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 زیست محیط بر وارده خسبرات از نبشی المللی بین هبی مسئولیت ارزیببی
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 چکیده

هحیظ سیست هَضَػی است کِ ػاللِ بزای سبلن ًگِ داضتي آى ٍ بِ ػببرت دیگز حوبیت اس آى در بزابز رفتبرّبی گًَبگَى 

آالیٌذُ کِ دربخص ّطتن اسبسٌبهِ دیَاى بیي الوللی کیفزی ا س آًْب بِ ػٌَاى جزاین سیست هحیغی ًبم بزدُ ضذُ است، اس 

یي تفبٍت کِ در آى ایبم اّویت ٍ ارسش آى هبًٌذ اهزٍس بزای اًسبًْب ضٌبختِ ًطذُ بَد. سهبًی بب ا گذضتِ ّبی دٍر ٍجَد داضتِ

کِ خسبرتی ًبضی اس، آلَدگی ّبی فزاهزسی بِ دٍلت ّب ٍارد هی ضَد، دٍلت ّب بزا ی ضٌبسبیی هسئَلیت ٍ هغبلبِ ی خسبرت 

زراى آلَدگی ّبی فزاهزسی ًیستٌذ بلکِ اضخبظ خػَغی ًیش اهب دٍلت ّب تٌْب هتض؛ ٍ جبزاى آى هی تَاًٌذ البهِ ی دػَا کٌٌذ

اس ایي حبدثِ هتضزر هی ضًَذ. اضخبظ خػَغی هی تَاًٌذ بب تَسل بِ رٍیِ ّبی لضبیی در دادگبُ ّبی هحل ٍلَع خسبرت 

ق ز اس حمَهَضَع هسؤٍلیت ٍ جبزاى خسبرت در حمَق بیي الولل بسیبرکوت فزاهزسی در خَاست جبزاى خسبرت ًوبیٌذ.

، سیزا بسیبری اس فؼبلیت ّبی خغزًبکی کِ هٌجز بِ ایجبد هسؤٍلیت ًبضی اس خسبرت هی ضًَذ، ًسبتب داخلی تَسؼِ یبفتِ است

، یب یک یک لبًَى بیي الوللی اس عزف ثبلث، یب یب بالیبی عبیؼی درگیزی هسلحبًِجذیذ ّستٌذ اگز آسیب ٍاردُ در اثز یک 

یب اگز فؼبلیتی بِ ًفغ « حلی هزبَط تب حذ لببل لبَل ببضذ.ضزایظ ٍ اٍضبع ٍ احَال ه آلَدگی بب تَجِ بِ» ،کَهتیدستَر ح

خغزات فؼبلیتْبی هضز بی پٌبُ است، در حذی ضخػی کِ آسیب دیذُ است غَرت گیزد، بزای ایي ضخع اخیز کِ در همببل 

رٍضي است کِ رٍضْبی جبزاى خسبرت  . البتِ کبهالیت هحمك ًطذُ است، هسؤٍلیب اگز عزف همػز آسیب دیذُ ببضذ ،هؼمَل

سببك در پبرُ ای اس هذکَر ّوگی در ببرُ هحیظ سیست ٍ غذهبت ٍارد بز آى هػذاق ًذارد بِ ػٌَاى هثبل اػبدُ بِ ٍضؼیت 

یک گًَِ گیبّی یب جبًَری کِ هٌمزؼ گزدیذُ است ٍیب اکَسیستوی کِ غذدر غذ تخزیب ضذُ است( غیز هوکي  هَارد )هثال

چٌیي است در هَرد رٍش الذاهبت هتمببل کِ هغبیز بب اّذاف حمَق بیي الولل هحیظ سیست در راستبی دستیببی هی گزدد ٍّو

بِ تَسؼِ پبیذار است، حتی جلب رضبیت سیبى دیذُ ًیش در ایي خػَظ بی هؼٌی بِ ًظز هی رسذ سیزا ّذف اس لبًًَگذار اس 

هحیظ سیست را در  رسذ بتَاى غذهبت ٍ لغوبت ٍارد بزًوی بِ ًظز  خسبرات هؼٌَی است کِ ػوَهبٍضغ ایي رٍش جبزاى 

هی تَاى اس تؼذاد هؼذٍدی اس رٍضْبی جبزاى خسبرت ًظیز پزداخت غزاهت ٍ لغغ ٍ  زُ سیبًْبی هؼٌَی داًست، پس غزفبسه

 چطوگیز تز بِ ًظز هی رسذ. ػذم تکزار ػول هتخلفبًِ بْزُ جست کِ در ایي بیي ًمص پزداخت غزاهت
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