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 الملل بیه حقوق در محیطی زیست خسارت جبران ارزیابی و تحلیل
 

 2سید محسه شیخ االسالمی، 1*مریم رحماوی زاد

 صذرا شیزاس ياحذ آساد داوشگبٌ الملل، بیه حمًق ارشذ وبرشىبسی ممطع داوشجًی 1
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 چکیده

. است جذی َمزاَی ي بیذاری یه ویبسمىذ جُبن المللی، بیه سیستی محیط مسبیل ي مشىالت فًریت ي عظمت بب مًاجٍُ در

 بطًر جُبن رَبزان امزيسٌ امب ویستىذ، جذیذی َبی پذیذٌ المللی، بیه ريابط جُت اس سیستی محیط مًضًعبت گزچٍ

 .اوذ وزدٌ مىتمل شبن سیبسی اصلی دستًروبرَبی بٍ جبوبی ي ای حبشیٍ َبی بخش اس را سیستی محیط مسبئل ای فشایىذٌ

 بب است ممىه اشخبص بىببزایه؛ ببشذ می فعبلیت آن تًلف دستًر یب وزدن مىع پًلی، غزامت پزداخت معمًال خسبرت جبزان

 سیست بیلمس خصًص در تًجٍ لببل وىتٍ امب ایستىذ ببس آلًدگی شذن بزطزف آن وتیجٍ در ي خسبرت خًاست يدر دعًا طزح

 مثبل عىًان بٍ است، ممىه غیز سببك حبل بٍ يضعیت اعبدٌ وٍ وحًی بٍ است خسبرات اس بزخی بًدن جبزان غیزلببل محیطی

 وٍ پبیذار آلی َبی آالیىذٌ وظیز خطزوبن َبی فزآيردٌ اوسبوی جبمعٍ بحث يدر جبوًری یب گیبَی گًوٍ یه اومزاض خصًص در

 لببل غیز پیبمذَبی ي شًوذ می مىتمل غذایی َبی سوجیزٌ مختلف طبمبت بٍ راحتی بٍ ي مبوذٌ ببلی حیبت چزخٍ در لزوُب

 است، درمبن اس بُتز پیشگیزی َمیشٍ سیست محیط خصًص در ولی بطًر .است سزطبن بزيس آوُب مُمتزیه وٍ داروذ جبزاوی

 میشان اس حذيدی تب تًان می شًد ستفبدٌا بذرستی حمًلی مًثز ابشار یه عىًان بٍ ديلتُب المللی بیه مسؤيلیت اس اگز امب

 المللی بیه وىًاوسیًن یه لًگبوً ای مىطمٍ وىًاوسیًن اس گیزی بُزٌ بب اگز بخصًص .وبست سیست محیط بز ياردٌ خسبرات

 وٍ است ريشه البتٍ دَذ، لزار تبویذ مًرد را سیست محیط خصًص در المللی بیه مسؤيلیت اختصبضصی بطًر ي اوحصبرا

 اس ای پبرٌ در متأسفبوٍ وٍ ای مسألٍ است، المللی بیه جبوبٍ َمٍ َمىبریُبی ویبسمىذ خصًص ایه در مًفمیت بٍ دستیببی

 خسبرت جبزان بٍ التشام امزيسٌ .شًد می اوگبردٌ وبدیذٌ مىبفعشبن افتبدن مخبطزٌ بٍ سبب بٍ وشًرَب بزخی سًی اس مًارد

 سیست محیط اس حفبظت ي حمبیت جُت در مبىبیی اصًل عىًان بٍ لی،المل بیه مسئًلیت عبم لًاعذ اسبس بز سیست محیطی

 َبی فعبلیت بیه معلًلی ي علی رابطٍ محیطی، سیست خسبرات فزد بٍ مىحصز خصًصیبت گزچٍ. است شذٌ يالع شىبسبیی مًرد

 سیست خسبرات جبزان آوُب ارسیببی بٍ مزبًط مشىالت َمچىیه ي خسبرات بزيس ي مبذا فبصلٍ ياردٌ، خسبرات ي خسبرات مىشب

 بزرسی بٍ حبضز ممبلٍ راستب، ایه در. است وزدٌ متفبيت الملل بیه حمًق حًسَُبی دیگز در خسبرات جبزان بب را محیطی

 .پزداسد می الملل بیه حمًق مىببع اسبس بز محیطی سیست خسبرات جبزان
 

 .المللی بیه سبسمبن الملل، یهب حمًق محیط، سیست المللی، بیه مسؤيلیت خسبرت، جبزانهاي كلیدي:  واژه

 



 فمٍ ي حمًق سیبسی، علًم مطبلعبت

 50-65، صفحبت 1337 بُبر، 1/1، شمبرٌ 4ديرٌ 

 

 


