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 اصل منع استفاده زیانبار از سرزمین و مقابله با خسارات زیست محیطی ریزگردها 

 با تاکید بر مسئولیت اخالقی کشورها ر حقوق بین المللد
 

 آزاد بخت  دی، دکتر فر *یدکتر محمد جواد جعفر ،یمحمد امکیس

 اه، کرمانشاه، ایران واحد کرمانش آزاد اسالمی،روه حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه گ
 ( 1399/ 3/9، تاریخ پذیرش :1399/ 2/7تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

عبارتست از محیطی که فرآیند حیات را فراگرفته است و   1محیط زیست
ا و 2با آن برهم کنن  اارا  محنیط زیسنت از عبی نتا ع امنا ا سنا ی

تشکیل شده و کنل فضاهایی که با فکر و است ا سان ساخته شده ا د ا 
مجن عنه کنره را فنرا منی گینرا  هن،ننییا محنیط زیسنت از    زیست

م ع ااتا مناباا ع امل عا ندار و ییرعا ندار و شنرایط هنناهنهی کنه 
پیرام ن هر م ع ا ز نده وعن ا اارا و اسنتنرار ز ندگی و حینات بندان 

(  یکنی از حن زه هناک فکنرک کنه ار 1وابسته استا تشکیل می ش ا)
فلسفها الهیات و چال  هاک زیست محیطی   میان  ت ا ستهاوران م اصر  
است که به عن ان   3ند اخالق زیست محیطیکرقرار  بتباط  ز دگی بشر ار

 (  2محس ب می ش ا) 4شاخه اک از اخالق کاربراک
 
 
 
 

 
اخالق زیست محیطی به الیل ضنرورت هناک اوران م اصنر و پن  از 

د آمند و ار آن بنراک ت س ه تکن ل ژک پدی و  گسترش ز دگی شهر شینی
یی بحنران حل مسائل  اشی از بحران هاک زیست محیطی که خطیر تر

 (  5-3کن  ی عهان است چاره ع یی می ش ا )
ااراک خصیصنه با ت عه به اینکه برخی بحنران هناک زیسنت محیطنی 

 بنه مسنهله فرامیلنیا  یطنیحزیسنت م اخنالق  امنروزه    اهستند  فرامرزک
زیسنتا حفاظنت از محیط  (4)ده اسنتالنللی تبندیل شنمرزک و بییفرا

و اخالق زیست   آیدالنللی به شنار میبیی  ار ح زهح زه ک  سبتًا   ینی  
ات بیی النللنی با وضا مقررمی بایست  محیطی اب ااک عها ی یافته که  

   گیرام را حنایت قرار 
 
 
 
 

 چکیده

 زینان یینر اسنتفااه »اصل اعالمیه 21 اصل باشد  به م عب  ریزگراها یا گرا و یبار یکی از مهم تریی اشکال آل اگی هاک ع ک میزمینه:  
 شنده ا جام هاک ف الیت تا اهند ترتیبی هستند مسئ ل النللا بیی حق ق اص ل و متحد  ملل  سازمان  منش ر  عبق  بر  هاا  سرزمیی«اولت  از  بار
 بننابرایی ارج از صالحیت ملی آن ها  هنراا  خآ ها م عب وروا زیان به محیط زیست سایر کش رها یا مناعق    ظارت  یا  صالحیت  کحیطه  ار

النلل بنا النلل  بیی حق ق ار ریزگراها محیطی زیست خسارات با مقابله و سرزمیی از زیا بار استفااه منا اصل  بررسی  تحقیق  ایی  اصلی  هدف
   ب ا کش رها  یاخالق تیبر مسئ ل دیتاک

وظایف یک کش ر بن اه و  یازمنند  فراتر از قابله با خسارات زیست محیطی آنمو  بحران ریزگراها کنترل و مدیریتبی شک  : نتیجه گیری
عالوه بنر ت عنه بنه اهنینت  ریزگراهامبارزه با پدیده براک ایی زمینه است     النللی ارالنللی و هنکارک  هااهاک بییگیرک ساختار بیی  شکل

النللنی تق یت هنکنارک بیی ها به یاز است اولتمحیطی ا هاک زیستبحراناخالق زیست محیطی و تاکید بر مسئ لیت اولت ها ار رابطه با 
هنا و ی و اسنتفااه از ظرفیتزاین یکدیهر ار راستاک تثبیت شی هناک روان و مبنارزه بنا بیابنان  النللی بااک و بییبراک ایجاا هنهرایی منطقه
 النلل و اص ل اخالقنی آن هنا نندبه کارگیرک حق ق بییه ایی هدفا ببراک استیابی     بپرااز دمقابله با ریزگراها    اعتبارات عها ی ار راستاک

زیسنت ایهنر یطصندمه بنه مح هنج ارک و هنکارک و اصل مسئ لیت کشن رها ار قبنال اصل استفااه ییر زیا بار از سرزمیی و اص ل حسی
کنارایی نند ت ا فرامرزک به محیط زیستا می تاخسار فرامرزک و اصل اعالع رسا ی ف رک و به م قا ار م را  کش رها ار زمینه آل اگی هاک

  الزم را ااشته باشند
 

 استفااه زیا بار از سرزمییا محیط زیستا ریزگراهاا  مسئ لیت بیی النللیا مسئ لیت اخالقی  :گانکلیدواژ
 

 drjafari.mj@gmail.com  یسندۀ مسئ ل:  شا ی الکترو یکی:  
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عهت پاسخه یی به مسایل   النللحق ق بییبراک استیابی به ایی مهما  
ن و حل حق قی آ هناا اقندام بنه وضنا ت زیست محیطی عهاو مشکال

اک ار حقن ق امرا باعن  پیندای  شناخه  ق اعد و مقرراتی کراه که ایی
زیست شده که یکی از عدیدتریی النلل محیطالنلل به  ام حق ق بییبیی

   (5) باشدمی 5النللبیی هاک حق قشاخه
یا هنان گرا و یبنار  6اهارهاک فرامرزک پدیده ریزگیکی از ا  اع آل اگی

ش ا  اک به قاره ایهر منتقل میقاره  اک و ب ضاً ازاستا که عندتاً منطقه
امنروزه  باشد هاا فرسای  زمیی می فانعاز ع امل اصلی ایجاا اینه  ه  

عدم ت عه بنه مباحن  زیسنت  ار پی استفااه بی رویه از منابا عبی ی و
ار قالب مفه م ت سن ه رفت شصحیح پی محیطی و عدم رعایت اله هاک

اعراف به شدت م را صدمه واقا شده است  یکنی   زیستا محیط7پایدار
ش اا می سازگان یک منطقهعبی ی که باع  شکننده شدن ب م از ع امل

هناک شنی و  فانع  است  بیابان زایی عامل اصنلی  8مبح  بیابان زایی
گیاهی و تغییر  ش  پبیی رفتی  آیدا چرا که با ازگرا و یبار به شنار می

روا و ایی یبارهاک آل اه ریزگراها از بیی می آب وه اا ع امل  ههدار ده
 هاک اخیر شناهد بنروز  ار سال(6)ش ابه راحتی وارا قلنرو کش رها می

اچنار  هایی از ایی عن  ب اهایم کنه حتنی اااره ینک کشن ر را فانع
اک به منطقه منطقه  از  عندتاًا د  ایی   ع آل اگی که  اختالل عدک  ن اه

هناک فرامنرزک عبقنه بنندک آل اگی ش  دا تحت عن انایهر منتقل می
 و فرامنرزک هناک از راه اورزمنره آل اگی  پدیده گرا و یبار ار  ش  د می

از و  مسئ لیت اار د    آناولت ها اخالقا  سبت به    که  ش ابندک میعبقه
من را ت عنه یست  زمحیط  النللعنله م ض عاتی است که ار حق ق بیی

: آب و ه اا م اا به ع ر کلی  می ت ان چنیی گفت که    قرار گرفته است
 نایند  کش ر به قلنرو ایهر منتقل می آل اه خطر اک را از یک منطقه یا

مبننارزه بننا ایننی آلنن اگی سنن ی ار اسننتفااه از تنننام  حق قنندا ان بننراک
 ی  اشیطهاک زیست محیبحرانالنلل براک حل  حق ق بیی  هاکظرفیت

   (7)ا داز ایی امر ااشته
اصل مننا اسنتفااه با ت عه به آ ،ه گفته شد ایی مقاله با هدف ت عه به 

زیا بار از سرزمیی و را ه هاک مقابله با خسارات زیست محیطی ریزگراها 
ار   ا جام شدکش رها  9ار حق ق بیی النلل با تاکید بر مسئ لیت اخالقی

پرسن  هناک مت نداک مطنر     ضن عم بررسی و تحلیل اینی  راستاک  
سبب ینناک م ضن ع از زوایناک گ  ناگ ن  ش ا که از ع ا ب مختلفمی

گنراا  سن االتی هن،ن نه چنه م اهنداتی ار سنطح  ظرک و عنلی می
 براک مبارزه با اینه  ه مخاعرات تدویی شده اسنتا مسن لیت  النللیبیی

اینکنها  هایتناً ها چه  ه است و گیکش رها ار قبال اینه  ه آل ااخالقی  
ار   اارا  بننابرایی  اک بیی ریزگراها و مقنررات حقن قی وعن اچه رابطه

تر  سنبت بنه عنیق ها و ارکیبه منظ ر پاسخه یی به ایی پرس   ااامه
النللنی و مسنئ لیت کشن رها ار بیی  ایی م ض ع به بررسی اسناا مرتبط

  پرااخته شده استراهکارها براک حل ایی مشکل  قبال کنترل و
 

 و تقسیم بندی آن در جهانریزگردها تعریف 

 اهاک مختلفی به خن ا گرفتنه اسنتایی پدیده ار کش رهاک مختلف  ام
ینا بااهناک م سننیا ار افریقنا و   Haboobمثالً ار شنال شرق هند  

ینا شنبح و ار ب ضنی منناعق  Phantomکش ر هاک عربنی بنه  نام 
Devil (8به م ناک ای   امیده می ش  د  )  

هاک مختلفی استه بنندک هاک  اشی از فرسای  بااک را به شی هنع فا
بندک بر اساس   ع ذرات گرا و یبار ها تقسیمکننده یکی ازایی روشمی

 :(8)ش  دبندک میها به او استه تقسیماست که بر ایی اساس ع فان

 اکهاک ماسهع فان (1
 گرا و یبارهاک ع فان (2

میلی متر اسنت ار حنالی کنه   1تا    6/0ماسها ذرات خاکی با ا دازه قطر  
ش ا  ولنی عننالً میلینتر گفته می 6/0به ذرات ک چکتر از    10گرا و یبار

ت ا نند بنه میلینتر قطنر اار ند منی 1/0فقط ذرات گرا و یبارک که زیر 
بار را ایجاا مدت ع ال ی م لق ار ه ا قرار گرفته و ع فان هاک گرا و ی

ش  د اک باع  کاه  اید میاسهم هاک  کنند  گرچه شکل گیرک ع فان
ا د فقط ار مجناورت سنطح ترک تشکیل یافتهولی چ ن از ذرات ارشت

-ش  د  ولی ع فنانزمیی حرکت کراه و وارا عبقات باالتر اتنسفر  نی
 ی را هاک ع الت ا ند تا ارتفاعات باال رفته و مسافتهاک گرا و یبار می

ت ا ند چندیی قناره را تی میحبه ع رک که    یز ار سطح زمیی عی کنند
فریقا منبا گرا و یبنار بنراک آ  مثالً شنال  (9)تحت تهثیر خ ا قرار اهند

رس ب ار عن ب اروپاست یا گرا و یبار چنیی ار اقینا  س آرام رسن ب 
ع فنان هناک هناک ربنا الخنالی ار عربسنتان  لی که تپهاار ح   کندمی

اک است و ایجاا ها ماسههار تیجه پ ش  ایی تپ  اکننداک ت لید میماسه
   کندگرا و یبار  نی

 در جهان ریزگردها خطر محیطی −
هاک اخیر ار مناعق خشک و  ینه خشک عهان که از مینا هیی ار سال

گرا و یبار از اهنینت ریزگراها و  ک  بارش کنی برخ راار هستند  پدیده
 ک  هنران کنننده تبندیل شندهباالیی برخ راار گرایده و به یک مسنئله

هاک گنرا و یبنار بنر روک تغیینر بدلیل تهثیرات مهنی که ع فاناست   
 10باشد)ها امرک ضرورک میگذار دا بررسی ایی پدیدهشرایط اقلینی می

گرا و یبار منکی است براک روزهاک مت الی ار عن  منطقنه بنه    (11و  
بارک را ایجاا  ناید  ار ایی حالنت ق باقی ما ده و اثرات زیانص رت م ل

محیطی و بهداشتیا ف الیت روزمره ا سا یا هاک زیستوه بر آل اگیالع
ش ا  ایجاا و حنل و  قل و ف الیت بسیارک از صنایا با مشکل م اعه می

هاک گرا و یبار به سه عامل فراهم ب ان خاکا سرعت باا ت س ه ت فان
 (  12ایدارک ه ا بستهی اارا)و  اپ

هناک ت ان بنه زوال گ  نهمی  دهیایی پد  محیطیاز عنله خسارات زیست
گیاهی و عا  رکا تخریب زیستهاه حیات وح  و کاه  کیفیت اراضی 

اشاره  ن ا  شنایان   و خشکسالی  و مراتاا کاه  تن ع و فرسای  خاک
-که به عن ان اثرات اقتصااک و زیسنتهایی  گ یهذکر است بسیارک از  
ار    باشنندمنی  هاک اعتناعی  ینزش  دا ااراک عنبهمحیطی شناخته می

هاک اخیر ار میان ح ااث و بالیاک عبی نی کنه ع امنا ا سنا ی را اهه
سنایر تحت تهثیر قراراااه استا فراوا نی و شندت خشکسنالی بنی  از 
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بتندری  و ار ینک  ریزگراهنا(   13ع ارض و بالیاک عبی ی ب اه اسنت)
منکی چ ن خشکسالی  اوره زما ی  سبتاً ع ال ی عنل کراه و اثرات آن

ند سال و با تهخیر بیشترک  سبت به سایر ح ااث عبی نی پ  از چ  تاس
ظاهر ش ا و از آن عا که ت ییی زمان اقینق آن کنار مشنکلی اسنت تنا 

اا ند  ایی ارحنالی اسنت کنه ا یک پدیده و بلیه خز ده میحدواک آن ر
تنر هسنتندا مربن ط بنه تر و  امحسن سکه وسیا  آناثرات ییرمستقیم  

هن، ن افزای  قیننت محصن الت کشناورزک و )هاک اقتصااک  آسیب
هاک کم بهرها افزای  هزینه تنهمیی آب و وام اامیا افزای  تقاضا براک

عتناعی) کناه  سنطح بهداشنت و بنروز کاه  ت لید م اا یذایی( و ا
مشکالت س ء تغذیها افزای  تضااهاک سیاسیا کاه  کیفیت ز دگیا 

راه بنر بطنی عام نه اهاک مینان فضنایی( وگیرک مهاعرتفقر و شدت
تن ان هاک آن به سختی میش ا که به علت ماهیت و ویژگیا سا ی می
 ( 14ها را تشخیص ااا)کنیت آن

ا تغیینرات فزایننده آب و 2007بر اساس گزارش سازمان ملنل ار سنال 
باعن  افنزای  ریزگراهنا و  هناک ا سنا یف الیت  از  منت ه اک عها ی  

تغیینرات آب و  ارش آمنده اسنت کنهزاست  ار ایی گن  بیابان زایی شده
هاک ا سا ی  ه تنها منجر به افزای  اماک عها ی ه ایی منت  از ف الیت

-باع  باالتر آمدن سطح آب اریاهاا ذوب شدن سریا یخ  ش اا بلکهمی
-هاک قطبیا تغییرات ار اله ک عریان بااها و م اراک از ایی است می

هنا از قبینل دگی ا سنان نش ا  ایی تغییرات هن،نیی ع امل اساسنی ز
 (   15اهد)استرسی به آبا یذا و سالمت را  یز تحت تهثیر قرار می

  جهاندر ریزگردها مراکز تولید  −
بار ندگی و امنا اولنیی فاکت رهناک مهنم ارزینابی آب و هن ا ار عهننان 

 11ش  د که  ق  زیااک ار ت س ه و گسترش پ ش  گیاهیمحس ب می
ی  رع بت و افنزای  امنا باعن  افنزا  یک منطقه اار د  کاه  میزان

تبخیننر و ت ننرق و ایجنناا خشننکیا کنناه  پ شنن  گینناهی و کنناه  
شن ا  ار  تیجنه خناک ار اثنر وزش بااهناک چسبندگی ذرات خاک می

و پدیده ریزگراها  شدید به حرکت ار آمده و هنراه با آن عابجا می ش ا
به الینل  هاک اخیرخشکسالی که ار سال بنابرایی وق ع شهل می گیرا 

ت ا د  ق  زیااک ار شدت گرفتها می زاییپدیده بیابانغییرات اقلینی و ت
 شد  افزای  ایی پدیده ااشته با

اثبات علت وق ع ایی پدیده به سه لت امکان پذیر  یست و  یازمند البته  
هاک آمارک عاما و ع ال ی مدت پارامترهاک ع ک می باشدا هر بررسی

ح زمیی و افزای  یلظنت گازهناک گلخا نه طچند رو د افزای  اماک س
-بارها تقریباً قط نی منیاک و  یز رو د رو به رشد ت لید ذرات م لق و ی

وق ع بیابان زایی و تخریب پ ش  هاک گیاهی و استفااه بی  از ا  اشدب
ا نندازه و  امناسننب از زمننیی هنناک کشنناورزک و ار  تیجننه تضنن یف 

رشد عن یت بشنر شندت  حاصلخیزک و اوام خاک که ار  تیجه افزای 
یافته است باع  شکل گیرک و گسترش بیابان ها و افنزای  فرسنای  

سنت رفنتی خناک هناک سنطح االرضنی و بااک و ار  تیجه باع  از ا
ار حقیقنت منی تن ان    افزای  وق ع ع فان هاک گرا و یبار می شن ا

بیابان ها و اریاچه هاک خشک شده را که به علت تغییرات اقلیننی بنه 
  ا د از مراکز ت لیند گنرا و یبنار اا سنتهاک ک چک تبدیل شده  نبیابا

م ن الً ار منناعق خشنک عهنان قنرار بنابرایی مراکز ت لید گرا و یبار  
میلینتنر  250تنا  200اار د    ایی مناعق ااراک بار دگی ساال ه کنتر از 

( 16ب اه که به لحاظ ت پ گرافی ار مناعق پست عهان واقا می باشند )
-اشت ها  سبت به ک هستان ها و ار بیابان ها یا حاشیه  پدیده ار   ایی

(  مطال نات اخینر 17 )افتدر اتفاق میک آ ها  سبت به سایر مناعق بیشت
 شان اااه که بیابان صحرا)ار شنال یرب افریقا(  ق  زیااک ار ت لیند 
گرا و یبار عها ی  سبت به سایر مناعق مثل خاورمیا ه ا عنن ب ینرب 

مرکز استرالیا و افریقاک عن بی اارا  ارزیابی می ش ا کنه ا تشنار   آسیا ا
تی ار سال است و ایی میزان  3000تا    1000گرا و یبار عها ی  زایک  

تی ار سال می باشند ی ننی حندوا  1000تا  500ار بیابان صحرا حدوا 
بزرگتریی منبا گرا و یبار ب ند از  ا صف گرا و یبار ت لید شده ار عهان

از اهنینت  فتهیصحرا ار کش ر چیی است و س میی منطقه فرور بیابان
ارصد از ا تشنار  18تا   6ت لید    زیااک برخ راار است که به تنهایی عامل

 ( 18)گرا و یبار عها ی است  

 ایران منشاءریزگردها در −

هناک کش ر ایران  یز به الیل هنج ار ب ان با بخن  وسنی ی از پهننه 
بنا مسناحتی   ایران   ااراقرار    ریزگراها  پدیده  بیابا ی تحت آثار  امطل ب

ارعه شننالی  40تا  25میلی ن هکتارا ار عرض عغرافیایی  164بی  از 
واقا شده است کنه ار  ن ار خشنک ینا بیابنا ی کنره زمنیی قنرار اارا  

ا فشنار زیناا مجناور اینرانامل م ثر ار خشکی آب و ه اک  مهنتریی ع
هناک ه که   احی پاییی تر از عرضزحاره اک است  ب د از آن بااهاک آلی

اهند و ار ارعه شنالی کش ر را تحت تاثیر قرار می  35تا    30عغرافیایی  
    (19)  خشکی   احی مرکزک و عن بی کش ر م ثر د

 شندن خشک حال ار هاکباتالق و هاک یر ریزگرا اصلی منشه  ایرانا  ار
  آیندمی انرای به شنال باا عریق  از  آن  هاکشی  و  خاک  که  است  عراق
 شنکل خاورمیا نه یربنی شننال  از  و  وزامی  شهری ر  تا  خرااا  از  باا  ایی
 و عنراق هناکبیابان بنه قیفنی ما ند ترکیه هاکک ه  از  گذر  با  و  گیرامی

 آزاا  هناکآب  سطح  به  رسیدن  و  فارس  خلی   تا  و  ش امی  سرازیر  س ریه
 کمشنتر  عن ر  بنه  عربسنتان  و  عنراق  اینرانا  کشن ر  سه   روامی  پی 
 خاصی فصل ار اراضی تنام  و  کرا دامی  تهمیی  را  اراضی  ایی  هاکهزینه

 کنه اسنت  فتنی چسنبنده فرآوراه   عی مالچ  شدمی پاشیمالچ  سال  از
  شن امی عسنته س ا آن از بیابا ی مناعق ار روان هاکشی  تثبیت  براک
 هناکت فان  افنزای    تیجنه  ار  و  کارا  ایی  فرام شی  م عب  عراق  عنگ
  (20)  شد ایران هنه ار تقریباً سرا جام و ایرانا یرب خ زستانا ار یبار

هنا و مراتنا کشن ر که ت سط سازمان عنهنل  1377بر اساس آمار سال  
از وس ت کش ر ار قلنرو اقلیم خشک   ارصد  61حدوا  منتشر شده است  

 34ارصد از وسن ت کشن ر ی ننی م ناال   25/7خشک قرار اارا     فراو  
بیابنان   و اراضی بیابا ی و شی زار و ک یرک اسنترمیلی ن هکتار ار قلن

میلی ن هکتار از اراضی مرکزا عن ب و   47هاک ایران وس تی  زایک به  
میلی ن هکتنار  90شرق کش ر را به خ ا اختصاص اااه است  از مجن ع 

میلی ن هکتار آن را مراتا بیابا ی تشنکیل  16ار کش را   از اراضی مرت ی
اار ند و بنه عنن ان  ض فرسای  بنااک قنرارراهند که سخت ار م می

  از مجن ع مساحت مناعق ک یرک ش  دهاک بحرا ی محس ب میکا  ن
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میلی ن هکتار آن تحت تاثیر فرسای  بااک قرار اارا کنه ار  19/8ایران  
آن هنه ساله به تهسیسات ا سا ی خسارت وارا میلی ن هکتار    6/5حدوا  

بنه  اهند کنهینران  شنان منی اهناک خشکسنالی (  ویژگی21کنند)می
ار امان  ب اه و بنه ریزگراها  پدیده    ا ازع رکلی قسنت اعظنی از کش ر

 نایند  سبت م ق یت عبی ی خ ا اثرهاک ایی پدیده مخرب را تجربه می
کنزک کشن ر بنه علنت هناک عنن بیا شنرقی و مرو به خص ص بخ 

راار    سا ات زیاا ار مقاایر بار ندگیا از آسنیب پنذیرک بیشنترک برخن
  هستند

 

 در راستای تولید ریزگردها  بین المللی اسناد و مقررات
بسنیار  ار اواسط قنرن بیسنتم ار پرتن  قضنیه  12مساله آل اگی فرامرزک

متحده آمریکا  نن ا  هاک کا ااا و ایاالتم روف تریل اسنلتر میان اولت
 حها آ هم  ه ار سطکشید تا اولت یافت  ب د از ایی قضیه  یم قرن ع ل

اک بننراک مبننارزه بنا آثننار خطر نناک منطقنه النللنی بلکننه ار سننطحبیی
هاک اسنکا دیناوک  خسنتیی کن ا سنی ن اریاچنه  هاک اسیدک بنرباران

 تحندهحفاظت از ه اک پناک را بنا حضن ر کا نااا و ایناالت م   اکمنطقه
چنارچ بی کنه بنه  تص یب  نایند  ایی کن ا سی ن  1973آمریکا ار سال  

ار مهننار هننا تننریی مصنناایق م فقیننت اولتهمم   بننه خنن ا یکننی از
النللنی اسنت کنه سنند بیی آیندا  خسنتییهاک ه ا به شنار میآل اگی

النللنی )ار چنارچ ب ه ا ار زمیننه بیی  م ض ع مبارزه حق قی با آل اگی
کشیده و استاوراهاک مشنخص و مثبتنی بنه بنار   به  ظم  اک( رامنطقه

 هاک کنه )چنه ار سنطح امنهآوراه است  اگرچنه م اهندات ینا م افقت
هن ا ار برابنر  النللی( ار راستاک حفاظت ازاک و چه ار سطح بییمنطقه

هاک آ ها بیشنتر ار رابطنه بنا و پروتکل  ا داآل اگی فرامرزک من قد شده
 هاک ا سان ب اه استا امنا بنایا  اشی از ف الیت  ا سان ساز  هاکآل اگی

من اراک  13هاینی  ن ع آالینندهات عه به ویژگی فرامرزک و سیال بن ان 
تن ان تحنت  ینز می هاک گرا و یبار راهاک شی یا ت فانهن، ن ت فان

تن ان اگرچه به هیچ وعه  نی  .ها عبقه بندک  ن ال اک ایی   ع آل اگی
هاک وک ار شکل گینرک و تشندید پدینده ف الیت ا سان وااعا  ن ا که 

من ارا  ار برخی از[  گرا ویبار  دا بلکه بررسی فراینا دتاثیر  بی  گرا ویبار

عبی ی به وع ا آور نده   اهد که ار کنار ع امل شان می  ]از عنله ایران
ساز و مصن عی ار بنروز اینی پدینده  ت اه گرا و یبارا فاکت رهاک ا سان

  ( 22)  تدوام ع ال ی آن اخیل هستند یز و پایدارک ومخاعره آم 
براک مبنارزه بنا د  ملل متح  نا سازمابنابرایی ار سطح حق ق بیی النلل  

خطر آل اگی هاک فرامرزک )چه به شکل عبی نی و چنه سناخته اسنت 
کن ا سی ن هاک مت داک را به تصن یب بشر( و حفاظت از محیط زیست  

 :(23)که از مهم تریی آ ها می ت ان به م ارا زیر اشاره کرا رسا ده

نن ان عالنللی به وینژه بنه  ن ا سی ن تاالبهاک ااراک اهنیت بییک −

کش رهاک عرف را مت هد میسازا از  ) 1971اه پر دگان آبی )زیسته
هنه تاالبهاک خ ا مسئ ال ه استفااه کنند  ایی کن ا سی ن به وسنیله 

 .ی  سک  ایجاا شد

کن ا سی ن آل اگی هن اک فرامنرزک اور بنرا )کن ا سنی ن بناران  −
 و پروتکلهاک آنا که مذاکرات مرب ط بنه آن تحنت(  1979اسیدک( )

ی ن اقتصااک سازمان ملل براک اروپا ا جام شدا کنترل  ظارت کنیس
و کاه  آل اگی ه ا ار اروپا و آمریکاک شننالی را پیشنبینی کنراه 

 .است

شن رهاک ( ک  1992کن ا سی ن چارچ ب ارباره تغیینر آب و هن ا ) −
عرف را مت هد میسازا ا تشار گازهناک گلخا هناک را کناه  اهنندا 

مشنکالت عن ک مرب عنه   شندن عهنان و  گازهایی که باع  گنرم
واکنن  (  1997میش  د  پروتکل کی ت  مرب ط به اینی کن ا سنی ن )

راا با فراخ ان کش رهاک صن تی براک   النللی به تغییرات اقلینی  بیی
آور حق قی مرب ط به ا تشار گازهاک گلخا هناک   تحقق هدفهاک الزام

هن،ننیی   اتق یت میکند  اینی پروتکنل  2008-2012ار ع ل اوره  
آورا که تا حندک ا  طناف پنذیرک را ار   ساز و کار به وع ا می  چند

ایی زمینه میسر میسازا که کش رهاک صن تی چه  ه ا تشار گازهاک 

  .کنند گیرک می اهند و ا دازه گلخا هاک خ ا را کاه  می

النللی مبارزه با بیابنان زاینی ار کشن رهاک اچنار   کن ا سی ن بیی −
میک شند ( 1994)به ویژه ار آفریقنا ابان زایییبخشکسالی شدید و یا 

زاینی  النللی براک اقدام ار زمیننه مبنارزه بنا بیابنان از هنکارک بیی

 .حنایت و ع ارض خشکسالی را کاه  اهد

اربنناره آلنن اگی فرامننرزک  اشننی از اوا  ASEAN ت افقنامننه −
 کننده  اشنی ازآتن   براک پیشهیرک از تکرارا تشاراوا خفه  (2002)

عنن ب شنرقی آسنیا را  1998و 1997ل وضا شد که ار هنس زک ع
گرفتار کرا  کش رهاک عرف به  ظارتا ارزیابیا پیشهیرکا آمنااگیا 

س زک عنهل و آل اگی  اشنی  امکان واکن  اضطرارک ملی به آت 

و ا تشار اوا آ ها  س زیها آت  .از اواا و به ارائه کنکا مت هد شد د

 .می اهندبسیار خطر اک قرار   کرا ار م رض خطر آل اگی ع افراا  
کن ا سی ن مبارزه با بیابان زایی به شکل مستقیم با مساله ریزگراهنا 

 ار ارتباط است که ار ااامه به آن پرااخته شده است  

بیابان • در جهت کنترر    زاییکنوانسیون مبارزه با 

 ریزگردها
 نن انعبنه  شنیرییازایی ب د از او چال  تغییر اقلیم و کنب ا آب بیابان

یکنم بنه حسناب  س میی چال  مهم عام ه عهنا ی ار قنرن بیسنت و
هناک شندید اواخنر اهنه قحطی  و  15هاآید  به ا بال بروز خشکسالیمی

ایی م ض ع به عن ان یک م ضل عهنا ی و  آفریقاا 1970و اوایل   1960
صدها میلی ن ا سنان بنه خصن ص ار کشن رهاک ت سن ه   ارا مشترک

متحد  مجنا عن می سازمان ملل  ی مطر  شد ولالنلح بییار سط   یافته
را بنراک علنب  اولیی قط نامنه رسننی 1974را بر آن ااشت تا ار سال  

آن تص یب کنند  مت اقنب  زایی و مقابله باافکار عن می به بحران بیابان
بالفاصله اقدامات وسی ی (  UNEP)  زیست ملل متحدآنا بر امه محیط
تیی و اروپا آیاز کرا که شامل آمریکاک ال ایاا آفریقاآس  کرا ار چهار قاره

حفاظنت آب   هاکزایی و عر هاک مهار بیابانعر  و اعراک بر امه  تهیه
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هناک ب ندک ار سنال ارزیابی .و خاک با کنک کش رهاک پیشرفته باشد
هاک ا جام شنده از عرینق سنازمان پیهیرک  شان ااا که با وع ا  1991

زایی و سنینارها انح ه مقابله با بیاب هاک آم زش  کارگاه  ملل و برگزارک
ا UNEPالنللی از عرینق  اک و بییعلسات مختلف به ص رت منطقه  و

 بن اه اسنت  از ایننروا   ایی اقدامات متناسب با  یازهاک عام نه عهنا ی
ا فصنل 21کنفنرا  ا اسنت ر کنار  ارکنفرا   ری ا ار قط نامنه پاینا ی

د خ اسنته ز سازمان ملل متحنااختصاص یافته و    یزایاوازاهم به بیابان
 ایی م ض ع به عن ان م ضل عها ی برخ را عدک بنه عننل  شده که با

هفتم مجننا  آید  ار هنیی ارتباط سازمان ملل متحد ار اعالس چهل و
رسا د که ار آن تشنکیل  را به تص یب  719/47عن میا قط نامه شناره  

پیننان   یمنذاکرات بنراک تندوی  الندول  اک به  نام »کنیتنه بنییکنیته
زایی و مقابله بنا اثنرات خشکسنالی« ار بیابان  عها ی مهار  )کن ا سی ن(

ویژه ار بنها زایی و خشکی م اعه هسنتندکش رهایی که با مشکل بیابان
متی آن  بینی شده ب ا که سرا جامو  هایتاً تدویی کن ا سی ن پی   آفریقا
عنرف  زشنده و ا  هنایی 1373خنرااا    28مطابق با    1994ژوئی    17ار  
زایی« عها ی مبارزه با بیابنان  مان ملل متحد ایی روز به عن ان »روزساز
کن ا سی ن »کن ا سی ن سنازمان ملنل      ام کامل ایی(24)گذارک شد ام

ار کش رهایی که به ع رعدک با خشکسالی و یا   زااییمتحد براک بیابان
  باشد آفریقا« می  به ویژه ار -باشند م اعه می زاییبیابان

 زایی و خشکسالی از عرینق ارتباعنات متقابنل خن ا بنابیابان  از آ جاکه
 هنناکمسننایل مهننم اعتننناعی ما ننند فقننرا بهداشننت و ایجنناا بحران

ت سن ه پایندار  هاک فصلی و ااینیا بر روکمحیطی هنا ند ت فانزیست
ار من را اعالمیه رین  کنه  گذارا و با ت عه به اصل اوماثر  امطل ب می

هاا برعبق منش ر ملل متحند « اولتاارات س ه بیان می  وزیست  محیط
 النللا  سبت به اقدام براک استحصال منابا خن ا اربیی  و اص ل حق ق
حاکنیت اار د  اک خ ا حقهاک زیست محیطی و ت س هراستاک سیاست

هناک ااخنل ار کنه ف الیت و هن،نیی مس ولیت اار د تا اعنینان یابنند
زیست سایر اول و خسارت به محیط  ل آ ها سببر زه قضایی و یا کنتح

 النللیمحدواه ح زه قضایی ملی آ ها  هراا«ا عام ه بیی  مناعق خارج از
چشننهیر افنزای   اک از رو ندرا برآن ااشت تا با تص یب چنیی م اهده

خ ا را ار عهت بهب ا شرایط   زایی عل گیرک  نایند و عنده تالشبیابان
مبذول  نایند  هدف اصلی ایی کن ا سنی ن   دیدپرهاک ارگیر با ایی  کش 

 ویژهزایی و کاه  اثرات خشکسالی بر کشن رها بنهبیابان پیکار با پدیده
ار بند )ب(  کش رهاک آفریقایی است  ار راستاک ایی اهدافا کن ا سی ن

النللی با رو  هنبستهی بیی هاک کن ا سی ن خ استه استاز عرف  3مااه
اک و اکا زیرمنطقهنهی را ار سط   منطقهاهنه  مشارکتا هنکارک وو  

 بهب ا بخشیده و منابا مالیا ا سا یا تشنکیالتی و فننی را ار  النللیبیی
بنر  4)پ( منااه  عایی که ضرورت اارا متنرکز  نایند و هن،نیی ار بند

النللی بیی کش رهاک مبتال به ار بیی  اک واکا منطقههنکارک زیرمنطقه
باشند تاکیند زایی مییست که مرب ط به بیابانزطیمح  هاک حنایتزمینه

هنکارک و  شده است  وع ا ایی عبارت بیا هر  ق  مهم و اساسی اصل
زایی حل م ضنل بیابنان  حسی هنج ارک است که به عقیده کن ا سی ن

النللی کش رهاک عض  قابل حنل بیی اک وتنها از عریق هنکارک منطقه
   (25)باشد  می
محنیط    هم اعالمینه اسنتکهلم اربنارهل  کن ا سی ن ار راستاک اص   یای

است که از عهت فراهم   از کش رهاک پیشرفته خ استه  6زیست ار مااه  
فنناورک ت سنط اینی کشن رها بنه    ن ان منابا مالی و ا تقال اا ن  و

حال ت س ه یا کنتر ت سن ه یافتنه تنالش  کش رهاک ار م رض خطر ار
اص ل  هم و اهم اعالمیه رین  بنر  قن  تبناال   ار  آ جاییکه نایند  از  

من را  رسا ی و مشارکت افنراا  علنی و فناورک و هن،نیی اعالع  اا  
آورکا تحلینل و مباالنه عننا  کن ا سی نا16ت عه واقا شده استا مااه  

بلندمدت مرب عه را بیی اعضا من را ت عنه   مدت واعالعات و آمار ک تاه
و  آورکا تحلیلی اعنینان یابند که عنااعضا بایست  هن،نیی  قرار اااه و

 یازهنناک  مباالننه اعالعننات ع ابهنن ک  یازهنناک ع امننا محلننی و
ع اما محلی ار ایی  گیر دگانا با هدف حل مسایل خاص واینکهتصنیم

بنابرایی اعالعات قابل استرسنیا از   .باشدها مشارکت اار دا میف الیت
ی و کناه  اثنرات خشکسنالی زاایبیابانرابطه با  کلیه منابا عن می ار

 بص رت کاملا آشکار و صنریح ار اسنترس عنن م منرام قنرار  بایستی
   (26)بهیرا

 

تولیرد ، زیسرت  محیط  کشرورها در قبرا اخالقی  مسئولیت  

  استفاده زیانبار از سرزمینو ریزگردها 
مسئ لیت بر یکی از او مبناک خطا یا خطر قرار اارا  اخالق بنیی النلنل 

که اولت ها  سبت به خطا یا خطرک که براک ایهر اول ایجاب می کند 
ایجاا می کنند مسئ لیت پذیر ب اه و  سبت به علن گیرک ینا عبنران آن 
اقدام کنند  مسئ لیت بیی النللی مبتنی بر خطا ت هند مبتننی ب عبنران 

ی است که یک اولت به علت عدم اعراک ت هندات بنیی النللنی خسارت
اک ایهر اارا  و اما مسئ لیت بیی النللنی خ ا ار قبال اولت یا اولت ه

مبتنی بر خطر عبارتست از مسئ لیت اولت ها ار قبال زیان هاک  اشنی 
است اما اخالقا اولت ها از اعنالی که حق ق بیی النلل آن را منا  کراه 

مسئ لند  ار حق ق بیی النلل سننتی مسنئ لیت اولنت هنا    سبت به آن
زه بنا پیشنرفت تکن لن ژک اولنت هنا فقط مبتنی بر خطا ب ا ولی امنرو

اعنالی را ا جام می اهند که اگرچه ار حق ق بیی النلل مننن ع  یسنتند 
اما منکی است خسارات عبران  اپذیرک را به سایر کشن رها وارا کننند 

آ ها  ینز مسنئ لند  از اینی رو منی تن ان گفنت ( بنابرایی  سبت به  27)
ت و بنه عن ر وینژه مسئ لیت اخالقی کش رها  سنبت بنه محنیط زیسن

 ریزگراها ار زمره مسئ لیت هاک مبتنی بر خطر هستند  
زیسنت )اعالمینه محیط  اصل یکم اعالمیه کنفرا   سازمان ملل ارباره

زیست اعنراف طمنابا عبی ی و محی استکهلم(ا ار رابطه با حق ا سان بر
 که »ا سان از حق قی بنیاایی براک ااشتی آزااک  ااراخ ا چنیی بیان می

ز دگی  شرایط مناسب ز دگی ار محیط زیستی که به او اعازه  ا برابرک و
رسنناً مسنئ لیت   با حیثیت و س ااتنندا ه را بدهندا برخن راار اسنت  او

ا بنر عهنده حاضر و آیننده ر  زیست براک  سلهاکحفاظت و بهب ا محیط
 اارا« 
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هنا تاول و ت هد اخالقنیالنللی ار اسناا بیی بینی ایی حقبا وع ا پی 
 النلنلقب ل ایی حقا ایدگاه برخی از حق قدا ان حقن ق بیی  ار راستاک

بنه عنن ان   زیست هن ززیست ایی است که حق مستقل بر محیطمحیط
بیشنتر  منذک رحق است و  النلل عرفی تبدیل  شدهبخشی از حق ق بیی

بسنیار آرمنا ی و بینا هر اهنداف و از منظر اخالقی م را تاکیند اسنت و 
  (28)تا حق ق قابل حنایت قضایی تلقی شده است  مقاصد ملی

زیست پذیرفته شنده شنارک از حقها ار محیط ولی برخی ایهر برآ ند که
مستقل وعن ا اار ند و هننراه بنا سنایر حقن ق مقنرر ار   ا د که به ع ر

بهرحال   .باشندم ع ا  ظیر حق حیاتا بهداشت یا مالکیت می  تم اهدا
ااخلی ار خیلنی از   ق اساسی ار حق قعایهاه ایی حق به عن ان یک ح

هاک گرا و یبار بشندت است  ت فان  ق ا یی اساسی کش رها تجلی یافته
گذار د  و زیست عبی ی و سالمت ا سا ی تهثیر مخربی میبر روک محیط

 قن   ها به عن ر حنتمزمینه شکل گیرک اینه  ه ت فانبابت ایجاا   ایی
اخالقا م ظنف  و اولت خاعی  روازیست سالم به شنار میحق بر محیط

به عبران خسارت است و قا  ن  یز باید از احقناق حنق محنیط زیسنت 
 ( 29)   سالم حنایت کند

 کته ایهرک که از منظر اخالق باید م را ت عه قرار گیرا ایی است کنه 
امننا  زیسننت مسننئ لیت مشننترک اار ننداکشنن رها ار حفاظننت از محیط

تفناوت بنه  هر متفاوت اسنت  اینیمسئ لیت کش رها ار ایی امر با یکدی
محیطی به لحاظ تناریخی   الیل سهم متفاوت ار ایجاا مشکالت زیست

با اله هاک ت لیند و مصنرف  اپایندار   از منابا عبی یرویه    با استفااه بی
هاک مالی و فناورک ایی کش رها یافته و ت ا ایی  ت سط کش رهاک ت س ه

شن ا  می یطی ت عیهعل گیرکا کنترل و کاه  مشکالت زیست مح  ار
ماهیت آن  یز متفناوت  باشد بلکهار واقا  ه تنها مقدار سهم متفاوت می

بنراک مقابلنه بنا اثنرات مخنرب  کشن رهااست  ار خص ص مسنئ لیت 
کشن رهاک منشناء ضنرر و   اخالقاگسترش آ ها    ریزگراها و عل گیرک از

 به الیل اله هاک  اصنحیح مصنرف باعن  ایجناا چننیی  کش رهاک که
  (30)اار ند  ا د مسئ لیت بیشترک  سبت به ایهر کشن رهایطی شدهشرا

بنه مسنئ لیت   آورمتهسفا ه ار م را ریزگراها تناکن ن ار سنندک النزام  
اسناا ییرالزام آور ار قالب   کش رها اشاره  شده است و ب ضا ار برخی از

هنجارک به مسئ لیت کشن رها منشنه ضنرر   قط نامه ها و یا اعالمیه ها

اک کنه م نن الً هاک منطقهار ایی رابطه  ق  سازمان .ه استاشاره شد
 است  نیتاکثر کش رهاک منطقه ار آن عض یت اار د بسیار حائز اه

ب د اخالقی ایهر ار رابطه با مسئ لیت کش رها  سبت به محیط زیسنت 
 19و    18  اصن ل  بح  وظیفه اعالع رسا ی ار شرایط اضطرارک اسنت

کشن رها ار من را  ( بنه ت هند1992زیسنت )اعالمیه ری  ار م را محیط
زیسنتی اشناره اارا  محیط اعالع رسا ی ار شرایط اضنطرارک و فجنایا

تنا شن ا    منشناء ضنرر باعن  منی  رسا ی سریا از عا ب کشن ر  اعالع
زیسنت بنه محیطوارا  رسنا دن خسنارات    کش رهاک ایهر ار به حداقل

رو دا من فقتر میخارج از صالحیت آ ها به شننار  خ اشان یا مناعقی که
 النللی به ت هد کش رها ار من را اعنالع نایند  ار اسناا مت دا بیی  عنل

حال ا جام ف نالیتی  ط اضطرارک و م اق ی که کش رها اررسا ی ار شرای

خ اهند ااشتا اشاره شده است  که از  هستند که احتناالً اثرات فرامرزک
رسا ی به هنهام وقن ع ت ان به کن ا سی ن کنک می تریی ایی اسناامهم

حااثنه   اک یا ف ریت راای ل ژیکی و کن ا سی ن اعالم ف رکهسته  حااثه
(ا کن ا سنی ن 198 ( کن ا سی ن حق ق اریاها )مااه6و    2ه  اک )مااهسته

(ا پروتکنل اینننی 14(ا کن ا سنی ن تنن ع زیسنتی )منااه 13بازل )مااه  
ایی اشاره کنرا  ار من اا زمبارزه با بیابان  ( و کن ا سی ن17زیستی )مااه  

زایی کنه مهتنریی سنند ار رابطنه بنا مبارزه با بیابان  مختلف کن ا سی ن
 روا به هنکارک کش رها و تبناال اعالعنات بنییشنار می  بهریزگراها  

(  آ ،ه ار 19و  18ا 16ا 12ا 10ا 8کش رها عض  اشاره شده است )م اا 
بیشنتر بنه تبناال سنند  ایی کن ا سی ن حایز اهنیت ایی است کنه اینی

رسا ی ار شرایط اضطرارکا که بنه اعالع  اعالعات اشاره ااشته است تا
باشد  اک از ایی شرایط می هاک گرا و یبار  ن  هفانت   رسد بروز ظر می

 ار من را علن گیرک از خسنارت زینان  2001 ن ی   عنر  پی   8  مااه
ظنف م   هاک خطر اکا کشن ر منشناء ضنرر رافرامرزک  اشی از ف الیت

فرامرزک عدک وعن ا    ن اه است که ار شرایطی که خطر بروز خسارت
شن  د را ار   ایی زینان متنهثر منی  ااشته باشدا کش رهاک که احتناالً از

 عریان ام ر قرار اهد 
بایند عنن ان  اصل استفااه ییر زیان بنار از سنرزمیی  هن،نیی ارباره ک

ت هند اسنت بنه م قا   نا و اخالقنا مطابق ایی اصل هر اولت ااشت که  
هاک ا جام شنده ار سنرزمیی خن اا م عنب که ف الیت  ح ک عنل کند

 عایی که تحت حاکنیت هنیچ اولتنی  یسنتااولت ایهرک یا    زیان به
اهنیت خاصی  النلل از ش ا  اصل استفااه ییر از سرزمیی ار حق ق بیی

سرزمیی یکی از اص ل کلی   برخ راار استا چراکه استفااه ییر زیا بار از
  ایی اصل با سایر اصن ل حقن ق (31)ش امی  النلل محس بحق ق بیی

 م عب تحکیم و تق یت رابطه اوسنتا ه زایکی اارا که  النلل ارتباط بیی
اصنل بنه  شن ا  ار  هاینت اینیالنلل میمابیی تاب ان اصلی حق ق بیی

 ق  ت ییی کنندهاک  زیستالنلل محیطعن ان یکی از اص ل حق ق بیی
کنند  مطنابق اینی اصنل کشن رها می  زیست بازکز محیطار حفاظت ا

ینندا کنه م عنب وروا خ ا به  ح ک استفااه  نا بایستی از منابا عبی ی
 ضرر و زیان به ایهر کش رها یا مناعقی که خارج از صالحیت کشن رها

ا سا ی ار ایجناا  استا  ش  د  هنا ط ر که ار مطالب پیشیی آمدا عامل
خ ا  شان اهنده ایی امر اسنت   شنهیر است کهها و ریزگرا ها چت فان

بهره براارک  ع ر مطل ب از منابا عبی ی خ ا که کش رها منشاء ضرر به
 عبارت ایهرا کش رک که با اعنال خ ا باع  ایجناا بنروز  کنند  به   نی

ار  –باشند  حتی اگر اعننال آن کشن ر مجناز –ش ا پدیده ریزگرا می
کش رها و حتی منناعقی کنه  ا ار ایهرقبال خسارات  اشی از ایی پدیده

 باشدامسئ لیت اارا   خارج از صالحیت آ ها می

بنا  کمرکز کایآس کها ییارصد زم  60از   یم ع اا باساس ش اهد    بر
از ازبکسنتانا   ی یوسن  کم اعه شده است  قسنت ها  ییزا  ابانیب  دهیپد

او   یاینت سط اولتها بارور شده ا د  بنا وعن ا ا  کستانایقزاقستان و تاع
که م عب ( 32) قسنتا یرقاب و ش ره زارها است  ییمشکل عنده ار ا

ت لید ریزگراها می ش ا و بیابان زایی حاصل از بیی بران کیفیت خناک 
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منجر به ا تشار ریزگراها از منطابق بیابا ی به ایهنر  قناط  عهنان منی 
ش ا که ار ایی ص رت می ت ان گفت مسئ لیت بر عده ک اولتی اسنت 

ته قص ر خ ا ار عل گیرک از ا تشار ریزگراها ار ایی امر  ق  ااشن که با
 است   

 

 نتیجه گیری  
متاسفا ه مفه م ت س ه چندان اب اا اخالقی و م ن ک را م را ت عه قنرار 
 دااه و اولت ها به مسئ لیت اخالقی شنان  سنبت بنه مسنائل زیسنت 

کنه بنی محیطی  اشی از ت س ه چندان ت عهی  دار د اینی ارحالیسنت  
م اعنه ت عهی به اخالق زیست محیطی گاه امنیت کش رها را بنا خطنر 

پدیده چه ار مسائلی هن، ن بحران کم آبیا ار حقیقت چنان   می سازا 
به خطر افتاان سالمت   و سایر م ارا زیست محیطی که باع ریزگراها  

ت عنه ه اسنتشهرو دانا مهاعرت و بیکارک و ار  هایت فشار بر اولنت 
  قطه بدون بازگشتی خ اهیم رسید   به ش اا 

با ت عه به مطالب بیان شده ار ایی تحقیق  می ت ان  گفنتا کنتنرل و 
 بحران ریزگراها با ت عه بنه عنبنه مرزگنذر بن ان آن فراتنر از  مدیریت

گینرک   النللنی بن اه و  یازمنند شنکلوظایف یک کش ر یا سازمان بیی
اینی زمیننه اسنت   لنللنی اراالنللی و هنکارک  هااهاک بییساختار بیی

عاک خنالی ینه  هناا هناهننگ   البته ار زمینه مبارزه با پدیده ریزگراها
عالوه بر ش ا  ایی امر به شدت احساس می  النللیاک یا بییکننده منطقه

ت عه به اهنیت اخالق زیست محیطی ار سطح بیی النللی و تاکیند بنر 
 یازمنند ت محیطنی ا یسنبحران هناک زمسئ لیت اولت ها ار رابطه با  

النللنی اک و بییالنللی براک ایجاا هنهرایی منطقهتق یت هنکارک بیی
مشنترک   هاکیکدیهر ار زمینه تص یب ق ا یی ااخلی و اعراک بر امه  با

زاینی و اسنتفااه از  ار راستاک تثبیت شی هاک روان و مبارزه بنا بیابنان
 ریزگراها است   بامقابله  ها و اعتبارات عها ی ار راستاکظرفیت

اک یا عها ی که بنه عن ر اختصاصنی اینی  ب ا یک م افقت  امه منطقه
قرار اهدا باع  وع ا ابهام ار مسئ لیت کش رها   م ض ع را م را بررسی

 .ش الذا ضرورت تدویی چنیی م اهدهاک بسیار احساس می  .شده است
فااه اصنل اسنت  آن هنا ند  اخالقیالنلل و اص ل  به کارگیرک حق ق بیی

هنجن ارک و هنکنارک و اصنل   ییر زیا بار از سرزمیی و اصن ل حسنی
زیسنت ایهنر کشن رها ار صندمه بنه محیط  مسئ لیت کش رها ار قبال

فرامرزک و اصل اعالع رسا ی ف رک و بنه م قنا ار   زمینه آل اگی هاک
رشند  ت ا ند از رو ند رو بنهه محیط زیستا میخسارات فرامرزک ب  م را
  ظهن ر بن ان اینی  بار عل گیرک  ناید  و با ت عه بههاک گرا و یت فان

ار حنال رسدا عها ی به  ظر می  مند سازک ار سطح  پدیده و عدم قاعده
و یبارهننا بننر روک  بهتننریی راه کنناه  اثننرات مخننرب گننراحاضننرا 

که به   عی منرتبط   است   اتق یت م اهدات و ق ا یی م ع  زیستمحیط
 د  نباشبا م ض ع می

 

 خالقیمالحظه های ا
م ض عات اخالقنی هن،ن نه سنرقت اابنیا رضنایت آگاها نهه ا تشنار 

  ا دچندگا ه و     ار پژوه  حاضر م را ت عه قرار گرفته

 هنام اژهو
 Environment .1 محیط زیست

 Human Societies .2 ع اما ا سا ی

 Environmental ethics .3 اخالق زیست محیطی

 Applied ethics .4 اخالق کاربراک

 International law .5 النلل حق ق بیی

 Particulate matter .6 ریزگراها

 Sustainable development .7 ت س ه پایدار

 Desertification .8 بیابان زاایی

 Ethical responsibility .9 مس لیت اخالقی

 Dust .10 و یبار اگر

 Vegetation .11 پ ش  گیاهی

 Cross-border pollution .12 آل اگی فرا مرزک

 Pollutants .13 آالینده ها

 Climate change .14 تغییر اقلیم 

 Drought .15 خشکسالی
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