستیو پاسخها با یهیاسناد توج

 باشد. یو پرداخت غرامت م میترم ملخواهد کرد که شا یرا بررس یستیخسارت وارد بر تنوع ز

باشد که  یستیاز منابع ز یمرسوم بهره بردار یآن دسته از روشها بیو ترغ قیتواند تشو یاقدامات، م نیجمله ا از

 دارد. شتریب یهم خوان داریحفاظت و استفاده پا طیمردم هر منطقه بوده و با شرا یمطابق با آداب و رسوم سنت

 

 

  ١٩٩٢بعد از کنفرانس ریو

می توان این دوره را دوره واقع نگری،جامع نگری و اصالحات و آشکار شدن اختالفات کشورهای مختلف جهان 

نامید . طی این دوره قواعد و مقررات زیست محیطی بین المللی در چارچوب مفهوم توسعه  منابع طبیعی در زمینه 

اقعیات جهانی هماهنگی داشته و در عمل قابل اجرا پایدار،  تکامل یافته ودر موارد لزوم اصالح می گردیدند تا با و

 گردند و در مواردی نیز قواعد و مقررات جدیدی شکل می گیرند. 

به عنوان یک برنامه اقدام بین المللی مورد استقبال تعداد زیادی از کشورها قرار می  21در این دوره ، دستور کار 

 ی شود . گیرد و مواردی از ان وارد قوانین داخلی کشورها م

و دومین کنفرانس  ٥دو کنفرانس مهم در این دوره تشکیل می شود که اول کنفرانس نشست سران زمین +

سال از برگزاری کنفرانس ریو، بر پایه تصمیم متخذه در همان کنفرانس ، با ٥ژوهانسبورگ می باشد. پس از گذشت 

ه و تحلیل دستاوردهای کنفرانس ریو، ارزیابی کشور جهان و با هدف بررسی و تجزی 18٥شرکت سران و نمایندگان 

نحوه اجرا، موافقت نامه های مصوب آن و تصمیم گیری درباره اقدامات ضروری جهت پیشگیری از تخریب بیشتر 
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 27تا  23و دستیابی به توسعه پایدار و در قالب نوزدهمین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل از  منابع طبیعی 

 سازمان ملل در  نیویورک برگزار شد.  در مقر 1997ژوئن 

این نشست در پی اختالفات موجود بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی در زمینه تامین منابع مالی و 

از یک سو  21انتقالی فن آوری الزم به کشورهای در حال توسعه و اختالف بر سر مذاکره مجدد در مورد دستور کار 

کا و اتحادیه اروپایی بر سر تعیین یک جدول زمانی برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای از و اختالفات بین امری

به  21سوی دیگر،بدون دستیابی به نتیجه و با صدور بیانیه ای تحت عنوان برنامه ای برای اجرای فراتر دستور کار 

 کار خود پایان داد. 

 .ورگ آفریقای جنوبی به تصویب رسیدقوقی آن در ژوهانسبچهارمین بیانیه  و متن غیرالزام آور ح 2002در سال  

اعالمیه ژوهانسبورگ یا توسعه پایدار چیزی نبود جز تکرار اصول بیانیه ریو و به لحاظ عدم ارائه راه کارهای  

جهانی یک بیانیه موفقیت آمیز تلقی نمی شود .این اجالس که بزرگترین اجالس در  منابع طبیعی حقوقی برای حفظ 

( با هدف 1381شهریور  13تا 4) 2002سپتامبر  4آگوست تا  26رد توسعه پایدار تا کنون بوده است ،از تاریخ مو

ریو به تصویب رسیده بود،برگزار شد . در این اجالس  1992که در اجالس  21بررسی و ارزیابی اجرای دستور کار 

ی رویه جمعیت و ..مورد بررسی قرار گرفت و در پایان ، مقابله با رشد ب منابع طبیعی راه های مبارزه با فقر،تخریب 

  نیز سندی جهت اجرایی کردن تصمیمات متخذه به تصویب رسید .

این موارد همگی در حکم قانون جمهوری اسالمی ایران بوده که موجب گسترش قلمرو اختیارات قضات در کلیه 

 عرصه های زیست محیطی می باشد .

 

 نتیجه گیري 

منابع بررسی قوانین داخلی کشورها و اسناد و مقررات منطقه ای و بین المللی نشان می دهد که در حال حاضر 

به یکی از ارزشهای برتر جوامع انسانی تبدیل شده است و عنایت ویژه سازمان های بین المللی و منطقه ای  طبیعی 

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا، جامعه  ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی، منابع طبیعی نظیر برنامه 

اقتصادی ملل متحد، شورای اروپا و ..به این مقوله و صدور قطعنامه و توصیه های متعدد پیرامون آن ، نشان دهنده 

 است .  منابع طبیعی توجه ویژه جهانی به مساله 

کشور  1٥0کنون برگزار شده است . حدود المللى است که تا نینشست هاى عالى ب نیاز جمله بزرگتر ویکنفرانس ر

 شیدولتها، ب ندگانینفر از نما 4٥00کشور حضور داشتند. حدود  سیرئ 13٥حدود  کنفرانس  نیمرحله از ا کیو در 

نهادهای غیردولتی در راستای وظایف کنفرانس ریو اجالسها و  1٥00 ندگانیو نما لمبردار،یخبرنگار، ف 10000از 

اما با این حال کنفرانس ریو از بزرگترین دستاورد در حقوق زیست محیطی می .ا برگزار کردندنشستهای متفاوتی ر

از  داریاستفاده پا ،یستیآمده است، حفاظت از تنوع ز ییسند نها 1طبق آنچه در ماده  ونیکنوانس هدف از باشد.

 دیآ یبدست م یکیاست که از کاربرد منابع ژنت یآن و مشارکت منصفانه و برابر در مورد منافع یاجزا

در قبال رشد و توسعه زیست محیطی برای تعیین وظایف دولتها و ایجاد بستری محافظ برای محیط بیانیه ریو  

ساکنان بومی و نقش حقوق این اصل به نگرش جدید بعد از توسعه می اندیشد و به وظایف زنان و .  زیست است

وظایف کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته را مورد تطبیق قرار اصل هفتم  در، نمونهبراى  شهروندان می پردازد. 

به اموزش در توسعه محیط زیست و بهترین روش برای مشکالت زیست محیطی را به  10و یا در اصل . می دهد
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رانه و اقدامات کارساز یاد کرد که به روشهای پیشگی 1٥و یا می توان از اصل .  صورت درست اطالع رسانی می کند

 و مفید می پردازد.

ترده ترى بودند. اهدافى چون نظارت بر انتقال بسیارى از کشورهاى در حال توسعه در صدد تحقق اهداف گس

فناورى و اختصاص بودچه براى ایجاد بانکهاى ژن و حفاظت از منابع طبیعى ، کسب سهمى از منافع اقتصادى 

جانورى و به خصوص فناوریهاى پیشرفته در این زمینه و وضع حقوق قانونى در  -حاصل از تنوع گونه هاى گیاهى 

وجود در قلمرو کشورها و فرآورده هاى حاصل از این منابع . بحث درباره این مسایل به بن زمینه منابع ژنتیک م

تصمیم بر آن شد که پروتکلى در زمینه امنیت زیست شناختى و به خصوص  199٥بست رسید و از این رو در سال 

لبته موفقیت یا شکست این نقل و انتقال ارگانیسم هایى که از طریق مهندسى ژنتیک تولید شده اند ایجاد گردد. ا

 .گیاهى و منابع طبیعى نخواهد داشت -پروتکل تاثیرى بر جلوگیرى از نابودى گونه هاى مختلف جانورى 

 

حاصل نشست ها، مذاکرات و هم اندیشی های ذینفعان  "آینده ای که ما می خواهیم"سندی با عنوان کنوانسیون ریو 

جوامع مدنی طی گردهمایی مذکور است که ضمن تأکید بر دستور  مختلف سیاسی، دولتی، غیر دولتی، خصوصی و

، می کوشد نوع جدیدی از تعامالت را در خصوص چالش های نوظهور اقتصادی، اجتماعی و زیست  21کار 

. در کشور ایران نیز با الحاق به این کنوانسیون و با محیطی در رأس برنامه های دستیابی به جهانی پایدار بیان نماید

- 4برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان،- 3تامین آموزش ابتدائی در سطح جهانی،- 2ریشه کنی فقر،- 1ف :هد

تضمین پایداری  - 7مبارزه با ایدز؛ ماالریا و سایر بیماریها،- 6یهبود وضعیت مادران،- ٥کاهش مرگ و میر اطفال،

با توجه به این که مسائل  و پیشرفت مورد تایید قرار گرفته است. مشارکت جهانی برای توسعه- 8محیط زیست ،

زیست محیطی که اغلب فراملی بوده به نظر می رسد باید قواعد جبران خسارت زیست محیطی در حقوق ایران را با 

اعد نگاهی فراتر از مسئولیت مدنی سنتی و باتوجه به این مقررات بسنجیم و از این طریق وجود یا عدم وجود قو

و نظام حاکم باید ترکیبی از قواعد حقوق خصوصی و عمومی باشد. شناسایی  بررسی شودخاص در این حوزه 

قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی زیست محیطی می تواند نقش به سزایی در جهت تحقق هرچه بهتر جبران خسارت 

 باشد. در این حوزه را داشته 

  

  

 منابع

 ، چاپ سوم ، تهران ، سازمان گیتا شناسی1387ایران ، اطلس گیتا شناسی استان های  –

 ، مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی1390انتظاری، علیرضا،  –

، فرهنگ انگلیسی به فارسی، جلد اول ، چاپ دهم ، تهـران ، 1366آریان پور کاشانی، عباس و منوچهر،  –

 انتشـارات امیـر کبیر

ن و جلوگیری از آلودگی آن ، جلد اول ، چاپ اول ، تهران ، انجمن ،  محیط انسا13٥1بنان، غالمعلی؛  –

 های منابع طبیعی و محیط انسانی 

،  حقوق محیط زیست در ایران ، چاپ دوم ، انتشارات سمتحبیبی، 1387تقی زاده انصاری، مصطفی ، –

ـالمی ، تقریرات درس حقوق محیط زیست، گرایش حقوق عمومی، دانشـگاه آزاد اس1393محمد حسن، 

 واحد تهران مرکز

 ، آلودگی محیط زیست ، چاپ اول ، تهران ، نشر اتحاد137٥دبیری،  مینو؛ –
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 چـاپ ، ششم جلد ، زیست محیط –،مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی  1371رام سلطانی، کامبیز ؛ –

  ایران معماری و شهرسازی تحقیقات و مطالعات مرکز ، تهـران ، اول

م شناسی محیط زیست ، ترجمه علیرضـا کـوچکی  و محمـد حسـینی، چـاپ اول ، بو1380فریدمن ، بیل، –

 انتشـارات دانشگاه فردوسی مشهد

 ،  حقوق کیفری محیط زیست ، تهران ، انتشارات جمال الحق1384قاسمی، ناصر؛ –

ه ق، معجم المصطلحات القانوقیه عربی، فرانسوی، انگلیسـی )عربـی، فرنسـی، 1407کرم ، عبدالواحد، –

 م ، بیروت ، مکتبه النهضه العربیه1987انکلیـزی( الطبعـه االولـی، ، جلد پنجم ، 

، هدفهای کنفرانس سـازمان ملـل متحـد در مـورد محـیط زیسـت و 1371کریمی، محمود؛ مصفا، نسرین، –

 دوره ششم  3و 2ست خارجی، شماره توسـعه و تـدوین استراتژی ها و تنظیم معاهدات ، مجله سیا

، حقوق و محیط زیست ، ترجمه محمد حسن 1392کیس ، الکساندر، سند، پیتراچ ؛ النگ و نیفراید، –

 حبیبی، جلـد سـوم ، چاپ دوم ، انتشارات دانشگاه تهران

، حقوق محیط زیست   1381گوندلینگ ، لوتا، هویسمان ، جی دبلیو، هلپاپ ، ای. ای. شلتون ، دینا، –

 ، چاپ اول ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانترجمه محمد حسـن حبیبی، جلددوم 

، کنفرانس بین المللی محیط زیست در ریو، چاپ اول ، تهران ، موسسه چاپ و 1372لواسانی، احمد،  –

 انتشارات وزارت امور خارجه

 1388ایران ،   یعیمجموعه مقاالت نخستین همایش حقوق منابع طب –

  ط زیست ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات خرسندی، ترمینولوژی حقوق محی1389مشهدی، علی،  –

 ، فرهنگ فارسی، جلد اول ، چاپ سوم ، تهران ، انتشارات بهزاد1390معین ، محمد،  –

، حمایت از محیط زیست مطابق کنوانسیون های ژنوو الهه بـا اشـاره بـه جنـگ دوم 1377ممتاز، جمشید، –

طراز کوهی،  شریفیمللی، ترجمه و تحقیق حسین خلـیج فـارس در حقوق بشر در پرتو تحوالت بین ال

 تهران ، نشردادگستر

، مطالعه تطبیقی قوانین شکار و صید ایران ، هند و کنیا، پایان نامه کارشناسی 1391-1390مه پویان ، مریم، –

 ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات به راهنمایی دکتر فرهاد دبیری

ن در محیط زیست ، ترجمه مجید مخدوم ، چاپ پنجم ، موسسه اننشارات و ، زیست1377میلر، جی. تی،  –

 چاپ دانشـگاه تهران

، تنهـا یـک زمـین ، حفاظـت سـیاره ای کوچـک از آلـودگی، ترجمـه 13٥2وارد، باربارا؛ دیو، رنـه،  –

 محمـود بهـزاد و محمدحیدری، تهران ، شرکت سهامی کتابهای جیبی 

 

 

 


