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  يسبح هللا ما في السموات و ما في االرض الملك القدوس العزيز الحكيم
  )سوره جمعه آيه يك(

  پيشگفتار
بر همگان مبرهن است كه بسياري از تهديدهاي زيست محيطي، تخريب 

از . ت هستندهاي غيرمنطبق با محيط زيس ها نتيجه فعاليت منابع و آلودگي
ريزان، مديران و  سازي و آموزش آحاد جامعه به خصوص برنامه اين رو آگاه

سياستگزاران در جهت آشنايي با ارزش و اهميت حفظ محيط زيست براي 
از آنجا كه آموزش مديران كشور خود به . ادامه حيات بشري امري مهم است

سازي   جهت زمينهتنهايي هدف نبوده بلكه ابزاري كليدي و راهبردي مناسب
تغيير در دانش و نگرش آنها نسبت به آثار و پيامدهاي تصميمات آنها بر روي 

باشد، دفتر مشاركت و آموزش همگاني  محيط زيست و تحقق توسعه پايدار مي
سازمان حفاظت محيط زيست اين دسته از مخاطبين اثرگذار را در رديف 

طرح « تاكنون 1384ال هاي آموزشي خود قرار داده است و از س اولويت
در اين طرح با توليد و . نمايد ريزي و اجرا مي را برنامه» مديران سبزانديش

انتشار متون علمي مديران كشور با وضعيت شكننده محيط زيست كشور آشنا 
و با ايجاد حساسيت در اذهان آنها مشاركت آنان را جهت مقابله با تهديدهاي 

  .سازد زيست محيطي محقق مي
يران محترم كشور درخواست تعامل و همكاري بيشتر داشته و از مد
كنند پرسشنامه مربوطه  رود كليه مديراني كه نشريات را دريافت مي انتظار مي

  .هاي آتي عودت نمايند ريزي را تكميل و جهت برنامه
توفيق روزافزون مديران محترم را جهت خدمتگزاري به ميهن اسالمي از 

  .خداوند منان خواستاريم
  

  زاده محمدعلي رجب
  معاون آموزش و پژوهش
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  مقدمه
انسان امروز بر اثر پيشرفت شگرف تكنولوژي و توسعه به ظـاهر            جهاني كه      

كند با چالش و تنگناهاي جـدي روبـرو           همه جانبه به آن افتخار و مباهات مي       
هـاي    تري پيدا كرده و زنـگ       است و در اين ميان آنچه كه نمود و صورت جدي          

 خطر را به صدا درآورده است به خطر افتادن سالمت و حيات بـشر و                هشدار و 
ساير موجودات در تنها كره مسكون به دليل نابودي تـدريجي محـيط زيـست               

تدريج افسار گسيخته شده و انـسان       ه  زيرا تكنولوژي تحت انقياد بشر ب     . اوست
پايداري رويه به سمت نا كند و توسعه بي را از خود و محيط زيست او بيگانه مي       

  . كند و ناكامي سيري نزولي طي مي
  
  
  
  
  
  
  
 منـابع    ما ناگزيريم براي تداوم توسعه، رفاه و ترقـي بـشر، محـيط زيـست،                 

طور خردمندانـه آنهـا را مـورد        ه  مان را حفظ و ب      هاي خدادادي   طبيعي و ثروت  
برداري قرار دهيم تا بتوانيم با نجات و بقـاء تمـام عوامـل حيـات و حفـظ                بهره
سب و تعادل منطقي بين عناصر سازنده محـيط زيـست از جملـه انـسان و                 تنا

 و اين تنها    مصون از تخريب و نابودي دست يابيم      اي پايدار و      طبيعت به توسعه  
  .چاره و انتخاب پيش روي بشر است
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  سابقه و تاريخچه حقوق محيط زيست   -1
 از  هـاي مختلـف حقـوق       هـاي و شـاخه      حقوق محيط زيست در بين رشته        

باشد و اين به جهت عمر كوتاه و سابقه كم درك             قدمت چنداني برخوردار نمي   
بشر از مقوله محيط زيست به عنوان يـك علـم و  دانـش مـستقل و ضـرورت                    

  .حفظ و حمايت از آن است
ـ   زيـست رويه و تخريب و آلودگي محـيط     با شدت يافتن روند توسعه بي         ه ب

 افكـار عمـومي جهـاني ناشـي از           ميالدي و تحـت فـشار      1960 از دهه    تدريج
ــاي   ــشدارها و اخطارهــــ هــــ

ــ  ــشمندان ب ــشمندان و دان ه اندي
ها، زمينه تعامل     ويژه اكولوژيست 

ــين ــي ب ــراي  و همگرائ ــي ب الملل
حفظ محيط زيست فـراهم و بـه    
ثمــر نشــست و نهايتــاً در ژوئــن 

 اولين كنفرانس مهم    1972سال  
تشكيل شـده و ايـن   جهاني درباره انسان و حفاظت محيط زيست در استكهلم  

هائي در زمينه حفظ محـيط زيـست بـشر و             اجالس تاريخي منجر به دستاورد    
المللـي    آور بـين     و قواعد الـزام    ه ويژه در معاهدات   توسعه حقوق محيط زيست ب    

  . گرديد
 در برزيـل  1992در ادامه اين تجربه جهـاني، دومـين كنفـرانس در سـال         
ين اجـالس محـيط زيـست، ورود        تشكيل شد، ويژگي مهم دومـ     ) ريودوژانيرو(

مفهوم توسعه به كانون تصميمات زيست محيطي و در نتيجـه رويكـرد جديـد      
تـرين    يكـي از مهـم    . باشـد   در اين زمينه با مبنـا و مفهـوم توسـعه پايـدار مـي              

تـدوين و   ) الس سـران زمـين     اج  (هاي كنفرانس ريو يا اجالس زمين         دستاورد
 40در قرن بيست و يكم مشتمل بر        استراتژي جهاني براي توسعه      تصويب يك 

 -تواند الگوي بسيار مناسـب حقـوقي        باشد كه مي     مي 21فصل بنام دستور كار     
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زيست محيطي براي تحقق اهداف توسعه پايدار در كشورها از جمله كشور مـا              
  .باشد 
المللي در زمينـه و       نامه بين    و موافقت   معاهده 300در حال حاضر قريب به         

 اي منعقـد گرديـده اسـت و اگـر           م از جهـاني و منطقـه      حوزه محيط زيست اع   
 جانبه زيست محيطي را هم به آن اضافه كنـيم  هاي دو ها و قرارداد   نامه  موافقت
  .رسد داد به حدود هزار قرارداد مياين تع

  تعريف و قلمرو حقوق محيط زيست  -2
اي بـه هـم پيوسـته از          بطور كلي محيط زيست عبـارت اسـت از مجموعـه             

و شرايطي كه حيات و دوام موجـودات زنـده بـه آن وابـسته اسـت، بـر                   عوامل  
كند كه حـاكم بـر        اساس تعريف فوق حقوق محيط زيست از قواعدي بحث مي         

عبارت ديگر حقـوق محـيط      ه  باشد يا ب    روابط انسان و عوامل محيط زيست مي      
زيست مجموعه قواعدي است كه تنظيم كننده روابط انسان و محـيط زيـست              

تواند منجر      ها و افعال انسان را كه مي        راين حقوق محيط زيست رفتار    بناب. است
به اثرات سوء يا تخريب و آلودگي محيط زيست و منابع طبيعـي گـردد تحـت          

  .آورد انضباط و كنترل در مي
در بيان قلمرو حقوق محـيط زيـست، مجـامع             

محيط زيست در   اي را كه براي       المللي محدوده   بين
دهند اصطالحي  مبنا قرار مينظر گرفته شده است 

 در برنامـه انـسان و       1988ر سـال    را كه يونسكو د   
ترين تعريـف    بكار برده يعني  اليه حياتي يا بيوسفر پذيرفته شده          يمسكونكره  

اي از كره زمـين       اليه حياتي يا بيوسفر به محدوده يا منطقه       . باشد  و مفهوم مي  
ش از جهـان كـه بنـا بـر      يا آن بخـ  تلقيشود كه محيط زندگي بشر     اطالق مي 

  .كنوني انسان همه حيات در آن قرار دارددانش 
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حقـوق محــيط زيـست داراي قلمـرو وسـيعي متكـي بــر      بـا ايـن توضـيح       
ها و اختيارات با دامنه گـسترده و حيطـه نظـارت قـانوني بـر روابـط                    صالحيت

  .زيست محيطي اوست
  
  اصول حقوق محيط زيست  -3
 فراتر از قانون ل حقوق محيط زيست مبناءز جمله اصواصول كلي حقوقي ا     

سازي يك حكم قانوني      ريزي و شالوده    اين اصول در پايه   . و قواعد معمولي دارند   
اصـول  . كننـد  و بطور كلي در تحكيم و توسعه حقوق نقش بسيار مهم ايفا مـي            

صورت قاعده مدون و قانون هم در نيايند با اتكاء بر عـرف             ه  حقوقي حتي اگر ب   
 همانگونـه كـه    دارند   و نزد حقوقدانان  ت و تاثير خود را در جامعه        حقوقي اهمي 

اصولي مانند وفاي به عهد يا قاعده ال ضرر در حقوق كشور ما راهنماي قواعـد                
  . در زمينه حقوق فردي هستندحقوقي حمايتي

ذيالً به چند اصل مهم از اصول حقـوقي محـيط              
  :شود طور اجمال و خيلي مختصر اشاره ميه زيست ب
اصل حمايـت و حفاظـت از محـيط          -3-1

يط زيست است، ايـن      از اصول ويژه مح    :زيست
ارچوب بنيادي و يك الزام برتر حقوقي را با هدف حفاظـت از             اصل يك چ  

منافع عمومي و حفظ سالمت مردم و ارتقاء كيفيـت زنـدگي مـشخص و               
  .كند بيان مي

ن يـك    ميالدي به عنوا   80 اين اصل از دهه      :اصل توسعه پايدار   -3-2
مورد پـذيرش جامعـه قرارگرفتـه و بـر          مفهوم نو و عميق زيست محيطي       

بر پايه اين اصل حفاظت از محيط زيست به         . قواعد حقوقي پرتوافكن شد   
توسـعه  ناپذير    منظور دستيابي به توسعه پايدار بايد به عنوان جزء تفكيك         

 .در هر كشور تلقي شود



 6

وق بـين الملـل نيـز       حقـ  در اكثر اسناد     :آينده  اصل حقوق نسل   -3-3
اين اصل از آن جهـت      . رد توجه و اشاره قرار گرفته است      ها مو   حقوق نسل 

هاي يك كشور فقط و انحصاراً متعلـق بـه نـسل حاضـر                كه منابع و ثروت   
ها و محيط زيـست سـالم را    باشد و آيندگان نيز حق برخورداري ازآن       نمي

 .باشد دارند داراي اهميت مي
سـي جمهـوري اســالمي ايـران نيـز حقــوق     در اصـل پنجـاهم قــانون اسا  

  .هاي آينده مورد تاكيد قرار گرفته است  نسل
  
  اصل پيشگيري  -3-4

هـاي اكولوژيـك      اين اصل كه به قاعده طالئي معروف است به لحاظ جنبه              
اي اسـت، اعمـال و        و اقتصادي داراي اهميـت ويـژه      ) زيست بوم شناختي  (

ـ              صـورت مقـررات ارزيـابي      ه  عنايت به اين اصـل كـه در قواعـد حقـوقي ب
هاي زيست محيطي يا ارزيابي زيست محيطي شناخته شده است از             پيامد

هـاي زيـست محيطـي جلـوگيري          بروز توام خسارات اقتـصادي و آسـيب       
  .كند مي
  بازيگران اصلي حقوق محيط زيست   -3-5

هـا    الملل، صرفاً دولت    در گذشته حقوق بين       
الملـل و   را به عنوان بـازيگر اصـلي روابـط بـين          

شـناخت و     المللي به رسميت مـي      مناسبات بين 
عـان  هـا بودنـد كـه مخاطـب و از تاب            اين دولت 

ـ شدند الملل محسوب مي  حقوق بين   تـدريج ه ، ب
الـدولي    هاي بين    ظهور و اعتبار يافتن سازمان     با

الملل محيط زيـست و جوامـع زيـست           و بعدها با تاسيس و توسعه حقوق بين       
  .دگرگوني شدسنتي دستخوش محيطي اين مفهوم و تلقي 
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كه بدواً قواعد حقوقي مهم زيـست محيطـي بـر اثـر فـشار افكـار        از آنجائي    
هايشان ظاهر و سـپس در مجـامع      ، انديشمندان و متخصصين به دولت       عمومي

ج نقـش و اهميـت ذينفعـان و بـازيگران           يتدره  المللي تجلي پيدا كرد لذا ب       بين
بـه رسـميت شـناخته شـده و مـورد           الملل محيط زيـست       ديگر در حقوق بين   
گيـران و      از جمله در كشورهاي پيشرفته فشار بـر تـصميم          .پذيرش قرار گرفت  

. سازان براي حفظ محيط زيـست از مـردم و جوامـع محلـي آغـاز شـد                   تصميم
هــا، مــردم بــه عنــوان بــازيگران و  امــروزه در اكثــر كــشورها عــالوه بــر دولــت

بـه ايـن ترتيـب    . انـد  ه شـده گيران اصلي حقوق محيط زيـست شـناخت      تصميم
هاي اصلي و بازيگران عرصه محيط   عنوان گروه ه  هاي مختلفي از اجتماع ب      گروه

و ارد  )  نيز مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت         21آنگونه كه در دستور كار      (زيست  
ميدان عمل و فعاليت مربوط به حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي چـه               

  .اند وح ملي و محلي شدهالمللي و چه در سط در ابعاد بين
 و نوجوانان،    يعني زنان  ترين ذينفعان و بازيگران     توان به عمده     از اين ميان مي    

  .  مقامات محلي و متخصصين و دانشمندان اشاره كرد،هاي غير دولتي سازمان
  
  محيط زيست ) ملي(حقوق داخلي   -4
 در  حفاظت از محيط زيست در كشور مـا هماننـد وضـعيت و پيـشينه آن                  

جهان از قدمت چنداني برخوردار نيست ولي از لحاظ رويكرد به مسائل محيط             
زيست و تدوين قوانين و مقررات زيـست محيطـي در مقايـسه بـا بـسياري از                  

  .كشورهاي جهان سوم و حوزه غرب آسيا پيشتاز كشورهاي ديگر بوده است
ـ             دنبـال تـشكيل سـازمان     ه  اولين مقررات حفاظت محـيط زيـست در ايـران ب

 و هـم زمـان بـاكنفرانس جهـاني          50 محيط زيست حدود اوايل دهـه        حفاظت
تحوالت نسبتاً چشمگيري   استكهلم تدوين و تصويب شد و از آن تاريخ تاكنون           

در زمينه محيط زيست در كشور صورت گرفته است كه به اهم آنهـا مختـصراً                
  :شود اشاره مي
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    محيط زيست در قانون اساسي-4-1
جمهوري اسالمي ايران اصل پنجاهم به حفاظـت محـيط          در قانون اساسي       

ترين اصـول قـانون اساسـي نـه           اين اصل يكي از مترقي    . زيست اختصاص دارد  
تنها ميان اصول ديگر بلكه در مقايسه با قوانين اساسي ساير كشورهاي جهـان              

  .باشد در زمينه حفاظت محيط زيست مي
  هاي كلي ستانداز و سيا حفاظت محيط زيست در سند چشم  -4-2
 كه ايران را    1404انداز جمهوري اسالمي ايران در افق          در سند چشم   -الف   

 سال آينده كشوري توسعه يافته ترسـيم كـرده اسـت، ويژگـي جامعـه                20در  
مند از محيط  از سالمت و بهره برخوردار  1404انداز و افق      ايراني را در چشم   

از محيط زيست بـراي     به اين ترتيب حفاظت     . كند   مطلوب توصيف مي   زيست
منـدي جامعـه ايرانـي از محـيط زيـست       رسيدن به موقعيتي كه موجبات بهره   

  .شود انداز قابل حصول تلقي مي مطلوب باشد يك هدف آرماني يا چشم
هاي كلي نظام كه ناظر بر قانون برنامه چهارم توسـعه كـشور                سياست -ب   

يص مصلحت نظـام    باشد، توسط هيات دولت تدوين و با تاكيد مجمع تشخ           مي
  .به تصويب مقام معظم رهبري رسيده است

 بند كه هر يك ناظر بر امور خاصي از كشور           52كلي نظام در      هاي    سياست   
 حفاظت محيط زيـست مـورد       19و توسعه هستند تدوين شده است و در بند          

در اين بند حفاظـت از محـيط زيـست و احيـاء منـابع               . اشاره قرار گرفته است   
و به رسـميت شـناخته شـده         اصول آمايش سرزميني محسوب      طبيعي يكي از  

  .است
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  اي  هاي زيست محيطي در قوانين برنامه سياست   -5
هـاي   انـداز و سياسـت   قوانيني كه ناشي و منبعث از اهداف آرمـاني، چـشم       

تاً ميـان   نظام بوده و در قالب يك برنامه مشخص و براي يك دوره زماني عمـد              
  .نامند اي مي  اصطالحاً قوانين برنامه  تدوين و تصويب شود مدت

اي كـشور از رشـد    طور كلي حفاظت محـيط زيـست در قـوانين برنامـه      ه  ب   
چشمگيري برخوردار بوده و جايگاه آن در چهار برنامه توسعه پـس از انقـالب               

اي كه موضـوع محـيط زيـست از درج يـك              گونهه  مستمراً ارتقاء يافته است، ب    
يار محدود در برنامه اول بـا رشـد قابـل توجـه بـه               تبصره با ضمانت اجراي بس    

ها و دايره نفـوذ نـسبتاً وسـيع در قـانون برنامـه                گذاري   ماده با تاثير   24حدود  
  : شود  ذيالً به مواردي اشاره مي.چهارم توسعه تبديل گرديده است

هـاي    دولت موظف گرديده اسـت شـاخص       قانون برنامه چهارم     58در ماده      
اگر . هاي جهاني نزديك نمايد     پايان برنامه به سطح استاندارد    تنوع زيستي را تا     

هاي جهاني براي حفظ محـيط زيـست شـالوده توسـعه              توجه شود كه شاخص   
پايدار و حفظ منابع طبيعي موجود بوده و در ارتقاء ملي نيز از ضروريات حفظ               

  .گردد هاي ملي است اعتبار اين ماده مشخص مي ثروت
. خـورد   ديدي در اقتصاد محيط زيست به چشم مـي         نيز رويكرد ج   59ماده     

هاي اقتـصادي منـابع طبيعـي و زيـست            براي اولين بار در كشور برآورد ارزش      
هاي ناشـي از آلـودگي و تخريـب محـيط زيـست در فرآينـد                  محيطي و هزينه  

هاي ملـي كـشور مـورد توجـه قانونگـذار قـرار        توسعه و محاسبه آن در حساب    
  .رفته استگ
حداكثر تا پايان برنامه    وظف است    قانون مذكور دولت م    63ه  به موجب ماد     

چهارم به منظور ساماندهي جلوگيري از آلودگي و تخريب سـواحل بـا الويـت               
 طرح جـامع سـاماندهي سـواحل كـه متـضمن اقـدامات ضـروري                درياي خزر 

سازي حريم، استقرار مديريت يكپارچه سواحل، ضوابط و           تعيين و آزاد   همچون
پـروري بـازبيني را       ي زيست محيطي و دريانوردي صيادي و آبزي         ها  استاندارد
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ـ         موجـب تبـصره همـين مـاده        ه  در زمينه سياستگذاري اجرا و نظارت نمايد، ب
 متـر حـريم     60نـشيني     دولت بايد ترتيبي اتخاد نمايد كه تا پايان برنامه عقب         

  .دريا تحقق پيدا كند
  قوانين دائمي زيست محيطي  -6
دائمي مبنا بر ضرورت و نياز جامعـه و بـه منظـور حفـظ       قوانين و مقررات       

 امور در اين زمينه بنا به ادارههاي عمومي و منابع ملي و  محيط زيست و ثروت
هاي مختلف تصويب و به مورد اجرا گذاشته شـده اسـت و تـا                 مورد و در زمان   

ت ن و مقـررا   قواني. وسيله قانون ديگر نسخ نشود داراي اعتبار است       ه  كه ب  زماني
  : استمحيطي در سه سطح زير قابل استنادزيست 
  )قوانين(مصوبات مجلس شوراي اسالمي  -1
 )هاي هيات وزيران ها و تصويب نامه آئين(مصوبات هيات دولت  -2
و مقــررات، ضــوابط (مــصوبات شــورايعالي حفاظــت محــيط زيــست  -3

 )ها استاندارد
  :ترين قوانين و مقررات زيست محيطي عبارتند از برخي از مهم

  
  قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست  -
 اصـالح شـده   1371 تـصويب و در سـال   1353اين قانون گرچه در سـال        

لحاظ فراگير بودن موضوعات زيست محيطـي و فرابخـشي بـودن            ه  است ولي ب  
به موجب اين قانون    . باشد  قلمرو آن يك قانون كلي در زمينه محيط زيست مي         

پـذير كـشور      هاي حساس و آسـيب      ستمهاي ارزشمند، اكوسي    محدوده) 3ماده  (
هاي ملي يا مناطق حفاظت شده        تحت عناويني مانند آثار طبيعي ملي يا پارك       

ويـژه حفاظـت    پس از تصويب شورايعالي حفاظت محيط زيست تحت مديريت          
گونـه منـاطق ده درصـد        هاي جهاني وسعت اين      استاندارد  طبق گيرند،  قرار مي 

ر حال حاضر مجموع وسعت ايـن منـاطق   باشد، د خاك و سرزمين بر كشور مي   
  .كند در ايران حداكثر از هفت درصد تجاوز نمي) چهارگانه(
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  انون نحوه جلوگيري از آلودگي هواق  -

موجب اين قانون منابع مولـد      ه  ب.  تصويب گرديد  1374اين قانون در سال       
نابع  م  ها،  وسايل نقليه موتوري، كارخانجات و كارگاه     : آلودگي هوا به سه دسته    

  . گرديده استخانگي و متفرقه تقسيم تجاري،
برخي از موارد اين قانون تردد و سايل نقليه موتوري را موكول به نداشـتن                

هاي ديگر از اگزوز آنهـا نمـوده و مـاموران     آلودگي و عدم خروج دود و آالينده  
گونه وسايل كرده است و همچنـين        مربوط را موظف به جلوگيري از تردد اين       

گذاري خودروهـاي جديـد موكـول بـه داشـتن اسـتانداردهاي زيـست                 شماره
  .محيطي است

همـان قـانون ايجـاد آلـودگي صـوتي ممنـوع و مـستوجب               ) 27(در ماده      
ضوابط و مقررات اجرايي ايـن مـاده يعنـي آلـودگي صـوتي بـه                . مجازات است 

  .االجرا است تصويب هيات دولت رسيده و الزم
  
  دگي آب نامه جلوگيري از آلو آئين  -
هـر  .  به تصويب هيات وزيـران رسـيده اسـت         1373نامه در سال      اين آئين    

االرضـي را     گونه اقدامي كه موجبات آلودگي آب اعم از منابع سطحي يا تحـت            
در حال حاضر تدابير كنترل     . نامه ممنوع است    موجب اين آئين  ه  فراهم نمايد ب  

 عمـدتاً از طريـق      لحاظ وجود ضمانت اجراهـاي مناسـب      ه  كننده آلودگي آب ب   
 قانون برنامه سوم توسعه كه در برنامه چهارم تنفيذ گرديـده            134 و   104مواد  

 قانون مجازات كـه بيـشتر مـورد توجـه و آشـنائي              688است و همچنين ماده     
  .شود قضات دادگستري است اعمال مي

  ها قانون مديريت پسماند  -
ويـژه  ه  ست محيطي ب  ها از معضالت بسيار مهم زي       آلودگي ناشي از پسماند      

 مقـررات  1383باشـد كـه تـا سـال           در جوامع شهري و كالن شهر تهران، مـي        
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هـا از جملـه    جامعي در اين خصوص در كشور وجود نداشت و برخي از پسماند        
بوده، بـا تـصويب قـانون        بدون متولي هاي بيمارستاني يا صنعتي حتي        پسماند

ـ   هـا و پـسماند       زباله مذكور امكان اعمال مديريت منا سب نسبت به انواع         ه هـا ب
   دسته5ها به  وجود آمده است طبق اين قانون پسماند

  شهري و خانگي يا عادي  -1
 بيمارستاني يا پزشكي  -2
 صنعتي  -3
 كشاورزي  -4
 ويژه و خطرناك  -5

هـا    و مـديريت اجرائـي پـسماند   ن مسئوليتعيهاي قانون جديد   يكي از ويژگي  
وليت نظارت بر هر دسته از       مسئ  هاي دولتي،   است و همچنين برخي از دستگاه     

  . گانه را دارند5 يها انواع پسماند
  
  گيري نتيجه  -7
مروري اجمالي بر قوانين و مقـررات          

طـور كلـي بررسـي      ه  زيست محيطي و ب   
حقوق محيط زيست مؤيد اين است كـه        
در جهان امروز و در همه كشورها بـدون         

 محــيط ،هــائي  البتــه بــا تفــاوتاســتثناء
عي بر اثـر اقـدامات و     و منابع طبي  زيست  

رويـه و   تصميمات ناصحيح و توسـعه بـي     
و تخريب غيـر قابـل جبـران        هاي شديد     ها در معرض آلودگي     برخي سودجوئي 

ـ    70تدابير و تمهيداتي كه جامعه جهاني از دهه         . قراردارد ويـژه از   ه   مـيالدي ب
اي اتخـاذ كـرده    المللي و منطقه  با همگرائي و تدوين معاهدات بين     1972سال  

گرچه رسيدن بـه وضـعيت      . روز آلودگي و تخريب كاسته است     باست از شدت    
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مطلوب و متعادل زيست محيطي و يا برخورداري از طبيعت بكر امري ناشدني             
توان بـراي دسـتيابي بـه توسـعه پايـدار اميـدوار بـود ايـن                   است ولي هنوز مي   

 از  انديشي در سـطوح ملـي نيـز تـاثير گـذار بـوده و بـسياري                  تعامالت و چاره  
ـ         دتـدريج درصـد  ه كشورها با تدوين، تصويب و اجراي قوانين زيست محيطي ب

حل معضالت زيست محيطي و جلوگيري از آلودگي و تخريب محـيط زيـست              
در كشور مـا عليـرغم سـابقه نـسبتاً          اند،    بوده و در موارد زيادي هم موفق بوده       

دوين و  هـا و نواقـصي در تـ         كاسـتي ني در امر قانونگذاري زيست محيطي       طوال
تصويب قوانين و مقررات زيست محيطي به ويژه مقررات جلوگيري از تخريـب             
محيط زيست و نابودي منـابع طبيعـي وجـود دارد، هـر چنـد كـه در زمينـه                    

  وباشـد   هاي زيست محيطي مقررات موجود نسبتاً كامـل و جـامع مـي              آلودگي
ارم نيـز از  بيني شده در قانون برنامه چهـ  هاي اتخاذ شده و قواعد پيش  سياست

اعتبار و  جامعيت مناسبي برخوردار است، ولي نكته اساسي و حائز اهميت در              
 محيط زيست كشورمان كمبود قوانين نيست بلكه عمـدتاً عـدم اجـراي        حقوق

باشـد، عـدم اعتقـاد برخـي از            موجود به داليل گوناگون مـي      مقررات و قوانين  
انعـت از آلـودگي و    مسئوالن به ضرورت حفظ محيط زيست و حياتي بودن مم         

 ر نتيجه عدم الويت اينگونه مسائل و      تخريب محيط زيست و منابع طبيعي و د       
در برخي موارد كافي نبودن ساز و كارها و ساختارهاي اجرائـي الزم و بـاالخره    

هـاي عمـومي در امـر حفاظـت محـيط       ها و مشاركت    فقدان و يا كمبود آگاهي    
انين و مقررات زيست محيطي و      زيست از جمله معضالتي هستند كه اجراي قو       

  .كنند توسعه حقوق محيط زيست را با چالش روبرو مي
  

  منابع و ماخذ
، جزوات درسي كارشناسـي ارشـد حقـوق محـيط           1385سازمان محيط زيست،     -1
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