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چکیده 
امروزه حوزه هاي آبخیز با مسائل محیط زیستي مختلفي مواجه 
بخش هاي  در  ضعیف  سازمان دهی  ازجمله  عواملي  هستند. 
دولتي، فقدان ساختارهاي مدیریتي مناسب، بي توجهي به عوامل 
اقلیمي،  تغییرات  هم چنین  بین المللي  امنیت  و  تهدیدکننده صلح 
حاکم  قوانین  مجموعه  آب،  و  خاک  حفاظت  بر  حاکم  حقوق 
عدم  و  کشاورزي  فعالیت هاي  در  ضعف  مراتع،  و  جنگل ها  بر 
به  آبخیز  حوزه هاي  دستیابي  مانع  حیوانات  جایگاه  به  توجه 
قوانین  یا نقص در  از سوي دیگر فقدان و  پایدار است.  توسعه 
شده  تنش ها  این  تشدید  سبب  محیط زیستي  عدالت  به  مربوط 
است. ازاین رو پژوهش، حاضر به منظور بررسی قوانین مرتبط با 
عدالت محیط زیستي در بخش های مختلف حوزه آبخیز و عوامل 
وابسته به آن در سطوح ملي، بین المللي و شناسایي نقاط ضعف 
به  بدون آسیب رساني  مردم  نیاز  برآورد  برای  قوانین  موجود در 
است.  تدوین شده  تحلیلي،  توصیفي   روش  به  آیندگان  نیازهاي 
نتایج حاصل از پژوهش نشان مي دهد که تنها راه ارتقا وضعیت 
نابسامان حوزه هاي آبخیز در سطح جهان، گسترش سایه همدلي 
بین دولت های مختلف بر پایه حفاظت از محیط زیست از طریق 
اصالح قوانین و مدیریت اصولي  بر مبناي حفظ احترام به عدالت 
توسعه  فعالیت هاي  هم چنین  است.  آن  عناصر  و  محیط زیست 
پایدار برمبناي رضایت مندی منطقه ای در حوزه های آبخیز مبتنی 
بر دستیابی به نیازهای اقتصادی-اجتماعي و فرهنگي واقعی بشر 

پایه گذاري خواهد شد.
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مقدمه
محیط زیست عبارت ترکیبي از عوامل زیستي و محیطي در قالب 
محیط زیست و غیرزیستي )فیزیکي و شیمیایي( است، که مي تواند 
بر زندگي افراد، گونه هاي گیاهي و جانوري به صورت متقابل تأثیر 
بگذارد و طبیعتًا براي مدیریت آن دانش هاي متفاوت و جامع گرایانه3 
همراه  به  محیط زیست  توسعه  و  احیاء  با  بنابراین   .]28[ است  نیاز 
مدیریت یکپارچه حوزه هاي آبخیز شکل گیري زیربناي توسعه پایدار 
در بوم سازگان4 حاصل مي شود. با تشدید بحران های محیط زیستی، 
به منظور رشد شاخص های توسعه پایدار، نگهداری از منابع زیستی 
در اواخر قرن بیستم از سوی جوامع بین المللی موردتوجه جدی قرار 
توسعه  و  اقتصادی  همکاری  مؤسسه  گزارش های  برمبنای  گرفت. 
مانند  از عوامل تشکیل دهنده محیط زیست  بسیاری  در سال 2001، 
انسان، رشد شهر، روستا  تأثیر کارکردهای  آب، خاک و هوا تحت 
محیط  یک  سایه  در  تنها  انسان،   .]21[ است  قرارگرفته  صنعت  و 
سیاسي،  ازجمله، حقوق  دیگر حقوق خود  مطالبه  به  مي تواند  امن 
اجتماعي و اقتصادي بپردازد. ازاین رو اذعان به تأثیر محیط زیست بر 
زندگي انسان و غیر انسان امري بدیهي به حساب مي آید ]35[. ارتباط 
نزدیک عدالت محیط زیستي5 با نهادهاي حقوق بشر دلیلي بر محقق 
الزم  راه کارهاي  ارائه  در  مي تواند  که  است  اجتماعي  عدالت  شدن 
به منظور پیشرفت و اجراي سیاست هاي ملل مؤثر باشد ]11[. بنابراین 
انسان در کنار نیاز به محیط زیست، ضروري است به کارکردهاي آن 
نیز آگاه باشد ]30[. الگوي تغییرات موازي در توان سیاسي، اقتصادي 
الگوهاي عدالت محیط زیستي  نبود  از  و تبعیض نژادي، نمونه هایي 
و  رشد  سالمت،  به  مردم  اعتماد  براي  در  الگوها  این   .]32[ است 
حفاظت محیط زیست بر اساس قوانین، مقررات، ارزش ها، کنش ها 
داشتن محیط  نیز،  در حیات موجودات  است.  تدوین شده  تدابیر  و 
ذاتی  از حقوق  غیرآلوده  هوای  و  آب، خاک  از  بهره مندی  و  سالم 
الگوی  به سرشت و  با توجه  انسان  به شمار می آید.  هر موجودی 
آفرینشی او، نیازمند هوای پاک، آفتاب کافی، غذای سالم، آسایش، 
درنهایت  و  متعادل  هوای  فشار  حرارت،  درجه  رطوبت،  آرامش، 
شروطی مساعد به منظور بهره مندی از ابزار مختلف است. تحوالت 
عظیم در زندگی انسان و به دنبال آن محیط زیست با ظهور انقالب 
صنعتی و استفاده بیش  از اندازه از انرژی های فسیلی در صنعت و 

3. Holistic
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5. Environmental justice
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به دنبال آن توسعه شهرها، پیشرفت و گسترش فناوری، نگرانی های 
زیادی را برای دانشمندان و طرفداران محیط زیست به دنبال داشته 
بقا و حفظ  به منظور  دنیا  تمام ملل  اتحاد  این راستا  است ]20[. در 
بحران های  از  جهانی  شناخت  از  نشان  زمین  کره  محیط زیست 
برای  مناسب  اجتماعی  راه کارهای  به سوی  حرکت  و  محیط زیستی 
مقابله با آن داشته است ]16[. توسعه پایدار بر مبنای استفاده مؤثر و 
معقول از منابع طبیعی استوار و حرکت آن در جهت تأمین عدالت 
ایجاد  دنبال  به  پایدار  توسعه   .]2[ است  اقتصادی  اجتماعی و رشد 
است.  محیط زیستي  ضرورت هاي  و  توسعه ا ي  نیازهاي  بین  تعادل 
در   1972 سال  در  محیط زیست  با  ارتباط  در  اجالس  نخستین 
جمهوري  اساسي  قانون  تدوین  از  قبل  سال  پنج  سوئد،  استکهلم 
اسالمي ایران برگزار شد. از سوي دیگر توسعه پایدار به عنوان حاصل 
سه اجالس 1992 ریودوژانیرو  برزیل، 2002 ژوهانسبورگ و 2012 
ریو، از عناصر اصلي حقوق بین الملل محیط زیستي است که درصدد 
اقتصادي  توسعه  و  محیط زیستي  حفاظت  بین  رابطه  نوعي  ایجاد 
توسط  بین المللي  در سطح  گرفته  بررسي هاي صورت  نتایج  است. 
بانک جهاني بیان مي دارد که قوانین و مقررات بخش منابع طبیعي 
پایدار حرکت مي کنند و  به توسعه  آبخیز در دستیابي  و حوزه هاي 
قوانین سودجویانه از منابع به سمت حفاظت محیط زیستي و حفظ 
ارزش هاي زیبایي شناختي سوق پیداکرده است ]10[. باوجود این که 
حوزه های  یکپارچه  مدیریت  کشور  هر  در  پایدار  توسعه  زیربنای 
ارزشمند وابسته  منابع  این  آبخیز، آب وخاک قلمداد می شود، حفظ 
به انتخاب درست راهبردهای جامع در اجزای مختلف سامانه آبخیز 
طبیعي  منابع  تخریب  کماکان  که  است  حالی  در  این    .]38[ است 
به  تا  مي آید.  به حساب  مختلف  ملل  اصلي  مسئله  آبخیز ها  تنزل  و 
امروز پژوهش هاي مختلفي در سرتاسر جهان به منظور آشکار سازي 
نیاز فعلي، بدون آسیب رساني به  عدالت محیط زیستي براي برآورد 
باهدف  پژوهش ها  این  است.  گرفته  صورت  آیندگان  ضروریات 
تغییر در نگرش بشر به منظور دستیابي به توسعه پایدار بوم سازگان 
تهدید کننده  عوامل  بررسي  و  محیط زیست  بر  نظارت   ،]42 و   33[
خاک و آب ]36[، تشریح فلسفه و مفهوم سازي عدالت محیط زیستي 
تبعات  شناخت   ،]51 و   49  ،34  ،9[ حقوقي  مسائل  با  آن  ارتباط  و 
تخریب محیطزیست ]3[ و ارتباط انرژي هاي تجدیدپذیر1 با عدالت 

محیط زیستي ]26[ صورت گرفته است. 
اسناد  در  محیط زیستي  عدالت  مختلف  جنبه هاي  نیز  ایران  در 
پایدار  توسعه  با  ارتباط  در  آن  مفاهیم  ]5 و 24[ و  ملي  و  منطقه اي 
موردنقد و بررسي قرارگرفته است ]39 و 45[. هم چنین درآمدي بر 
نظریه برابري در منابع بین نسلي صورت گرفته ]38[ و حتي جنبه هاي 
رفتاري عدالت محیط زیستي و ارتباط انسان با محیط زیست از نگاه 
اسالم موردبررسی قرارگرفته است که تأکید قرآن بر نوع خاصي از 
تعامل انسان با محیط زیست تائید شده است ]41[. هم چنین کشاورزي 
علمي و سبز با چشم اندازهاي اخالقي و عدالت محیط زیستي از دیگر 

1. Renewable

ابعاد عدالت است که تقویت هر یک از عوامل مؤثر در کشاورزي 
 .]3[ است  داشته  دنبال  به  را  بوم سازگان  از  وسیعي  بخش هاي  در 
عدالت محیط زیستي و فرآیند و برنامه هاي ترمیمي، امکان پیشگیري 
فراهم  نیز  را  آینده  در  محیط زیست  به  خسارات  و  جرم  تکرار  از 
با  کرونا2  بیماري  شرایط  در  که  است  حالي  این در   . ]7[ می کنند 
کاهش فعالیت هاي انساني و به دنبال آن کاهش 25 درصدي انتشار 
اهداف  راستاي  در  به نوعی   ،]31[ محیط زیست  در  دي اکسیدکربن 
قوانین بین الملل در پیمان 1992 و توافقنامه 2015 پاریس قرارگرفته 
انسان  بر زندگي  بیماري  این  بنابراین علي رغم مشکالتي که  است. 
آورده است  ارمغان  به  را  تنفس طبیعت  براي  تحمیل کرد، فرصتي 
]12[. این در حالي است که سوء مدیریت در منابع طبیعي خطرناک تر 
پایدار حوزۀ  مدیریت  لذا  کروناست،  مثل  بیماري  از هر همه گیری 
آبخیز، تنها از طریق توجه به زیرساخت هاي مناسب قانوني، قضایي 
مرز هاي  بر  مبني  مطالعه اي  نیز  اخیراً  است.  امکان پذیر  اجرایي  و 
از  حتي  آن  در  که  است  گزارش شده  محیط زیستي  عدالت  جدید 
محیط زیستي  عدالت  بر  تهدیدکننده  عاملي  به عنوان  کرونا  بیماري 
یادشده است ]27[. لذا درک صحیح از عدالت در ابعاد و جنبه هاي 
مختلف محیط زیست امري ضروري قلمداد مي شود ]25[، که منجر 
به دو هدف غایي یعني ارتقا وضعیت اقتصادي-اجتماعي جامعه و 
درحال توسعه  کشورهاي  در  به خصوص  و  بوم شناسي  تعادل  حفظ 
خواهد شد. با توجه به ابعاد وسیع عدالت محیط زیستي و اهمیت آن 
در بقاء بوم سازگان هاي مختلف و تأثیرگذاری آن بر جوامع ملي و 
بین المللي، پژوهش حاضر باهدف مفهوم سازي عدالت محیط زیستي 
تحلیل  و  نقد  آبخیز،  به حوزه های  وابسته  عوامل  مختلف  ابعاد  در 
قوانین باالدستي در ایران و جهان و بررسي چالش ها و تهدید هاي 
پیِش روي نسل آینده تدوین شده است و به ارائه راهکار هاي عملي 

براي تحقق توسعه پایدار در مقیاس حوزه هاي آبخیز مي پردازد. 

مواد و روش ها
توصیفي  به صورت  پژوهش   روش  نظري،  نوع  از  پژوهش   این 
با  و  کتابخانه اي  به صورت  اطالعات  جمع آوري  روش  و  تحلیلي 
مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت  است. در ادامه با تفسیر نقاط ضعف 
ارائه  بین المللی، تالش مقدور در راستای  و قوت قوانین داخلی و 
صورت  محیط زیستی  عدالت  در  کنونی  شرایط  بهبود  راه کارهای 

گرفته است. 

نتایج
نظام حاکم در حفظ شرایط اقلیمي در حقوق بین الملل

روند  و  حیات  بر  آن  عواقب  و  جهاني3  گرمایش  مسئله  امروزه 
پیشرفت ملت ها از بزرگ ترین مشکالت جوامع بین المللي محسوب 
مي شود، به طوري که روند دخالت هاي بشر با شروع انقالب صنعتي از 

2. Covid19
3. Global Warming
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روند افزایشي برخوردار بوده است. اهمیت باالي اثرات محیط زیستي 
در چارچوب فعالیت هاي انساني از قبیل توسعه کشاورزي، اقتصادي، 
و هوایي  تغییرات آب  پایداري  و  ثبات  پایه  بر  آن  مشابه  و  صنایع 
هستند ]29[.  عدم پایبندي کشورها به حقوق بین الملل در ارتباط با 
کاهش آلودگي و آثار مخرب صنعتي شدن جوامع و هم چنین تأثیرات 
آن بر منابع طبیعي و آبخیزها سبب تشدید اثرات تغییر اقلیم1 بر کره 
زمین ازجمله گرمایش جهاني، آلودگي محیطي، پدیداري مخاطرات 
محیط زیستي و تغییر سهم ردپاي  بوم شناسی2 در میزان آلودگي منابع 
محیط زیستي  مخاطرات  به  توجه  عدم  ازاین رو    .]48[ است  شده 
امری مهم در برابر صلح دولت ها و ملت ها قلمداد مي شوند و این 
در   .]43[ است  فرامرزي  راهکارهاي  نیازمند  جهاني  بزرگ  خطر 
نابرابری  هوایی،  و  آب  تغییرات  اجتماعی  پیامدهای  ارتباط،  همین 
تأثیر تغییر اقلیم از جانب فقرا و ثروتمندان و تأثیرات متعاقب آن در 
نسل های بعدی و عواقب ناعادالنه سیاست های طراحی شده به منظور 
اقلیمی ازجمله دالیلی است که تغییرات  پیامدهای تغییرات  تعدیل 
اقلیمی را مرتبط به محیط زیست و نیازمند به نقد و ارزیابی نموده 
]19[. هم چنین تخصیص آب در بخش های مختلف مصرفی  است 
در یک آبخیز در شرایط ایده آل می بایست ازنظر اقتصادی کارآمد، از 
دیدگاه فنی علمی و از منظر اجتماعی عادالنه باشد. بر همین اساس 
بایستی تقسیم مؤثر توزیع آب ازنظر اقتصادی باهدف بیشینه سازی 
و  منابع  حفظ  نگرش  با  و  اجتماعی  عدالت  بهبود  اقتصادی،  سود 
تقسیم عادالنه آب بین گروه های کم درآمد و ضعیف صورت گیرد 
]6[.  با این تفاسیر در این پژوهش به بررسي شماري از پیمان ها و 
به  توجه  با  محیط زیستي  عدالت  ایجاد  در  بین المللي  عهدنامه هاي 
آن ها  به  ایران  ورود  چگونگي  و  اقلیمي  تغییرات  در  قوانین  نقش 

پرداخته شده است.
طریق  از   1990 سال  در   ،)UNFCCC(3اقلیمي تغییرات  پیمان 
پایه گذاري  زمین  آب وهوایي  تغییرات  کنترل  باهدف  ملل  سازمان 
شده است. سپس در سال 1992 تعداد اعضاي عضو این پیمان در 
است.  رسیده  به 197 کشور عضو  امروزه  و  به 154  ریودوژانیرو  
اتمسفر  گلخانه اي4  گازهاي  حدود  تنظیم  پیمان  این  اصلي  هدف 
به گونه اي است که زمین، زمان الزم براي بازیابي چرخه طبیعي خود 
را داشته باشد. بر طبق این معاهده هیچ یک از فعالیت هاي کشورهاي 
عضو نباید امنیت غذایي و اجتماعي-اقتصادي را با خطر مواجه کند. 
به طوري که زیرشاخه هاي آن در 37 کشور صنعتي اتحادیه اروپا ملزم 
تا  از سال 2008  گلخانه اي  گازهاي  میزان  درصدي  پنج  کاهش  به 
2012 به نسبت سال 1990 بوده است. جمهوري اسالمي ایران نیز 
در تاریخ 1357/03/06 با تصویب مجلس شوراي اسالمي به منظور 
نظارت و ارزیابي شرایط آب وهوایي و بهبود آن به این پیمان پیوسته 
است. عالوه بر آن، در پیمان اقلیمي  پاریس و در امتداد چارچوب 

1. Climate Change
2. Ecological footprint
3. United Nations Framework Convention on Climate Change
4. Greenhouse Gases

پیمان UNFCCC، مقرر شد که از سال 2020 مسائل مرتبط به تعدیل 
و سازگاري مقادیر انتشار گازهاي گلخانه اي بپردازد. شایان ذکر است 
نمایندگان 195  بین  انجام شده  از مذاکرات  بعد  پیمان  این  متن  که، 
در  متحد  ملل  سازمان  اقلیمي  تغییرات  اجالس  21 امین  در  کشور 
 22 در  و  عمومي  تائید  به   2015 دسامبر   21 در  پذیرش،  پاریس 
آوریل 2016 در روز زمین در نیویورک به امضا رسید. سپس در اکتبر 
2016 بعد از تائید اتحادیه اروپا براي اجرایي شدن در چهارم نوامبر 
2016 اطالع رساني شد. بعد از آن 55 کشور جهان با مشارکت 55 
درصدي در تولید گازهاي گلخانه اي با امضاي این تفاهم نامه باهدف 
طریق  از  اقلیمي  تغییرات  زمینه  در  ملل  سازمان  چارچوب  اجراي 
حفظ افزایش متوسط دماي جهاني پایین تر از دو درجه سانتي گراد 
باالتر از میانگین دوران پیش صنعتي و تالش به منظور جلوگیري از 
و  عوارض  کاهش  باهدف  دوران  این  به  نسبت  دما  درجه اي   1/5
خطرات ناشي از تغییرات اقلیمي، افزایش توان سازگاري به تغییرات 
گلخانه اي  گازهاي  کاهش  اقلیمي،  پایداري  ایجاد  و  اقلیمي  شدید 
بدون ایجاد مشکل در روند تولید غذا و همگرایي جریان اقتصادي با 
سازوکار کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و توسعه مقاومت اقلیمي 
گنجاندن  عدم  پیمان،  این  ضعف  است.  شده  اجرایي  مرحله  وارد 
یک برنامه تشویقي و تنبیهي در آن بوده است و هیچ گونه عواقبي 
براي کشورهاي عضو در نظر گرفته نشده و اگر کشوري از پیمان 
خارج گردد، موجب دلسردي سایر ملل گشته و به تدریج این معاهده 
ازهم گسسته مي شود. الزم به ذکر است که جمهوري اسالمي ایران 
نشده  ملحق  پاریس  آب وهوایي  پیمان  به  رسمي  به صورت  تاکنون 
است، چراکه در مجلس قبل با دو ایراد شکلي روبرو شد که با تغییر 

مجلس و شوراي نگهبان این سازش نامه هم چنان بالتکلیف است. 

چگونگي حفاظت از خاک در راستاي حقوق بین الملل
خاک به عنوان الیه ای است که زندگی میلیون ها انسان به آن وابسته 
است و از دیدگاه جهانی به عنوان سومین جزء مهم محیط زیست به 
شمار می رود. با توجه به محدودیت منابع خاک و آب های زیرزمینی، 
آلودگی خاک جزء عمده ترین چالش های محیط زیست در کشورها 
و  حذف  تصفیه،  پاک سازی،  چنانچه  لذا  می شود.  آورده  به حساب 
زیرزمینی  آب  سفره های  نگیرد،  خاک صورت  در  آالینده ها  تجزیه 
به عنوان مهم ترین منابع تأمین آب در جهان، با مشکل مواجه می شود 
و افزون بر آن سازمان های محیط زیستی با افزایش هزینه ها در احیاء 
و پاک سازی مکان های آلوده  و مبارزه با آلودگی منابع خاک روبه رو 
تأثیر و اهمیت خاک در دگرگوني هاي آب وهوایي،  می شوند ]13[. 
تخریب زمین، دسترسي به مواد غذایي با در نظر گرفتن شرایط کمي 
و کیفي و هم چنین وضعیت بوم سازگان   ازجمله مواردي هستند که 
منجر به قانون گذاري در جهت عدالت محیط زیستي در عرصه هاي 
داخلي و بین المللي شده است. در اوایل دهه 190 میالدي بالغ بر 200 
دستورالعمل، سازش نامه و عهدنامه محیط زیستي در راستاي کنترل و 
مراقبت از منابع طبیعي موردپذیرش قرارگرفته است ]21[. پیمان تنوع 
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زیستي CBD(1( مصوب 5 ژوئیه 1992 باقابلیت اجرا در تاریخ 29 
دسامبر 1993 به دلیل نادیده گرفتن تنوع زیستي خاک در سال 2002 
مورد بازبیني قرار داده شد که در این جلسه اعضاي سازمان فائو این 
بند را نیز به رسمیت شناختند. هم چنین پیمان سازمان ملل متحد براي 
مبارزه با بیابان زایي UNCCD(2( موردپذیرش سازمان ملل متحد در 
راستاي مبارزه با بیابان زایي3 در سال 1994 در کشورهاي مواجه با 
خشک سالی شدید به ویژه قاره افریقا در جهت همکاري هاي علمي 
تصویب شد.  بیابان زدایي4  به منظور   18 تا   9 مواد  اساس  بر  فني  و 
کشور ما در گذشته با وجود زمین های حاصلخیز فراوان و بهره مندی 
شایسته از مدیریت بهینه منابع، از خاک به عنوان موتور محرکه اقتصاد 
استفاده و محافظت نموده است ]8[. در ایران علي رغم تصویب ماده 
مبني  در سال 1387  اراضي شیب دار  واگذاري  اجرایي  10 ضوابط 
بر رعایت اصول فني حفاظت خاک و آبخیزداري، کماکان در اکثر 
از خاک روبه  قابل توجهی  میزان  ساالنه  کوهستاني  آبخیز  حوزه هاي 
زوال و نابودي است. هم چنین با توجه به اصل 123 قانون اساسي 
تاریخ  در  و  ارائه  مجلس  به  دولت  توسط  که  خاک  از  حفاظت 
رسید،  تصویب  به  تبصره   14 و  ماده   26 بر  مشتمل   1398/03/04
آلوده کننده،  و  آالینده  مواد  آن،  آلودگي  و  خاک  چون،  مواردي  به 
کاربرد خاک، حفاظت از خاک، تخریب خاک، پایداري، بازسازي و 
پایش کمي و کیفي خاک و دیگر موارد مربوط به خاک اشاره شده 
است. خاک به دلیل وجود مواد آلي و معدني، آب وهوا، موجودات 
میکروسکوپي خاک، قارچ ها، باکتري ها و وجود کرم هاي خاکي یک 
توده زنده محسوب مي شود. نقش این موجودات در خواص شیمیایي 
و فیزیکي خاک منتهي به تعادل زیستي بین محیط زیست و موجودات 
انقراض  موجبات  تعادل  این  برهم خوردگي  است.  شده  خاک  زنده 
پي  در  را  کاهش حاصلخیزی خاک  و  درون خاک شده  موجودات 
خواهد داشت، ازاین رو مي توان نقش قوانین بین المللي و گسترش آن 
در قوانین داخلي را نقطه عطفي در جلوگیري از تخریب منابع خاک و 

گسترش عدالت محیط زیستي به شمار آورد. 

نظام حقوقي بین الملل در حفاظت از جنگل ها و مراتع
مشتمل  طبیعي  منابع  به  مي توان  کشور  هر  سرمایه هاي  ازجمله 
نمود.  اشاره  جنگل ها  و  مراتع  خاک،  ازجمله  مهمي  بخش هاي  بر 
در قوانین جمهوري اسالمي، این منابع جزء اموال عمومي و متعلق 
به جمیع مردم بوده و به شخص خاصي تعلق ندارد، لذا مي بایست 
نبوده،  تبار  این  به  منسوب  تنها  چراکه  گیرد،  قرار  موردحمایت 
از 66 درصد  بااین همه  از آن سهم دارند.  نیز  آینده  لیکن نسل هاي 
سطحي که قبل از انقالب صنعتي پوشیده از اراضي جنگلي بوده، 35 
درصد تخریب شده است. جنگل ها و مراتع را مي توان ازجمله منابع 
قابل تجدید دانست که با قدري تفقد در پژوهش هاي صورت گرفته 

1. Convention on Biological Diversity
2. United Nations Convention to Combat Desertification  
3. Desertification
4. Non-Desertification

قوانین و مقرراتي در  بین المللي و داخلي شاهد تصویب  در سطح 
جهت حفاظت از منابع طبیعي و محیط زیست در ادوار گذشته با توجه 
به زمان و مکان خاص بوده است. در طول تاریخ جنگل خدمات 
گسترده ای در اختیار جوامع انسانی قرار داده که از مهم ترین آن ها 
می توان به تولید اکسیژن، جذب گازکربنیک و بهبود اقتصاد جوامع 
بشری اشاره نمود ]1[. بخش جنگلداري فائو در سال هاي 2013-
2010 به منظور متوازن سازي محیط زیستي، اقتصادي و اجتماعي براي 
بهره مندي نسل هاي حال و آینده در مدیریت جنگل ها خدمت رساني 
اسالمي  جمهوري  اساسی  قانون   45 اصل  در  نمود.  ارائه  ویژه اي 
جنگل ها و مراتع را در مالکیت حکومت اسالمي مي داند و جزء انفال 
ملي شدن جنگل ها مصوب  قانون  است. هم چنین  آورده  به حساب 
1341 تغییرات بزرگي در مدیریت اراضي ملي به وجود آورده است. 
ازجمله قوانین تصویب شده در خصوص جنگل ها و مراتع مي توان 
به قانون هاي پذیرفته شده در تاریخ هاي 1334/08/03 )استثناء قرار 
دادن فروش مراتع و جنگل ها از مصادیق خالصجات(، 1337/11/03 
و  جنگلي  اراضي  از  امالک  چهارگانه  حدود  تعیین  و  )تشخیص 
بهره برداري،  احیاء،  حفاظت،  )مدیریت،   1338/04/22 مرتعي(، 
سواحل  )تفکیک   1311/02/31 و  جنگل(  توسعه  و  جنگل کاري 
دریا خزر، جنگل هاي صنعتي و تبدیل جنگل هاي صنعتي و اراضي 
تصویب  به  منابع  این  در خصوص  همگي  که  نمود  اشاره  زراعي( 
 1339/02/26 تاریخ  به  مرتع  و  جنگل  از  تعریف  اولین  رسیده اند. 
در ارتباط با قانون اصالحات ارضي برمي گردد که در آن جنگل یا 
مرتع برگرفته از جنگل ها و مراتعي هستند که به وسیله افراد کاشته 
از دو بخش مشجر و غیرمشجر  به طور ویژه جنگل  و  نشده است 
تشکیل شده و مرتع نیز، زمیني شامل کوه، دامنه یا زمین مسطح است 
که هر هکتار آن بتواند 100 وزن دام زنده را در یک فصل چرایي 
تعلیف نماید. مراتع در جامعه انسانی ازنقطه نظر تأمین مواد دارویی، 
صنعتی، مواد سوختی، مصالح ساختمانی، رفاهی، مواد غذایی دام ها، 
زیبایی محیط، تلطیف هوا و ممانعت از فرسایش نیز دارای اهمیت 
هستند ]23[. علي رغم تصویب قوانین مختلف در خصوص جنگل ها 
و مراتع ولي متأسفانه باز شاهد تخریب و نابودي در این بخش توسط 
عدم  از  سوءاستفاده  و  قانون  نواقص  از  استفاده  با  مردم  از  عده اي 
وجود قانون در این خصوص بوده و ضرورت دارد هر چه سریع تر 
به منظور جلوگیري از نابودي این منابع، نواقص را شناسایي و قوانین 
مخصوص و داراي ضمانت اجرا را به تصویب رساند. جنگلداری 
در  تنها  است،  متکی  مشارکت  و  عدالت  اصل  دو  بر  که  اجتماعی 
صورتی منجر به مدیریت پایدار در عرصه های جنگلی می شود که 
با بهره گیري ازنظر  البته  منجر به تأمین رفاه و معیشت مردم گردد. 
عرصه ها  این  از  نگهداري  صرف  را  خود  عمر  که  صاحب نظرانی 
نموده اند مي توان به رفع نواقص موجود ازجمله مشکالت مقررات 
در ایجاد اختالل در جایگاه ملي بودن جنگل ها، واگذاري جنگل ها و 
مراتع براي ساخت وساز، واگذاري رایگان اراضي ملي به اشخاص و 
بازدارنده نبودن یا کمي مجازات تعیین شده براي ناقضان این قوانین 
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پرداخت تا اقدامات الزم در ارتباط با حفاظت از این منابع و سرعت 
بخشیدن در صیانت از جنگل ها و مراتع صورت گیرد.

حقوق موجودات زنده در سطح بین الملل
بالقوه حیوانات آبزی و خشکی زی  تنوع حیات وحش و حضور 
در بوم سازگان نه تنها بر ثبات تعادل شرایط حاکم بر سامانه اثرگذار 
به شمار مي رود  از معیار هاي مهم سالمت زیستي  بلکه یکي  است 
نقض حقوق  با  بشر  امروز  دنیاي  در  که  است  حالي  در  این   .]50[
محیط زیست نه تنها حقوق انسان هاي دیگر را پایمال نموده بلکه به 
است  کرده  تجاوز  نیز  آب وهوا  و  دریاها  گیاهان،  حیوانات،  حقوق 
همین  به  است.  شده  متعددي  مشکالت  آمدن  وجود  به  موجب  و 
منظور در پژوهش پیش ِرو به بسط گوشه اي از مقررات نقض شده 
در عرصه هاي مختلف و درنهایت تفاوت قوانین در صحنه داخلي 
فن های  از  محیط زیست  قوانین  در  است.  پرداخته شده  بین المللي  و 
مختلفی به منظور حفاظت از موجودات زنده استفاده می شود. این فن ها 
را می توان در سه دسته کلی اجتماعی-اقتصادی، آموزشی و ترویجی 
اجتماعی- فن های  نمود.  تقسیم بندی  انضباطی-انتظامی  نهایتًا  و 
اقتصادی باهدف برآورد نیازهای اجتماعی و اقتصادی انسان ها، منجر 
به  می توان  این خصوص  در  می شوند.  تخریبی  اقدامات  کاهش  به 
نیاز  تأمین  به منظور  قانون گذار  توسط  که  نمود  اشاره  قانونی  موارد 
قرارگرفته اند.  مورداستفاده  عشایری  و  روستائیان  به خصوص  مردم 
برای  که  است  مواردی  شامل  نیز  ترویجی  و  آموزشی  راهکارهای 
حفظ منابع طبیعی و محیط زیست از طریق آموزش مسائل مربوطه 
هم چنین  می گیرد.  صورت  جوانان  و  نوجوانان  کودکان،  به  به ویژه 
و  آلودگی  از  ممانعت  به منظور  نیز  انتظامی  انضباطی-  راهکارهای 
تخریب محیط زیست به وسیله افرادی است که قواعد دو دسته قبل 
محیط زیست  بر  آن ها  به وسیله  آلودگی  و  تخریب  از  مانع  نتوانسته 
و  اسالمي  مجازات  قانون  و  مدني  حقوق  به  نگاهي  با   .]47[ شود 
درواقع  قوانین ذکرشده،  که  است  با حیوانات واضح  مرتبط  قوانین 
ارتباطي با حقوق حیوانات نداشته و در حقیقت حقوق انسان ها در 
مالکیت و چگونگي آن ها  باب نگهداري،  مورد حیوانات آن هم در 
درحالی که  مي شود.  شامل  را  اجاره  و  معامالت  نحوه  هم چنین  و 
اشاره اي به حقوق حیوانات بر انسان ها و ممنوعیت شکار یا حیوان 
آزاري نشده و قوانین در این خصوص مسکوت مانده، بدین منظور 
براي جلوگیري از انقراض گونه هاي مختلف در کشور نیاز به وضع 
قوانین و برون رفت از این انزواست، چراکه در مواد 17، 170، 171، 
 ،509  ،508  ،507  ،453  ،398  ،330  ،182  ،181  ،180  ،179  ،172
510، 511، 654 و 655 و مواد 357، 358، 359، 360، 361، 362، 
679، 680 و 688 قانون مدني از قانون مجازات اسالمي تنها موادي 
هستند که در آن ها اشاره اي به نام حیوانات شده، اما نه در خصوص 
حقوق حیوانات بلکه حقوق انسان ها در مورد حیوانات را بیان داشته، 
براي  بسیاري  قوانین  بین المللي،  گستره  در  که  است  حالي  در  این 
حمایت از موجودات وضع شده، جالب این که اولین قانون حمایت از 

حیوانات در سال 1822 میالدي در انگلستان تصویب شد و بعدازاین 
کشور سایر ملل نیز اقدام به تدوین قوانین نمودند. ازجمله پیمان هاي 
منعقدشده در وادي بین المللي مي توان به معاهده 1972 استکهلم و 
پیمان 1973 کیوتو و ریو 1992 اشاره نمود. پیمان  تجارت بین المللي 
است  قوانیني  معروف ترین  از  یکي  گیاهي،  و  جانوري  گونه هاي 
رسیده  ایران  ازجمله  کشور   80 موردپذیرش  این خصوص  در  که 
است و با تالش یونسکو در پاریس در ارتباط با تجارت بین المللي 
انقراض تصویب شده و در  گونه هاي جانوري و گیاهي در معرض 
سال 1990 منتشر شد. حیوانات نیز در این قانون مانند انسان ها داراي 
حق زندگي، تولیدمثل آزادانه در محل زندگي، ممنوعیت آزمایش ها 
زجرآور، ازدیاد نسل آن ها، استفاده آن ها در فیلم ها و درنهایت احترام 
غیرضروري  عمل  هرگونه  از  ممانعت  هم چنین  و  آنان  حقوق  به 
منجر به مرگ آن ها را اشاره نمود. آنچه امروزه در ایران بیش ازپیش 
جاي خالي آن احساس مي شود، نیاز مبرم و هرچه سریع تر به وضع 
در  اگر  چراکه  آن هاست،  حقوق  و  حیوانات  خصوص  در  قوانین 
این زمینه اقداماتي اندیشیده نشود به زودي نابودي نسل هاي مختلف 
نژادهاي  انقراض سایر  گونه هاي کمیاب حیوانات در کوتاه مدت و 
بیماري  با شیوع  از سوي دیگر  داد.  بلندمدت رخ خواهد  آن ها در 
کرونا در جهان، بازبیني مقررات در حوزه قوانین بین الملل در ارتباط 
قبیل  از  تجارت و حمل ونقل گوشت حیوانات وحشي  با مصرف، 
خفاش، گربه و مورچه خوار در معرض خطر و ممانعت از تخریب 

زیستگاه ها موردتوجه قرارگرفته است ]14 و 15 و 17[.

عملکرد قوانین کشاورزي در حفاظت از محیط زیست
تا به امروز سه عقیده غالب به وسیله گروه های مختلف با نگرش 
کار  به  کشاورزی  پایداری  با  ارتباط  در  مختلف  دیدگاه های  و 
رابطه  در  تغذیه«  کفایت   « مفهوم  به  پایداری   .]4[ است  گرفته شده 
نیازمندی های  آماده سازی  راستای  در  جمعیت،  رشد  افزایش  با 
غذایی قسمت های مختلف جامعه اشاره می کند. کشاورزی به عنوان 
تولیدات  روند  در  بوم سازگان ها  بین  تعادل  وضع  وظیفه  »نظارت« 
بر  عالوه  »جامعه«  به منزله  کشاورزی  است.  عهده دار  را  کشاورزی 
عالقه مندی به پیشرفت و بهبود فرهنگ انسجام یافته روستایی، نگران 
به هم خوردگی و توازن بین بوم سازگان هاست ]46[. بر اساس بند ص 
ماده 38 قانون برنامه ششم براي تبدیل پسماند به کود یا انرژي، آتش 
زدن باقي مانده محصوالت و ضایعات کشاورزي در زمین ها و باغات 
و هم چنین رهاسازي باقي مانده سموم و ظروف و کیسه هاي خالي 
آن ها در محیط زیست ممنوع است. این در حالي است که هیچ گونه 
صورت  دراین باره  عملیاتي  سیاست گذاری  و  فرهنگ سازي  توجه، 
نگرفته است و همواره مشاهده مي شود که هم چنان زمین دستخوش 
بي رحمي و ناعدالتي بشر است. ازآنجایی که الزمه سازگاري قوانین و 
مقررات کشاورزي در میزان اثرگذاري آن بر حفاظت از محیط زیست 
مدنظر  معیارهاي  با  آن ها  هم خواني  مالک  و  ضوابط  اساس  بر 
در  حاضر  قوانین  در  نگرش  با  اساس  این  بر  است،  محیط زیستي 
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به حفظ  قانون گذاران  نشانه هاي توجه صریح و ضمني  این عرصه 
محیط زیست درنتیجه کشاورزي غیرعلمي و آثار مخرب آن مشهود 
است. سازمان امور اراضي کشور در جایگاه مرجع وضع و اجراي 
با تدوین قوانین و  مجموعه قوانین و مقررات همواره تالش کرده 
کشاورزي  اراضي  از  آن ها  اجراي  بر  نظارت  و  چندگانه  مقرراتي 
محافظت نمایند، ازجمله  قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغي 
تاریخ 1385/08/01  در  مرتبط  اصالحات  با  مصوب 1374/03/31 
در خصوص ممنوعیت تغییر کاربري اراضي زراعي و باغ ها خارج 
از محدوده قانوني شهرها جز در موارد ضروري بوده است. هیئت 
وزیران نیز در تاریخ 1386/04/19 آیین نامه اجرایي آن را تصویب 
نموده است. هم چنین مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون جلوگیري 
و  فني  مناسب  قطعات  ایجاد  و  کشاورزي  اراضي  شدن  خرد  از 
اقتصادي مصوب 1385/11/21 در ارتباط با این موضوع که وزارت 
اراضي  اقتصادي  به تعیین حدنصاب فني،  جهاد کشاورزي را ملزم 
کشاورزي بر اساس شرایط اقلیمي، کمیت و کیفیت منابع آب وخاک، 
به  تصویب  براي  و  تعیین  کشت  الگوي  و  ماشیني سازي  ضوابط 
 1395 و   1388 سال هاي  در  آن  مصوبه  و  شد  ارائه  وزیران  هیئت 
بین الملل  سطح  در  درمجموع  داد.  رخ  آن  در  اضافاتي  و  تغییرات 
راستاي  در  محیط زیستي  عدالت  حفظ  به منظور  سازوکارهایي  نیز 
پیمان نامه و پیمان هاي موردپذیرش قرارگرفته  کشاورزي به صورت 
است؛ که مي توان از این موارد به تشکیل صندوق بین المللي توسعه 
و  مالي  تخصصي،  تشکیالتي  به عنوان   ،1977 سال  در  کشاورزي، 
اپک،  بین کشورهاي عضو  به سازمان ملل متحد  بین المللي وابسته 
و  اقتصادي  بخش هاي  در  فعال  بنگاه هاي  و  درحال توسعه  ممالک 
توسعه باهدف اعطاي وام و ارتقاي زیرساخت هاي روستایي به منظور 
درحال توسعه  و  محروم  مناطق  در  کشاورزي  امور  توسعه  و  رشد 
)متن   ،)IPPC(1نباتات از  حفاظت  بین المللي  پیمان  نیز  و  جهان 
نوامبر  در اجالس 29  فائو  تجدیدنظر شده جدید مصوب اجالس 
1977(، با قصد تأمین امنیت مشترک و اقدامات تأثیرگذار در جهت 
مبارزه و جلوگیري از راه یابی و انتشار آفات و فرآورده هاي گیاهي 
اجرایي  و  فني  تعهدات  انجام  و  کنترل  در  چاره اندیشي  به منظور 
قیدشده در این قرارداد اشاره نمود. سازمان ملل، نیز در امتداد توسعه 
آگاهي هاي عمومي مردم در جهت حفاظت از گیاهان سال 2020 را 
سال بهداشت و سالمت گیاهان معرفي کرده است. با در نظر گرفتن 
قوانین موجود در سطح بین المللي و داخلي، عمده ترین تهدیدها در 
عدم توسعه پایدار کشاورزي باوجود رعایت عدالت محیط زیستي را 
مي توان به محدودیت هاي اجتماعي- اقتصادي، عدم استفاده صحیح 
داد.  نسبت  کارآزموده  انساني  و  زیربنایي  منابع  کمبود  فناوري،  از 
ایجاد  بیروني،  مراقبت سازمان هاي دولتي و  نظارت و  برنامه ریزي، 
تنگنا هاي  رفع  در  آن  مشابه  نمونه هاي  و سایر  کارگروه هاي محلي 

ذکرشده تأثیرگذار خواهد بود.

1. International Plant Protection Convention

بحث و نتیجه گیري
با  ارتباط  در  قوانین مصوب شده  به  بررسي  پژوهش حاضر  در 
در  مغفول  چالش هاي  انواع  با  رویارویي  در  محیط زیستي  عدالت 
بوم سازگان آبخیز پرداخته شد. عمده ترین مباحث موردتوجه در این 
چگونگي  و  محیط زیست  عدالت  مفهوم  از  مقصود  شامل  پژوهش  
ایجاد عدالت محیط زیستي در  بین المللي و داخلي در  نقش قوانین 
بوم سازگان  ها، بوده است. در این مطالعه کتابخانه اي و مروري پنج 
موضوع و چالش اصلي در ارتباط با ایجاد برابري در محیط زیست 
منطقه اي  اقلیمي  شرایط  از  صیانت  است.  قرارگرفته  واکاوي  مورد 
با در نظر گرفتن نظام حاکم در حقوق بین الملل، حفاظت از خاک 
با نگرش  مراتع  از جنگل ها و  بین المللي، صیانت  قوانین  امتداد  در 
نقش  و  جهاني  سطح  در  حیوانات  حقوق  بین الملل،  حقوق  در 
قوانین کشاورزي در صیانت از محیط زیست از مجموعه نمونه هاي 
پیمان هاي مرتبط با این موضوع هستند. ازجمله یافته هاي این پژوهش 
مي توان به نقاط ضعف پیمان  تغییرات اقلیمی )UNFCCC(، اشاره 
نمود که ازجمله آن تمرکز پاریس بر کشورهاي درحال توسعه است 
کشورهاي  به وسیله  محیط زیستي  آلودگي هاي  غالب  درصورتی که 
توسعه یافته ایجاد مي شود. افشاي برخي اطالعات کشورهاي عضو 
این توافقنامه نیز در فضاي بین الملل و تحمیل هزینه خروج از این 
نقاط  از  است.  داشته  دنبال  به  را  پذیرنده  براي کشورهاي  عهدنامه 
قوت آن نیز کاهش میزان افزایش گرمایش جهاني و انتشار گازهاي 
دگرگوني هاي  سیالب ها،  قطبي،  یخ هاي  شدن  ذوب  گلخانه اي، 
درمجموع،  دانست.  مرگبار  طوفان هاي  ایجاد  و  آب وهوایي  شدید 
عیب پیمان زیستي خاک )CBD(، نیز تک بُعدی بودن و جزئی نگری 
به تنوع زیستي و از اهمیت هاي آن حفاظت از تنوع، بهره برداري و 
تقسیم عادالنه منافع برآمده از ذخایر ژنتیکي بین کشورهاي عضو، 
قابلیت پیگیري تخلف کشورهاي تهدیدکننده سالمت محیط زیست 
دنیا  کشورهاي  تمامي  عضویت  و  الهه  بین المللي  دادگاه  به وسیله 
مي شود.  قلمداد  واتیکان  و  ایاالت متحده  به استثنای  معاهده  این  در 
هم  را   ،)UNCCD( بیابان زایي  با  مبارزه  عهدنامه   نقص   ازجمله 
مي توان فعال نبودن کمیته هاي تخصصي و کارشناسي ویژه به صورت 
از  بعضي  در  پیمان  این  برنامه هاي  اجراي  به منظور  کارگروه هایي 
اصل  نقیصه هاي  عالوه براین  است.  ایران  به ویژه  عضو  کشورهاي 
اجراي  بودن  سلیقه اي  از خاک، شامل  اساسي حفاظت  قانون   123
قانون به وسیله بعضي از اعضاي گروه و تغییر کاربري هاي همراه با 
واسطه گري هاست. مزیت هاي آن نیز در صورت اجراي دقیق شامل 
نهادهاي  از  کمیته  ایجاد  باغي،  و  اراضي  کاربري  تغییر  از  ممانعت 
نظر گرفتن حبس  اراضي، در  کاربري  تغییر  تأیید  به منظور  مختلف 
و جرائم نقدي براي اقدام کنندگان به تغییر کاربري غیرمجاز در نظر 
مراتع  و  اساسي جنگل ها  قانون   45 اصل  کمبودهاي  گرفت. ضمنًا 
افراد  براي  بازدارنده  و  مناسب  قانون  محدودیت  در  مي توان  را 
سودجو و جنگل خوار، فقدان استفاده از راه حل هاي علمي و نوین 
به منظور جایگزیني مواد گرمایشي براي ساکنین محلي و عدم ابطال 
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پروانه زغال تا سررسید خاتمه بهره برداري خالصه نمود. همین طور 
کاستي هاي قانون ملي شدن جنگل ها را باید در عدم وجود قوانین 
بازدارنده در مورد متجاوزان و مخربین جنگل ها در اعمال تخریبي 
دانست. حال آنکه جنگل ها تحت نظر دولت و سازمان منابع طبیعي 
دست  از  جنگل ها  شدن  خارج  دسترس  از  به منظور  آبخیزداري  و 
افراد سودجو است. ناکارآمدي هاي قوانین مدیریت جنگل، فائو را 
هم به دلیل نبود قوانین اجبارکننده براي کشورها به منظور ممانعت 
از تخلفات جنگل داري و حفاظت از جنگل ها تحت تأثیر قرار داده  
را  حیوانات  با  ارتباط  در  مدني  قانون  ناتواني هاي  هم چنین  است. 
متأسفانه  داد.  نسبت  حیوانات  براي  مستقل  قانون  نبود  به  مي توان 
عمده قوانین در ارتباط با حقوق انسان در رابطه با حیوانات بوده و 
وضع این قوانین در خصوص کشتار بي رحمانه حیوانات در قانون 
علمي  برنامه هاي  نبود  دیگر  سوي  از  مي رسد.  نظر  به  خالي  مدني 
به منظور کمک به کشورهاي فقیر براي رسیدن به انرژي پاک و عدم 
شرکت تمامي کشورها و عدم تعهد به این عهدنامه ها و تحکم آن در 
احترام به حقوق هرچند ناچیز حیوانات در ارتباط با باربري، تغذیه، 
است. عجز  قابل تأمل  دیگر ضعف هاي  از  آزمایشگاهي  و  بهداشت 
بودن  باز  به  مي توان  را  کشاورزي  اراضي  حفظ  در  داخلي  قوانین 
ابهامات و راه حل هاي آن براي متخلفین در خصوص احداث گلخانه 
و دامداري در نزدیکي روستاها نسبت داد. الزم به ذکر است تا به 
انجام شده  با عدالت محیط زیستي  ارتباط  امروز مطالعات زیادي در 
با  ارتباط  در   ،]40[ حجازي  و  فخرداود  نصري  به طوری که  است. 
نقش عدالت محیط زیستي در کاهش بحران آب، قرباني و همکاران 
]18[، در راستاي ارزیابي خدمات گردشگري بوم سازگان با عدالت 
محیط زیستي و صالحي و همکاران ]44[، در جهت توسعه اقتصادي- 

اجتماعي با گفتمان محیط زیستي صورت گرفته که همگي فقط در 
یک راستا مثل بحران آب، گردشگري و توسعه اقتصادي- اجتماعي 
پژوهش هاي خود را انجام نموده اند. این در حالي است که در سومین 
عهدنامه بین المللي مصوب در سال 1982 چهار بخش براي حقوق 
بشر شامل حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست و حق 
بر میراث مشترک بشریت در نظر گرفته شد و در آن محیط زیست 
نیز  آن  ارزش هاي جهاني معرفي و در پیش نویس  از  به عنوان یکي 
به طورکلی به حق محیط زیست متناسب با توسعه اقتصادي، اجتماعي، 
بااین وجود  اشاره شده است.  فرهنگي، سیاسي و حقوقي )ماده 14( 
در پژوهش حاضر عالوه بر موضوعات ذکرشده در ارتباط با عدالت 
 )1 )شکل  توازن  حال  در  ترازوي  به  را  آن  مي توان  محیط زیستي 
نسبت داد که با پایبندي به قوانین ذکرشده و اجراي صحیح و اصولي 
تعادل در عدالت  ایجاد  به  تا مردمي، منجر  باالدستي  از سطوح  آن 
قوانین ذکرشده  نقاط قدرت و ضعف  بررسي  با  مي شود. هم چنین 
مي توان گفت نقاط قوت آن را در جامعیت و نقاط ضعف این قوانین 

را در عدم اجراي دقیق این قوانین مشاهده نمود. 
بنابراین براي ایجاد بوم سازگاني با چارچوب عدالت محیط زیستي 
محیط زیست،  متصدي  دستگاه هاي  مشارکتي  مدیریت  به  توجه 
محیط زیستي  تضادهاي  به  رسیدگي  براي  نظارتي  نهادهاي  تشکیل 
قانون  چارچوب  با  بوم سازگان  سیاست هاي  هماهنگي  تخلفات،  و 
و  اجرا  و  ارزیابي  طراحي،  همکاري،  سیاست هاي  تقویت  اساسي، 
دارد.  اهمیت  بوم سازگان  اعتبارات  تهیه  براي  مالیاتي  قوانین  وضع 
بدیهي است حفظ سرمایه  هاي آبخیز نیز درگرو ایجاد شرایط رقابتي 
در حفظ محیط زیست و تنها از طریق ایجاد عدالت در بهره برداري 

بهینه و سازگار است.

 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
  ستيزطيعدالت مح يترازو :1شكل 

با چارچوب  يسازگان بومجاد يا يبرا نيبنابرا
 يها دستگاه يت مشاركتيريدمتوجه به  يستيز طيمحعدالت 
 يبرا ينظارت ينهادهال يتشك، ستيز طيمح يمتصد
 يهماهنگ، و تخلفات يستيز طيمح يبه تضادها يدگيرس
ت يتقو، يبا چارچوب قانون اساس سازگان بوم يها استيس

وضع و  و اجرا يابي، ارزي، طراحيهمكار يها استيس
اهميت دارد.  سازگان بومه اعتبارات يتهبراي  ياتين ماليقوان

ايجاد شرايط  درگروهاي آبخيز نيز   بديهي است حفظ سرمايه
زيست و تنها از طريق ايجاد عدالت  رقابتي در حفظ محيط

برداري بهينه و سازگار است. در بهره
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Today, watersheds are facing various environmental issues. Factors such as weak organization in 

government sectors, lack of appropriate management structures, disregard for factors threatening 
international peace and security as well as climate change, rights governing soil and water protection, 
set of laws governing forests and pastures, weakness in agricultural activities and not paying attention to 
the right of animals prevent watersheds from achieving sustainable development. On the other hand, the 
lack or defect in the laws related to environmental justice has aggravated these tensions. Therefore, the 
current research has been compiled by examining the laws related to environmental justice at the national 
and international levels, in order to identify the weak points in the laws, in order to estimate the needs of 
the people without harming the needs of future generations in a descriptive-analytical method. The results 
of the research showed that the only way to improve the disordered state of watersheds in the world is 
to spread the shade of empathy between different countries based on environmental protection through 
the amendment of laws and principled management based on maintaining respect for the environment 
and its elements. From the results, it is also recommended to establish activities related to sustainable 
development based on the common relationships of physical-social and cultural aspects of humans with 
other components of nature.

Keywords: Human Rights, Integrated Watershed Management, Natural Resources Culture, 

Sustainable Development.
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