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Article Info Abstract 

Original Article 
Environmental protection is an international issue because it concerns all 

countries, regardless of their size, level of development or ideology. The 

principles of environmental law are generally enshrined in international law 

through peaceful relations and international jurisprudence. The purpose of this 

study is to provide a model for the principles of environmental law. After 

reviewing the theoretical foundations and taking opinions from experts, the 

issue was categorized into six indicators (principle of coping with 

environmental damage at source, principle of sustainable development, 

principle of prevention, precautionary principle, principle of evaluation, 

principle of necessity of environmental protection); Then, a structured matrix 

questionnaire was developed to determine the interrelationships of these 

indicators. The data obtained from the questionnaire were analyzed using 

interpretive structural modeling and plotted at five levels in an interactive 

network, as a result of which the "Principle of Prevention" index was at the 

highest level. Therefore, scientific experience and findings indicate that 

preventive measures related to the environment should be considered as a 

"golden rule" for both environmental and economic reasons, as this ensures 

that no damage to the environment. This action is also economically 

justifiable due to the high cost of compensation. 
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 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یاسیحقوق و علوم س ۀدانشکد ، یارشد، گروه حقوق عموم یکارشناس یدانشجو 2

 چکیده  اطالعات مقاله 

از مح پژوهشی مقالۀ   ز  یالملل نیب  یموضوع  ستی زطیحفاظت  توسعه  کشورها صرف   ۀبه هم  رای است،  و سطح  از وسعت   اینظر 
مآن  یدئولوژیا مربوط  محشودی ها  حقوق  اصول  طر  ستی زطی.  از  مسالمت  قی عمومًا  به  زیآمروابط    یۀرو  ۀلیوسو 

مح  یالملل نیب  ییقضا حقوق  ا  ستی زطیوارد  از  هدف  است.  طر  نیشده  حقوق   ی برا  یمدل   یاحپژوهش  اصول 
مبان  ستی زطیمح مرور  با  بررس   ینظر   یاست.  با    یو  مقابله  اصل  شاخص  شش  قالب  در  موضوع  خبرگان،  نظر 
توسع  یطیمحستی ز  یهابیآس اصل  منبع،  پ  دار،یپا  ۀدر  احت  ،یریشگیاصل  ارز  اط،یاصل  اصل    یابی اصل  و 

 ن یا  ین ینابیارتباطات ب  نییتع  یبرا  یسی ماتر  یانامهشد. سپس پرسش  یبنددسته  ستی زطیضرورت حفاظت از مح
و در پنچ سطح    لیتحل  یریتفس  یساختار  یسازنامه با مدلآمده از پرسشدستبه   یهاده شد. دا  نی ها تدوشاخص

پ  جهیشد که درنت  میترس   یتعامل   ۀشبک  کیدر   باالتر  «یریشگیشاخص »اصل  قرار گرفت. تجربه   نی در  ها و  سطح 
و    یطیمحستی هم به علل ز  ست،ی زطیدر ارتباط با مح  رانهیشگیاقدامات پ  دیاست که با  نیا  انگریب  یعلم   یهاافتهی

است.   ستی زطینزدن به محخسارت   ۀکنندنیتضم  رای مورد توجه واقع شود، ز  «ییطال  ۀعنوان »قاعدبه  ،یهم اقتصاد
 است.  ر یپذه یتوج زین یگران جبران خسارت، از نظر اقتصاد یهانهی علت هز اقدام، به نیا
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 مقدمه 
کرده،  را   زیستن  فرایند   آنچه  از  است  عبارت   زیستمحیط  بیان.  است  متقابل  کنش  در  آن   با   و  گرفته  فرو  خود   در  را  آن  احاطه    دیگر،   به 
زنده  معین  زمانی  در  و  مشخص  فضایی   در  که  است  جانی بی   و  جاندار  عوامل  مجموع   زیستمحیط  .  دهند می   قرار  تأثیر  تحت  را   موجود 
  را  جانوران   و  گیاهان   زیستی   حیات  که   است  طبیعت  مؤثر در  عناصر  بین   تعادل   و   طبیعی   های پدیده  از  ایمجموعه  این مفهوم  به   زیستمحیط 

می  طبیعی   ملتعا  و  رابطه  به  زیستمحیط  مفهوم   امروزه .  کند تضمین    بنابراین   است؛  یافته  گسترش   نیز   بشر  دست  هایساخته  و  عناصر 
 بشری   مصنوعات  و  هاآن  بین   شناختی )اکولوژیکی(بوم   تعادل  و   گیاهان  و   انواع حیوانات  و  طبیعی(  )منابع   هوا  آب،  خاک،  برای  زیستمحیط 

 زیستمحیط   عنوان  به  و  شودمی   ناشی   طبیعی   از علوم   که  مفهومی   شود:می   برده  کاربه  مفهوم   دو  در  زیستترتیب، محیط   بدین  .رودمی   کاربه
معرفی  انسانی   که  تعریفی   و  است،  شده  طبیعی  نام  از  انسانی   زیستمحیط  عنوان  با  و   دهد می   قرار  مدنظر  را  سازوکارهای  شود  می   برده  آن 

 (.1396)سایبانی و شهبازی، 
  شدن جدی  شود. بامی   ختم  اجتماع  به  و  آغاز  اجتماع  حقوقی با  هایهمۀ تحلیل  سانبدین  و  است  اجتماعی  روابط  در  تنظیم  علم  حقوق

سالممحیط  داشتن   برای  بشر  حق  زیست،محیط   بحران  گرفتنشدت  و   محیطی زیست  هاینگرانی  گرفت   قرار  شناسایی  مورد   زیست 
 از   متأثر  است،  انسان  اجتماعی   روابط  از تنظیم  دیگر  گاهی جلوه   که  نیز   زیستمحیط  حقوق  دیگر،  طرف   از.  حقوق بشر(  با  شدنمحیطی )زیست 
 موارد مزبور،   درنظرگرفتن  با.  زیست(محیط   حقوق  شدن)بشری   پذیرفت  بشر  حق  موضوع   و  منزلۀ زمینهبه  را   زیستحقوق، محیط   شدنانسانی 

محیط  شودمی   را  زیستمحیط  بر  حق داشتن  برخورداری  زندگی  رشد روبه  استانداردهای  از  برخورداری  سالم،  زندگی  استحقاق    از   و 
 (.1394کرد )یوسفی و همکاران،   تعریف و فرهنگی  اجتماعی  گوناگون هایجنبه مقابل در زیستمحیط 

 زیست محیط  حقوق دیگر، عبارت  به زیست است.محیط عوامل و  انسان بر روابط حاکم که کندمي  بحث قواعدي از زیستمحیط حقوق
  ممکن است   که  را  انسان  افعال  و  رفتارها  زیستمحیط  حقوق  بنابراین،.  کند زیست را تنظیم می محیط  و  انسان  روابط  که  است  قواعدي  مجموعه

 (.1387زاده، آورد )رجبدرمي  کنترل   و  تحت انضباط منجر شود طبیعي منابع  و زیستمحیط  آلودگي  و تخریب یا سوء تأثیرات به
  مطالعات   در  موردعالقه و  جدید خاص و  هايگرایش از  یکی  حقوق، متحول هايحوزه   سایر کنار  در  ،حاضر در حال  زیستمحیط حقوق

  و  نفتی، شیمیایی  آلودگی  ویژه به  آلودگی  حوادث  وقوع   زیست،محیط   کیفیت  تنزل  تشدید   دنبال  به   و  1970  دهۀ   پس از .  است  المللبین  حقوق
تا  آغاز  المللبین  حقوق  از  گرایش  این  ادبیات  تدریجبه  المللی،بین  هايسازمان  و  دانشمندان  هشدار  و  ايهسته و  پیشرفتی   امروز  به  شد 

برخی   و  ریو  و  استکهلم  کنفرانس  تشکیل  المللی،بین  هايسازمان  توجه.  است  چشمگیر داشته  سهم   نیز  محیطی زیست   مهم  دعاوي  از  طرح 
 (.1396است )سایبانی و شهبازی، داشته  گرایش این توسعۀ در  توجهی شایان

 اغلب.  الملل استعرف بین  و   قراردادها  معاهدات و  از  برخاسته  است که  زیستمحیط  حقوق  کلی   قواعد   و  اصول   از  شرحی   مقاله   این
از    هدف   رو،ازاین.  متمرکزند اما مدلی جامع تاکنون ارائه نشده است  عوامل مختلف  تعیین  بر  زیستمحیط   حقوق  اصول   درخصوص   مطالعات

روابط مفهومی    دهد که ی م پاسخ    سؤالاین    ساختاری تفسیری است و به   سازی مدل  رویکرد   با  زیستمحیط   حقوق  اصول   این پژوهش شناسایی 
 چگونه است. زیستمحیط حقوق اصول بندی میان و سطح

 ادبیات پژوهش 
 1احتیاط   اصل 

ق سخت حقو  داي از اسناپاره ب آن در  متعاقو  نرم    قحقو  داز اسنا  تعدادیر  د  1980دهۀ  میاني    يهااي است که از سالاصل احتیاطي مقوله
 زیست دانست.شود این اصل را از اصول عرفی حقوق محیطرو می (. ازاینSands et al., 2003) شد  متجلي 

 
1. The Precautionary Principle 
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خوریم. در این مقررات معمواًل برای تبیین با رجوع به مقررات داخلی کشورها، به محتوا و مفاد متفاوتی درخصوص اصل احتیاط برمی 
شود. اصل و رویۀ احتیاط به این مفهوم است که دولت باید در جهت  اصل احتیاط از عبارت »تدابیر موثر« و اصطالحاتی نظیر آن استفاده می 

عمل آورد و هزینۀ حسارت بهزیست اقدامات احتیاطی الزم را حتی در صورت فقدان هرگونه دلیل روشنی درخصوص وجود  حمایت از محیط
اعالمیۀ   ابتکارات  و  از جمله مالحظات  این اصل  تقبل کند.  را  اقدامات  موافقتامه  1992این  از  تعدادی  قالب  و در  های چندجانبۀ  ریو است 

تی و همچنین  درخصوص تنوع زیس 1992کنندۀ الیۀ ازن، کنوانسیون مونترال درخصوص موارد تخریب 1987زیستی ازجمله در پروتکل محیط 
 (.1394پور، مورد استناد قرار گرفته است )موسوی و آرش  1992معاهدۀ ماستریخت 

 1سرزمین   از   بار غیرزیان   استفادۀ   اصل 
 زیست محیط   الملل بین  حقوق  عرصۀ  به  پا  و   کارخانۀ تریل اسملتر شناسایی شد  سر  بر  کانادا  و   متحده  ایاالت   اختالف   در   بارنخستین  اصل  این

  حقوق   اصول   طبق  است: »بر  داشته   بیان   متحده  ایاالت   حقوقی   نظام  به   رجوع   و  های جامعرسیدگی   از  پس   داوری  دیوان   راه،  همین   در   .نهاد
  که  دهد  استفاده  اجازۀ  یا  کند  نحوی استفاده   به   خود  سرزمین   از  که  داشت  نخواهد   حق  دولتی   هیچ   متحده،  ایاالت   قواعد   الملل همچنین بین

 (. 1399دیگر شود )محمدی و همکاران،  کشوری به کشور توسط ... آن خسارت  ورود موجب
اعالم  نیاهمچنین   در  به   اشاره   مورد   استکهلم  یۀاصل  گرفت.  اصل  قرار  ملل   هادولت،  هیاعالم  نیا  21موجب  منشور سازمان  بر طبق 

ند  او مسئول   هستند   خود  ی زیستمحیط  هاياستیس  با  طابقشان ممنابع  برداري ازالملل داراي حقوق حاکمه براي بهره نیب  متحد و اصول حقوق
  مناطق خارج از  ایکشورها    ریزیست سابه محیط  انی ز  ها موجب ورود نظارت آن  ای  تی صالح   ۀطی در ح  شده انجام  هايتیدهند تا فعال   ی بیترت 

 زیست دانست.را از اصول عرفی حقوق محیطشود این اصل رو می (. ازاین59، ص 1386آبادی، نشود )رمضانی قوام ها آن ی مل تیصالح 

 2)جلوگیری(   پیشگیری   اصل 
 است.زیست  توجه به آن حفظ محیط  ی اصل  ۀزیست اشاره دارد که ثمرمحیط  ۀبالقوه در حوز  ت یبا ماه  هایی از خطر  ی ریبه جلوگ   ی ری شگیاصل پ

در   ی ریشگیدر مسائل مربوط به اصل پ  ،ی المللنیاختالفات ب  زیآموفصل مسالمتحل  ینهاد حقوق   در جایگاه  ،زین  ی دادگستر  ی المللنیب  وانی د
ک   کردهصادر    یی کاغذ، آرا   ریخم  یهاو کارخانه  ماروس یناگ -کوویمانند گابچ  یی هادر پرونده  ،زیستالملل محیط نیحقوق ب   دی است و ضمن تأ

(.  1399  نژاد،ی)رضو  شناسدی الملل، م نیحقوق ب  یتابعان اصلعنوان  به  ،دول  یرا برا   ی تحقق هرچه بهتر آن، الزامات   برایاصل،    ن یا  ت یبر اهم
 زیست دانست. شود این اصل را از اصول عرفی حقوق محیطرو می ازاین

که می   تکلیف(  جلوگیري )پیشگیري    اصل باید  کارگرفتنبه  در  هادولت  کند  و  مقررات  منصفانه  مبنای عمل  بر  کنند،   در   درستی به  سعی 
خصوصی   هاي تفعالی   عمومی،  نظم  جهت وقتی  آور زیان  زیستمحیط  برای   هاآن  کنترل  و  نظارت   تحت  بخش    و   جدی   تهدیدهای   نباشد. 

  محیطیزیست تباهی  از جلوگیری  ضوابط انداختن تعویق به  برای  دلیلی  نباید تهدیدها این تشخیص کامل عدم دارد، وجود  ناپذیرجبران خساراتی 
 در   شدید  زیان  موجب  فعالیت  آن   که  است  وقتی   هاممنوعیت  جهت این   در   هادولت  الزام  اما  گیرد،دربر می   را   مطلق   ایوظیفه  اصل  این.  باشد

 (.1394است )موسوی و همکاران،   پیشگیرانه اقدامات مستلزم  و گرو در بارغیرزیان استفادۀ  اصل هرحال، تحقق شود. به زیستمحیط

 3اصل توسعۀ پایدار 
  به   بدون  حاضر  نسل  نیازهاي   از »برآوردن  است  پایدار عبارت   توسعۀ  4، 1987سال    در   زیستمحیط  و  توسعه  جهانی  کمیسیون  گزارش   اساس  بر

  توجه   با  زیستمحیط  تخریب  اساس،  این   نیفتد«. بر  مخاطره   به  نیز  کنونی   نسل  نیازهاي  که  ايگونهآینده به  هاينسل  هايقابلیت  خطر انداختن 
 

1. The Principle of Non-harmful Use of Land 

2. Principle of prevention 

3. The Principle of Sustainable Development 

4. Report of the World Commission on Environment and Development,1987, 23. 
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  و   تجدیدپذیر  منابع طبیعی   از  حفاظت   آن اجتناب کرد. در واقع،  از   باید  و   شودمی   قلمداد  آینده  هاینسل  حقوق  به  تعدی  آن  منفی   تبعات  به
  و   شودمی   تلقی   حق ضرورت   در این  هنر  و  فرهنگ  و  بشر  دانش  از  برآن، حمایتعالوه   و  حیات  کنندۀتقویت  هایجریان   و  اکوسیستم  از  حمایت
 (.1388)موالیی،  است فرهنگی  میراث و  طبیعت بر  آن جبران غیرقابل آثار و آورزیان هایفعالیتاز  اجتناب مستلزم 

بین  در  مکمل  و  شدهپذیرفته   اصل  پایدار  توسعۀ  اصل  درواقع   که  گفت  باید  امروزه   ايگونه به   است،  زیستمحیط  المللحقوق   دیوان   که 
 Trindade, 2010کند )  پوشی چشم اصل  این از زیستمحیط المللبین حقوق  در  تواند نمی 

 1محیطی زیست   اضطراری   شرایط   در   کمک  و   رسانی اطالع   همکاری،   به  تعهد   اصل 

  منظور به  ها،دولت  برای  ویژه به  است؛  اساسی  اصلی   زیستمحیط  از  حفاظت  برای  المللی بین  همکاری  زیست،محیط  از  حفاظت  زمینۀ  در
  همکاری   این  دیگر،  جاهای  یا   جنوب   قطب  منطقۀ  آزاد،  دریای  مانند   خود  مرزهای  و  هاسرزمین  بیرونی   فضای  در  ارضی   صالحیت  اعمال

 کشورها   سایر  باید  راستا   این   در.  کنند   همکاری  یکدیگر  با   نیتحسن  با   و   شرایطی   هر  در  اندموظف  هادولت  اصل،  این  اساس  بر  .است  ضروری
گاه  محیطی زیست  فاجعۀ  وقوع   از  پیش  محیطی زیست  خطرهای  احتمال  از  را    این   مخرب   آثار  کاهش   و   آن  گسترش   از  جلوگیری   هدف   با  و   کنند   آ

 (. Far, 2013کنند ) همکاری خطر معرض در کشورهای به کمک  همچنین و زیستمحیط بر رویدادها
اصل  ۀاعالمی در  دولت  22استکهلم  تعهد  و  است  کرده  مشخص  را  همکاری  موضوعات  و  فعالمحدوده  به  را  سازمانها  های  کردن 

این اعالمیه نیز راهکارهایی را برای    24اصل    زیست بیان نموده است.محیط  ۀها در زمینترین نماد همکاری بین دولتعنوان بزرگالمللی بهبین
ها منحصر نکرده و در ادامه  البته همکاری را فقط به این راه  .ازجمله انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه  است،  د کردهالمللی پیشنهاهمکاری بین

 (. 1388، همکاران)دبیری و  ها گذاشته متذکر شده استکه به تشخیص خود دولترا مناسب دیگری  هایراه

 زیست محیط   از   حفاظت   بودن تعمیمی   و   تکلیفی   اصل 
  و  است   درك قابل  حقوق   دیگر  که   است   حیات  با وجود  زیرا   شد،   قائل  شخص   هر   باید براي  که   است   حقي   ترین بنیادي  و  ترینبدیهي   حیات  حق

دیگر  برایش  که  است  زنده  انسان    اصوالً  و  حق  آزادي،  همانند  حقوق  را    این  حیات  حق  محتواي.  شودمي   فراهم  شغل  انتخاب  حق  مسکن 
  از و  سالم فرد  زندگي  محیط رو باید ازاین. طبیعت بهره ببرد  در موجود امکانات از  و کند   زندگي  عالم این در  و بماند زنده باید  انسان  که رساندمي 

  کند، استفاده  طبیعي  مواهب  و از امکانات باید  سو  یك از امر، این براي. دهد  ادامه  سالمت به را خود  زندگي  بتواند  تا  باشد آالیندگي مبرا  هرگونه
  استفاده  طبیعي   امکانات  این  از  نحويبه  باید   دیگر  سوي  از  و  یابد   تداوم   این زندگي   و  شود  مند بهره   آن  از  تا  شده است  آفریده  او  براي  طبیعت  زیرا 
 بشري   آیندۀ   هاينسل  و   است  همگان  بلکه براي  نیست،  خاص   گروهی   یا  و   فرد   براي  زیستمحیط  بنابراین.  بماند   باقي  هم  براي دیگران  که  کند 
  جمهوری اسالمی ایران در   اساسي   قانون  شود.می   یاد«  بشریت  مشترك   میراث»  عنوانبه  زیستمحیط   از  که  رو استبهره ببرند. ازاین  آن  از  باید 

را   تکلیفاین    کهدوم این  اختیار؛  نه  داند،مي   تکلیف  و  وظیفه  را   زیستمحیط  از  حفاظت  کهاین   است؛ نخست  نموده  توجه  امر  این  به  50  اصل
یا  یك  نه   داند،می   کشور  افراد  تكتك  و  مردم  عموم   برعهدۀ حفاظت  گروه   فرد  اصل  این    تلقي   عمومي   ایوظیفه  را   زیستمحیط  از   خاص. 

  تعهدات   ایجاد  فقط   اساسي   قانون  منظور   که   رود نمي   راهگشا خواهد بود. گمان   وظیفۀ عموميکند. درخصوص این اصل، تبیین قانونی واژۀ  مي 
عمومي سازمان  براي مؤسسات  اشخاص   و   افراد   همۀ  منشوری  و   بیانیه  منزلۀبه  50  اصل  بلکه  باشد،  کشور  هاي    هاي سازمان  و  خصوصي  و 

 (.1395است )مشاری،  داده قرار تعهد   این  هدف را  دولتي 

 
1. principle of commitment to collaboration, informing and assistance in environmental emergency situations 
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 زیست محیط   از   برداري بهره   اصل 
  توسعۀ  صورت   این   در   زیرا   نگیرد،  صورت   از طبیعت  برداريبهره   گونههیچ  که   نیست  معنا   این  به  زیستمحیط  از   حفاظت  بودنعمومي   اصل

از  خواهد   معنا بي   اقتصادي مقصود  بیشترین   که   طوريبه  است،  بیوسفر  در   انسان  مصرف  چگونگي   صحیح  مدیریت  حفاظت    بود.    هم 
  حفاظت  بنابراین،.  کند   دارينگه  آینده   هاينسل  نیاز  براي برآوردن   را   منابع  ذخیرۀ  هم  و   کند  تأمین  امروز  نسل  براي   را   منابع  از  ممکن   برداریبهره 
اصولي بهره   با  تبایني   گونههیچ )تقی   مرتبط  طبیعت  از  برداريبهره   نحوۀ  با  بلکه  ندارد،   اقتصادي  توسعۀ   و  طبیعت   از  وري  انصاری،  زاده  است 

1374.) 

 1طبیعی   منابع  بر   حاکمیت   اصل 
نباید  این   اعمال   اما  برخوردارند،   خود  طبیعی  منابع  بر  انحصاری   حاکمیت  حق  از   ها دولت  دیگر  زیستمحیط  به  خسارت   ورود   سبب   حق 

  که   است  این  معنی   به  اصل  در  خود  سرزمین  بر  هادولت  انحصاری  صالحیت  و  حاکمیت.  ها شوددولت  صالحیت  از  خارج   مناطق  یا  کشورها
 (. Sands, 1995گسترش دهند ) را  سرزمینشان  زیستمحیط و طبیعی   منابع  به مربوط  حقوق  و هاسیاست توانند فقط می 

راستا دولت در  توسع  یها  به  مربوط  ا  ی مل  ۀاهداف  ته  نیخود  به  و  اعمال  را  تدو   هیحق  سهبرنام  نیو  و  بهمل  یهااستیها   منظور ی 
گرفته   یگذاراستیس  و  نیاز وضع قوان  گوناگون،حق در سطوح    نی. اکنند می اقدام    شیو قلمرو خو   تیتحت حاکم  یعیاز منابع طب  یبرداربهره 

حق   نیتوانستند ای ها م دولت  یی،ایوستفال  اتیبرگرفته از ادب   کی. در نگرش کالس دارد اعمال    تیقابل  ایو حفاظت و اح  وسعهو ت  یبردارتا بهره 
شود که درخصوص منابع  ی م  زیبرانگچالش  ی حق زمان  نیا  . اعمالکنند صورت مطلق اعمال  و به  ی تی وشرط و محدودد یگونه قچیخود را بدون ه

ب  ۀداشته باشد. با توسع  یفرامرز  آثار   ا ی  باشد    یفرامرز  ی عیطب  ات یبه قلمرو ادب   دار یپا  ۀهمچون توسع  ید ی جد   می الملل و ورود مفاهنیحقوق 
شکل  ی حقوق  مس  ی ری گو  نسبدولت  ی المللنیب  تیول ئنظام  و  مفاهی ها  مفهوم  ،ی ت یحاکم  میشدن  آن  تکال  یافته  ی نسب  ی اعمال  و   فیو 

 (1395، هییابو و زادی م ی)نع شده است جاد یا نه یزم نیا ها دردولت یبرا  گوناگونی  یهات یول ئمس

 2ارزیابی   اصل 
مفهوم   که  است   تعهدي  خطرناك  بالقوه   هايفعالیت  قبلی   ارزیابی  می   پیشگیري   از  برای    تالش   در  قصور  و   کوتاهی   ازآنجاکه  گیرد.سرچشمه 

به  خطرهای  از  جلوگیري  قابل  مسئله   این  منجر شود،  المللی بین  مسئولیت  فرامرزي ممکن است  ارزیابی   است  بررسی نیز  دقیق   که  و   درست 
است  محیطی زیست   تأثیرات و  میزان  تعیین  برای  استانداردي   عنوانبه  ممکن  و کند    عمل  خطر  از  پیشگیري   در   دقت  توجه  )کوروکوالسوریا 

 (. 1390رابینسون،
 ی ریشگیپ  یدر راستا  ستی زطیمح  المللنی است که در قلمرو حقوق ب  یازجمله تعهدات  یفرامرز  اقی در س  ی طیمحستی ز  تأثیرات  ی ابی ارز

آلودگ  از مح  یاز  م   ستی زطیو حفاظت  فعال  کندی عمل  آثار محتمل  را    گری د  هایکشور  ستی زطیمح  در  یشنهادیپای  ه پروژ  ا ی  تیو سنجش 
م به  اهای حقوق در  ی المللنیب  وانی د  از. پس  دارد ی مقرر  اکه  را عرف   نیصراحت  د  ی تعهد   ی ایدر قضا  ،ز ین  ی دادگستر  ی المللنیب  وانی شناخت، 

 (.1399)ساالری،   کرد  ی عام معرف  المللنیاز حقوق ب یخوان، آن را بخشو سان کاغذ  ریخم

 
1. Sovereign principle 

2. The Principle of Assessment 
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 1زیست محیط   از   حفاظت   ضرورت   اصل 
بنیادی از  پذیرفته اصل ضرورت یکی  بینترین اصول  برالملل محیط شده در حقوق  و  تکلیف    زیست است  به   استاساس همین  که کشورها 

این اصل در    .پردازند زیست می محیط  باتعریف رفتار مجرمانه   کی بود شکل  ا زیستی که بین کشور مجارستان و اسلومحیط  اختالفپیدایش 
 (.1399)چگنی،  زیست پذیرفته شد عنوان یکی از اصول محیطهگرفت و ب

زیست و حفظ های عمومی، دولتی، غیردولتی و خصوصی توجه به محیطمفهوم این اصل آن است که در داخل کشورها وظیفۀ تام بخش
آیا فعالیت موردنظر باعث آسیب به  محیطی صورت گیرد و بررسی شود که  آن است؛ یعنی هرگونه فعالیت باید با درنظرگرفتن جوانب زیست

 (.1398شود یا خیر )انصاریان، زیست می محیط 

 2ساز آلوده   توسط   پرداخت   اصل 
بین حقوق  در  اصل  می این  شناخته  ناروا  خسارت  جبران  اصل  به  الملل  خسارت  ورود  موجب  که  فعالیتی  عامل  اصل،  این  طبق  شود. 

 (.1383ین و همکاران، زیست شده است باید جبران خسارت کند )نگومحیط 
اند همچون کنوانسیون پاریس و مسئولیت عیني بوده  ۀالمللي که درصدد گسترش اید در اسناد بین  شودهاي آغازین این اصل را مي ریشه 

مذکور،   ۀامناساس توصیه بر. گردد اقتصادي برمي  ۀشوراي سازمان همکاري و توسع ۀبه توصیمزبور اما تصریح به اصل یافت، هاي آن اصالحیه
محیطي و اجتناب از نابودي تجارت و  معقول از منابع زیست  برداریبهره   بهبراي تشویق    بایدهاي پیشگیري از آلودگي و تدابیر کنترلي  هزینه 

 (.1389)لطفی و موالئی،  کار گرفته شودالمللي به گذاري بینسرمایه

ساز عبارت است از  آلوده  پرداخت شود. پرداخت توسطکنندۀ آن  زیست باید از سوی آلودهبر اساس این اصل، هزینۀ رفع آلودگی محیط
 (.1384شود« )حبیبی، ساز متحمل آن می های اجرای مقررات مبتنی بر کاهش آلودگی که آلودههای جلوگیری و کنترل آلودگی و هزینه»هزینه

 3متفاوت   اما   مشترک   ای ه مسئولیت   اصل 
امروز  وضعیت  کهاین  عین  در  استکهلم  اعالمیۀ.  است  استکهلم آمده  اعالمیۀ  مقدمۀ  در  باراولین  برای  اصل  این   بیان   خالصه  طوربه  را   جهان 

  واحد  نتیجۀ  به  بودنمتفاوت   وجود  با  است که  بینی کردهپیش  یافتهتوسعه  و  توسعه  درحال  کشورهای  از  برای هریک  متفاوت   وظایفی   است،  کرده
 (.1388شود )دبیری و همکاران، می  منتهی  زیستحفظ محیط یعنی 

مسئولیت مسئولیت  اما  مشترک  مفهوم  بر    با   هاآن  متفاوت   تعهدات  حالدرعین  و  زیستمحیط  از  حفاظت  در  کشورها  مشترک  متفاوت 
  برای  اقتصادیشان  و   فنی   هایتوانایی   و  محیطی زیست  مشکالت  ایجاد  در  کشورها  خاص  و  متفاوت   احوال  و  اوضاع  و  شرایط  درنظرگرفتن

کید   محیطی   زیست  مشکالت  کردنبرطرف  توان  می   و   دارد   « بشریت   مشترک  میراث»  مفهوم   در  ریشه  متفاوت   اما  مشترک  مسئولیت  اصل  .دارد   تأ
  درحال   و  یافتهتوسعه  کشورهای  سهم  تاریخی در   هایتفاوت   اصل  این.  است  المللبین  حقوق   در   انصاف  اصل  خاص  مظاهر  از   یکی   که  گفت

با    سخن،  دیگر  به   دهد،می   قرار  توجه   مورد   را   مشکالت  حل   یک برای  اقتصادی   و   فنی   هایتوانایی   و  جهانی  محیطی زیست  مشکالت  در   توسعه
 کشورهای  تعهدات  میان   مهمی  هایتفاوت   جهانی،  و   ایمنطقه  ملی و   سطح  در  زیستمحیط  از   حفاظت  در  کشورها  وجود مسئولیت مشترک

 (.1389دارد )عبداللهی و معرفی،  وجود توسعه درحال و یافتهتوسعه

 
1. Principle of Environmental Conservatiom 

2. The Polluter Pays Principle 

3. Principle of common but differentiated responsibilities 
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 1اصل مشارکت 
 اصل   ریو،  اعالمیۀ  10در اصل  .  است  شده  بیني پیش  1992  ریو  اعالمیۀ  در  که  است  زیستمحیط  المللبین  حقوق  مهم  اصول   از  یکي   مشارکت
  مطلوب   سطحي   در   ربط ذي  شهروندان  همۀ   با مشارکت  زیستمحیط   به  مربوط   مسائل  بهتر است : »است  شده  بیني پیش  صورت بدین    مشارکت

 اطالعات مربوط   ازجمله  دارند   اختیار   در  زیستدربارۀ محیط  عمومي   مقامات  که   اطالعاتي   به   باید کامالً   هر فرد  ملي،   سطح  در  شود؛  بررسي 
  به   اطالعات  دادن   با   باید،  هادولت.  تصمیمات مشارکت کند   اتخاذ  روند   در  و  باشد  داشته  دسترسي  منطقه  در  خطرناك  هايفعالیت  و   مواد  به

و    مجازات  ازجمله  اداري،  و  قضایي   مراجع   و  اقدامات  به  مؤثر  دسترسي   و  دستیازي.  کنند   و تشویق  تسهیل  را   عموم   مشارکت  و  حساسیت  مردم،
 (.1389آبادی،  )رمضانی قوام «شود تضمین  باید  خسارت، جبران

 2یکپارچگی   اصل 
 پیدایشو محل  است    داریپا  ۀگرفته از اصل توسعتئ اصل نش  نیا.  زیست استالملل محیط ن یدر علم حقوق ب  نوظهوری  اصل  ی کپارچگیاصل  

 (. 1395)کاشف و همکاران،  ستا اروپا یۀاتحاد یهاونیاصل کنوانس نیا
 . گیرد   قرار  توجه  مورد   محیطی زیست  سازسرنوشت  تصمیمات  بالقوۀ   عواقب  که  است  آن  مستلزم   زیستمحیط  از  بر این اساس، حفاظت

بر دارد. نظام  اقتصادی  توسعۀ  در   محیطی زیست  مالحظات  ادغام  این اصل  کید    اتحادیۀ  و   متحده  ایاالت   مثال،  برای)  های قضایی مختلفتأ
 طریق   از  خود  گیری تصمیم  فرایندهای  در  را  محیطی زیست  مالحظات(  متحده  ایاالت   بازرگانی   اتاق  برای مثال،)  تجاری  هایسازمان  و(  اروپا

 (. Montini, 2018اند )کرده ها ادغامفعالیت  محیطی آثار زیست ارزیابی  دستورات

 3منبع   در   محیطی زیست   های آسیب   با  مقابله   اصل 
منبع   محیطی زیست  هایآسیب  با  مبارزه   اصل  مبارزه   زیستمحیط  آلودگی   با  کجا   که  دهد می   نشان  دولتی   مقامات  به  و  است  مهم  اصلی   در 
  یا  ُازن  الیۀ  از  حفاظت  وهوایی،آب  تغییرات  به  مربوط   هایتوافق   ازجمله  متعددی  المللی بین  هایتوافق   زیربنای  ضمنی،  طوربه  این اصل،  .کنند 

  فناوری» از استفاده جاینشد. بر مبنای این اصل، به گنجانده ریو یا استکهلم محیطی زیست اصول  فهرست در  است که البته  پسماند ونقلحمل
  جای به  5انتشار  استانداردهای  ترجیح   بر  داللت  همچنین  اصل  این.  کرد   جلوگیری   منبع   در  محیطی زیست   آسیب   از  باید  ترجیحاً   4لوله»   انتهای

 (. Krämer, 2018دارد )  وهوا آب  آلودگی  با  مقابله برای ویژه به 6محیطی،زیست کیفیت استانداردهای 

 7اضرار )منع آسیب(    اصل عدم 
نیز   زیستمحیطالملل  وی و راهنما در حقوق بیناه م   ل الملل است، از اصوشده در حقوق بینه اصلی شناختهکبر اینوه عال  ، اصل منع آسیب

زم  الها و اتخاذ اقدامات  به جلوگیری از ورود آسیب به سایر دولت  فها موظدولت  ، ق آنکه امروزه به اصلی عرفی تبدیل شده است. طبهست  
ورود    ،ی المللنیب  نۀها درخصوص اقدامات متخلفادولت  تیمسئول   طرح  موجب موادبه  ن،یهمچن.  ند اآسیب  ل کاهش و کنتر  و  برای جلوگیری 

  ی سابق را درپ   لتحا  به  وضع   ۀوم جبران خسارت با هدف اعاد زدولت واردکننده و ل  ی المللنیب  تیها، مسئول دولت  ریسا  توجه بهانیشا  بیآس
 (.1400بافتی و سلیمانی، )شفیعی  دارد 

 
1. The public participation principle 

2. The principle of integration 

3. The principle of fighting environmental harm at source 

4. End of pipe technology 

5. Emission standards 

6. environmental quality standards 

7. No harm principle 



 ی ر ی تفس   ی ساختار   ی ساز مدل   کرد ی با رو   ست ی زط ی اصول حقوق مح   ی بند ت ی و اولو   یی شناسا محمدی /  پیری و شاه 

103 

  مناطق   یا  کشورها  سایر  زیستمحیط  به   هاآن  کنترل   یا  صالحیت  تحت  هایفعالیت  یابند که  اطمینان  اند موظف  بر این اساس، کشورها
 کند   متوقف  را   نادرست  فعالیت  آن  باید   است  المللی بین  قوانین  نقض مسئول   که  کشوری  هر  .رساند نمی   آسیب  ملی   صالحیت  محدودۀ   از  خارج 

 (. Lefeber, 2018بدهد ) غرامت  باید  دولت باشد،  غیرممکن قبلی  شرایط احیای اگر. کند  برقرار دوباره   داشت وجود قبل از  که را  شرایطی  و

 1اصل عدم عطف به ماسبق 
  انجامدمی   محیطیزیست  قوانین  تضعیف  یا   زیستمحیط   تخریب  به   که   دولت   رفتار  منع   است و   حقوقی   و   اکولوژیکی   ابعاد  دارای   این اصل

  « اساسی   حقوق  با  مرتبط  مثبت  تعهدات  کلیۀ  مالزم با  منفی   تعهدی»   و  گیرد می   سرچشمه  بشر  مذکور از قوانین حقوق  اصل  .شودمی   تعریف
 (. Collins, 2020شود )می  تلقی  زیستمحیط و بشر حقوق ازجمله

 2مشترک   اصل نگرانی 
گاهی روزافزون از وابستگی متقابل در زیستمفاهیم »میراث مشترک نوع بشر« و »نگرانی مشترک نوع بشر« نشان کره است که با توجه  دهندۀ آ

آن، موجب عالق ماهیت جهانی  بین  ۀفزایند   ۀبه  به مشکالت زیستجامعۀ    ویژهبه  طبیعی،  محیط  ارتقای  و   . حفظیطی شده استمحالمللی 
 ,.Cottier et alشود )می   شناخته  بشر  مشترک  دغدغۀ   کلی  طوربه  زمین،   گیاهان   و   جانوران   و   زیستی   تنوع   اقلیمی،  سیستم  صحیح  مدیریت

2014 .) 
از نمونه  بارز دستاوردهای تدوین و توسعاصل میراث مشترک بشریت  بین  ۀهای  ارگانحقوق  اقدامات  های سازمان  الملل در چارچوب 

است متحد  اصلملل  این  ملت  .  میان  همبستگی  برابری،  و  عدالت  اصول  تحقق  راستای  بیندر  نوین  نظم  و  اسناد  ها  در  اقتصادی،  المللی 
 ۀحقوق دریاها، اعالمی1982ون  ها در کاوش و استفاده از فضا، کنوانسیاصول حاکم بر فعالیت دولت  بارۀدر  1967  ۀالمللی همچون معاهدبین

کنوانسیون    دربارۀیونسکو    1997جهانی   انسانی،  کنوانسیون    2001ژنوم  و  زیر آب  فرهنگی  میراث  از  برای حفاظت  یونسکو   2005یونسکو 
  ی اصل در مناطق  ن یکاربرد احال، اگر نیاست. باا شیرو به افزا  تی مشترک بشر راثیشمول اصل م ۀدامن. تنوع فرهنگی پذیرفته شده است بارۀدر

است، درخصوص    شده  تیاز قطب جنوب تثب  ی عیو مناطق وس  جو    یماورا   یفضا  ،ی مل  تیصالح   یماورا   ۀدر محدود  اهای همچون اعماق در
در   را ی است؛ ز  ت« ی مشترک بشر  ی با کاربرد مفهوم »نگران  حیزیست ترج و محیط   ی ستی وهوا، تنوع زآب   راتییمانند حقوق بشر، تغ  ی موضوعات

زاده و  )حبیب  سود حاصل از منابع مشترک  ۀمنصفان  میو تقس  یبرداربهره   ۀ مدنظر است تا نحو  ی موضوعات حفاظت از منافع مشترک بشر  نیا
 (.1392منصوری، 

 3اختالفات   آمیز مسالمت   وفصل اصل حل 
ب  ی که بخش  ی زیستدر معاهدات محیط به    نیطرف که  است  شده    هیابتدا توص است،    ی المللنی از معاهدات  را  های  راهاز    ی کیاختالف موضوع 

به  . در صورت  کنند   حل  زیآممسالمت توافق    نیطرف   جه،ینتنرسیدن  به مراجع قضا  گری کد یبا  را  م   یی موضوع  علت    نی ترهدهند. عمد ی ارجاع 
 (.1400ی، بیطی و  سرکانی فضلعل) است ی طیمحستی ز لئبودن مسای شده تخصص مطرح 

  ملل منشور با  مطابق مناسب وسایل با و آمیزمسالمت صورت به را  خود  محیطی زیست اختالفات  تمامی  باید کشورهابر اساس این اصل، 
 4کنند. وفصلحل متحد 

 : وفصل اختالفات درنظر گرفته استآمیز را برای حلالملل دو نوع سازوکار مسالمتحال حاضر حقوق بین در

 
1. The Principle of non-regression 

2. The Principle of Common Concern 

3. The Principle of Peaceful Resolution of Disputes 

4. Rio Declaration on Environment and Development 1992, Principle 26 
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یا  الف( روش  غیرحقوقی  نتیج  دیپلماتیکهای  آن  ۀکه  ارا اعمال  این روش حلراه  ئۀها  غیرالزامی است.  و  اختیاری  عبارت های  از  اها  ند 
 .گری، تحقیق، سازش های نیک، میانجی مذاکره، مشاوره، تالش 

المللی و دادرسی یا  شامل داوری بین  وآور برای طرفین اختالف است  های الزامحلراه  ئۀها ارا اعمال آن  ۀهای حقوقی که نتیجب( روش 
 (.1400ی،  بیطی و سرکانی فضلعل) شودالمللی( می فرایند قضایی )دادگستری بینراه وفصل از حل

 1تولیدکننده   یافتۀتوسعه   اصل مسئولیت 
  مصرف   از  پس  مرحلۀ  به  خود  محصوالت  قبال  در  را   تولیدکنندگان  هایمسئولیت  که  است  رویکردی(  EPR)  تولیدکننده  یافتۀتوسعه  مسئولیت
  شوند می   تبدیل  زباله  به  کهزمانی   را   خود  محصوالت  تصفیۀ  و  آوریجمع   مسئولیت  تولیدکنندگان  که  است  این  اصلی   مفهوم .  دهد می   گسترش 
ارتباطی   این.  دارند   برعهده   دورکردن  و  زباله  مدیریت  هایشیوه   بهبود  به  ای پی آر.  کند می   ایجاد  ضایعات  مرحلۀ  و  طراحی محصول   بین  کار 

 (. Dalhammar, 2018است )  کرده کمک انرژی بازیابی  و بازیافت افزایش سمت به زباله دفن هایمحل از  هازباله

 پژوهش  شناسی روش 
اثبات  الگوی  بر مبنای  یافتهبه  قصد   بهگرایی است و چون  این پژوهش  نتایج  انجام  کارگیری  برای حل مسئلۀ خاص متداول در سازمان  هایش 

روش  ی م جنبۀ  از  است.  کاربردی  پژوهش  هدف  و  نوع  لحاظ  از  زیرا ها دادهی  آورجمع شود،  است،  توصیفی  است.  تحلیلی  ـ  توصیفی   ،
را   متغیرها  آن  اجرای  بهی نمی  کاردستپژوهشگر در  را  برای وقوع رویدادها شرایطی  یا  با ی نموجود  کند  پژوهشگر  زیرا  آورد. تحلیلی است، 

نا آنی می  کافاطالعات  علت  به  یابد.  دست  منطقی  نتایج  به  پرسشتواند  از  استفاده  با  پژوهشگر  یا که  افکار  نگرش،  توصیف  در  سعی  نامه 
ی است.ویژگی   های جامعه داشته است، پژوهشی کم 

اصول   پس  پژوهشگر شناسایی  مدل  خبرگان،نظر    ازیری  گبهره   با  زیستمحیط   حقوق  از  ساختاریروش   یبرا را    2تفسیری   سازی 
 است.  برده کاربهمذکور  هایشاخصی و تفسیر روابط مفهومی بند سطح

شده است. بدین    استفاده  روایی محتوا روش    از  ماهیت پژوهش  به  توجه  با   که  دارد   وجود  متعددی  هایروش   نامهپرسش  روایی تعیین    برای
 گستردۀ   در صفحۀ  یانامهپرسشو تنظیم    3روش کیوُسرت   استفاده ازادبیات موضوع با    از  زیستمحیط  حقوق  استخراج اصول   ترتیب، پس از

پژوهش روایی محتوایی تأیید    های شاخص  عنوانبه  از ادبیات  تعیین عوامل برگرفتهبرای    این حوزه   اکسل، با نظرخواهی از استادان دانشگاهی 
ـ پسشد.   آزمون  از روش  پایایی  فاصلۀ    4آزمون برای سنجش  به  و  پرسشاستفاده شد  اطمینان  دوهفته  تا  ارسال شد  برای خبرگان  دوباره  نامه 

 ها از هفتاد درصد بیشتر باشد.حاصل شود که همبستگی پاسخ
در به  شیوۀ  شود  مربوط   متخصصان  و  خبرگان   از  اطالعات  که  کندمی   ایجاب  پژوهش   این  کاررفته    و   ابعاد  استخراج  از   پس.  دریافت 

  به   شدهغربال  های شاخص  سپس  شد.استفاده    حوزه   این  دانشگاهی  استادان  از  تعدادی  از نظر  پژوهش،  ادبیات  مرور  با  پژوهش،  هایشاخص
 . اند کرده بیان نفر پانزده تا  چهار بین را خبرگان  تعداد خود، پژوهش در(، 1391شد. لشکر بلوکی و همکاران ) پژوهش داده جامعۀ

 زیر است:   قرار   به مراحل و جامعۀ این پژوهش  
ها و نویسندگان مقاالت. مالک خبرگی  نامهو مشاور پایان  راهنما. هشت نفر از استادان دانشگاهی حوزۀ پژوهش شامل نویسندگان، استادان  1

دهندگان برای قضاوت منطقی  بۀ پاسخمبنا بودن پژوهش، دانش و تجرگو بوده است. با توجه به خبره در این مرحله مشروعیت تخصصی پاسخ
 کافی و مناسب بود.

 
1. Extended Producer Responsibility 

2. Interpretive Structural Modeling (ISM) 
3. Q-Sort 

4. Test – Retest 
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دهندگان در موضوع پژوهش و  . هفت نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با موضوع پژوهش. مالک خبرگی در این مرحله درگیری پاسخ2
  حقوق   با سنجش روابط میان اصول   ی ساختاری تفسیری سازمدل، روش  پژوهش  این   زیست بود. درگو با مقولۀ حقوق محیط آشنایی فرد پاسخ

تعیین  بندیسطح  منظوربه  دودوبه  صورت به  زیستمحیط    تفسیری   یسازمدلاست.    رفته  کاربهپژوهش    هایشاخص  میان  مفهومی   روابط  و 
روش  .  است  دیگر  عناصر  بر  عنصر  یک  تأثیر  وتحلیلتجزیه  برای  مناسب  روشی  و   کند می   کمک  عناصر  درونی   روابط  تشخیص  ساختاری در 

  باشند.   ارتباط  در   یکدیگر  با  چگونه   و  عوامل  کدام  کند کهمشخص می   و   است  گروهی  قضاوتی   امر  این  که  است  تفسیری   دلیل  این  به  مزبور
  نوعی   روش این    نهایت  در  شود.می   استخراج  مختلف  عوامل  بین  در  آمده دستبه  روابط  از  ایمجموعه  از  کلی   ساختاری  زیرا   است،  ساختاری

  با  که  مدلی  .شودمی  عرضه و  سازی پیاده مدل  یک در  شدهترسیم کلی  ساختار  نیز  و عوامل بین  شده شناسایی  خاص  است، زیرا روابط سازی مدل
  دقتبه الگویی   که  دهدمی  نشان  را   مطالعاتی حوزۀ یا سیستم یک پیچیده، موضوع  یا مسئله یک  از ساختاری  آید می  دستبه روش  این  از استفاده
استطراحی  کلی،به  . شده  است  تفسیری   ساختاری  سازیمدل  طور  و می   پذیرامکان  را   سیستم  پیچیدگی   بررسی   که  روشی   را   سیستم  کند 

  کاربران،   از  شماریبی   گسترۀ  برای  آن   بودن   درکقابل  روشاین    مزایای  از جمله .  باشد   شدنیدرک  سادگیبه  که  کند می   ساختاردهی  ایگونه به
آن   دارای  و  پیچیده  هایسیستم   مطالعۀ  در  آن  کاربرد   و   خبرگان  آرای  ترکیب  در  آن  یکپارچگی   کاربران،  از  شماریبی   گسترۀ  برای  یکپارچگی 

)اسماعیل  متنوع   اجزای   این مراحل   است که  تفسیری شامل شش مرحله  ساختاری  یسازمدلروش  (.  54، ص1396پور و همکاران،  است 
 شده است.و به ترتیبی که در بخش نتایج آمده طی  کامل طوربه

 نتایج 

 کیوسرت   روش   های داده   وتحلیل تجزیه 
از  محیط   حقوق   در زمینۀ اصول   موجود  ادبیات  گستردۀ  مرور   با ناشی  اثر مشکالت احتمالی  برای حذف  زیست، بیست عامل شناسایی شد. 

رو، ابتدا  تر اما موردتوافق خبرگان از روش کیوسرت استفاده شد. ازاینپوشانی برخی از موارد و رسیدن به فهرست کوچک تعاریف نزدیک و هم
و    راهنما نفر از خبرگان حوزۀ پژوهش، که شامل نویسندگان، استادان  شده در اکسل تهیه شد. سپس از هشت  فهرستی از بیست عامل شناسایی 

 حقوق   عنوان اصول ایشان هریک از بیست مورد به  نظر  ازها و نویسندگان مقاالت بودند، درخواست شد تا مشخص کنند که آیا  نامهمشاور پایان
درصد  65قبول، میزان  محاسبه شد. برای رسیدن به روایی قابل  شوند یا خیر. سپس درصد توافق خبرگان برای هر عاملی مشناخته    زیستمحیط 

شده، شش شاخص با توافق یجه، از بیست عامل ارزیابی نت  در.  اند کرده  اشاره ( به آن  1396پور و همکاران )توافق درنظر گرفته شد که اسماعیل
 آمده است. 1درصد خبرگان تعیین شدند که در جدول 65باالی 

 توافق به روش کیوسرت   درصد  65  سطح   شده با نهایی استخراج   های شاخص :  1جدول  

 ردیف  شده نهایی غربال های  شاخص 

 1 محیطی در منبعهای زیست اصل مقابله با آسیب 
 2 اصل توسعۀ پایدار 

 3 اصل پیشگیری 
 4 اصل احتیاط 
 5 اصل ارزیابی 

 6 زیستاصل ضرورت حفاظت از محیط 
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 خودتعاملی ساختاری   ماتریس   تشکیل :  1مرحلۀ  

شاخص بین  روابط  مرحله،  این  پژوهش  در  دوبهبههای  بهصورت  با  زوجی،  و  مدلدو  رابطۀ کارگیری  از  استفاده  و  تفسیری  ساختاری    سازی 
 را تعیین کردند. متغیرها بین روابط زیر نمادهای از استفاده با  خبرگان تحلیل شد و  « منجر به »مفهومی 
V : شاخص i  به j  شود؛منجر می A : شاخص j  به i  شود؛ منجر میX: دوطرفه؛ تأثیر O: شاخص. دو  بین رابطه  نبود 

از  با  هاآن  مقایسۀ  و  پژوهش  هایشاخص  و  ابعاد  از  ساختاری   خودتعاملی   ماتریس   شده   تشکیل  مفهومی   روابط  حالت   چهار  استفاده 
تشکیل  هایی از عالمت ماتریس  جدول . کردند  تکمیل نفر از مدیران و کارشناسانهفت   را (. این ماتریس 217، ص 1392است )آذر و جاللی، 

 شده است.نشان داده  2اند. نتایج در جدول داشته آرای خبرگان  در را  است که بیشترین تکرار شده

 ی ساختار   ی س خودتعامل ی ماتر   : 2جدول  

 

 ه ی اول   ی س دسترس ی ل ماتر ی : تشک 2مرحلۀ  
از تبد یاول   یس دسترس ی ماتر   ی نی گزیمنظور جا. بهآید دست می به)صفر و یک(    یس دو ارزش ی به یک ماتر  یساختار  یس خودتعاملی ماترل  ی ه 

 :روند کار می بهر ی ن زیقوان اولیه، دسترسی  ماتریس و استخراج 2 جدول ۀچهارگان ینمادها جایبهاعداد صفر و یک 
( عدد صفر j,i)  ی( عدد یک و ورودi,jاولیه )  ی س دسترس ی باشد، در ماتر  Vنماد    ی ساختار  ی س خودتعاملی ( در ماترi,j)  یاگر ورود  -

 خواهد بود. 

( عدد یک j,i)  یعدد صفر و ورود  (i,jاولیه )  ی س دسترس ی باشد، در ماتر  Aنماد    ی ساختار  ی س خودتعاملی ( در ماترi,j)  یاگر ورود  -
 خواهد بود. 

( عدد یک j,i)  ی( عدد یک و ورودi,jاولیه )  ی س دسترس ی باشد، در ماتر  Xنماد    یساختار  ی س خودتعاملی ( در ماترi,j)  یاگر ورود  -
 خواهد بود. 

( عدد صفر j,i)  ی( عدد صفر و ورودi,j)  اولیه   یس دسترس ی باشد، در ماتر   Oنماد    یساختار  ی س خودتعاملی در ماتر  ( i,j)  ی اگر ورود  -
 . خواهد بود

 .است آمده  3 جدول در  نتایج. گیرد می  یک عدد دسترسی  ماتریس در مربوطه خانۀ باشد، jمساوی  i  کهدرصورتی  -

  

 ها شاخص  1 2 3 4 5 6

V V V V V X  1 محیطی در منبعهای زیست آسیب اصل مقابله با 
V X X X X A  2 اصل توسعۀ پایدار 
X X A X X A  3 اصل پیشگیری 
A A X V X A  4 اصل احتیاط 
V X V X X A  5 اصل ارزیابی 
X A V X A A  6 زیستاصل ضرورت حفاظت از محیط 
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 ها شاخص   اولیۀ   دسترسی   ماتریس :  3  جدول 

 نهایی   دسترسی   ماتریس   : 3مرحلۀ  
و    jنیز    و  باشند   در ارتباط  با هم  jو    iاگر    که  صورت شود. بدین    برقرار  آن  درونی   سازگاری  باید  آمد،  دستبه  اولیه  دسترسی   ماتریس  که از آنپس  

k  آنگاه    باشند،  داشته  رابطه   با همi    وk  میزان   و  نفوذ  قدرت   ماتریس،  این  (. در 58، ص  1396پور و همکاران،  اند )اسماعیلارتباط  در  با هم  
در   .است  شدهداده    نشان   نیز  متغیر  هر  وابستگی  که   آمده   4جدول    نتایج  اعدادی  و  *    است    ماتریس   در   که   دهندی م  نشان اند  گرفتهعالمت 
 . اند شده یک عدد تبدیل به سازگاری از و پس بوده صفر اولیه دسترسی 

 ( ها شاخص   سازگارشدۀ   دسترسی   ماتریس )   یی نها   ی س دسترس ی ماتر   : 4جدول  

 ها شاخص   بندی سطح   و   روابط   تعیین   : 4مرحلۀ  
ا  از  هریک  برایها  مجموعه  این  اشتراک  خروجی،  و   ورودی  یهامجموعه  تعیین  از  پس،  یی نها  ی س دسترس ی با استفاده از ماتر  مرحله،ن  یدر 

 ترینکوچک  اساس   بر  صعودی،  صورت به  و  شودمی   مشخص  مشترک  مجموعۀ  و  ورودی  مجموعۀ  عناصر  تعداد  سپس.  آید ی دست م هشاخص ب
از آن جزء نشیاز س  یی شاخص شامل اجزا   هر  یخروج  ۀمجموع شود.  ی م  انجام  بندیسطح  ترین،بزرگ  به   فراوانی    گیرد ی ت مئستم است که 
ماتر  یها« 1»)تعداد   در  ستون  دسترس یهر  مجموع یی نها  ی س  و  اجزا   یورود  ۀ(  س  یی هر شاخص شامل  منتهیاز  جزء  آن  به  که  است    ی ستم 

 دهد. ا نشان می های پژوهش ربندی شاخصسطح 5جدول  (.یی نها ی س دسترس ی هر سطر در ماتر یها« 1» )تعداد  شودی م
  

 ها شاخص  1 2 3 4 5 6

 1 محیطی در منبعهای زیست اصل مقابله با آسیب  1 1 1 1 1 1
 2 اصل توسعۀ پایدار  0 1 1 1 1 1
 3 اصل پیشگیری  0 1 1 0 1 1
 4 اصل احتیاط  0 1 1 1 0 0
 5 اصل ارزیابی  0 1 1 1 1 1
 6 زیستاصل ضرورت حفاظت از محیط  0 0 1 1 0 1

 ها شاخص  1 2 3 4 5 6 قدرت نفوذ 

 1 های زیست محیطی در منبعاصل مقابله با آسیب  1 1 1 1 1 1 6
 2 اصل توسعۀ پایدار  0 1 1 1 1 1 5
 3 اصل پیشگیری  0 1 1 1* 1 1 5
 4 اصل احتیاط  0 1 1 1 1* 1* 5
 5 اصل ارزیابی  0 1 1 1 1 1 5
 6 زیستاصل ضرورت حفاظت از محیط  0 1* 1 1 1* 1 5

 میزان وابستگی  1 6 6 6 6 6 
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 ها بندی شاخص سطح   : 5جدول  

 ها شاخص  مجموعۀ خروجی  مجموعۀ ورودی  مجموعۀ مشترک  بندی سطح 

 محیطی در منبعهای زیست اصل مقابله با آسیب  1و  2و  3و   4و  5و  6 1 1 5
 اصل توسعۀ پایدار  2و  3و   4و  5و  6 1و  2و   3و  4و  5 2و   3و  4و  5 2
 اصل پیشگیری  2و   3و  5و  6 1و  2و  3و   4و  5و  6 2و   3و  5و  6 1
 اصل احتیاط  2و  3و  4 1و  2و   4و  5و  6 2و  4 2
 اصل ارزیابی  2و  3و   4و  5و  6 1و  2و  3و  5 2و  3و  5 4
 زیستاصل ضرورت حفاظت از محیط  3و  4و  6 1و  2و   3و  5و  6 3و  6 3

 تعامالت   شبکۀ  مدل   ترسیم   : 6مرحلۀ  
ا   در  این شکل  آید کهی دست مهب  یی مدل نها  ثانویه،  روابط  با حذف   و  یینها  ی س دسترس ی ها و ماتربا توجه به سطوح شاخص  ،ن مرحلهیدر 
 نمایش داده شده است. 1شود. مدل پژوهش در شکل ی مساختاری تفسیری مدل ساختاری یا دیاگراف نامیده  یسازمدل

 پژوهش   تفسیری   ساختاری   : مدل 1شکل  

 احتیاط اصل

 اصل پیشگیری 

 حفاظت ضرورت  اصل
 زیستمحیط از

 ارزیابی اصل

 

 هایآسیب با مقابله اصل
 منبع در محیطی زیست

 پایدار توسعۀ اصل
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 گیری بحث و نتیجه 
پژوهش اصول ،  روپیش  در  برای رسیدنمحیط  حقوق  ابتدا    روش   از  خبرگان  موردتوافق  اما  ترکوچک  فهرست  به  زیست شناسایی شد، سپس 

  اصل   پیشگیری،  اصل  پایدار،   توسعۀ  اصل  منبع،  در  محیطی زیست  هایآسیب  با   مقابله  اصل  شاخص   ششدر قالب  شد که    ستفادهاکیوسرت  
میان    روابط تفسیری   سازی ساختاریمدل  روش با استفاده از  شد. سپس  تعیین  زیست  محیط  از   حفاظت  ضرورت   اصل  ارزیابی و   اصل  احتیاط،
و  ها  شاخص قالب مدلی  مشخص  ب شد سطحی طراحی  پنجدر  به مدل  توجه  با  قرارگیری شاخصه.  آمده و جایگاه  پیشگیری   اصل  ،هادست 

 شناخته شد.  زیستمحیط حقوق ترین اصلمهم
این پژوهش ارتباط   درهای مختلف آن صورت پذیرفته است، ولی  زیست و حوزه محیط   حقوق  های بسیاری دربارۀ اصول تاکنون پژوهش

مدل  بهزیست  محیط  حقوق  اصول  یک  قالب  در  زوجی  و  صورت  شاخص  اصلی های  شاخصبررسی  دیگر  روی  زیادی  نفوذ  دارند  که  ها 
 است. شده شناسایی 

ی   روابط ضمن  مدل   در   شدهتبیین  معلولی   و   عل    تصمیمات  اثربخشی   اجرایی،  های تالش   هدایت   برای  راهنمایی  آوردنفراهم  پژوهش، 
  ضعف  و  قوت   نقاط  نمودن مشخص  با   پژوهش را  های شاخص  بندیاولویت  .دهد می   ارتقا   زیستمحیط   حقوق  شناسایی اصول  در   را   مدیران

حمایتی    یا   اصالحی  اقدامات   در   همچنین  و   کلی   های سیاست  برای  راهبرد  تدوین   و  گذاریسیاست  برای  مناسب   الگویی   عنوانبه  شود می   ها آن
 .کرد  استفاده

  به   هادولت  تعهد  بر   مبتنی   عرفی   عام   وجود قاعدۀ  درخصوص  تردیدی  الملل،بین  حقوق  نظام  در   هامخالفت  برخی   رغمبه  حاضر،  حال   در
 زیان   و  ضرر  کاهش  یا  پیشگیری   به  ملزم   را   هادولت  پیشگیری اصل  .  ندارد   وجود  نشدههای منع فعالیت  از  ناشی   فرامرزی  زیان  و  ضرر  پیشگیری 

  و  حادثه   بروز  از  جلوگیری   اول،:  وظیفه دارند   دو   هافعالیت  این   درخصوص   ها دولت  دیگر،  به عبارت   است.  کرده  هایی فعالیت  از چنین   ناشی
آن   ناشی   صدمات  دارند  وظیفه  حادثه  بروز  صورت   در   دوم،   جهت   دو  هر  از   وظایف  انجام  از  قصور  صورت   در   و   برسانند   حداقل  به   را  از 

 .گرددبازمی  فعالیت دولت مرتکب به مسئولیت
  که   است  این   گویای   کنند می   نهاد استفادهمردم  های ظرفیت سازمان  و   توان  که از این  و   دارد   جریان  جهان  یافتۀتوسعه  کشورهای  در   آنچه

مشارکت  فرهنگی   و  اداری  اقدامات  با  همراه  پیشگیرانه،  سیاست الزم  غیردولتی،   هایسازمان  و   مردمی  های و  از   برای  را  انگیزۀ    حفاظت 
 خواهد کرد. ایجاد زیستمحیط آالیندگان  و جامعه اقشار کلیۀ میان در غیردولتی ظرفیت نهادهای از گیری بهره  با کشور زیستمحیط 

 منابع 

و   خسروانی،  عادل،  آذر، )  جاللی،  فرزانه  مسئله  عملیات  در  تحقیق  (.1392رضا  ساختاردهی  رویکردهای  انتشارات  .نرم    سازمان   تهران: 
 صنعتی. مدیریت

و   آذر،   رضا،  پور،اسماعیل   بر   مبتنی  کننده  تأمین   انتخاب  های شاخص  از  تفسیری   ساختاری   مدل   ارائه  (.1396)   محمد   محمدی،شاه  عادل 
  .70-45 ،(47)15، صنعتی  مدیریت  مطالعاتشرکت.  اجتماعی  مسئولیت

 . تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.زیستحقوق محیط (. 1398انصاریان، مجتبی )
 اول. . تهران: انتشارات سمت، چاپایران در زیستمحیط حقوق  (.1374مصطفي ) انصاري، زادهتقي 

 .53-72(، 39)10، پلیس ی المللمطالعات بین .زگردهای از ر  یها در صدمات ناشدولت ی فریک تیمسئول (. 1398چگنی، مهدی )
. ت« ی مشترک بشر  ی آن با مفهوم »نگران  یهاو تفاوت   ت« ی مشترک بشر  راثیاصل »م  ی بازخوان  (.1392)  س یفرنگی،  منصور  و  توکل،  زادهبیحب

 . 120-91(، 38)14 ،ی پژوهشنامه حقوق اسالم
 دانشگاه تهران، چاپ دوم.. تهران: نشر  جلد اول، زیستحقوق محیط(. 1384حبیبی، محمدحسن )
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و سیدعباس  پورهاشمی،  فرهاد،  فخرالضحی    دبیری،    به   نگاهی  با  زیستمحیط   المللبین  حقوق  مفاهیم  و  اصول   بررسی   (.1388)روستا، 
 .225-213 ،(3)11 زیست،محیط تکنولوژی و علوم پایدار.  توسعۀ

 زیست.انتشارات سازمان محیط تهران: زیست.  محیط حقوق(. 1387زاده، محمدعلی )رجب
سی رضو پ(.  1399)  دمحمدرضاینژاد،  آرا   ی ریشگیاصل  پرتو  بین  نیاول ی.  دادگستر  ی المللنیب  وان ی د  یطیمح  ستی ز  یدر    ی المللکنفرانس 

 https://civilica.com/doc/1171192 .ی و علوم انسان ی علوم اجتماع ،ی روانشناس
علوم    .زیستالملل محیطنیدر حقوق ب  نی( از سرزمداریبار )پاانی ز   ریبه اصل استفاده غ  ی (. نگاه1386)  نیمحمدحس  ی،آبادقوام  ی رمضان

 .74-57، (4)4 ،ی طیمح
  ،عمومی   حقوق عمومی   پژوهش  .زیستمحیط   المللبین  حقوق  در  مشارکت  اصل  محتوای  بررسی (.  1389)  محمدحسین  آبادی،رمضانی قوام

12(29) ،.160-115. 
)  ی،ساالر  ارز1399اسماء  ز  ی ابی (.  ب  یفرامرز  ی طیمحست ی اثرات  حقوق  عموم.  المللنیدر  حقوق  تهران  ی مطالعات   ، (4)50  ،دانشگاه 

1331-1355. https://doi.org/10.22059/jplsq.2020.299162.2355 . 
(، 16)2،  ملل  پژوهش  ماهنامه  .بشر  المللبین  حقوق  منظر  از  زیستمحیط  حقوق  از  (. حمایت1396شهبازي، علیداد )  و   علیرضا  سایبانی،

81-96. 
ها  الملل آبراههبرداری منصفانه و معقول و اصل منع آسیب در حقوق بین(. ارتباط میان اصل بهره 1400شیما )  ،سلیمانی و    نگین  ،بافتی   شفیعی 

کید بر کنوانسیون   .1601-1579(، 4)51، مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران .1997با تأ

معرفی،  عبداللهی، و  )  محسن  اصل1389سعیده    حقوق  پژوهشزیست،    محیط  المللبین  حقوق  در   متفاوت   اما  مشترك   مسئولیت  (. 
 . 224 -199(، 29)12عمومی،

)  ،طیبی و    مهری   ،سرکانی   فضلعلی  حل1400سبحان  طرق  محیط (.  اختالفات  بینوفصل  معاهدات  از  ناشی  و  .  المللی زیستی  انسان 
 .180-169(، 2)19. زیستمحیط 

شهرزاد سیدمحمد   و  ،کاشف،  مجابی،  و  یوسف  بین(.  1395)  .موالیی،  حقوق  در  یکپارچگی  ظهور  نو  محیطاصل  پنجمین    زیست،الملل 
 https://civilica.com/doc/561842 .تهران ، زیست، انرژی و پدافند زیستی همایش سراسری محیط 

انتشارات :  تهران  حسینی)مترجم(.  محمدحسن   . سید زیستمحیط  المللبین  حقوق  مبانی   .(1390)  بینسونا ر  نیکالس،  الل و  کوروکوالسوریا،
 میزان.  حقوقی  بنیاد

بلوکی، و  حسینی،  سیدحمید،  حسینی،  خداداد  مجتبی،  لشکر    راهبرد  فرایندی  مدل  طراحی (.  1391)  محمدرضا  زاده،حمیدی  سیدمحمود 
.  151-121  ،(2)6  ،(مدیریت  اندیشه)  راهبردی   مدیریت  اندیشه  .ترکیبی   رویکرد   از   استفاده  با   پابرجا

https://doi.org/10.30497/smt.2013.1324 . 
بهار و    ،یی حقوق قضا  یهادگاهی د،  رانیزیست اساز در نظام حقوق محیطلودهآاصل پرداخت    گاهیجا(.  1389)  تی آ  ،ی موالئو    حسن  ،ی لطف

 . 65-92( ، 50و 49) تابستان
آزادبخت،  سیامک،  محمدی، و  محمدجواد    اختالفات   پرتو  در  زیستمحیط  الملل بین  حقوق  اصول   بررسی (.  1399)  فرید   جعفری، 

 .323-303، (45)11، المللی  بین و  سیاسی  هایپژوهش .محیطی زیست 
 .355-329، (74)19 حقوقی، تحقیقات .ایران حقوقی  نظام در پسماند  مدیریت ررسی ب(. 1395) محمد  مشاری،
وسیدفضل   موسوی،   عمومی   حقوق  مطالعات  .زیستمحیط  المللبین  حقوق  در  احتیاطی   اصل  جایگاه(.  1394)  علیرضا  پور،آرش   الله 

 https://doi.org/10.22059/jplsq.2015.54817 .167-179. (2)45 تهران، دانشگاه
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 .25-9، (48)17 عمومی، حقوق پژوهش المللی.بین حقوقی 

 زیست،محیط   حقوق  مجموعه  ایران.  اسالمی   اساسی جمهوري  قانون  در  محیطی زیست  پایدار  توسعه  اصول   و  . مبانی (1388)  آیت  موالیی،
 اول.  زیست، چاپمحیط از حفاظت سازمان مجلس امور و . تهران: انتشارات دفتر حقوقی هارویه و هانظریه

 تهران: نشر اطالعات.  .. حسن حبیبی )مترجم(2الملل عمومی، جلد حقوق بین(. 1383)دین، پله، آلن، دییه، پاتریک نگوین، کک
هانی مینع ابو  هیزاد،  حاک   ی بررس (.  1395)  نی فخرالد   ه،ییو  طبدولت  تیماصل  منابع  بر  مل  ی عیها    یهاپژوهش  یمل  شیهما  نی دومی.  و 

 https://civilica.com/doc/597557. تهران ،رانیدر ا ی و علوم انسان تی ری مد 
نخستین   .الملل  نبین   حقوق  در  زیست   بر محیط  حاکم  حقوقی   (. اصول 1394پوربنگر، مصطفی و عباسی، عبادالله )  یوسفی، سمیه، نامدار
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