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Abstract 
Due to the destructive effects of natural disasters in our time, protecting the 

environment has become necessary to ensure the stability and security of human 

society. Ensuring environmental security requires prevention of environmental 

degradation and natural disasters. Therefore, a kind of academic and practical 

interaction has emerged between environmental law and natural-disasters law that 

help them reinforce each other. Environmental law, with its mechanisms to prevent 

environmental degradation and adaptation to environmental change, contributes to 

the prevention and reduction of the adverse effects of natural disasters. It is also 

contributes to the growth of the natural-disasters law. By providing legal rules for 

emergency situations, natural-disasters law can improve the enforcement of 

environmental law by making it necessary to ensure environmental security. This 

paper will examine how environmental security can be ensured through preventing 

natural disasters and transforming environmental law by the implementation of legal 

rules on emergency situations. The implementation of such rules in environmental 

law through legislation and regulation can ensure environmental security. It can also 

prioritize the protection of vulnerable ecosystems. 
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 چکیده

های طبیعی، حفظ محیط زیست برای تأممی  ثبأاو و امتیأت    امروزه با توجه به آثار مخرب بحران
بأه ییگأریری از تخریأح محأیط زیسأت و       جوامع ضرورو دارد. تأممی  امتیأت محأیط زیسأ ی    

ترتیح نوعی تعامل علمأی و اأاربردی میأان ح أوی محأیط      های طبیعی بس ری دارد. بدی بحران
اتتد. ح أوی  های طبیعی شکل گرف ه است اه به ت ویت همدیرر امک میزیست و ح وی بحران

برابأر تیییأراو   محیط زیست با سازواارهای ییگریری از تخریأح محأیط زیسأت و سأازگاری در     
هأای طبیعأی و بأه رشأد علمأی ح أوی ب یأای        محیطی به ییگریری یا ااهش آثار متفی بحران

هأای اضأطراری   اتد. ح وی ب یای طبیعی نیز با ارائأ  وواعأد ح أووی وضأعیت    طبیعی امک می
بخگی به تممی  امتیأت محأیط زیسأ ی، ضأمانت اجراهأای ح أووی در حفأظ        تواند با ضرورومی

را ارت ا دهد و ح وی محیط زیست را در عمل ت ویت اتأد. در ایأ  م ا أه بأا رو       محیط زیست
تحلیل ح ووی ضم  تبیی  تعامل میان دو حوزة مطا عاتی ح وی محیط زیست و ب یای طبیعأی،  

های طبیعی و ضأرورو تحأود در سأازواارهای    تممی  امتیت محیط زیس ی با ییگریری از بحران
شأود. ااربسأت ایأ     ت وواعد ح ووی وضعیت اضطراری بررسی مأی ح وی محیط زیست با ااربس

بخگأی  تواند ضم  او ویأت گذاری میوواعد در ح وی محیط زیست از طریق وانونرذاری و م رراو
 یذیر، تممی  امتیت محیط زیس ی را تضمی  اتد.های آسیحبه حفاظت از ااوسیس م
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 مقدمه
با آنکه عوامل طبیعی م عددی در وووع ب یای طبیعی مانتد سیل، توفان و خگکسا ی و تبأدیل  

گمان تخریح محأیط  اند، بیهای اخیر در اگورها تمثیر داش ههای طبیعی در سادآنها به بحران
هأای انسأانی ن أش بسأزایی در     ها توسط فعا یأت مزیست و بر هم زدن تعادد طبیعی ااوسیس 

های ناشی از ب یأای طبیعأی   سو افزایش تهدیدها و خسارواتد. از یک تگدید ای  ب یا ایفا می
اتخاذ راهکارهایی مؤثرتر و اارامدتر برای ییگریری از ای  ب یا و حفاظت از جوامأع انسأانی در   

هأای طبیعأی،   رأر، افأزایش شأکتتدگی ااوسیسأ م    بخگد و از سوی دیبرابر آنها را ضرورو می
افزایش جمعیت و گس ر  شهرنگیتی، افزایش وابس ری به زمی  و ییچیدگی مسائل او صادی، 

دهأد.  اج ماعی و محیط زیس ی، ضأرورو اارامدسأازی حفاظأت محأیط زیسأت را نگأان مأی       
یط زیست در های طبیعی اهمیت ح وی محشتاسایی تمثیر تخریح محیط زیست بر وووع بحران

ها را بأیش از یأیش روشأ     های طبیعی و ااهش اح ماد وووع ای  بحرانحفاظت از ااوسیس م
هأا  اتد. بر همی  اساس در سا یان اخیر آثار علمی زیادی بر اهمیت حفاظأت از ااوسیسأ م  می
متظور ییگریری از وووع ب یای طبیعی و اتخاذ رویکرد ااوسیس می بأه حأل ایأ  تهدیأدها     به
 (.Millennium Ecosystem Assessment, 2005: 444اند )ید داش هتما

های طبیعی بأوده، افأزایش   با آنکه هدف ح وی محیط زیست در آغاز حفاظت از ااوسیس م
فجایع ناشی از ب یای طبیعی بعد دیرری به اهداف ح وی محیط زیست بخگیده اسأت  یعتأی   

یای طبیعی و حفاظأت از انسأان در برابأر    متظور ییگریری از وووع ب حفاظت محیط زیست به
های طبیعی بأود، امأروزه   آنها. اگر در گذش ه ح وی محیط زیست در یی حفاظت از ااوسیس م

ها باید ثباو ااو وژیکی و ایمتی سرزمیتی بر تماید دوچتدان بر حفاظت از ای  ااوسیس مافزون
ت اه ح وی محیط زیست از نظأامی  توان گفبرای زیست انسان را هم تضمی  اتد. بتابرای  می

ها به سمت نظامی برای ایجاد یایداری و امتیت محأیط زیسأ ی اأه    برای حفاظت از ااوسیس م
متظأور  یابأد. در عأی  حأاد بأه    دهد، گسأ ر  مأی  نفعان آن را انسان و طبیعت تگکیل میذی

آنها نیز حمایت  اند اه هدفمدیریت و ااهش آثار ب یای طبیعی ووانی  و م رراتی تصویح شده
از جوامع انسانی است. توسع  تدریجی و ااربست ای  ووانی  و م أرراو، توسأع  ح أوی )ب یأا(     

های طبیعی را در یی دارد. اگر ح وی محیط زیست را نظأامی بأرای حفاظأت از محأیط     بحران
در برابأر  زیست در برابر انسان بدانیم، ح وی ب یای طبیعی را نیز نظامی برای حفاظت از انسان 

اتیم اه ن ط  مگ رک آنها حفظ محیط زیست و تممی  امتیت محیط زیس ی طبیعت تل ی می
های ح ووی مانتد ح وی ب یأای طبیعأی نگأان    است. تعامل ح وی محیط زیست و دیرر حوزه

ای مهم و اساسأی  ای و فرعی به رش های حاشیهدهد اه امروزه ح وی محیط زیست از رش همی
طأور الأی تعامأل    علوم انسانی و اج ماعی تبدیل شده است. در ادبیاو ح أووی بأه  در مطا عاو 
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میان ای  حوزة مطا عاتی ح ووی با وجود ارتباط زیاد میان آنها تااتون مورد بحث و بررسی ورار 
نررف ه است. ا ب ه خود ح وی ب یای طبیعی نیز حوزة مطا عاتی در حاد توسعه است اه شامل 

 شود.  های طبیعی میو م رراو ناظر بر مدیریت ب یا و بحران شماری از ووانی 
اگد اه تعامأل و  ت وی ح وی محیط زیست و ح وی ب یای طبیعی ای  مسئله را ییش می

توانتأد بأه ییگأبرد و توسأع      بده و بس ان میان ای  دو حوزة علمی چرونه است و چرونأه مأی  
تواند ن ایج علمی و ااربردی و حوزة ح ووی مییکدیرر امک اتتد؟ آیا تعامل و همررایی ای  د

جدیدی داش ه باشد یا نه؟ فرضی  م ا ه بر ای  اساس است اه تممی  امتیت محیط زیس ی، هم 
برای انسان و هم برای محیط زیست، فصل مگ رک میان ح وی محیط زیست و ح وی ب یأای  

سأازواارها تعامأل داشأ ه     شود ای  دو حداول در دو حأوزة اهأداف و  طبیعی است اه سبح می
باشتد. از یک سو هدف هر دو تأممی  امتیأت محأیط زیسأت انسأانی و طبیعأی بأا اسأ فاده از         
سازواارهای ح ووی م  ضی برای صیانت از انسأان و طبیعأت اسأت و از سأوی دیرأر، هأر دو       

ح أوی   اتتد. با آنکهمتظور رسیدن به ای  هدف از ابزارهای ییگریری و سازگاری اس فاده میبه
ب یای طبیعی تااتون از سازواارهای ح أوی محأیط زیسأت در ییگأریری از تخریأح محأیط       
زیست متجر به وووع بحأران بهأره وافأی بأرده، امأا ح أوی محأیط زیسأت ن وانسأ ه اسأت از           
سازواارهای خاص ح وی ب یای طبیعی یعتی اس فاده از وواعد وضعیت اضطراری برای اأاهش  

. در ای  م ا ه با رو  تحلیل ح ووی تعامل ح أوی محأیط زیسأت و    فوری بحران اس فاده اتد
شود و ای  نک ه مورد بحث وأرار  ح وی ب یای طبیعی با تماید بر نظام ح ووی ایران بررسی می

توانتد به توسعه و اارامدی یکدیرر امک گیرد اه ای  دو حوزة مطا عاتی ح ووی چرونه میمی
یر و ااربرد ح وی محیط زیست در توسع  ح أوی ب یأای طبیعأی    رو در اب دا به تمثاتتد. ازای 

یردازیم و سپس نحوة تمثیر وواعد ح وی ب یای طبیعأی در ح أوی محأیط زیسأت بررسأی      می
عتوان شرط او یه شود. ن یج  نهایی بحث ای  خواهد بود اه شتاسایی حفظ محیط زیست بهمی

دارای اارامأدی و سأرعت بیگأ ر در حفأظ      برای تممی  امتیت محیط زیست، اس فاده از وواعد
 بخگد.محیط زیست را ضرورو می

 

 تأثیر حقوق محیط زیست در حقوق بالیای طبیعی
تری  اهداف ح وی محیط زیست تممی  امتیت محیط زیس ی اسأت اأه بأرای ایأ      یکی از مهم

ط زیسأت  جوید. بتابرای  ح وی محأی م صود اغلح از دو سازواار ییگریری و سازگاری بهره می
بأأا تأأممی  امتیأأت محأأیط زیسأأ ی، ییگأأریری از تخریأأح و سأأازگاری بأأا تیییأأراو محیطأأی   

 اتد.  نایذیر، تح ق اهداف ح وی ب یای طبیعی را تسهیل میم اومت
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 تأمین امنیت محیط زیستی. 1
تگدید مخاطراو محیط زیس ی مانتد سیل و گرد و غبار، مگک و او صادی و اج ماعی فراگیأری  

های اخیأر ایجأاد اأرده و امتیأت و یایأداری بسأیاری از جوامأع بگأری را دسأ خو           ههرا در د
ا مللأی، در بسأیاری از ن أاط جهأان     تهدیدهای جدی ساخ ه است. بتا به تصأدیق نهادهأای بأی    

(. طبأق  UNDRR, 2019: 27های اخیأر افأزایش زیأادی داشأ ه اسأت )     مخاطراو طبیعی در دهه
وضأعیت   ،«اأرة سأا م، مأردم سأا م    »یس ی جهان بأا عتأوان   انداز محیط زشگمی  گزار  چگم

 UNهأأا و مأأر  در جهأان بأأوده اسأأت ) درصأد بیمأأاری  42نأامطلوب محأأیط زیسأأت مسأأئود  

Environment, 2019: 123 .) ا مللأی اأاهش   وطعتام  سازمان ملل در خصوص راهبرد بی  48بتد
گمریر مواهح محیط زیسأ ی  ( نیز یکی از عوامل از دست رف   چUN A/RES/68/211ها )بحران

اتد. طبق گأزار  شأورای ارویأا ب یأای طبیعأی نسأبت بأه        اگورها را ب یای طبیعی عتوان می
 (.EC, 2008: 5های اج ماعی دارند )گذش ه تمثیر بیگ ری در بروز یا تگدید مگک و و تعارض

تهدیأدهای  یأذیری جوامأع در برابأر آنهأا، ایأ       مخاطراو طبیعی نویدید نیس تد، اما آسیح
تری  وظیف  خأود را  اتد. تا سا یان م مادی دو ت اصلیطبیعی را به ب یای اج ماعی تبدیل می

هأا و آثأار   ارد. اما امروزه شکتتدگی ااوسیسأ م در تممی  امتیت فیزیکی برای مردم خ صه می
تیت های محیط زیس ی سبح شده است تا دامت  مفهوم امتیت فراتر از اممتفی گس ردة تخریح

(. بدون امتیأت  Brauch, 2011: 63فیزیکی رود و ابعاد محیط زیس ی و اج ماعی نیز ییدا اتد )
محیط زیس ی ت ریباً هیچ حوزة زندگی فردی و اج ماعی انسان ایم  نخواهد بود و جامعه دچار 

های اج ماعی از آن بحران خواهد شد. ویژگی مهم امتیت محیط زیس ی ای  است اه هم  گروه
شوند و تأممی  آن بأرخ ف امتیأت نظأامی یأا اج مأاعی       متد میعتوان یک نفع عمومی بهرهبه

توسط صرفًا یک نیروی سازمانی مگخص ممکأ  نیسأت. بخگأی از ایأ  امأر بأه ییچیأدگی و        
فرامرزی بودن مسائل محیط زیس ی مربوط است و بخگی دیرر به عمأومی و فرابخگأی بأودن    

های او صأادی و اج مأاعی تأممی     دون مگارات هم  بخشمسئل  محیط زیست ارتباط دارد. ب
 امتیت محیط زیس ی ممک  نیست. 

تأری  عوامأل   های اخیر بروز ب یای طبیعی ناشی از تخریح محأیط زیسأت از مهأم   در دهه
برنام  سأازمان   8002تهدیداتتده امتیت جوامع معرفی شده است. گزار  توسع  انسانی ساد 

اتد: او صأادی، غأذایی،   بتدی میترتیح دس همتیت انسانی را بدی ملل برای توسع  هفت بعد ا
(. ای  هفت بعأد  UNDP, 1994: 24,25بهداش ی، محیط زیس ی، شخصی، اج ماعی و سیاسی )

تواند ابعاد دیرر امتیت را هم م أمثر  ثباتی محیط زیست میاند، اما بیییوس ههمامتیت همری به
خود بأا اذعأان بأه وابسأ ری امتیأت       4330در گزار  ساد  سازد. امیسیون امتیت انسانی نیز

جوامع به ثباو محیط زیس ی، تممی  امتیت محیط زیس ی را بخگی اساسأی از تأممی  امتیأت    
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گأزار    20(. بتأد  Commission on Human Security, 2003:16,17اتأد ) جوامأع تل أی مأی   
اتد اأه تخریأح محأیط    ماید میت« تر: مسئو یت مگ رک ماجهانی ام »سازمان ملل با عتوان 

هأا و  (. تیییر رژیم طبیعی رودخانأه UN, 2004زیست بروز ب یای طبیعی را تگدید ارده است )
سازی ها، تخریح یوشش گیاهی و خاک، آ ودگی آب، خاک و هوا، دگرگونی اولیمی و تهیتاالب

هأای  زمی  و اخ  د متابع طبیعی متگم بسیاری از ب یای طبیعی مانتد سیل، توفان، فرونگست
ویژه دگرگأونی اولیمأی بأر بأروز یأا شأدو       اولیمی است. بتابرای  تمثیر تخریح محیط زیست به

شود و ضرورو اتخاذ راهبردهای یکپارچأه بأرای حأل ایأ      تر میروز روش ب یای طبیعی روزبه
اأاهش   (  یعتی راهبردهأایی اأه هأدف آنهأا هأم     Flatt, 2012: 795سازد )مسئله را نمایان می

 تخریح محیط زیست و هم ااهش ب یای طبیعی است. 
اتد م ابله با ای  مخاطراو اس فاده از سازواارهای ح ووی مؤثرتر و اارامدتری را ایجاب می

متظأور تأممی  امتیأت    و در ای  زمیته ح وی محیط زیست رسا ت حفاظت محأیط زیسأت بأه   
گیأرد، چرااأه توسأع     بأر عهأده مأی   محیط زیس ی و تضمی  حق بر داش   سرزمیتی ایم  را 

گیرد و ح وی اشخاص در چتأی  محیطأی وابأل    جوامع در بس ر محیط زیس ی ایم  شکل می
تری  هدف مگ رک ح وی محأیط زیسأت و ح أوی ب یأای     تممی  است. تممی  ای  امتیت مهم

طبیعی است، چرااه تممی  امتیت محیط زیس ی به حفظ محیط زیست )هأدف ح أوی محأیط    
 انجامد.  و ییگریری از بحران )هدف ح وی ب یای طبیعی( میزیست( 

فرایتد توسعه چرخ  همزیس ی دوس ان  جامعه و طبیعت را مخ ل ارده و چرخ  جدیدی از 
تخریح محیط زیست را به بهان  توسع  اج ماعی و او صادی ایجاد ارده است. ایأ  فرایتأد اأه    

(، جوامأع شأکتتده را بأا    Beck, 1992: 80د )توان آن را اج ماعی شدن تخریح طبیعت نامیمی
سأازد. یکأی از آثأار ب یأا و     رو مأی تهدیدهای شدید او صادی، اج ماعی، نهادی و سیاسی روبأه 

های م عدد او صادی و اج ماعی است  یعتأی مخأاطره بأه    مخاطراو طبیعی درگیر شدن بخش
ادی، اج ماعی و محیط زیس ی، ییوس ری زیاد مسائل او صهمد یل بهشود و بهبحران تبدیل می

زا ها بیش از ییش هزیتأه های دیرر نیست. بتابرای  بحراندیرر ت ریباً هیچ بحرانی جدا از بحران
نایذیر تخریح محیط زیست، اتتد و ای  یعتی چرخ  یایانبوده و مگک و بیگ ری را ایجاد می

 اتتد.  یت میمگک و اج ماعی و او صادی و بحران اه هر سه همدیرر را ت و
شوند یا ایتکأه در  اما مخاطراو محیط زیس ی با وجود عیتی بودن آثارشان یا نادیده گرف ه می

(. افأزایش  Beck, 2009: 19شأوند ) اهمیأت جلأوه داده مأی   م ابل تهدیدهای فیزیکی و امتی ی ام
یتأه را  یذیری جوامع در برابر مخأاطراو طبیعأی را افأزایش داده و زم   تخریح محیط زیست آسیح

هأای محأیط   برای تبدیل ای  مخاطراو به بحران فراهم ساخ ه اسأت. از سأوی دیرأر، ییچیأدگی    
شود تا وطعیت علمی اافی در مورد اح ماد ووأوع خطرهأای محأیط    زیس ی و اج ماعی سبح می

بیتی دویق میزان و محأل ووأوع ایأ  خطرهأا     زیس ی و تبدیل آنها به ب یای طبیعی و امکان ییش
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هأای غیرعأادی اسأت    های بارز دگرگونی اولیمی افزایش وووع یدیأده ش ه باشد. از ویژگیوجود ندا
(Kimble, 2005: 104         مانتد جریان یأاف   سأیل در متأاط ی اأه ان ظأار ووأوع سأیل در آنجأا  )

اتأد، در درجأ  نخسأت    ترتیح آنچه امتیت محیط زیس ی را به دغدغه تبدیل مأی رفت. بدی نمی
د یأل  انی و طبیعی، در درج  دوم فراهم بودن زمیتأ  بأروز ب یأای بیگأ ر بأه     های انسایراد آسیح

نایأذیری آثأار بلتدمأدو تخریأح محأیط      بیتیتخریح فزایتدة محیط زیست و در درج  سوم ییش
نایأذیری،  بیتأی سأازد. ایأ  یأیش   رو مأی هأای زیأادی روبأه   زیست است اه امتیت آیتده را با ابهام

اتد تأا فأارا از میأزان اح مأاد     ی  خطرها جوامع بگری را مجبور میییچیدگی و نیز شدو آثار ا
 (.  Beck, 2009: 11تر مبادرو ورزند )وووع ای  خطرها به اتخاذ تدابیر ییگریران  جدی

از سوی دیرر امتیت محیط زیس ی همبس ری زیادی با امتیت او صادی و اج مأاعی دارد و  
اج مأاعی نیازمتأد محأیط زیسأت ایمأ  اسأت.       تممی  محیطی ایم  برای فعا یت او صأادی و  

هأای سأتریتی   اتتد و هزیتههای طبیعی محیط او صادی و اج ماعی را دچار اخ  د میبحران
د یل تخریح محیط زیست، گذارند اه جامعه به هر حاد مجبور به جبران آنهاست. بهجای میبه

هأای  هأای او صأادی، بلکأه هزیتأه    هتتها هزیتشود اه نههایی فراهم میزمیته برای وووع بحران
هأای  اتد. هزیتأه جایی و مهاجرو را به جوامع تحمیل میاج ماعی مانتد ناامتی و اجبار به جابه

شأود،  جدیدی اه در نهایت فگار آن به بخش محیط زیست و متابع طبیعی اگور مت  أل مأی  
یأ  مأوارد دو أت بأه سأراا      ها را از متبعی تممی  اتد و در انحوی ای  هزیتهچون دو ت باید به

گرفت، نیازی بأه  های الزم انجام میرود. اما اگر ییگریریبرداری از متابع طبیعی اگور میبهره
توانست صأرف توسأعه و حفأظ محأیط     های ستری  نبود و ای  متابع ما ی میصرف ای  هزیته

و و شأود تأا محصأوال   های وارده به بخش اگأاورزی سأبح مأی   زیست شود. همچتی  خسارو
های اگاورزی در متاطق اگاورزی آسیح ببیتتد و زنجیرة تأممی  محصأوالو اگأاورزی    زمی 

رود و های بیگ ری زیر اگت مأی های ناشی از ای ، زمی دچار مگکل شود. برای جبران ااس ی
شأود. در ن یجأه تخریأح محأیط زیسأت زنجیأرة       فگار بیگ ری بر متابع آب و خأاک وارد مأی  

گانأ  محأیط زیسأ ی،    اتد اه امتیت سأه هایی را ایجاد میمگک و و چا ش ای ازییوس ههمبه
ترتیح تممی  امتیأت محأیط زیسأ ی بأرای     سازد. بدی او صادی و اج ماعی جامعه را مخ ل می

 ح وی محیط زیست و ح وی ب یای طبیعی هر دو مهم و حیاتی است. 
 

 . پیشگیری از تخریب محیط زیست2
یذیری محیط زیس ی است، یعتی تضأمی  ایتکأه از   ایی غلبه بر آسیحامتیت محیط زیس ی توان

ها از گس ر  های محیط زیس ی ییگریری خواهد شد و در صورو وووع ای  آسیحوووع آسیح
تأری  راهکأار تأممی  امتیأت     عمل خواهأد آمأد. مهأم   و تبدیل آن به ب یی طبیعی جلوگیری به
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ه برای جلوگیری از تخریأح محأیط زیسأت اسأت.     محیط زیس ی اس فاده از ابزارهای ییگریران
شرط هر اودام برای ، حفاظت محیط زیست را ییش8چارچوب ستدایی برای ااهش خطر بحران
ای از هأا مجموعأه  اتد برای ااهش مؤثر خطأر بحأران  ااهش ب یای طبیعی دانس ه و تماید می

(. SFDRR, 2015: I.17وند )تدابیر ح ووی، فتی، او صادی و محیط زیس ی باید اتخاذ و اجرا شأ 
های طبیعأی  تری  عتصر تممی  امتیت محیط زیس ی، ییگریری از اخ  د در ااوسیس ماساسی

و تخریح محیط زیست است. در برابر نخس ی  را  ح وی ب یای طبیعی ییگأریری از تبأدیل   
ت اأه ایأ  امأر     رزه به ب یای طبیعی و انسانی اسهای طبیعی ویرانرر مانتد سیل و زمی یدیده

بدون بروراری امتیت محیط زیس ی ممک  نیست. ح وی ب یای طبیعأی درصأدد جلأوگیری از    
 وووع هر چیزی است اه به امتیت سرزمیتی و محیط زیس ی اگور صدمه بزند. 

های انسانی و محیط زیسأ ی اغلأح ناشأی از عوامأل     باید توجه داشت اه بسیاری از بحران
توان از وووع آنها جلوگیری ارد یأا  های الزم میخاذ تدابیر و انجام اوداموهری نیس تد، بلکه با ات

(. ایأ  نک أه از ایأ  حیأث     Kramer, 2017: 73یذیری در برابر آنها را به حأداول رسأاند )  آسیح
اهمیت دارد اه گاه ممک  است دو ت به اس تاد وهری و خارج از اراده بودن حوادثی مانتد سیل 

نایذیر بودن آنها از خود سلح مسئو یت اتد. اما امأروزه بأا افأزایش دانأش     بیتیو توفان و ییش
توان از اند و در ن یجه مییذیر شدهبیتیعلمی و فتی، بسیاری از حوادث طبیعی تا حدودی ییش

های ناشی وووع آنها ییگریری ارد یا الاول با اتخاذ تدابیر الزم برای آمادگی و سازگاری، خسارو
رو بتیان ح وی محیط زیست بأر یایأ  ییگأریری از تخریأح محأیط      ااهش داد. ازای از آنها را 

زیست بتا نهاده شده است و اارامدی آن براساس میزان موف یت در ییگریری از تخریح محیط 
تری  اارارد ح وی محیط زیست برای ح وی ب یای طبیعی را شود. یس مهمزیست ارزیابی می

 وجو ارد. های محیط زیس ی متجر به وووع ب یای طبیعی جستباید در ییگریری از تخریح
با توجه به اهمیت مسئل  ییگریری، ح وی محیط زیست آن را به عتوان یک اصل ح أووی  
ارت اء داده است اه طبق آن برای ییگریری از وووع یک تخریح محأیط زیسأ ی و بأه حأداول     

ا ملأل  یأرد. از نظأر امیسأیون ح أوی بأی      رساندن آثار آن هر گونه اودام م  ضی باید انجام گ
متظور از هر گونه اودام م  ضی یعتی هر اودامی اه برای ییگریری از تخریأح محأیط زیسأت    

 ,ILCگیأرد ) الزم است و در دایرة امکاناو ما ی، فتی، علمی و اداری شخص مسأئود وأرار مأی   

رزه بأه  حأاع عملأی از تأوان      أ آسا یا زمی های سیل(. بتابرای  با آنکه ییگریری از بار 2001
وسأاز اصأو ی و   های ییگریرانه مانتد ا زام به ساختتواند با اودامدو ت خارج است، اما دو ت می

ها از تگدید آثار مخرب آنها جلوگیری اتد. بتأا بأه اصأل ییگأریری اتخأاذ      جایابی درست سازه
رای مأؤثر ایأ  وأوانی  و    ووانی  و م رراو ییگریرانه اافی نیست، بلکه دوت و حساسیت در اج

________________________________________________________________ 
1. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 (SFDRR), Third UN World Conference in 

Sendai, Japan, March 18, 2015. 
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متظور اطمیتان از رعایت م رراو و نظارو اداری و یایش عملکرد اشخاص عمومی و خصوصی به
(. ییگأریری از  Sands et al., 2012: 200ییگریری از تخریح محیط زیست نیز ضروری است )
 اتد:دو طریق به تممی  امتیت محیط زیس ی امک می

 

 کاهش خطر بالیای طبیعی مدیریت اکوسیستمی برای. 1. 5
زا را هأای آسأیح  تخریح محیط زیست میزان تکرار مخاطراو طبیعی و تبدیل آنهأا بأه بحأران   

افزایش داده است. از سوی دیرر وووع ب یای طبیعی نیز موارد بیگ ری از تخریح محیط زیست 
سأأا م در هأای یویأأا و  (. ن أش ااوسیسأأ م 40: 8003همأأراه دارد )عزیأزی مهماندوسأأت،  را بأه 

ییگریری از رخداد بسیاری از ب یای طبیعی یا تعدیل آثار آنها روش  و انکارنایأذیر اسأت و بأه    
همی  د یل امروزه در مدیریت ای  ب یا، اتخاذ مدیریت ااوسیس می بأیش از یأیش الزم اسأت    

(Renaud et al., 2016: 4,5رویکرد ااهش خطر بحران بر یای  حفاظت از ااوسیس م .)امل ها ش
های ممک  برای مدیریت یایدار، حفاظت و بازسأازی ااوسیسأ م بأا هأدف     ان خاب تمامی رو 
(. در Estrella & Saalismaa, 2013: 30ها و ییریری توسأع  یایأدار اسأت )   ااهش خطر بحران

هأا در  سا یان اخیر با توجه به ای  نک ه استاد م عددی در زمیتأ   أزوم حفاظأت از ااوسیسأ م    
 :SFDRR, 2015های طبیعی مانتد چارچوب ستدایی برای ااهش خطر بحران )انمدیریت بحر

II5ضأم   نیأز   8وطعتام  سازمان ملل م حد در خصوص اأاهش خطأر بحأران   اند، ( صادر شده
تواند خطأر سأیل را اأاهش    ها میویژه جترلتماید بر ای  نک ه اه حفاظت از محیط زیست به

 ب یأای تیییراو اولیمی بر تخریح محأیط زیسأت و تگأدید    نررانی عمیق خود را از تمثیر دهد، 
های مؤثر برای م ابلأه بأا   ها را به انجام اوداماتد و دو تسوزی اع م طبیعی مانتد سیل و آتش

وطعتام  شأورای او صأادی سأازمان ملأل در خصأوص برنامأ  راهبأردی        خواند. ای  معضل فرا 
ها در م ابلأه یأا اأاهش    ز بر ن ش حیاتی جترلنی 43034تا  4382ها سازمان ملل برای جترل

تمثیراو سیل و دیرر ب یای طبیعی تماید ارده و در هدف اود خود، افزایش توانأایی تجدیأد و   
 داند.ها در برابر سیل و ب یای طبیعی را ضروری میسازگاری جترل

 

 پذیریپیشگیری از آسیب. 2. 2
اتأد، افأزایش میأزان    ای جدی تبدیل مأی دغدغهیکی از دالیلی اه امتیت محیط زیس ی را به 

یذیری در برابر یذیری جوامع امروز است. تخریح محیط زیست میزان آسیحشکتتدگی و آسیح

________________________________________________________________ 
1. UN A/RES/72/218, “Disaster risk reduction”, Resolution adopted by the General Assembly on 20 

December 2017. 
2. UN A/RES/71/285, “United Nations strategic plan for forests 2017–2030”, Resolution adopted by the 

Economic and Social Council on 20 April 2017. 
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دهد و در واوع آنچه باید بیگ ر مأورد  مخاطراو و ب یای طبیعی و ح ی اج ماعی را افزایش می
یأذیری  اسأت. متظأور از آسأیح    یأذیری توجه و تماید نظام ح ووی باشد، ییگأریری از آسأیح  

مس عد بأودن در م ابأل مخأاطراو یأا همأان خطریأذیری، و نداشأ   توانأایی اأافی در برابأر           
نایذیری است. متظور از توانایی نااافی، ناتوانی در ااهش آثأار،  مخاطراو طبیعی یا همان تحمل

(. در واوأع  Misomali & McEntire, 2008: 23هاسأت ) وااتش سریع و مؤثر و تأرمیم خسأارو  
توانایی نااافی در برابر خطرها به وضعیت شأکتتدة شخصأی، فیزیکأی و اج مأاعی و او صأادی      

یذیری فیزیکی در برابر مخاطراو یأا ب یأای   یذیری صرفاً آسیحاشاره دارد و در ای  معتا آسیح
یأذیری او صأادی، اج مأاعی و محأیط زیسأ ی در برابأر ایأ         طبیعی نیست، بلکه شامل آسیح

معتا اه نااارامدی در نظام او صادی و اج مأاعی، نهأادی و ح أووی    شود. بداناطراو نیز میمخ
یذیری در برابر مخاطراو طبیعی را فراهم اتد. هدف ح وی محیط زیست تواند زمیت  آسیحمی

های او صأادی،  یذیری است، یعتی ااهش آن دس ه از نااارامدینیز اغلح ااهش ای  نوع آسیح
های ناشأی از مخأاطراو طبیعأی    هادی و ح ووی اه به ورار گرف   در معرض آسیحاج ماعی، ن
یأذیری اج مأاعی و او صأادی    های محیط زیس ی سبح تگدید ای  آسیحشود. آسیحمتجر می

تتأد. تخریأح محأیط زیسأت افأراد را در برابأر       ها را برمأی شده است و چرخ  مداومی از آسیح
سأوی دیرأر، مگأک و او صأادی و اج مأاعی نیأز امکأان         سأازد. از دفاع میحوادث طبیعی بی

زنأد.  دهتد و ای  چا ش دوباره به تداوم مگک و دام  میحفاظت مؤثر از محیط زیست را نمی
د یل تجأاوز بأه حأریم طبیعأت و تخریأح آن اسأت اأه        در جریان وووع حوادث طبیعی نیز به

د یل مووعیت مکانی یا میزان دس رسأی  به یابتد. بتابرای  افراد صرفاًهای گس رده بروز میآسیح
بیتتد، بلکه ناتوانی خودشان و نهادها در ااهش و تعدیل آثأار  به متابع و امکاناو آنها آسیح نمی

نیز تماید داشت اه  8دهد. م دم  چارچوب هیوگویذیری را افزایش میمخاطراو طبیعی آسیح
هأای فیزیکأی،   یأذیری راو طبیعأی و آسأیح  ها، ناشی از تمثیر و تمثر م  ابل میأان مخأاط  بحران

 او صادی، اج ماعی و محیط زیس ی هس تد.
یأذیری جوامأع   های مدیریت ب یای طبیعی جدی گرف   مسئل  آسیحتری  چا شاز اصلی

انسأانی در م ابأأل ایأأ  ب یاسأأت. در مأأورد بسأأیاری از علأل و آثأأار ب یأأای طبیعأأی بأأا وجأأود   
 Millenniumای وجأود نأدارد )  اتتدهز وطعیت علمی وانعهای علمی درخور توجه هتوییگرفت

Ecosystem Assessment, 2005: 443      (. به همی  د یل و شأاید دالیلأی دیرأر )مانتأد او ویأت
هایی برای ییگریری از ووأوع  ها و صرف هزیتهمتافع او صادی(،  زوم آمادگی در برابر ای  بحران

ها و اشخاص همچتان بر تداوم روی  خطریذیر خأود  شود و دو تآنها مورد توجه جدی واوع نمی
(. ح وی محیط زیست ا ب أه گأاهی   De Hon, 2016: 451دهتد )ها ادامه میدر برابر ای  بحران

________________________________________________________________ 
1. Hyogo Framework for action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to 

Disasters, World Conference on Disaster Reduction, Kube, Japan, 2005. 
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نهد. بتا به نبود وطعیت علمی در بسیاری رود و مبتا را بر اصل اح یاط میفراتر از ییگریری می
وز ب یای طبیعی و دگرگأونی اولیمأی، ع أل سألیم     از مسائل محیط زیس ی مانتد علل و آثار بر

گذارد. برای مثاد وووع برخی ب یای طبیعی مانتأد سأیل و توفأان    مبتای عمل را بر اح یاط می
روست و شأاید در متط أ    د یل ییچیدگی شرایط اولیمی با اح ماد و نبود وطعیت علمی روبهبه

یتجا نظام ح ووی بدون توجه به ام یأا زیأاد   گاه سیل یا توفان بروز نکتد. اما در امگخصی هیچ
بودن اح ماد وووع چتی  حوادثی، رویکردی ییگریرانه و ییگدس انه اتخاذ اأرده و وواعأدی را   

وسأاز در حأریم   اتأد، مانتأد ممتوعیأت سأاخت    متظور آمادگی در برابر ای  حوادث اعماد میبه
هأای ووأوع یأک    داند اه هزیتهبی میخوها و سواحل، چرااه هر نظام ح ووی ع  نی بهرودخانه

 های اح یاط و ییگریری است. بحران طبیعی بسیار بیگ ر از هزیته

 

 سازگاری با تغییرات محیطی .3
بیتأی و ییگأریری دارنأد،    های محیط زیس ی مانتد آ ودگی امکان یأیش با آنکه برخی از آسیح

ای هس تد اه از وووع آنها گونهههای اولیمی بهای محیط زیس ی مانتد دگرگونیبرخی از آسیح
ها، زمأان بأروز   توان ییگریری ارد یا در شتاخت ماهیت، آثار و تیییراو ناشی از ای  آسیحنمی

 :Le Prestre, 1999های متاسح در برابر آنها وطعیت علمی اأافی وجأود نأدارد )   آنها و وااتش

ایجاد اأرده اسأت اأه رویکأرد      های محیط زیست تیییراتی(. یا ایتکه در برخی موارد آسیح58
ناچار باید با شرایط جدید محیط زیسأ ی رویأارو   مبارزه دیرر مؤثر و یاسخرو نیست و جامعه به

های محلی و محدود به محل ووأوع بحأران   شود. همچتی  م ابله با ب یای طبیعی اغلح بر اودام
از عوامل متجر به ووأوع  (، حاد آنکه برخی Doswald & Estrella, 2015: 9م مراز بوده است )

ای، جهأانی و فرامأرزی هسأ تد اأه جیرافیأای      بحران مانتد دگرگأونی اولیمأی اساسأاً متط أه    
محدودی ندارند و ات رد آنها از عهدة صرف یک نهاد محلی یا یک دو ت خارج است. به همأی   

هأا بأوده و   د یل م ابله با ب یای طبیعی نیز در چتی  مواردی باید همسو با مدیریت ااوسیس م
  زوماً به مرزهای سیاسی و ت سیماو اگوری محدود نباشد.

راهکار ح وی محیط زیست برای حل ای  مسأئله حراأت بأه سأمت سأازگاری بأا شأرایط        
های روی داده اسأت. بأرای نمونأه    محیطی جدید، و تا حد ممک  ااهش آثار و بازسازی تخریح

طأور وأاطع بأا    توان بهتد اه در عمل نمیآبی، خگکسا ی و دگرگونی اولیمی مگک تی هس ام
توان با هماهتگ و سازگار سأاخ    آنها مبارزه ارد و ییگریری از بروز آنها ممک  نیست. اما می

شرایط او صادی و اج ماعی جامعه با ای  معض و، ییامدهای متفی تیییراو محیطی را اأاهش  
 های بیگ ر جلوگیری ارد. داد و از وووع خسارو
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واوأع شأده و ایأ  تواف تامأه از      8طور ویژه مورد تماید تواف تام  یأاریس سازگاری بهرویکرد 
های آیتده انجام های الزم را برای سازگاری با ای  آثار در سادخواهد تا اودامهای عضو میدو ت

ی هأا اوأدام ی از تأدابیر و  امجموعأه دو  ی دگرگونی اولیمی، سأازگاری  هیمو بی دهتد. از نظر 
ی، نهادسأازی و  سأاز فرهتأگ یأی و  افزادانشعی و او صادی هماهتگ مانتد توانمتدسازی، اج ما
ی فتی و اجرایی مانتد مدیریت سواحل، ان  اد فتاوری، اص ح ااربری زمی ، ااهش آثار هااودام

ی اجرایی، اصأ ح  هارو و  هایفتاورمتفی و توسع  یایدار جوامع، ااهش آثار بحران، تیییر در 
ی به مواد غأذایی  بخگتتوع، ت ویت سطح بهداشت عمومی و هاس میااوس، مدیریت هاترساخیز

. ا زام به سازگاری با تیییراو محیطی (;IPCC, 2001: 63 IPCC, 2014: 8و متابع انرژی است )
طبیعأی   ب یأای تا جوامع آگاهی و آمادگی بیگأ ری در برابأر    اتدیمو دگرگونی اولیمی امک 

ی او صأادی، اج مأاعی و محأیط    هأا حیآسأ یی هأا بحرانر صورو وووع چتی  داش ه باشتد و د
یی برای ییگریری سازواارهاترتیح ح وی محیط زیست با ارائ  زیس ی ام ری وارد شود. بدی 

در صورو ممکأ  نبأودن ییگأریری، سأبح      هابحرانطبیعی یا سازگاری در برابر ای   ب یایاز 
 .شودیمطبیعی   یایبت ویت نظام مدیریت بحران و ح وی 

 

 تأثیر حقوق بالیای طبیعی در حقوق محیط زیست
در بسیاری از ن اط جهان با وجود تصویح ووانی  و م رراو بسیاری بأا هأدف حفاظأت محأیط     

ای افأزایش یاف أه و وضأعیت    اتتأده نحأو نرأران  های طبیعی بهزیست، روند تخریح ااوسیس م
هأای  گرف أه در حأوزه  های م عدد صوروا توجه به تخریحبحرانی ییدا ارده است. در ایران نیز ب

طأور  توان گفت اه ح وی محیط زیسأت در تح أق اهأداف خأود بأه     مخ لف محیط زیست می
های جدی بوده و معلوم نیسأت اأه ب وانأد تح أق ایأ       مس مر و با ام ری  هزیته دچار چا ش

 اهداف را در آیتده نیز تضمی  اتد.
انی  و م رراو محیط زیس ی م عددی بأه تصأویح رسأیده و    طی حدود نیم سدة گذش ه وو

هأا و  ها مانتد جترأل ح وی محیط زیست ایران را شکل داده است. حفاظت از برخی ااوسیس م
د یل اهمیت آنها در ییگریری از مخاطراتی مانتد ها هم بهحریم و بس ر سواحل، رودها و مسیل

صویح م رراو حفاظت از جترل بأه بأیش از یأک    سیل مورد توجه وانونرذار بوده است. ساب   ت
حاد آیا تصویح ای  وأوانی  و م أرراو توانسأ ه اسأت در ییگأریری از تخریأح        4رسد.ورن می

 محیط زیست و تممی  امتیت محیط زیس ی مؤثر واوع شود یا نه؟  
دهد اه تصویح ایأ   های موجود در خصوص وضعیت محیط زیست اگور نگان میواوعیت

________________________________________________________________ 
1. UNFCCC. (2015). Paris agreement. FCCC/CP/2015/L.9/Rev1, Paris, France.  
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از ووانی  و م رراو ن وانس ه است روند فزایتدة تخریح محیط زیست را محدود اتد. حجم انبوه 
هأای  های طبیعی اگور دچأار تخریأح  در اثر اجرای نامتاسح ای  ووانی  بسیاری از ااوسیس م

ها و یوشش گیاهی اگور، حریم و بسأ ر بسأیاری   ویژه جترلاند، بهنایذیر شدهگس رده و جبران
های سی بی اه تخریح آنها تمثیر چگمریری در تگدید امکأان ووأوع سأیل و    از رودها و دشت

ها در ده  اخیر هم تأا حأدود زیأادی ناشأی از همأی       ریزگرد دارد. تگدید و تکرر وووع سی ب
طور طبیعی به ب یایموارد توان ادعا ارد اه بسیاری از تخریح محیط زیست است، بتابرای  می

بررسأی   (.2-7: 8001های مجلس، ست ارتباط دارد )مراز یژوهشمس  یم به تخریح محیط زی
هأا و دسأ کاری در رژیأم    تخریأح جترأل  با تگأدید  دهد اه روند وووع سیل در ایران نگان می

هأای  مراأز یأژوهش  ) در اگأور افأزایش داشأ ه اسأت    ها، موارد سیل نیأز  طبیعی رودها و آبراه
های گس ردة مهتدسأی آب و  ها و اودامفعا یتها با وجود تمامی ای  سی ب .(0: 8005مجلس، 

شمار برای ات رد آب و سیل در اگأور ر  داده اسأت و ایأ  نک أه نگأان      های بیاحداث سازه
مهتدسی در ییگریری و ات أرد ایأ     –های فتی ها و سازهبیتیدهد اه نه ووانی  و نه ییشمی

 اند. های رخداده موف یت الزم را نداش هسی ب
اهداف اصلی ح وی محیط زیست ییگریری از ووأوع عوامأل متجأر بأه بأروز بأ ی       یکی از 

طبیعی و هدف اصلی ح وی ب یای طبیعی نیز ااهش خطر بحران است اه تح ق هر دو هأدف  
از طریأق اأاهش    زابحأران ی الزم برای شتاسایی و ااهش عوامأل  هااوداممس لزم انجام تمامی 

دم و امواد آنها، بهبود مدیریت محیط زیسأت، افأزایش   ی مررییذحیآسوووع مخاطراو، ااهش 
بأدیهی اسأت اگأر    آمادگی در برابر حوادث، تممی  ما ی متاسح و توانمتدسأازی نهأادی اسأت.    

ح وی محیط زیست ن واند از تخریح محیط زیست ییگریری ارده و زمیت  سازگاری او صادی 
بحران نیأز در ییگأریری و مأدیریت    و اج ماعی با تیییراو محیط زیس ی را فراهم اتد، ح وی 

طبیعی نااارامد خواهد بود. بتابرای  با توجه به وضعیت محیط زیس ی ایران ای  یرسأش   ب یای
به شیوة مطلوب و اارامأدی   اندن وانس هاه چرا ووانی  و م رراو محیط زیس ی  شودیممطرح 

یأا ایتکأه    اندداش هاو ایراد از تخریح محیط زیست جلوگیری اتتد؟ آیا م   ای  ووانی  و م رر
مگک و دیرری دخیل بوده است؟ اگر اجرای ووانی  و م رراو دچار مگکل بوده، چأرا اصأ ح   

؟ در یاسأخ بایأد گفأت اأه بخگأی از عوامأل       انأد نگأده ی جامعأه سأازگار   هاتیواوعنگده و با 
، اما گرددیبرمنااارامدی ح وی محیط زیست به مگک و او صادی، اج ماعی و سیاسی جامعه 

وجو ی خود ح وی محیط زیست جستسازواارهابخگی دیرر از ای  عوامل را باید در ساخ ار و 
ی عادی ح أوی محأیط زیسأت بأرای شأرایط عأادی       سازواارهاترتیح اه ساخ ار و ارد. بدی 

بأا اسأ فاده از    هأا چأا ش و بحرانی، بتابرای  حل ای   دهیچییطراحی شده است نه برای شرایط 
ی سأازواارها . امأا شأاید ب أوان بأا اسأ فاده از      رسدیم نظربهی عادی ح ووی دشوار رهاسازواا
عتأوان یأک امأر فأوری و اضأطراری      طبیعی یعتی تل ی حفظ محأیط زیسأت بأه    ب یایح وی 
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ی هأا چا شراهکاری برای اارامدسازی ح وی محیط زیست ییدا ارد. در ای  بتد اب دا برخی از 
طبیعی  ب یایاه ح وی  شودیمررسی و سپس ای  نک ه مطرح ح وی محیط زیست در عمل ب

 امک اتد.   هاچا شبه حل ای   تواندیمچرونه 
 

 های حقوق محیط زیست در پیشگیری از بالیای طبیعیچالش .1
با آنکه در وووع ب یای طبیعی عوامل م عددی دخا ت دارنأد، امأا ن أاط ضأعف وأوانی  و م أرراو       

تمثیر نبوده و اارامدی نظام ح ووی در حفاظت مأؤثر از محأیط   زمیته بی محیط زیس ی نیز در ای 
 وجو ارد:توان در موارد زیر جستها را میتری  ای  ضعفزیست را ااهش داده است. مهم

 

 اشکاالت قانونگذاری .1. 1
های مخ لف در وأوانی  و م أرراو زمیتأه را بأرای تخطأی از ایأ  وأوانی  و        وجود اس ثتاها و ابهام

اتد. برای مثاد ای  ووانی  با آنکه تخریح جترل یا تجاوز نااارامدی در تح ق اهداف آن فراهم می
خریح جترأل  دهتد تها و اس ثتاهایی دارند اه اجازه میاتتد، ابهامبه حریم رودخانه را ممتوع می

  برنامأ وأانون   01مأادة  « ف»و « ر»، «ح»اه بتأدهای  و رودخانه صورو گیرد. برای مثاد درحا ی
ها تمایأد دارد،  ( بر توسعه و حفاظت جترل82/84/8002) (8005أ 8233شگم توسعه ) سا  یتج

انأی  عمر هایطرحبرداشت درخ ان جترلی برای ای  ماده با چرخگی آشکار « ف»بتد  4اما تبصرة 
   .ها میایرو دارداه آشکارا با هدف غایی طرح تتفس جترل سازدرا ب مانع می

 

 اشکاالت نهادی .2. 1
تری  دالیل اجرای نامتاسح ووانی  و م رراو محأیط زیسأ ی نأه بأه اشأکاالو م تأی و       اما مهم

ای مفهومی آنها، بلکه بأه اشأکاالو نظأام اجرایأی و سأازمانی و نبأود واطعیأت الزم بأرای اجأر         
های نهادی در حفاظت محیط زیست از عملکرد و گردد. بخگی از چا شوااست آنها برمیامبی

ترتیح اه اساساً دو ت حأافظ  شود، بدی روی  دو ت در توجه به مسائل محیط زیس ی ناشی می
(. واوعیت آن است اه با وجود تماید 50-73: 8002خوبی برای محیط زیست نیست )مگهدی، 

سا ه توسعه بر توسع  همسأاز بأا محأیط زیسأت، در     ن اساسی و ووانی  برنام  یتجوانو 23اصل 
تعارض میان توسع  او صادی و حفظ محیط زیست، همواره توسع  او صادی و اج مأاعی غا أح   
بوده و برای دو ت تممی  معیگت، اارآفریتی و درآمدزایی بأرای مأردم همأواره او ویأت داشأ ه      

ها نیز به سأاخ ار مأدیریت حفاظأت محأیط زیسأت، خ هأای       شاست. بخگی دیرر از ای  چا 
بأردار بأا سأازمان حفاظأت     سازمانی و تعارض نهادهای بهأره های همکاری میانسازمانی، چا ش

 (. 820، 850، 851: 8010گردد )عبدا هی و فریادی، محیط زیست برمی
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حفاظأت و  بأا تصأویح وأانون     8020ح وی محیط زیست ایران اه ستگ بتای آن در ساد 
های وااتگی م مراأز بأوده و در یتجأاه سأاد گذشأ ه تحأود       بهسازی نهاده شد، اغلح بر اودام

چگمریری در رویکردها و ابزارهای حفاظ ی به خود ندیأده اسأت. حأاد آنکأه ح أوی محأیط       
دس انه، توسع  ابزارهای جدیأد مانتأد   ای یویاست و اغلح بر رویکردهای ییشزیست نوی  حوزه

، آمایش سرزمی  و سازگارسازی توسعه با شرایط محیطی اگور و سرانجام بازسازی او صاد سبز
 متاطق تخریح تمراز داش ه است. 

اند اه م ابلأ  مأؤثر   حدی گس ر  یاف ههای اخیر برخی مگک و محیط زیس ی بهدر دهه
 4335 اأه در سأاد  با آنها در اوتاه زمان و با سازواارهای اتونی ح ووی میسر نیست. درحأا ی 

(، ایأ   Esty et al., 2006: 2بأود )  73با نمأرة   20رتب  ایران در شاخص عملکرد محیط زیس ی 
( تتزد یاف أه اسأت. ح أوی    Wendling et al., 2018: 7) 21با نمرة  13به  4381رتبه در ساد 

رشد خود را آغاز ارد، برای تتظیم حفاظت محیط زیست در  23محیط زیست ایران اه در ده  
او صادی، اج ماعی و محیط زیس ی آن زمان طراحی شأده بأود و بأرای حفأظ محأیط       شرایط

زیست در دوران اتونی اگور اأه در آن تحأوالو او صأادی و اج مأاعی فراوانأی مانتأد رشأد        
های سیس ماتیک محیط زیس ی های او صادی و اگاورزی و تخریحجمعیت و گس ر  فعا یت

واوع ای  ح وی محیط زیسأت بأا سأازواارهای سأت ی     ر  داده است، دیرر یاسخرو نیست. در 
 خود برای شرایط عادی طراحی شده بوده است نه برای شرایط اضطراری محیط زیس ی.

دهد اه نظام ح ووی های سی بی نگان میها و دشتها، خاکها، رودخانهصیانت نگدن جترل
 یجه ییگریری از وووع ب یای ها و در ناتونی برای حفاظت و ییگریری از تخریح ای  ااوسیس م

هأای  د یأل حجأم گسأ ردة تخریأح    تواند یاسخرو باشد. ای  در حأا ی اسأت اأه بأه    طبیعی نمی
هأای  (، جایابی نادرست و غیراصأو ی سأکون راه  43-03: 8003گرف ه )عزیزی مهماندوست، صورو

از گذشأ ه اسأت و    مراتأح بأیش  انسانی و تیییراو اولیمی، اح ماد وووع ب یای طبیعی ویرانرر به
یابد اه در ن یجه امتیت محیط زیسأ ی اگأور را دچأار    ها همواره افزایش میاح ماد وووع بحران
سازد. اما ح ی با وجود هم  ای  ایرادهای ح ووی، اجأرای مأؤثر همأی  وأوانی  و     چا ش جدی می

خ لف در اگأور  های متوانست تا حدود بسیار زیادی از فراهم شدن زمیت  وووع سی بم رراو می
ییگریری اتد. اما هتوز در مورد اضطراری بودن وضعیت محیط زیست و  زوم حفاظت فوری از آن 

بایست معطأل  اتفای نظر میان م اماو مسئود وجود ندارد، وگرنه اجرای ای  ووانی  و م رراو نمی
تهدیأد و   ماند. بتابرای  اگر ح وی محیط زیست و ح وی ب یای طبیعأی درصأدد ییگأریری از   می

 ناچار باید راهبرد جدیدی اتخاذ اتتد.اند، بهن ض امتیت محیط زیس ی
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 کاربرد قواعد حقوق بالیای طبیعی در حقوق محیط زیست .2
وضعیت نامطلوب محیط زیست و نااارامدی سازواارهای معمو ی ح ووی برای بهبأود وضأعیت   

د. ایأ  سأازواارها در ح أوی ب یأای     سأاز آن نیاز به اتخاذ سازواارهای جایرزی  را ضروری می
رسد ااربست آنهأا بأرای حفاظأت    نظر میطبیعی با عتوان وضعیت اضطراری ااربرد دارند اه به

 تواند به اارامدی ح وی محیط زیست امک اتد.محیط زیست می
 

 قواعد وضعیت اضطراری .1. 2
است اه برای تح أق   ای از وواعد ح ووی در شرایط خاص موو یح وی ب یای طبیعی مجموعه

د یل بروز یک وضعیت اضأطراری  اتد. گاه بهاهداف خود از وواعد وضعیت اضطراری اس فاده می
وآمأد  مدیریت بحران از طری عادی و رواد وانونی ممک  نیست. برای مثاد اصل بر آزادی رفأت 

وآمأد یأا   هایی برای رفأت زده محدودیتاست، اما در شرایط بحرانی ممک  است در محل بحران
اوامت مردم اعماد شود. همچتی  تخریح زمی  یا ساخ مان م علق به یأک شأخص خصوصأی    
ممتوع است، اما اح ماد دارد برای جلوگیری از تگدید یک مخاطرة طبیعی مانتد سیل تخریأح  
آن زمی  یا ساخ مان ضرورو داش ه باشد. بتابرای  در مدیریت مؤثر ب ی طبیعی باید ب أوان از  

های بیگ ر را تسهیل اتد. صی بهره جست اه امدادرسانی و ییگریری از بروز خسارووواعد خا
بیتی سازواارهای م فأاوو در  ای  وضعیت اضطراری  زوماً وضعیت غیروانونی نیست، بلکه ییش

متظور تح ق سأریع اهأداف اسأت  یعتأی وأانون، اجأازة       شرایط اضطراری به موجح وانون و به
هایی را اه در حا ت عأادی انجأام آنهأا مسأ لزم طأی تگأریفاو       م اودامان خاب راهکارها و انجا

دهأد، بأدون آنکأه نیأاز بأه ایأ        خاصی است، با هدف حفاظت از انسان یا محأیط زیسأت مأی   
تگریفاو باشد. بتابرای  م ام مجری در شرایط اضطراری حق نأدارد بأه چیأزی بأیش از آنچأه      

گرف ه در وضعیت اضأطراری  های انجامیس اودام طور خاص اجازه داده است، عمل اتد.وانون به
هم وانونی، موو ی و صرفاً ناظر به موارد خاص و شرایط اضطراری هس تد و یس از رفأع شأرایط   

 خود  یو خواهتد شد. اضطراری ای  اخ یاراو و وواعد نیز خودبه
مثأاد  ی شده است. بأرای  تیبشییامکان بروراری وضعیت اضطراری در برخی استاد ح ووی 

دسأامبر   45  ح وی مدنی و سیاسی سازمان ملأل م حأد مصأوب    یا ملل یبمیثای  2 ةماد 8بتد 
زمأان ییگأامدهای اضأطراری عمأومی اأه       اگورهای عضو ای  میثأای در  داردیمم رر  8055

 توانتأد یده اسأت، مأ  شأ طور رسأمی اعأ م   و وجود آن ییگامد به اتدیحیاو مل ی را تهدید م
عمأل آورنأد، مگأروط بأر     هبتابر وضعیت و م  ضیاو ب میثایا خارج از مواد ای  الزم ر هایاودام

 45مأادة   8.نباشأد  ا ملأل  یم تاوض با دیرر تعهداو ح أوی بأ  و  زیآمضیتبع هاای  اودام تکهیا
________________________________________________________________ 

ای   81 و85-82-88( 4و8 های)بتد 1-7-5نباید خارج از مواد  هاای  اودامای  ماده  4ا ب ه به موجح بتد  .8
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تأا   دهدیموانون ارگانیک مدیریت عمومی ناحی  فدراد مکزیک نیز به وزیر محیط زیست اجازه 
 8حیط زیس ی تدابیر ویژة م  ضی اتخاذ اتد.در موارد اضطراری م

طرح وواعد خاص مربوط به وضعیت اضطراری از ای  حیث ضرورو دارد اه مدیریت شرایط 
های ای  وواعأد  (. ویژگیAlexander, 2012: 111اضطراری نیازمتد وواعد ح ووی خاصی است )

( نیأاز  0  0. موو ی بأودن 4  4. وجود یک تهدید عیتی علیه انسان یا محیط زیست8اند از: عبارو
به اودام سریع و بدون درنگ و تبعیت از تگریفاو خاص، چرااه فرصت طأی تگأریفاو اداری و   

اجرای وواعد اضطراری تا حدود زیأادی در  گیری و اجرا وجود ندارد. وضایی معمود برای تصمیم
یگأ ری در  تأا ایأ  م امأاو انعطأاف ب     ردیأ گیمأ وا ح ص حیت تگخیصی م اماو اداری جای 

وانون اأاهش  » 032مادة از  توانیمی اضطراری داش ه باشتد. در ای  زمیته هاتیوضعمدیریت 
( مثاد زد اه طبق آن دو ت یا ااراتان US Code 42 C. 68« )بحران و امک اضطراری آمریکا

 اجرایی در صورو اعماد ص حیت اخ یاری در اجرای مفاد ای  وانون مسئو یت نخواهتد داشت.
ی جبران خسارو از اشخاصی اه هاچارچوبحمایت از ح وی خصوصی اشخاص،  متظوربه ب ه ا

( Alexander, 2012: 126نیز باید ایجاد شأود )  اندشدهی اضطراری م ضرر هااودامدر اثر اعماد 
. همچتأی  در جریأان انجأام    تا ایتکه ح وی خصوصأی، وربأانی اعمأاد متفعأت عمأومی نگأود      

باید حفظ محیط زیست و ییگریری از تخریأح آن تضأمی  شأود. در ایأ      های اضطراری اودام
اتتدة ب یای طبیعأی در جریأان   م ام مدیریت مذاور،وانون  240( مادة aبه موجح بتد )زمیته 

های خأود، بایأد بأا مراجأع محأیط زیسأ ی       ااهش آثار بحران از  حاع آثار محیط زیس ی اودام
 .)شورای ایفیت محیط زیست( مگورو اتد

 . حفاظت محیط زیست به عتوان امر اضطراری 4.4.4
های طبیعی اگور از یک سو و مگک و او صادی وضعیت شکتتده ت ریباً تمامی ااوسیس م

روشأتی  و اج ماعی ناشی از تخریح محیط زیست و وابس ری به متابع طبیعی از سوی دیرر بأه 
هأا، چتانچأه   خریح طبیعت و بحأران دهد اه با توجه به رابط  مس  یم و غیرمس  یم تنگان می

عمل نیاید، اح ماد وووع ب یای طبیعی در آیتده ها بهدرنگ از ای  ااوسیس محفاظت مؤثر و بی

                                                                                                                                        
 .میثای انجام گیرد

1. Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 

(: وضعیت اضطراری مواوعی است اه آ ودگی خاک متجر به 2/0/8001ظت از خاک )وانون حفا 8مادة « ع»بتد  .4
 ی اه س مت انسان و محیط دچار مخاطرة جدی شود.اگونهبهآ ودگی متابع آب شود، 

(: در مواوع اضطرار، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارو 42/2/8005وانون هوای یاک ) 0مادة  .0
های مووت زمانی، مکانی و نوعی را برای ها یا محدودیتوزیران باید ممتوعیتاگور و تصویح هیمو 

اتتده هوا برورار نماید. با برطرف شدن شرایط اضطراری و ییگریری از اثراو زیانبار و م ابله با متابع آ وده
نحو م  ضی هااهش آ ودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممتوعیت و محدودیت برورارشده، اودام و مراتح را ب

 دهد.به عموم اط ع می
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عتوان یک امأر اضأطراری و تأابع    اه حفاظت از محیط زیست بهافزایش خواهد یافت. تا هترامی
تأوان  یایدار م کی باشد، نمأی وواعد خاص وضعیت اضطراری تل ی نگود و صرفاً بر اصود توسع  

بخگی از وووع ب یای طبیعی در شرایط اتونی و آیتده ییگأریری اأرد، چرااأه    نحو اطمیتانبه
توسع  یایدار بر توجه همزمان به توسع  او صادی و اج ماعی و حفظ محیط زیست تماید دارد، 

یط زیسأت در  بخگی بأه حفأظ محأ   های طبیعی، او ویتحاد آنکه وضعیت شکتتدة ااوسیس م
سازد. بتابرای  ح أوی محأیط زیسأت نیازمتأد وواعأد خاصأی بأرای        برابر توسعه را ضروری می

حفاظأت اضأطراری از محأیط زیسأت اسأأت تأا بأه اسأ تاد آنهأأا ب أوان بأا واطعیأت بیگأأ ری           
ها، بسأ ر  برداری از جترلهای طبیعی را حفظ ارد، مانتد اخ یار  یو وراردادهای بهرهااوسیس م
ها و دریاها، اخ یار ولع و ومع بتاهای غیرمجأاز در بسأ ر و حأریم    سواحل رودها، مسیلو حریم 

رودها و سواحل، محأدودیت در تأردد خودروهأا، ا أزام بأه انجأام آبخیأزداری و حفأظ خأاک و          
هأا و تخریأح   بأرداری از جترأل  تتها ممتوعیت بهرههای خارج از نوبت وضایی. ا ب ه نهرسیدگی

عتوان یک اوأدام فأوری و اضأطراری،    ها اافی نیست، بلکه باید بهها و آبراهبسواحل رودها، تاال
 ها نیز بازسازی و احیا شود. گرف ه در ای  ااوسیس مها و تصرفاو صوروتمام تخریح
طبیعی است، ح وی محیط زیسأت   ب یایاه حفظ نظم عمومی از اهداف ح وی گونههمان

(. از آنجأا اأه   Prieur, 2016: 74,75عمأل آورد ) انت بأه نیز باید از نظم عمومی ااو وژیأک صأی  
طبیعی امری ضروری و اضطراری است اه مداخل  فوری دو أت   ب یایحفاظت از مردم در برابر 

 :Smith & Petley, 2008اتأد ) را برای تثبیت وضعیت و امک به مأردم نیازمتأد ایجأاب مأی    

ت از محیط زیست نیز بایأد بأه یأک امأر     (، ییگریری از عوامل متجر به بحران یعتی حفاظ265
شأرایط  ( نیأز  47/2/8001) وأانون مأدیریت بحأران اگأور     0ماة « ذ»ضروری تبدیل شود. بتد 

. بایأد توجأه   برای یاسخ نیاز دارد ا عادهفوی هایبه اودام اتد اهتعریف میوضعی ی  را اضطراری
وفان شرایطی اغلأح مأوو ی و   طبیعی مانتد سیل و ت ب یایداشت اه شرایط اضطراری ناشی از 

ها حا  ی موو ی نیست، بلکأه بأه   اه وضعیت شکتتدة ااوسیس مگذرا هس تد نه دائمی، درحا ی
هأای طبیعأی   طور مس مر ادامه دارد  یعتی بسیاری از ااوسیس ممگکل دائمی تبدیل شده و به

ساس شرایط اضأطراری  اند. بر همی  امدو از دست دادهتوان بازسازی و احیای خود را در اوتاه
طأور  د یل فوریت حفاظت محیط زیسأت بأه  محیط زیس ی موو ی نیست، بلکه دائمی است و به

های محیط زیس ی، هر اودام الزم بأرای حفأظ محأیط    طور خاص در موارد بروز تخریحعام و به
طأور اضأطراری   درنگ و بأه ها باید بیزیست شامل ییگریری و ات رد تخریح و جبران خسارو

های طبیعی برای یاسخرویی به نیازهای حیاتی جوامأع  . توانایی ااوسیس م8نجام گیرد. چرااه ا
یابأد و نمونأ  آن را در تخریأح سأریع و روزمأرة      نایذیری ااهش میطور بازگگتسرعت و بهبه

د یأل اأاهش ایفأی و    . بأه 4توان م حظه اأرد   خاک و یوشش گیاهی و ااهش متابع آبی می
یذیر دچار مگأک و او صأادی و   ویژه افراد آسیحبع طبیعی جوامع روس ایی و بهامّی سریع متا
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بأرداری از  های بهرهطبیعی و افزایش هزیته ب یاید یل گس ر  . به0شوند  اج ماعی جدی می
یابد  متابع طبیعی، هزیت  تممی  انرژی، مواد غذایی و تممی  متابع درآمد ادارة اگور افزایش می

اتأد و  طبیعی سهمری  را بیش از ییش فأراهم مأی   ب یایحیط زیست زمیت  بروز . تخریح م2
درنأگ بأودن انجأام    دهد. از  حاع ح ووی بأی تری ورار میسهمری  ب یای جوامع را در معرض

 یابد: های الزم برای حفاظت محیط زیست از سه جتبه اهمیت میاودام
د یأل وضأعیت   یذیر: بأه های آسیحنون. ضرورو ییگریری، داش   آمادگی و شتاسایی اا8

دیده و مسأ عد بأرای ایجأاد بحأران بایأد      های آسیحها، اانونشوندة ااوسیس مهمیگه م حود
ای باید به اص ح و بازسازی آنها اودام ارد. از ای  متظأر  شتاسایی شود و ییش از بروز هر حادثه
از تگدید سیل، یک اودام ییگأریرانه  متظور ییگریری ها بهبرای مثاد آزادسازی حریم رودخانه

یأا اجرایأی، اجأرای آن را     به بهان  مگأک و او صأادی  توان آید اه نمیشمار میو اضطراری به
 تعطیل یا به زمان دیرری مواود ارد.  

های در معرض تخریأح  های حفاظ ی و ترمیمی در خصوص ااوسیس م. ضرورو انجام اودام4
متظأور  هأای طبیعأی و بأه   یح یا آسیح جدی بسیاری از ااوسیس مشده: با توجه به تخریا تخریح

سرعت نسبت بأه  ها، باید بهنایذیری ای  ااوسیس مهای بیگ ر و بازگگتجلوگیری از ایراد خسارو
 دیده اودام ارد.  های آسیحیذیر و ترمیم ااوسیس مهای آسیححفظ ااوسیس م

ت او ضای آن را دارد تا رسیدگی بأه  بودن حفاظت محیط زیس درنگیب. رسیدگی سریع: 0
و  جأرائم مگک و محیط زیس ی تابع تگریفاو بطئأی اداری نبأوده و مراجأع صأا حه نیأز بأه       

و ح ی خارج از نوبت رسیدگی اتتد و دسأ ور بازسأازی هرچأه     ترعیسرتخلفاو محیط زیس ی 
 معتاسأت اأه  ناز محیط زیست بدا درنگیبحفاظت را صادر اتتد.  شدهحیتخرمتاطق  ترعیسر

در زمیت  حفظ محیط زیسأت اوأدام اتأد.     درنگزمان ممک  و بدون   یترعیسردو ت باید در 
 88ة مأاد وجأو اأرد: طبأق    در استاد ح ووی جست توانیمرا  درنگیبمواردی از  زوم حفاظت 

 یبأه مأواد نف أ    یدر م ابأل آ أودگ   یرانیوابأل اگأ    یهأا و رودخانأه  اهأا یوانون حفاظت از در
 «ب فاصله» یموظف است یس از اط ع از وووع آ ودگ یانوردیسازمان بتادر و در (47/2/8010)

دهد. برای نمونه به موجأح بتأد    انجامییگریری از گس ر  آ ودگی  متظوررا به الزم هایاودام
(b مادة )در تأممی  حفاظأت    بایأد  هادو ت 8«ی مهاجر وحگیهاگونهاتوانسیون حفاظت از » 4
 ةا مللأی دربأار  اتوانسأیون بأی   »  م دمأ . بأه موجأح   داتت های مهاجر ت  ونهاز گ درنگیب

تکمیلأی بأرای    هأای اوأدام انجأام   ،«و یت مدنی برای خسارو آ ودگی نفت سوخت اگأ ی ئمس
نفأت    از خأروج یأا تخلیأ    ناشأی تضمی  جبران اافی، سریع و مؤثر خسارو ناشأی از آ أودگی   

 همکأاری  و م ابله آمادگی، ا مللیبی  اتوانسیون»طبق م دم   .و داردسوخت از اگ ی، ضرور

________________________________________________________________ 
1. International Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, Bonn, 1979. 
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هأای الزم  اوأدام آ ودگی نف أی،    در صورو وووع سانح 8( تدن 8003« )نف ی آ ودگیزمیت   در
ا ب أه مأدیریت   . مؤثر باشأد  سریع و از آ ودگی نف ی بایدبه حداول رساندن خساراو ناشی  برای

اتأد، بلکأه وواعأد وضأعیت     تجأویز نمأی  وضعیت اضطراری اعماد خارج از چأارچوب وأانون را   
( اأه  Handmer & Dovers, 2007: 112-114اضطراری خود تابع نظام ح أووی خاصأی اسأت )   

های معدودی از توان نمونهانعطاف بیگ ری با شرایط بحرانی دارد. در نظام ح ووی ایران نیز می
بع وانون است و وابلیت دهد وضع ای  وواعد تااعماد وواعد وضعیت اضطراری یافت اه نگان می

توان بأا وحأدو مأ ک از آنهأا در حفاظأت محأیط       اعماد در ای  نظام ح ووی وجود دارد و می
اجرایأی وأانون تگأکیل سأازمان       نامآیی  1ة مادبه موجح زیست نیز اس فاده ارد. برای مثاد 

انداران و اأه اسأ   م ابله بأا بحأران، درصأأورتی     در مأرحل (80/5/8017) مدیریت بحران اگور
هأای  اس فاده از خدماو مؤسساو عمومی غیردو  ی یا شرات ،ربطذی هایدس راه فرمانداران و

مورد نیاز را بأه   صورو ا بی خدماوتوانتد بهخصوصی و ح ی اشخاص را ضروری دانس تد، می
دهأد تأا   وانون هوای یاک به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه مأی  0مادة تد. اتآنان تکلیف 

هایی ها یا محدودیتر مواوع اضطرار با همکاری وزارو اگور و تصویح هیمو وزیران ممتوعیتد
 را برای ییگریری از آ ودگی هوا برورار اتد.

تأا   دهأد یمبه سازمان حفاظت محیط زیست اجازه « وانون حفاظت خاک» 82تبصرة مادة 
اتأد،   روروبهعیت اضطراری ، محیط زیست یا س مت عمومی را با وضجادشدهیاچتانچه آ ودگی 

مثأاد  اودام به تووف مووت تمام یا بخگی از فعا یت آالیتده اتأد.   رأساًب واند بدون اخطار وبلی 
( است اه بأه  82/84/8002) شگم توسعه سا هیتج  وانون برنام 01مادة « ف»بتد  8دیرر جزء 
اب دای ساد چهارم اجأرای  اگور از  یهاجترلبرداری چوبی از درخ ان گونه بهره هرموجح آن 
جترلداری مأذاور اأه    یهاطرحدو ت در ارتباط با وراردادهای  و داتممتوع می را وانون برنامه

یسأت. بأا ایتکأه اعمأاد ایأ  واعأدة       رسد، مجاز به تمدید وأرارداد ن مدو اجرای آن به اتمام می
ایأ    4امأا جأزء   یکجانبه در ای  ماده ممک  است به ح وی خصوصی اشخاص  طمه وارد اتد، 

 یهأا طأرح آن دسأ ه از   اتأد یمأ مکلأف  را دو أت  ی حمای ی نیأز اتخأاذ اأرده و    سازوااربتد 
 ، اصأ ح و دشواجرای وانون برنامه تمام نمی اه مدو اجرای آن تا یایان ساد سومرا جترلداری 

بأا ایأ  حأاد     .دات ستواتی درج  ده و خسارو حاصله را در بودجارتعیی  خسارو اارشتاسی 
رسد در اس فاده از وواعد اضطراری در حفاظت مأؤثر از محأیط زیسأت و ولأع و ومأع      یم نظرهب

ی ح ووی وجود دارد و خ هاگرف ه در زمیت  متابع طبیعی اگور هتوز ی صوروتجاوزهاتمامی 
اسأت تردیأدهایی در ایأ  زمیتأه داشأ ه باشأتد. بتأابرای          ممکأ   یزنوضاو و م اماو اجرایی 

ی وأانونی الزم بأرای حفاظأت محأیط زیسأت در      سأازواارها با صراحت بیگ ری وانونرذار باید 
 شرایط اضطراری را ایجاد اتد. 

________________________________________________________________ 
1. International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, London, 1990.  
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 گیرینتیجه
وجه مگ رک ح وی محیط زیست و ح وی ب یأای طبیعأی، تأممی  امتیأت محأیط زیسأ ی از       
طریق حفاظت محیط زیست و ییگریری از گس ر  فجایع محیط زیسأ ی اسأت. از یأک سأو     

ت محیط زیس ی بدون حفظ محیط زیست ممک  نیست و از سوی دیرأر، حفاظأت   تممی  امتی
درنگ ح ووی است. ییگریری از تخریأح  مؤثر از محیط زیست نیازمتد سازواارهای فوری و بی

محیط زیست و سازگاری با تیییراو محیطی دو سازواار مهم ح وی محیط زیست در تح أق و  
توانأد از بأروز و   اه اجرای مأؤثر ایأ  سأازواارها مأی    تممی  امتیت محیط زیس ی است. از آنجا 

گس ر  ب یای طبیعی جلوگیری اتد، بتابرای  ح أوی محأیط زیسأت تح أق اهأداف ح أوی       
اتد. در م ابل با توجه به وضعیت نامطلوب محیط زیسأت ایأران و   ب یای طبیعی را تسهیل می

رسأد حفاظأت محأیط زیسأت را     مأی نظر های آیتده، بهتمثیر آن در بروز ب یای طبیعی در ساد
عتوان یک امر اضطراری و فوری تل ی ارده و با اس فاده و وحدو م ک از وواعأد  ناچار باید بهبه

درنأگ م أرراو   ح ووی وضعیت اضطراری در ح وی ب یای طبیعی، نسبت به اجرای مؤثر و بأی 
زیست ای  امکان محیط زیس ی اودام ارد. ااربست وواعد وضعیت اضطراری در حفاظت محیط 

اتد تا اوالً م رراو محیط زیس ی با سأرعت و ضأمانت اجأرای بیگأ ر و تگأریفاو      را فراهم می
اداری ام ری اعماد شوند و دوم ایتکه در تعارض میان توسأع  او صأادی و اج مأاعی و حفأظ     
محیط زیست م اماو اجرایی ب وانتأد بتأا بأه صأ حیت تگخیصأی خأود او ویأت را بأه حفأظ          

ترتیأح ایأ  بأده و بسأ ان علمأی و عملأی در دو حأوزة        یذیر دهتد. بدی های آسیحمااوسیس 
بر ت ویت دوسوی  سازواارهای ح ووی، بأه  تواند افزونح ووی محیط زیست و ب یای طبیعی می

ییگریری از تخریح محیط زیست و ااهش ب یای طبیعی ناشی از آن امک چگمریری اتد تا 
 ای  دو حوزة ح ووی الزم و ملزوم یکدیررند.  آن حد اه شاید ب وان گفت 

گیری از ای  وواعد را در مدیریت بحأران ایجأاد   نظام ح ووی ایران در چتد مورد امکان بهره
ارده است، با ای  حاد شرایط محیط زیس ی نامطلوب اگور و اح ماد وووع مخاطراو طبیعأی  

ای را بأرای  ازواارهای ح ووی ویأژه اتد ای  نظام ح ووی سهای آیتده ایجاب میبیگ ر در ساد
شده مانتأد  های تخریحااهش سریع و واطع تخریح محیط زیست و احیا و بازسازی ااوسیس م

درنأگ بأودن رسأیدگی بأه     افزایش اخ یاراو م اماو محیط زیس ی، تممی  سریع امکانأاو، بأی  
گیری از تحمأل  گمان ضرورو جلومسائل محیط زیس ی و افزایش ضمانت اجراها تدبیر اتد. بی

های ستری  او صادی و اج ماعی ناشی از مخاطراو طبیعی مخ لف و ضرورو حفاظت از هزیته
های امأروز و آیتأده بایأد انریأزة اأافی بأرای نهادهأای حکأوم ی         محیط زیست م علق به نسل

 وری از محیط زیست اگور خلق اتد.متظور حفاظت فبه
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