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Abstract 
    Describing the quality of relationship between human rights and 

environmental protection in international law is far from simplicity and 

clearness. Nevertheless, the connection between environmental law and 

human rights and environment’s influences on many rights of human beings 

are undeniable. Consistent or inconsistent understanding of human rights and 

environment, is very useful for identifying priorities in conflicts or overlaps 

of common areas between these two fields. But it could be argue that the 

Qur'an’s look to environment is completely distinguishable from other 

religions and legal systems. So as, human rights are limited on the ground 

that they are in conflict with the environment. Since the thinking and 

attention to environmental are inferred in Quran verses and all the teachings 

of Islam, So the convergence of environmental law and human rights from 

an Islamic perspective is accepted. 
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گاهی هب فقه اسالمی همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛  با ن
  یجهرم افتخار گودرز

  رضائی عليرضا
 چكيده 
 موضتو   الملت  بتين  حقتوق  در زيست   محتي   از حفاظت   و بشر حقوق بين رابطه
 و بشتر  حقتوق  و ست  يز  ياگرچه ارتباط حقتوق محت   ؛نيس  آشكاري و ساده چندان

در . است  انكتار   رقاب يغ يبشر يهااز حق ياريبر بس س يز  يمح پيامدهاي مباحث
 پنداشتتن  معتار   ايت  همستو  دو، نيت مشترک ا يهاحوزه یبروز برخورد و همپوشان

-یبتا بررست  . س راهگشا اريها بس يارجح يیدر شناسا ،س يز  يحم و بشر حقوق
 کتامال  متفتاوا از   ینگتاه  ،عت  يگردد که نگاه قرآن بته بب یانجام شده مالحظه م يها
کته بتا    متوارد  یدر برخت  ،نياس  و حق انسان بر زمت  یحقوق يهانظام و انياد ريسا
مت  و توجته بته    أکته ت  آنجا از. شودیم محدود ردگيیم قرار تعار  در س يز  يمح
 نيباشتد، بتد  یاسالم قاب  استتنباط مت   يهاآموزه یتمام و دين مجآقر اايآ از ع يبب
شتده  رفتته يپذ يامتر  استالم  منظر از بشر حقوق و س يز  يمح حقوق يیهمگرا يرو

 .اس 
 ،يیهمستو  ست ، يز  يبتر محت   حتق  ست ، يز  يحقوق بشر، حقوق مح: یدیواژگان کل
 تعار 
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 مقدمه
بد    .اسدت بشدر   ءحيدا  و بقدا   ملزومدا  جدانشددنی   ، بخشمناسب ستیحيط زوجود م

حقدوق   تید رعاتوجد  بد     ،در دنيای معاصدر در سدرلوح  اداره امدور کشدورها     جهت،همين 
. اسدت  دهید گرد معطوفها های مربوط ب  آنگذاریزیست و توسع  پایدار و سياستمحيط

 حدق  ا ،يد از جمل  حق ح یبشر یهااز حق یاريبر بس ستیز طيک  حقوق مح ستين یشک
 یزنددگ  در یطد يمح یاسدتانداردها  از یبرخدوردار  غذا، بر حق مسکن، بر حق بهداشت، بر

حقدوق   ميانارتباط  ی،رو نیبد. اثر دارد یرفاه یهاحق و پاک، آب و خاک هوا، همچون
 . است انکار رقابليغ ستیز طيمح حقوقبشر و 
-یرا مد  سدت یز طيبر محد  حق ایآ ک  ميهست شپرس نیا پاسخ افتنی یپ در مقال  نیا در

 تيد اهم زیحا ،الؤس نیا پاسخ است یهیبد. نمود قلمدادبشر  یهااز حق یکیب  عنوان  توان
مستقل  یچنانچ  آن را حق. است یبشر یهاحق ریبروز تعارض با ساموارد  ی از حيثخاص

بدا   هدا حدل تعدارض  و  رسدد میو برخورد ب  حداکثر  اصطکاکنقاط  میاز حقوق بشر بپندار
 یتلق یبشر حقوق از یکیک  اگر ب  عنوان ی حال در ،دشخواهد  أمتو یشتريب یهایدشوار
 .ديب  حداقل ممکدن خواهدد رسد    ،لکُ کی ءاجزا انيها در مچالشو دیگر  هاتعارض گردد

 تید وجود دارد کد  حکا  ستیز طيمح رامونيپ یاتیآ مین کرآقر ژهیو ب  اسالم عتیدر شر
را  ، محديط زیسدت  ک  خداوند نیا و دارد یطيمح ستیز منابع بر خداوند یقيحق تياز مالک

 یدر برخد  نيحدق انسدان بدر زمد     نیبندابرا . استفاده کند ازيبشر قرار داده تا در حد ن اريدر اخت
 .گرددیم محدود رديگیدر تعارض قرار م ستیز طيمواردک  با مح

 

 بشرو حقوق  ستیز طيرابطه حقوق مح تيماه نييتب .1

 طيمحد  تید اولو بد   نوظهدور  هایاقتصداد  بد   موسوم یکشورها دیرزمانی از عطف توج 

از  یحداک  یجهدان  یهدا تيواقع اما نداشتند اعتقاد و توج  نگذشت   توسع ، یداریپا و زیست
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گدزارش  ) ندارندد  خدود  بداور  نید ا در دنظرید جز تجد یاجهان چاره یآن است ک  کشورها
 یاساسد  نيقدوان  ،یالديمد  هفتداد  دهد   از(. 5:  94  متحد، للم سازمان داریاجالس توسع  پا

از  یکد یبد  عندوان   را  سدت یز طيمحد  بدر  حدق  رفت ی، رفت المللنيب را ييتغ با همسو کشورها

 یکردهدا یرو اکندون ززم اسدت   .بد  رسدميت ناختندد   حقوق افراد و حق شهروندی  قیمصاد
 طيحقدوق محد   گداه یاو ج سدت یز طيموجود در خصوص رابطد  حقدوق بشدر و حقدوق محد     

 .دی شوبررس یدر معاهدا  حقوق بشر ستیز
 انیو اد ینظرات فلسف :ینظر یكردهایرو .1-1

حقدوق   یخیموجود در خصوص سابق  تدار  ینظر یمبان  ئدرصدد ارا ،قسمت نیا در    

 طيحقدوق محد   بدا ارتبداط حقدوق بشدر     موضدو  موجدود در   یاه ینظر. مهستي ستیز طيمح
 کندار  در. یمحدور عدت يو طب یمحدور انسدان : استوار است  ياول یساسا رویکردبر دو  ستیز

 گرفتد   شکل داریمفهوم توسع  پاپای  ک  بر  استمطرح  زين یسوم ویکردر دو رویکرد، نیا
را تحت عنوان  ستیز طيو مح عتياسالم ب  طب رویکرد، باید رویکرد س  نیا درکنار. است

 بد   آنهدا  رامدون يپ دید از نظدرا  و عقا  کید  هدر   باز این رو، . نگاه خدامحوران  مطرح نمود

 .پرداخت ميخواه کيتفک
 داریپا توسعه و یمحور انسان ،یمحور عتيطب یها هینظر .1-1-1

افدراط و   - محدور انسدان نظرید   و  محدور عدت يطبنظرید    –  يد اول ی در هرکدام از دو نظر
 از متفداو   ريتفسد بدر اسداس دو    یبرخد . وجدود دارد هدا  معتقدان بددان  یاز سو ییهاطیتفر

 Armestrang and)ل هسدتند ئد تفداو  قا  یو قدو  فيضدع  یِمحورانسان نيب انسان، یازهاين

Botzler, 2003: 314) . بد  اء،يهدا و اشد  انسدان  ريغ یبرا یقو یِمحورانسان ،اساس نیبر ا -
ل ئد ارزش قا ی،منطق یازهاين نيو همچن ی،کلّ یازهايها در برآورده کردن نآن ییتوانا خاطر

هدای  سيسدتم آن دسدت  از  کد  انسدان محدوری ضدعيف،     ی حدال  در(. Ibid, 309-310) سدت ا
نقدد و نفدی   قبال طبيعت هستند را  برداری بی روی  درساز تمایال  بهرهذار ک  زمين گارزش

اسدتوار  کاندت   یایدن عقيدده  بدر  محوری پای  و اساس کار خدود را  طرفداران انسان کند،می
هدا بد  عندوان تنهدا موجدوداتی کد  قدادر بد          خالقی را باید ب  انسانهای اک  ارزش اندساخت 

ک  بسط دادن امور اخالقدی بد  غيدر     ضمن این ؛استفاده از منطق و زبان هستند، محدود کرد

 ,Ibid) دانندد کند و چندين بسدط دادندی را غيرمنطقدی و غيرعملدی مدی      ها را تقبيح میانسان
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محدوری ضدرورتا    کنندد کد  انسدان   ادعدا مدی   صوف،نظری  موطرفداران  وجود،با این (. 310

بدرداری طمعکاراندد  از منددابع طبيعددی یدا یددک سوءاسددتفاده غيرضددروری از   متدرادف بددا بهددره 
 انید گراستیزطياز مح( Murphy, 1993: 139)ی برخ ،در مقابل يست اماموجودا  زنده ن

ها ن  در مرکز جهدان  نسانچون ا ،کننده هستندگمراه ها و ادعاهاي فرض نیکنند ک  ایم ادعا
محوراند  بد  فاجعد    ک  تمایال  انسدان  نآضمن  ؛هستند و ن  در نقط  اوج تکامل قرار دارند

طریدق قدانون و سياسدت، بددون      شدود و تغييدرا  اکولدوژیکی از   های اکولوژیکی منجر می
کدا بدر   کنند ک  اتیم ادعا گرید یاز سوآنها . اثر استمحوری، چيزی بیتغييرا  اکوسيستم

هدا از مالحظدا    های ذهنی و ارتباطی برای خارج کدردن غيرانسدان  معيارهایی چون توانایی

و ب  عنوان مؤید ادعای خود اظهدار   باشدیغيرمنطقی و غيرمتقاعدکننده م یک باوراخالقی، 
ها، مخصوصا  نوزادان و افدراد دارای  های مختلف انسانگروه در قبالهمين معيارها  دارندمی

 نید ا تدا  ینها. کندکار می رود اما آنها را از حوزه اخالق خارج نمی های ذهنی هم بليتمعلو
را  انسدان محوریدت غداییِ   مردم را در مدار خودش قفل کند و  کوشدیمحوری مانسان ،ک 

تفاو  بين انسان محوری و اکوسيستم محدوری از بسدياری    ،نیبنابرا. سازدناپذیر میاجتناب
ارزش مفيدد چيدزی، بدا اسدتفاده از آن بد       . های مفيد و ذاتی استن ارزشجها  تمایزی بي

عمدالی  رسد، بنابراین ب  دنبال آن، ارزش آن ب  ارتباط آن با دیگر موجودا  یا بد  ا  پایان می

بد  مثابد    ارزش ذاتی یک چيدز خداص،   . تواند از یک سيستم انجام دهدبستگی دارد ک  می
چون حول ارزش یک چيدز بددون    ؛ از این رو ک ی استگذارماهيت هرگون  سيستم ارزش

گذاری ذاتی و دروندی یدک   از نظر کاليکا ، ارزش. چرخدتوج  ب  هر فاکتور دیگری می
گذاری آن چيز برای خود آن، ب  عنوان یدک هددف، درون خدود آن    در واقع ارزش... چيز
 (Callicott, 2002: 16). باشدمی

 کید شدکل گرفدت کد  امدروزه بد  عندوان        یمحدور عدت يطب ،یمحدور در انتقاد از انسان
. رودیکار مد  محور هستند بانسان رِيک  غ یگذارارزش یهاستميهم  س یبرا یاصطالح کلّ

یک نظری  یدا فلسدف  واحدد نيسدت بلکد  ترکيبدی از رویکردهدای         ی،محورعتيطب ،در واقع
و متدافيزیکی بدا    علمدی  است ک  رویکردهدای معندوی،   قلمروهای متنوعیمحيط زیستی در 
. تکوین و تحول دهندد ای را شوند تا انوا  مختلفی از نظریا  سبز یا ریش همدیگر ادغام می

طبيعدت بد     خلع انسان از محوریدت جهدان و جدایگزین کدردنِ     ، ناظر برخميرمای  این مفهوم
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سدمت شدبک  ای از     هدا بد  از انسدان  ،تغيير مرکز تفکر انسان ی،محورعتيطب. استن جای آ
کدار   بد  را یمحدور  سدتم يالح اکوسطاصد  یبرخ.  باشدروابط متقابل بين انسانها و طبيعت می

جایگاه اخالق را ب  اعضای زنده حسداس و بددون    یمحورعتيک  معتقدند طب چرا ؛برندیم

دهد محوری، جایگاه اخالق را گسترش میک  اکوسيستمی دهد، درحالحس اختصاص می
(. Espen, 2007: 5)بگيرندد  هدا را هدم در  هدا و اکوسيسدتم  ند  جمل  گو تا کل موجودا ، از

دادن "ای سدودمندتر بدرای   عنوان کلم   محوری را باستفاده از اصطالح اکوسيستم ،نیبنابرا
 .کند، ارائ  می"گيردهایی ک  دربر میبازترین ارزش ب  اکوسفر و ب  اکوسيستم

 عندوان  تحت یسوم ضلع شدن فزودها و یريگشاهد شکل مذکور نیاديبعد از دو نظر بن

 چدون  مفداهيمی . ميهسدت  دارید پا توسدع   مفهدوم  اسداس  بدر  ستیز طيمح و بشر حقوق ادغام
زیسدت در کندار   ها، حقوق بشر و حفاظت از محديط نابرابری بردن بين از و اجتماعی عدالت

 لدد موجدب تو  این فرایند سدير تحدول،  . رشد اقتصادی و توسع ، مفهوم نوینی را شکل دادند
ترجمدان ضدرور     دارید توسع  پا مفهوم .(9 -  :  98 آقایی، ) شد «توسع  پایدار»مفهوم 

تدا  (.  : 988  ،یافتخدار جهرمد  ) است ستیز طيمح از حفاظت و یاقتصاد توسع  نيب یآشت
 حدق . اسدت  شدده  لیتبد یطيمحستیز تیریمد یینها هدف ب  داریک  امروزه توسع  پا نیا

 مسدتلزم  آنها همزمان تحقق ک  توسع  از یمندبهره حق و سالم ستیز طيمح از یبرخوردار

 لمکم د  ک  گرددیم یتلق یانسان کرامت و تيثيح یهاجلوه از یکی باشد،یم داریپا توسع 
 افتخدار ) باشدد یمد  ندده یآ یهدا نسدل  یبدرا  آن تحقدق  شدرط  و حاضدر  نسل یبرا بشر حقوق

-شده  یارا نظرِ دو نيب زيآممسالمت یارابط  است تالش در  ینظر نیا .(5 : 988  ،یجهرم

آنها بهره  نيتعامل ب یدر جهت برقرار  یو محاسن هردو نظر ایبرقرار نموده تا از مزا  ياول ی
و توسدع  پایددار بد  قطعنامد        زیسدت  محيط از حفاظت بشر، حقوق بين رابط  دأیيدر ت. بردب

                                 
چند محوری، ک  الگویی جدید در فلسف  زیست محيطی می باشدد، بدزرم محدوری فلسدف  هدای انسدان محدوری و         . 

از نظدر آنتدونی   . زیست محوری را زیرسؤال می برد چون آنقدر گسترده هستند ک  نميتوان آنها را در مرکدز قدرار داد  
ناپذیر از موجودا  و ارزشها را متصور مدی شدود، ند     دنيایی از مراکز متعدد و چندگان  کاهش وستون، چندمحوری،

یک محور ساده، از هر اندازه یا ميزان رشد، بلک  چندین محور، ک  تا حدودی باهم تداخل دارندد، و هرکددام مرکدز    
. ااز فضای انسانی فراتر می گدذارد را القا ميکند ک  پا ر «اخالق جمعی»چندمحوری، یک نو  . خاص خودش را دارد

 .98، ص (009 ) 2 یک بياني ، اخالق زیست محيطی : آنتونی وستون، چندمحوری: ب   نقل از

بر این نکت  کليدی تأکيد دارد کد   ( OHCHR)برای دفتر کميساریای عالی حقوق بشر  004 یک گزارش در سال  . 
ژه بدرای داشدتن یدک محديط زیسدت سدالم و امدن اشداره         ک  معاهدا  جهانی حقوق بشر بد  یدک حدق وید     حالی در
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UNHRC  ش گددزار. تددوان اشدداره نمددودیمدد( 005/20 ) 005 در سددالOHCHR  در سددال

ایددن پتانسدديل را دارنددد کدد   ،کدد  وظددایف و تعهدددا  حقددوق بشددری تصددریح نمددوده   0 
ای و ملدی را در زميند  حفاظدت از محديط زیسدت و      المللدی، منطقد   های بدين گذاری سياست

ها، قانونمندی و نتایج پایدار را بد  اطدال  برسدانند و    تشویق در جهت هماهنگی بين سياست
یدا حتدی تدالش بدرای      – هيچ دیدگاه جدیدی متضمن، اما این گزارش  نندآن را تقویت ک

در . گدردد مشاهده نمیحقوق بشر و محيط زیست  ميانرابط   پيرامون -طرح دیدگاه جدید 
-برای رابط  بين حقوق بشر و محيط زیسدت مشدخش شدده    این گزارش، س  رویکرد نظری

ش شرط برای بهره بردن از حقدوق بشدر   رویکرد اول، محيط زیست را ب  عنوان یک پي  .اند

 مسدائل  بد   پدرداختن  ایرویکرد دوم، حقوق بشدر را بد  عندوان ابدزاری بدر     . گيرددر نظر می
رویکدرد سدوم،   . گيرد   صور  عملی و هم ب  صور  ذاتی، درنظر میب هم محيطی،زیست

ادغدام  حقوق بشر و محيط زیست را بر اساس مفهوم توسع  پایدار بدا هدم ترکيدب و در هدم     
: رديد گیمد  قدرار  توجد   مدورد  لفد  ؤم دو ،دارید پا توسدع   در(. Boyle, 2012:623) کندد مدی 

 در ندده یآ یهانسل حقوق ب  توج  و ر؛يفق یهاملت و افراد ژهیو ب  ها،انسان یاساس یازهاين
 یهدا سدازمان  از یناشد  یفشدارها  بد   توجد   با یطيمحستیز امکانا  و منابع از یبرخوردار

 ( 9: 988  ،یجهرم افتخار. )ستیز طيمح بر یتکنولوژ تيوضع و یاجتماع
مجمدع   قیسازمان ملل متحد بر اساس تشدو  یاجتماع یاقتصاد یشورا یحقوق ونيسيکم
گدزارش    يد جهدت ته  ژهید و ندده ینما نيدي در کندار تع  49/95قطعنامد     9مطدابق بندد    یعموم

 نید کد  ا  کدرد  بیرا تصدو  یگدزارش و  سدت یز طيدرخصدوص ارتبداط حقدوق بشدر و محد     
 رديد گیهمدواره مدورد اسدتناد قدرار مد      یالمللد نيو بد  یداخل ییگزارش در آراء محاکم قضا

 و اوسترا -لوپز یها يقض در بشر حقوق ییاروپا ییکایامر وانید یرا(. 50 :  98  ،یبيحب)
 یسازمان کشدورها  یجلس  مجمع عموم نيمصوب سوم ستیز طيقطعنام  حقوق بشر و مح

                                                                          

هم  معاهدا  حقوق بشری سازمان ملل رابط  قطعی و ذاتی بين محيط زیست با طيفی از حقدوق بشدر مثدل     کنند، نمی
 .اند، حق بهداشت، حق غذا، حق آب، و حق مسکن را تشخيش دادها يححق 

مطالعد    یبدرا . مطدرح شدوند   دارید ب  توسع  پا یابيدست یهااستيس یکارآمد سنجش یبرا ییارهايشود معیتالش م . 
مهدرداد    ترجمد  سدت، یز طيالملدل محد   نيحقدوق بد   ندهیآ سنا،یبازکر  ،یسوپاتيو پ یلر د،یوید: مراجع  شود ب  شتريب

 .ب  بعد 91 ، ص 949 انتشارا  شهر دانش، چاپ اول،  ،یمحمد
2.OHCHR, Analytical Study on the Relationship Between Human Rights and the 

Environment (hereafter‘ OHCHR 2011 Report’), UN Doc. A/HRC/19/34, 16 Dec. 2011, 
at6-9.  
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 آنهدا  انيد م تعامدل  یبرقرار درصدد دو نیا رابط  مطالع  لزوم بر ديکأبا ت(   00 )یی کایمرآ
 ( 5 :  98  ،یبيحب). باشدیم
 ستیز طياسالم به مح ريغ یاله انیاد رویكرد .1-1-2

مسيحی در مورد آفرینش را بد  عندوان دليدل     -های یهودیآموزه ان،شناسبرخی زیست 
انسدان در مقابدل    یجویاند  و متکبراند   تار سدلط  اصلی و ریش  بحران زیستی بر اثر تشویق رف

هدا،  ها و هم پروتستانشده هم توسط کاتوليکمعرفی مسيحيت غربیِ. کنندطبيعت، متهم می
 :White, 1967)محورترین دین شناخت  شدده اسدت  در مقایس  با دیگر ادیان ب  عنوان انسان

، اولين فردی بود ک  رابطد  بدين   ( 41 - 89 )محقق آمریکایی، ادوارد پيسون اوانز  (.5-6
انسان محوری و مسديحيت را مدورد توجد  قدرار داد، بد  شدد  از ویژگدی انسدان محوراند           

هفتداد سدال بعدد    . کندد گرایی مثل بودایی و ودایی، انتقاد میمسيحيت درمقایس  با ادیان کل
هدای تداریخی   ریشد  "، لين وایت همين انتقاد را در یک مقال  اثرگذار بد  ندام   421 در سال 

شناسی امروزی مدا  های بحران زیستطبق نظر وایت، ریش . کندتکرار می "بحران زیستی ما
های یهود و مسديحيت ربدط داد، کد  متمایدل هسدتند      توان ب  آموزهرا حداقل تا حدودی می

  .Leib, 2011: 12))ازطبيعت درنظر بگيرند  قسمتی ران طبيعت، ون روَها را ب  عنوان سَانسان
دهدد، کد  یدک    مبنا قرار مدی  - 2 :   – اساس قسمتی از تورا  وایت ادعای خود را بر

برانگيز از تورا  است ک  اغلب اوقا  ب  عنوان مأموریت بشدر بدرای حاکميدت    جمل  بحث
و خدا گفت؛ اجازه بدهيد انسان را در تصویر خودمان خلدق کنديم،   »: شودبر طبيعت بيان می

چارپایدان، و   آنها اجازه دهيم بر ماهيان دریا، و بر مرغان هوا، و بدر و ب  : چيزی مثل خودمان
 .(2 : تدورا   )« ای ک  روی زمين می خزد تسلط داشدت  باشدد  بر کل زمين، و بر هر خزنده

ب  اعتقاد وایت، این تمایل قوی تسلط و برتری بر دیگر مخلوقا ، ریشد  در عبدارا  کتدب    
گيرد بنابراین او نتيج  می. اندها شبي  خدا آفریده شدهانسان داردتصریح میمقدس دارد ک  

گویند خداوند زمدين و  مسيحی دارند ک  می -ک  این بيانا  مقدس، ریش  در عقاید یهودی
برداری های آن را برای رضایت انسان آفرید و طبيعت در آنجا قرار دارد تا مورد بهرهنعمت

 . او قرار بگيرد
کند، ک  یدک دیددگاه   را جدا می «فرانسيس اسيسی»ت های سنّوایت آموزه ،با این حال

حامی مقددس زیسدت   "مورد محدودیت قدر  انسان هابر خلقت ب  عنوان  بسيار اساسی در
گيرد، بد   نظر می گيرد؛ چون اسيسی ک  خداوند را ب  عنوان خالق درنظر می را در "شناسان

شدافر کد  یدک محقدق الهيدا       . کندد مدی هم  مخلوقا  زنده ب  عنوان برادر و خواهر اشاره 
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مدورد مسديحيت و ضدد محديط      های برشمرده شده توسط وایت درپروتستانی است، ویژگی
ک  تسلط انسدان بدر طبيعدت امدری      نمایدکند، و ادعا میمی ود اعالمدمرزیست بودن آن را 

-رابط  انسانمثبت است، ن  ویرانگر، و آن گناه نخستين بود ک  با هبوط وارد این دنيا شد و 
چدون   ؛قبدال طبيعدت دارندد    هدا وظدایفی اخالقدی در   بنابراین، انسان. طبيعت را منحرف کرد

-این دیدگاه حفاظتی بيانگر آن است ک  خداوند انسان. طبيعت هدی  خداوند ب  انسان است

دارد کد   ب  همين ترتيب، دویت ابراز می. ها را برای مراقبت از دنيای غيرانسان انتخاب کرد
های دوستی بدا محديط زیسدت اسدت و مسدئل  اصدلی، اجدرای ایدن         تاب انجيل پر از آموزهک

شناسدان و کليسداها بد     او خواهان مشارکت پرثمر بدين زیسدت  (. آموزه ن  خودِ) آموزه است
 ( Northcott, 1996: 126. )استمنظور نجا  جهان طبيعت 

 (محورخدا دگاهید) و انسان  ستیز طياسالم به مح رویكرد .1-1-3

 تيد مقبولکد   ( تيحيو مسد  هدود ی) گدر ید انید موجود در مورد اد رویکردهایخالف  بر
 یسدت یز بحث از جدا ايدن یطيمحستیز مشکال  اسالم نید یهاوفق آموزه ،ندارد یچندان

 یتنداه یخداوندد ندانسدت  و ذا  ز   ها خود را در احاطد  انسان ک  است ليدل نیبد ،یتجرب و
 سدت یز طياسدتقالل انسدان از محد   . بداور ندارندد   ستیز طيمح یواقع کمالرا ب  عنوان  یاله

 محيطدی سدت یو بحدران ز  یتبداه  سرچشدم   ی،اله ستیز طياز مح ییآن جدا یخود و در پ
انسدان اسدت    عدت، يطب نينخست تیغا ،درست است ک  وفق فق  اسالم. باشدیجهان م یکنون
 ینگداه  عتينگاه قرآن ب  طب. ستين« بودن اريصاحب اخت» یب  معنا« بودن تیغا»هرگز  یول

  .است گرید انیاد از متفاو  و دیجد کامال 
 نآقر اتیآ .1-1-3-1

یکند و بر آن اصرار مد یم دعو  عتيطب در تأمل و توج  ب  را بشر ديخدا در قرآن مج
 د،يد توج  داشت ک  از منظر اسدالم و قدرآن مج   دیبا .( 0 -88: 949  ،محقق داماد) دیفرما

نشدان  حدق متعدال دانسدت       و «تید آ» -باشد یاز آن م یجزئ عتيک  جهان طب -یتسراسر هس
 در و جهدان  اطراف در را خود هاى نشان  ما»: است آمده لتفص  سوره 59  یدر آ. شده است

 کدافى  اید آ اسدت؛  حدق  او کد   گدردد  آشدکار  شانیبرا تا ميده مى نشان آنها ب  جانشان درون
: عمدران آمدده  آل سدوره  89  ید آ در است؟ گواه و اهدش زيچ هم  بر پروردگار  ک  ستين
انددد، نيهددا و زمددکدد  آنددان کدد  در آسددمان آن بددا نددد؟یجو بددازمى را خداونددد نیددد جددز ایددآ»

 « .شوند و ب  سوى او بازگردانده مى ندیناخواه گردن نهادة فرمان او خواه
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 ختلدف م مظداهر  میکدر  قدران  یآسدمان  کتداب  عدت، يطب بد   اسالم نید تياهم و توج  از
 از ییهدا بخدش  بد   متعددد  ا ید آ در خداوندد . دهدد یم قرار خود سوگند موضو  را عتيطب
 ضدحئها،  ووالشدمس  » کندد یمد  ادید  قسدم  ...و آسدمان  ن،يزم ماه، د،يخورش همچون عتيطب

. «طحاها ما و ازرض و هاابن ما و السماء و غشئهای اذا ليوال جلئها، اذا النهار و تلئها، اذا والقمر
 راندد یرا ب  عنوان سوگند ب  بشر بر زبدان مد   عتيطب نيچن نیک  خداوند ا یزمان ی،رو نیبد
 نساء سوره 2    یآ در میکر قرآن. است اسالم نید در عتيطب یذات تياهم و گاهیجا دؤیم
و درصددد اعدالم تعلدق     داندد یمد  خدود  آن از را آنهدا  هاآسمان و نيزم دادن قرار موضو  با
 سدوره  9   ید آ در هرچندد . اسدت  انسان از جمل از خدا  ريق آن ب  غتعل یو خدا و نف عتيطب
 بابدت  خدود  ب  خدا و کندیم ادی خدا نشیآفر نو  نیبازتر عنوان ب  انسان خلقت از منونؤم

 فد  يخل و نيجانشد  عندوان  بد   را انسدان  کد   نیا با وجود حال،. دیگویم کیتبر انسان خلقت
 یآسدمان  کتاب عنوان ب  قرآن در باز ا یآ ب  توج  با اما کندیم یمعرف نيزم یرو بر خود
 بندام  را ییهدا سدوره  میکدر  قدرآن  نيهمچند . بدرد  یپد  عتيطب خاص گاهیجا ب  توانیم اسالم

-قیمصاد نیا ب  هاسوره نیا از یاريبس در و است کرده ینامگذار عتيطب اجزاء ای جانوران
 نحدل  م،یکدر  قرآن سوره نیترزرمب عنوان  ب( گاو) بقره یهاسوره همچون است، پرداخت 

 دید حد، (مداه ) قمدر ، (سدتاره ) نجدم ، (دود) دخدان  عنکبدو ، ، (مورچد  ) نمل ،(عسل زنبور)
سدوره حدج    25  یبا توج  ب  آ یاز طرف(. شب) ليل و( ريانج) نيت، (ديخورش) شمس، (هنآ)

سدوره   0   ید در آ ک  نیا ای ،انسان دارد یهست برا نيدر زم نچ آ دنیک  اشاره ب  رام گرد
 و سداخت   انسدان  رمسدخّ  را اسدت  نيزمد  و هدا دارد ک  خدا آنچ  در آسدمان  یلقمان عنوان م

 فيتوصد  نید ا با حال. است کرده تمام انسان بر را خود یهانعمت عمل نیا با داردیم اعالم
 و هددف  بدا  شدده  خلدق  آنچد   هدر  و بدوده  محدور انسدان  زيد ن قدرآن  نگداه  ک  شود گفت  دیشا

 شدتر يپ کد   گوند  همان اما. است شده خلق بشر یازهاين برآوردن منظور  ب و انسان تیمحور
 ا ید آ مجمدو   از را  ید نظر نید ا توانیم یسخت ب  شده ذکر متعدد ا یآ وجود با شد گفت 
 بد   یارزشد  چندان  بقدره  سدوره  5   ید آ در کد   آنچندان . نمود استنباط میکر قرآن یاله کالم

 در بشدر  نسدل  و انسدان  خدون  ناحق ختنیر با را هایدنیيرو و عتيطب ینابود ک  داده عتيطب
 از را انسدان  گرید ییجا در میکر قرآن. است نموده ممنو  و مذموم و داده قرار فیرد کی

نسداء،   2انعدام،    9 ،  9  ید آ اعدراف ) رددایبازم هایدنيآشام و هاخوردنی  یرویب مصرف
 انسدان  میکر قران یگرید ا یدر آ(. فرغا 99و  ونسی 89شعراء،   5 اسراء،  1 فرقان،  21
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 برابدر  در انسدان  ب  خدا ژهیو نگاه از تیحکا ک  کندیم دعو  عتيطب مظاهر در تفکر ب  را
 .دارد عتيطب

 اتیروا .1-1-3-2

 کد  چنان ؛اندپرداخت  عتيطب یذات ارزش ب  زين معتبر ثیاحاد ،یاله کالم ا یآ کنار در
 اندد دانسدت   خداوندد  خشدم  بدا  برابدر  را هدا انسدان  اعمال و اررفتافکار و در برابر  عتيخشم طب

 قطدع  موجدب  را یقاض مغرضان  قضاو  گرید یثیحد در ک  نیا ای .(919: 909  ،یمجلس)
 معتبدر  ثیحدد  نید ا از هدف هرچند(. 55 : 904  ،یحرعامل) داردیم عنوان بارش و برکت

 بارش قطع موجب ک  بوده ممرد ب  حاکم دروغ همچون انسان ستیناشا یرفتارها نکوهش
در برابدر انسدان اشداره کدرد کد        عدت يطب یب  ارزش ذاتد  توانیم س یمقا نیاز ا اما. گرددیم

 .رديبگ قرار زين او مقابل در تواندیم و ب  همين خاطردر کنار انسان است  عتياستقالل طب
 بدر  یرگدذا ارزش درخصدوص  یاتید روا  ،يد امام فقد  خصوصدا    یمراجع  ب  فق  اسدالم  با

 پداک،  یهدوا  گرو در را سالم ستیز طيمح(  ) صادق امام، مثال عنوان ب . مينيبیم عتيطب
 خيشد  کد   گوند  آن اید  و(. 99 : 909  ،یمجلس) است برشمرده زيحاصلخ نيزم و سالم آب

 ديد کأت شانیآورده است ک  ا ( ) صادق امام از نقل ب   يالفق حضرهیز من کتاب در صدوق
 .( 4: 949  داماد،محقق ) دارد انسان توسط آب یآلودگ از یريجلوگ بر یخاص

 ضدمن  اسدالم  در کد   شدد  یمددع  تدوان یمد  ثیاحاد و ا یآ نیا مالحظ  با ،مجمو  در
 بد   و نموده بار ستیز طيمح برابر در انسان ب  را یفيتکال عت،يطب و انسان نيب رابط  یبرقرار

 با مواج  در انسان بر را یالزامات و شده قائل یحقوق انسان برابر در ستیز طيمح یبرا ینوع
 اصدالت  و داندد یمد  انسدان  رمسدخّ  را ستیز طيمح و عتيطب هرچند. است نموده بار عتيطب

 انسدان  یبدرا  زين یتعهدات و فيتکال حال نيع در اما بخشدیم اعتبار و معنا را انسان یِوجود
 .کندیم ییشناسا ستیز طيمح با رابط  در

ی، الهد  امدر  مفداد »: دید گویمد  قرآن ما يتعل از الهام با ،یهجر    قرن ميحک ،مالصدرا
 ریسدا  و اید در کدوه،  یعند ی جمدادا   و وانيد ح انسدان،  از اعم جهان، سراسر ب  ک  است نید

 ارياخت و اراده صاحبان از اعم موجواد ، و یهست هم  نیبنابرا حکمفرماست، جهان یاجزا
در ارتبداط بدا    عدت يسخن، از نظدر فقد  اسدالم طب    گریب  د .«ندارندید و نیمتد زين یراراديغ و

بدر   یادعدا مبند   نیبندابرا  .( 4: 949  محقق دامداد، ) کندیخداست ولو انسان آن را درک نم
در حدوزه اسدالم و بدا     یباشد ب  روشن یکنون بیدر مذاهب عامل تخر یمحورک  انسان نیا
 . استمردود  ،نآجمل  قر از شریعت و مل در منابعأت
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  یدر معاهدات حقوق بشر ستیز طيمح برق ح .1-2

رغدم  علدی ( هایی حقوق بشر و خلقب  استثنای کنوانسيون آفریقا)معاهدا  حقوق بشری 
ای ک  دارند، هنوز هم حدق داشدتن یدک محديط زیسدت سدالم یدا        گرایان خصوصيا  تحول

د تأکيد   در پروندده کرتداتوس   ECTHRک   طوریهمان. کنندبخش را تضمين نمیرضایت
طور خاصی برای حمایت کلی از   و ن  هيچ بند دیگری از کنوانسيون ب 8ن  بند : کرده است

طدور مشدابهی ادعدای      بد  زيکميسيون آمریکایی حقوق بشر ن. اندمحيط زیست طراحی نشده
هم  شهروندان پاناما برای حفاظت از یک منطق  حفاظت شدده طبيعدی را نپدذیرفت و آن را    

در یدک  .   حقوق بشر سازمان ملل هم فرقی بدا ایدن پروندده هدا نددارد     اعمال کميت  .رد کرد
این کميت  ابراز داشدت کد  هديچ     -ژنتيک یشدهاصالح –تراریخت  پرونده در مورد گياهان 

نظدر او مغدایر بدا     تواندد بدا یدک قدانون مخالفدت کندد کد  از       صور  نظدری نمدی   شخصی ب
تی از هيچکددام از مفداهيم مربدوط بد  حدق      هيچکدام از این پرونده ها حمای. معاهدا  است

 . فردی و مستقل داشتن یک محيط زیست سالم نکردند
هدای عمدومی   کميت  سازمان ملل درمورد حقدوق اقتصدادی، اجتمداعی و فرهنگدی بيانيد      

و  9 هدای  جمل  بيانيد   ازمختلفی را مرتبط با محيط زیست و توسع  پایدار ارائ  کرده است، 
خطدر و  بی کنند تا دسترسی ب  آب کافی،را تفسير می ICESCRاز     و   ک  بندهای  5 
آنهدا همچندين مندع و     9.هزین  را برای مصارف خانگی و برای امور بهداشتی دربربگيرندد کم

یدا دیگدر شدرایط محيطدی      ها و مدواد شديميایی،  های مضری مثل اشع پدیدهکاهش تماس با 
. دهندد ر سالمت انسان اثر می گذارند را پوشش میطور مستقيم یا غيرمستقيم ب مضری ک  ب

الملدل  هدای مرتبطدی از حقدوق بدين    اینها تفاسيری مهم و مفيد هستند ک  اثراتی هم بدر زميند   
مدورد بسدترهای رود، کد  هنگدام      سازمان ملل در 441 از کنوانسيون  0 ازجمل  بند دارند، 

 ایدن نظدر،   از 9.دهدد تی انسدان مدی  اختصاص منابع آبی محدود، اولویت را بد  نيازهدای حيدا   
جهت تضمين برخدی از ویژگيهدای ضدروری داشدتن      حقوق اقتصادی و اجتماعی کنونی در

حدق مدردم بدرای دنبدال کدردن       ICESCRاز   بند . کنندیک محيط زیست سالم کمک می

                                 
دادگاه اروپا هيچ مورد نقض حقدوق شداکيان از   . از یک تازب می باشدآب غيرقانونی برداشت مورد  این پرونده در . 

 .را ک  در نتيج  از بين رفتن زمين ها ایجاد شده باشد تشخيش نداد لحاظ زندگی یا بهره بردن از حق مالکيت
2 Metropolitan Nature Reserve v. Panama [2003]) IACHR Case 11.533, at para. 34. 
3 UNCESCR, General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of 

Health, UN Doc.E/C.12/2000/4 (2000); General Comment No. 15: The Right to Water, UN  
Doc.E/C.12/2002/11 (2003) 

4 Report of the 6th Committee Working Group, 1997, GAOR A/51/869  
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بع هدا و مندا  و استفاده آزاداند  از سدرمای    های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،آزادان  پيشرفت
ی بهداشت زیست محيطدی و  اما ب  جای بهبود هم  جانب دهد، طبيعی را مورد تأکيد قرار می

بدا  . کندد ، این معاهده، هيچ اشاره خاصی ب  حفاظت از محديط زیسدت نمدی   (  بند )صنعتی 
مورد این معاهده با تأکيد بيشتر بدر   گذاری درهای اعضای معاهده برای سرمای تالش وجود

عندوان یدک    هنوز هم نتوانست  است حق محيط زیست سالم را بد  ،محيطی آنمسائل زیست 
نداشدتن  . امر مهم و موردنظر و خواست  عموم مردم، ب  درستی ارتقا دهد و آن را اعطدا کندد  

هدایی کد  دارای وضدعيت قدانونی     یک وضعيت حقوقی بد  معندای آن اسدت کد  آن ارزش    
توانندد از محديط زیسدت    می( ی از منابع طبيعیجمل  توسع  اقتصادی و بهره بردار از)هستند 

این یک غفلت و کوتاهی است و اگر بخواهيم ب  محديط  . سبقت بگيرند و بر آن چيره شوند
زیسدت بدد  عندوان یددک کدازی عمددومی آن ارزشدی کدد  ليداقتش را دارد در تددوازن حقددوق      

تواندد یدک   مدی  امدر  این. ها بپردازیمباید ب  این غفلتاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدهيم، 
های مدرتبط بدا نشدت    راه برای استفاده از قوانين حقوق بشری برای پرداختن ب  اثرا  فعاليت

شدوند و اثدرا  مخربدی بدر محديط      مدی  جوی تغييراتی باعث ک  باشد زيای نگازهای گلخان 
 (Boyle, 2012: 628-629. )زیست جهانی دارند

 تحقدق  از تیحما داوطلبان  یراهنما ولاص در بشر حقوق و ستیز طيمح حقوقارتباط 
 یشدورا ) فدائو  توسدط  009  یملد  ییغدذا  تيد امن اقيس در مناسب یغذا بر حق شتريب هرچ 
 .است گرفت  قرار حیتصر مورد زين( ملل متحد یسازمان غذا و کشاورز یعموم

 بشدر  حقدوق  بدا  آن ارتباط و یطيمح ستیز لئخصوص مسا در یالمللنيدر کنار اسناد ب
و توسدع  توسدط    سدت یز طيمحد  یجهدان  ونيسيکم سيسأت،  41  استکهلم  ياعالم همچون

 طي، کنفدرانس سدازمان ملدل در مدورد محد     489 سازمان ملل متحد در سدال   یمجمع عموم
سدازمان ملدل در مدورد     وني، کنوانس 44  ویمشهور ب  اجالس ر UNCEDو توسع   ستیز

در مدورد توسدع     یاجالس جهدان  ،ییآب و هوا را ييچارچوب تغ ونيکنوانس ،یستیتنو  ز
در ایدن زميند ، هماندا     یالمللد نينقط  عطدف اسدناد بد    تا ی، و نها( 00  -يناجالس زم) داریپا
 .باشدیم «آرهوس ونيکنوانس»

- یمشارکت عمومی یک عنصر محوری در توسع  پایدار است و وارد کردن حقوق رو
قابل توجهی در راستای این هدف  طور ب  سبک آرهوس در قوانين کلی حقوق بشری ب یا
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 8و  2موجدود در بنددهای    یِا ید روعرفدی و  تأکيد اصلی بر حقدوق   ،در این زمين   .باشدمی
توان ب  عنوان ابزاری برای قانونمند کدردن تصدميما  مربدوط بد      آرهوس را میکنوانسيون 

سی مشدارکتی  عنوان یک کار برای گسترش دموکرا  توسع  پایدار درنظر گرفت، ن  صرفا ب
 4آرهوس همچنين از این لحاظ قابل توج  است کد  بندد     .یا بهبود مدیریت زیست محيطی

-دسترسی ب  عدالت و وظيف  مقاما  عمومی برای اجرای قوانين موجود را تقویت مدی  ،آن

گيدری هسدتند   افدرادی کد  موظدف بد  حضدور در فرآیندد تصدميم       ( 9) 4 اساس بند بر. کند
مربوط ب  قانونمند بدودن   های اجرایی یا قضاییِدنبال بررسی  بک  ارند همچنين این حق را د

و  یک ناتوانی کلی. و در این زمين  پيگيری ب  عمل آورند تصميما  حاصل  باشند یا نبودنِ
داراسدت  را ( 9) 4بندد   ، قابليت نقضمحيطیدر اجرای قوانين زیست ن  لزوما  خاص و ویژه،

(Konyushkov, 2006: paras 30-31  .) داندد کد    ززم میکنوانسيون مذکور نيز ( 9)4بند
-مدنعکس مقدرره،  ایدن  . عادزن  و مدؤثری صدور  بگيدرد    صور  کافی،  جبران خسار  ب

-مدی  ECHRاز  8اسداس بندد    های اوسترا و گوئرا بدر تصميما  موجود در پرونده یهکنند

 9.باشد
بایدد سد  نکتد  را در    هرکسی ک  شک دارد آرهوس یک معاهده حقدوق بشدری اسدت    

و بدر  این معاهده بر پای  حق دیرین  بشر برای دسترسی ب  عددالت،   ،نخست :ذهن داشت  باشد
جهدت دفدا  از حقدوق زنددگی، بهداشدت و       اساس عناصری دستوری بنا شده است کد  در 

ایدن   کد   نید دوم ا (.Zillman and Pring, 2002: 20) کنندد زندگی خدانوادگی عمدل مدی   
ندو  عدام   بدرخالف   . کندها اعطا میقوق را مستقيما ب  افراد و ن  فقط ب  دولتکنوانسيون ح
و  ،ای، غيرقضدایی هدای دسدتورالعمل غيرمقابلد    ترین ویژگدی محيطی، خالقان معاهده زیست

هدای  ایدن اسدت کد  عمدوم مدردم و سدازمان      ایدن کنوانسديون،    5 موجدود در بندد    مشورتیِ
را ب  یک کميت  خصوصی ارائ  کنند کد  اعضدای آن ند     توانند شکایا  خود غيردولتی می

ایدن   9.های غيردولتی باشندتنها مستقل از اعضاء هستند بلک  همچنين ممکن است از سازمان
ماهيدت   وضدوعا ، در هم  این م. کنوانسيون را دارد سازی مفادِوظيف  تغيير و شفاف ،کميت 

تدر اسدت تدا بد      کننده نزدیدک کنترل این کنوانسيون ب  یک معاهده حقوق بشریِو عملکرد 

                                 
1. 1992 UN Conference on Environment and Development, Agenda 21, ch. 23, para. 23.2. 
2. OHCHR 2011 Report, Analytical Study on the Relationship Between Human Rights and 

the Environment, UN Doc. A/HRC/19/34, 16 Dec. 2011, at paras 2: 7–9 
3 Lopez Ostra v. Spain, 20 EHRR, 1994: 277; Guerra v. Italy, 26 EHRR, 1998: 357  
4. Aarhus Convention, Decision 1/7: Review of Compliance, Report of 1st Mtg of Parties, UN 

Doc ECE/ MP.PP/2/Add. 8, 2004.  



ب
 و رغ

الم
س ق ا

حقو تطبیقی 
ش 

ه هم ژپو
فصلنا

  

 

 

16 

 

محيطدی  زیسدت  یهای چندجانب ک  عموما در دیگر توافق نام  یهای غيراجباردستورالعمل
 یعندی دسترسدی بد  اطالعدا ،     ،، عناصر ضروری این کنوانسيونک  سوم آن. شوندیافت می

ی در همگد محيطدی، و دسترسدی بد  عددالت،     های زیستگيریمشارکت عمومی در تصميم
قواعدد کنوانسديون   اصل،  در .اندوارد قوانين حقوق بشری اروپا شده ECHRحيط  قضاو  

قابدل اجدرا در    ،هم هستند ک  مثل قوانين دیگر حقوق بشری ECHRقواعد  ، از نو آرهوس
 . باشندیقوانين داخلی و در دادگاه استراسبورم هم م

از ایدن  . شدری هدم رد داده اسدت   مورد دیگر معاهدا  حقوق ب در ویژگی،تقریبا همين 
مشداوره مفيدد، توسدط     داشدتنِ  مدثال حدقِ   ؛اروپایی نيستندصرفا مسائلی  همانااین مسائل  رو،

در شدهر تولددو، و توسدط کميسديون      «جمعيت بوميدان مایدا  »کميسيون آمریکایی در پرونده 
 توسدع   وسآرهد  ونيبندابراین کنوانسد  . مدنظر قرار گرفدت  «لندپرونده اوگونی»آفریقایی در 

آن دو را  انيد م یدی افزاهدم  و بشری حقوق قواعد بدن  کل و محيطی زیست حقوق پراهميت
بدا ذکدر    ،ب  بهتدرین وجد    کنوانسيون، نایاهميت فزونیِ  .سازددهد و محقق میب  دست می

شایان ذکدر اسدت کد     .شودمشخش می -تاسکين و ترکي  پرونده یعنی  -ترین پرونده مهم
دادگدداه  امددر،ایددن  امددا ،يسددتترکيدد  یکددی از اعضددای کنوانسدديون آرهددوس ن ایددن کدد   بددا

در یک حالت گسترده و خداص   ECHRاستراسبورم را از وارد کردن حقوق آرهوس در 
 ( Boyle, 2012: 623. )داردنمی باز

روند، مردم میپيش تکنولوژی مندیِ بيشتر از بهرهسمت   ب هموارهک  جوامع  طورهمان
وقتی وابسدتگی  . تر باشندشوند ک  پيچيدهیهایی از زندگی ممتمایل ب  بکارگيری سبک نيز

بندد  . یابدد نيدز افدت مدی   کند، اتکای روزان  ب  نيروها و منابع طبيعی ب  طبيعت کاهش پيدا می
ها و مادر آنها یعنی زمين، بریده شده است، و جای خود را بد   ذاتی و معنوی بين انسان نافِ

های مصنوعی امرار معاش داده است کد  بدر پاید  تجدار  و مبدادز  اقتصدادی بندا        زنجيره
مجبدور بودندد   آدميدان   ای، در تالش برای یدافتن غدذا و بهداشدت،   اند؛ مثال  جوامع قبيل شده

ها، گياهان پزشکی و دیگر ضروریا  خود، مستقيما  بد   دست آوردن گوشت، ميوه  برای ب
عکس، جوامع مدرن برای برآورده کردن نيازهدای   بر.   کنندمحيط طبيعی اطراف خود تکي

در ذهدن  . کنندها تکي  میها و داروخان اساسی خود ب  مؤسساتی اقتصادی مثل سوپرمارکت
بد  یدک سدرپناه     رخدی افدراد  جمعی و رایج مردم، طبيعت ب  یک کازی لدوکس، یدا بدرای ب   

ایجداد   محيطدی متعهدد اسدت بدا    زیست از این لحاظ، اخالقِ. تنزل پيدا کرده استرمانتيک، 



می سال فقه ا ی هب 
ه نگا ر؛با 

بش وق 
حق ت و 

یس محیط ز وق 
حق یی  ا همگر

 

 

 

 

17 

 

مددرن عليد     یک تغيير الگو در رابط  بشر با محديط زیسدت و طبيعدت، ایدن انحدراف انسدانِ      
 .را کاهش دهدطبيعت 

حدل یدا   هدای غيرقدانونی بدرای    حدل تدالش بدرای پيدداکردن راه    گرایان، درزیستمحيط
بدر   اینحدو فرایندده    بد  مدورد بحدران اکولدوژیکی،    های کنونی درکاهش تنش حول چالش

 ،شناسی و دیندی آنها از تعابير متافيزیکی، هستی. اندهاخالق و فلسف  محيط زیست تکي  کرد
 هدا در قبدال محديط زیسدت و در    برای تغيير الگوهای اجتماعی و فرهنگی در دیددگاه انسدان  

، اسدتفاده  ای بنام طبيعدت گنجين  دادنِازدست تالش برای ایجاد یک حس احترام و از ترسِ
اگرچ  این طرز تفکدر ممکدن اسدت هماهندي و یکپارچد  نباشدد، امدا هددف آن         . اندکرده

محدوری،  با ایدن حدال، انسدان   . استها و طبيعت، ب  نفع طبيعت اصالح عدم توازن بين انسان
محيطدی  ترین حالت خود، هنوز هم فلسف  غالدب در سيسدتم حقدوق زیسدت    حتی در ضعيف

سدمت مسدائل     جانبد  و جهدانی بد   درک و مقبوليت رویکدرد همد    افزایش با وجوداست، و 
-محدوری، عمدل  ی رویکدرد انسدان  ها، ب  انددازه انسان اکولوژیکی، تصدیق ارزش ذاتی غير

هدا،  ها بدون توج  ب  ارزش آنها برای انسدان گون  یاین اعتقاد ک  هم . ززم را ندارد گراییِ
نظدر   اگر این مفهوم عملی شود، از. فان  استباصاحب ارزش ذاتی هستند، یک مفهوم خيال

-نظران ابدراز داشدت   صاحب یک  برخ آنچنان. کندها را تهدید میمنطقی بقای زیستی انسان

گدذاری  هدا را از ارزش جانوری و گياهی، انسدان  یگون  اعالم ارزش ذاتی و درونی هر ،اند
بررسدی زیربناهدای فلسدفی و     .داردهدا بداز نمدی   بقای خودشدان، بدازتر از ارزش دیگرگوند    

-های اکولوژیکی، نقش اخالق زیست محيطی در ایجاد یک تغييدر ریشد   جنبش متافيزیکیِ

 . سازدرا آشکار می «دیگران»ای در روش درک بشریت از 
منشدور جهدانی سدازمان ملدل بدرای       انندد المللی ماسناد بينبسياری از  ، برنظریا  فلسفی

-شدده  ، مدؤثر واقدع  ط  بين تقدیر انسان و طبيعت تأکيد دارندک  بر راب  48 طبيعت در سال 

بشدریت یدک بخدش از طبيعدت اسدت، و      » :قرر شده اسدت چنين ممنشور  این در مقدم . اند
های طبيعی بستگی دارد ک  تأمين انرژی و تغذید  را  زندگی ب  عملکرد بدون دخالت سيستم

در دنيدای جدذاب حقدوق بشدر،      همين راستا، واردکردن محيط زیسدت  در «.کندتضمين می
بحدث فلسدفی   . باشدد المللی میو بين یحقوق بشر زیست محيط واعدیک مرحل  تکامل از ق

ی ئد محدوری، جز محوری و انسانمورد رابط  انسان و طبيعت، و دوگانگی بين اکوسيستم در
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حدال ظهدور را تشدکيل     در محيطدیِ مورد طبيعت و حوزه حقدوق زیسدت   بحث در اساسی از
 .هددمی

 

 تعامل و رفع تعارض یقواعد حاکم در برقرار .2

-انسدان  ،بشدر  حقدوق  کد   افتیتوان دریم یب  راحت یاسناد خاص حقوق بشر یبا بررس

-سدت یز کدرد یرو ،شدتر يب اید گو سدت یز طيمقابل، اسناد راجع ب  حقوق مح محور بوده و در

لدذا در  . شدود  قائل تعيطب یبرارا  یاژهیوارزش  یاست تا ب  نوع نآدرصدد  ومحور دارد 
 یبشدر  حقدوق  و یطيمحستیز یهاینگران اگرچ  ک  ميباشیم امر نیا اثبا  درصدد نجایا
کد  بدا    نید بد  واسدط  ا   ،حوزه دو نیا نيب اما دارند یهمپوشان گریکدی با یريطرز چشمگ  ب

  .و برقرار و جاری است وجود داردنيز تعامل مثبت  ینوع ،باشندیمرتبط م  سالمت انسان
 یسازگار و ییهمگرا .2-1

 از یريک  با هددف جلدوگ   یخصوصا  معاهدات - یطيمحستیز یهامالحظ  موافقتنام  با
تواند ناقض تعهددا   یآنها م از کی هر نقض ک  ميابییدرم -انددهیگرد نیها تدویآلودگ

همانندد   یبشدر  یهدا حدق  ریسدا  یحداو  خدود  معاهددا   نیا نيهمچن. باشد زين یحقوق بشر
 یطد يمح سدت یز صددما  از  یجبدران خسدارا  ناشد    ایب  اطالعا  و  یحق دسترس نيتضم

 .باشدیم
 و ستیز طيمح از تیها جهت حماتیمحدود یهرچند ممکن است گفت  شود ک  برخ

 کد   ،دید نما بدار  گدر ید یهدا خصوص حق را در ییهاتیمحدود ،آن ب  راجع حقوق تیرعا
حدق   ،عندوان مثدال    کد  بد  ی حدال  در ؛ض گدردد تواند تعدارض فدر  یم یخود ب  نوع نیا البت 
اسدت و   گدران یحقوق د تیو خود محدود ب  رعا ستيمطلق ن یبشر یب  عنوان حق تيمالک

-یسالم محددود مد   ستیز طيب  مح ليحق را جهت ن نیا ستیز طيک  حقوق مح ییدر جا
 . گرددیممحقق استدزل رفع تعارض  نيبا هم دینما

گدردد  یمد  شدنهاد يپ بشدر  حقدوق  بدا  ستیز طيحقوق محمنظور همسو نمودن مقررا    ب
را  یتعارضدا  احتمدال   قید طر نید تا بتوان از ا ابدیگسترش  یحقوقنظام دو  نیا یهانيتضم

                                 
ها، محيط زیسدت را بد  حدق    در مالحظا  نهایی خود در خصوص دولت( CEDAW)کميت  رفع تبعيض علي  زنان .  

. گرانی کدرده اسدت  بر سالمتی پيونده داده است و در مورد وضعيت محيط زیست و تأثير آن بر سالمت بانوان اظهار ن
 .29 دیوید، لری و پيسوپاتی، بازکریسنا، پيشين، ص : ب  نقل از
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ی مصدوب  فرهنگد  و یاجتمداع  ،یحقدوق اقتصداد  المللدی  بدين  ثاقيم ،نمون  یبرا. کاهش داد
 جهدت  ززم یسدتانداردها ا نیاز بهتدر  یحق برخوردار یدارد ک  هر فرد انسانیم انيب 422 
 ،یاقتصدداد حقددوق تدد يکم 000  سددال در. دارد را یروحدد و یجسددم سددالمت بدد  یابيدسددت

سدالمت بد     ن، حدق بدر  آ  داد کد  در  ئد را ارا 9 شدماره   یعموم ريتفس ی،فرهنگ و یاجتماع
 منبدع  کید  ،یب  آب سالم و قابل شرب و نظافت کداف  یثر بر سالمت مانند دسترسؤعوامل م
 ميتعمد  ،یطد يمحسدت یز و یشغل سالم طیشرا و مسکن و  یتغذ سالم، ییغذا ادمو از مناسب

سازمان ملل گزارشدگر   ،حقوق بشر ونيسيکم 9 شماره  یعموم ري  تفسئارا یپ در. شد داده
 ،ژهید و گزارشدگر . کدرد  نيدي تع سدت یز طيمح و سالمت انيارتباط م یبررس یرا برا یاژهیو

 یهدا است کد  ند  فقدط بد  مراقبدت      ريحق فراگ کی ،یبود ک  حق بر سالمتاین باور موافق 
بد  آب   یثر بر سالمت، شدامل دسترسد  ؤم عوامل بر نيبموقع و مناسب، بلک  همچن یبهداشت

 نیبندابرا . شدود و این دو را نيدز شدامل مدی    ابدییم یتسر زين یسالم قابل شرب و نظافت کاف
:  945  ندا، ید و شدلتون ). رديد گ قدرار  حفاظدت  مورد ستیز طيمح سالمت نيتضم یبرا دیبا

 1 - 19 .) 
 کید  رایز است؛ حقوق گرید انوا  هم  یاصل گوهر و ذا  ا ،يحق حاز سوی دیگر، 

 نيبد  همد  . ببدرد  یابهدره  حقدوق  گریتواند از دیانسان نم یافت یخاتم  ایشده دیتهد یِزندگ
 گرفتد   درنظدر  المللنيب حقوق در یقطع هنجار کیعنوان   اغلب اوقا  ب ،حق نیا ،واسط 

عندوان    هدا بد  دولدت  نیبندابرا . تدوان آن را باطدل کدرد   ینمد  یطیشدرا  چيه تحت شودک  یم
کنندد مسدئول   یمد  یها تخطانسان ا يخود از حق ح ین  تنها وقت ،حقوق بشر یِتمسئوزن سنّ

اتخداذ   را حدق  آن از یتخطد  از یريجلوگ یک  نتوانند اقداما  ززم برا یهستند بلک  هنگام
 9، بندد  UDHR-حقدوق بشدر   یجهدان   يد انيب 9بندد  )   .خواهند بدود  تيمسئول یداراز نيکنند 

حقدوق بشدر و    ییقدا یمنشدور آفر  9، بند ICCPR-یاسيس و یمدن  حقوق یالملل نيمعاهده ب
 ییمعاهده اروپا  ، و بند ACHR-بشر حقوق ییکایمعاهده امر 9، بند -منشور بنجور-انسان

 (.حقوق بشر
 رقابدل يو غ یحدق برتدر بشدر    کید را  ا يحق ح  UNHRCشش از شماره یعموم  يانيب

-از دولدت  ،منظر نیاز ا. رفت  استنظر گ شود در ريروش محدود تفس کیب   دینقض ک  نبا

                                 
افدراد اجتنداب    ا يد حدق ح  یعمد سلبند ک  ن  تنها از کیها را مکلف محقوق بشر دولت ییاروپا ونيکنوانس  بند  . 

 .دهند انجام افراد یزندگ از حفاظت جهت در یمناسب اقداما  نيکنند بلک  همچن
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از  ؛عمدل آورندد    انسان بد  یحفاظت از زندگ منظور  ب یاقداما  مثبت ه استها خواست  شد
هدای  بيمداری کدن کدردن   شد  یو ر یب  زندگ ديام شینوزادان، افزا ريجمل  کاهش مرم و م

 یسدو   بدازتر کدرده تدا بد     ا يد حق ح یراه را برا ، يانيب نیا. اه یتغذو سوء واگير و فراگير،
ثر ؤم یِطيمحستیز یدهایرفت  و تهد یاز جانب مقاما  دولت یتسنّ دیفراتر از تهد قلمرویی

 .رديبگ بر ها انسان در سراسر جهان را  هم درونيليم ا يبر رفاه و ح
؛ خصوص اسدت  نیدر ا یگریسند مهم د ستیز طيهام در مورد مح 484 سال   يانيب 
 یملد  یهادادگاه راستا نیدر ا. سازدیم مرتبط سالم ستیز طيمح کی ب  را ا يحق حزیرا 

 ،طدور مثدال   بد . رفتندد یرا پذ ا يد حو حدق   سدت یز طيحفاظت از محد  نيارتباط ب یاو منطق 
ای گسترده تفسير کرد تدا حفاظدت   در قانون اساسی را ب  گون  ا يحدادگاه عالی هند، حق 

ایدن تفسدير،   . محدور تضدمين کندد   محور و اکوسيستماز محيط زیست را در هر دو بعد انسان
-تصدميم . وضعيت حقوق بشر را ارتقا داد و یک حوزه قضایی محيط زیستی غنی را بنا نهاد

ط زیست را ب  زندگی انسان، بهداشت محور، تجاوز ب  محيهای دارای خاصيت انسانگيری
، دادگداه  (  Leib, 2011:42) مدثال  در پروندده چيناپدا و گداداوارمن    . و ایمنی مرتبط ساختند

ک  یک محيط زیست بهداشتی، یک جنبد    ه استمتوج  شدمتذکر شد ک  عالی هندوستان 
اشتن یدک  اساسی از حق داشتن یک زندگی سالم است و زندگی با کرامت انسانی، بدون د

محيطی، در حفاظت غيرممکن است بعضی از تصميما  زیستمحيط زیست پاک و سالم، 
-از محيط زیست، پا را فراتدر گذاشدتند و هدوا و آب غيرآلدوده یدا حتدی هددف اکوسيسدتم        

ی سدوبهاش  در پروندده . را ملدزم دانسدتند   «تدوازن اکولدوژیکی  »تدری تحدت عندوان    محوران 
دربرگيرنده حق بهدره بدردن از هدوا و    »، ا يحاز داشت ک  حق ابر هندکومار، دادگاه عالی 

ای دیگدر، ایدن دادگداه    در پرونده. «باشدگيری کامل از زندگی میآب غيرآلوده برای بهره
هر شهروندی حق داشتن هوای پاک را برای زندگی در یک محيط زیسدت  »تکرار کرد ک  

 . «بدون آلودگی دارد
ایدن حکدم را صدادر کدرد کد  معدادن سدني آهدک در          در پرونده کندرا، دادگاه عالی

منطق  دهرادون باید تعطيدل شدود و تداوان ضدررهای وارده بدر سداکنان آن بایدد بد  منظدور          
حفاظت از حق مردم برای زندگی در یک محيط زیست سالم با حداقل مزاحمت ناشدی از  »

ق مدردم بدرای   در ایدن پروندده، دادگداه عدالی از حد     . پرداخت شود «عدم توازن اکولوژیکی
داشتن توازن اکولوژیکی، بدون اتکای مستقيم ب  حقوق اساسی مثدل زنددگی یدا بهداشدت،     
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اش، ویژگدی جمعدی حدق    محوراند  گيدری غيرانسدان  این پرونده عالوه بدر جهدت  . دفا  کرد
های متصدورر  ا شکال و گون حق محيط زیست در تمام . کندمحيط زیست را هم منعکس می

 - از یدک حدق اساسدی   ، (امرار معاش، حق توازن اکولدوژیکی و غيدره  بدون آلودگی، حق )
عنوان یک حدق منفدی     تی بصور  سنّ  بدر گذشت  ک  گيرد،نشأ  می -یعنی حق زندگی 

 . شدینظر گرفت  م در
مدورد   الف در  5الف و  98، حوزه قضایی هندوستان، با ترکيب دستورا  وجوداین  با

حق زندگی، یدک حدق    از محورگسترشتفسير  باور ب بال ق محيطی دروظایف مثبت زیست
جدید برای محيط زیست را اعالم کرد تا خصوصيا  هر دو دست  حقدوق منفدی و مثبدت را    

مددورد  هددای مطددرح شددده درهماننددد پرونددده. (Leib, 2012: 43-44) بتوانددد در بددر گيددرد
را  ا يد رد حدق ح مدو  تفسير خود در( IACHR)هندوستان، کميسيون آمریکایی حقوق بشر 

، «یرقدانون يحفاظدت در برابدر کشدتار غ   »بدرای   IACHRاز  9ب  موارد مشخش شدده در بندد   
 و جسدمی  امنيت حق و ا ،يبرآورده کردن حق ح»د ک  نموتأکيد  IACHR. محدود نکرد

 آن بد   جهدا   بعضدی  از و دارد ربدط  فرد فيزیکی زیست محيط ب  ضرورتا  جسمی، سالمت
ابدراز داشدت    IACHRده بين جمعيت بومی ساهویاماکسا و پاراگوئ ، در پرون. «است وابست 

چدون عددم   »اعضای منطق  ساهویاماکسا احتدرام بگدذارد    ا يک  پاراگوئ  نتوانست  ب  حق ح
حواشی جاده زندگی کنندد و آنهدا    ها، آنها را مجبور کرده است درارتقا و حفاظت از زمين

توج  بد  شدرایط پرخطدر     با .«محروم کرده است، معاش را از دسترسی ب  وسایل سنتی امرار
 زندگی، مثل فقدان تغذی  و مراقبت بهداشتی مناسب، بسدياری از اعضدای ایدن جمعيدت، از    

 . جمل  کودکان، مردند
هدا وظيفد    دولدت »دادگاه چنين حکم داد ک   ا ،يبا توج  ب  غيرقابل انتقال بودن حق ح

ست برای جلوگيری از نقض چنين حدق غيرقابدل   تضمين ایجاد شرایطی را دارند ک  ممکن ا
طریق وظدایف و تعهددا  مثبدت،     از ا ،يبنابراین، احترام ب  حق ح .«انتقالی، ضروری باشند

ها باید هرگون  اقددام ضدروری بدرای ایجداد یدک      دولت»نظر دادگاه،  از. تضمين شده است
بدا وجدود   . «بدهندد  امانجد  را ا يچارچوب قانونی مناسب برای رفع هرگون  تهدید ب  حق ح

سدالوادور، حدق یدک محديط زیسدت سدالم ند  در ایدن         قرارگرفتن آن در پروتکل سدان  این،
ها حول احترام های دیگر مورد توج  قرار نگرفت، بلک ، بيشتر پروندهپرونده و ن  در پرونده
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حدق   نيازی برای بهره بدردن از عنوان پيش  ب  حقوق بومی ب  اموال عمومی و منابع عمومی ب
 . چرخند می ا ،ياساسی آنها یعنی حق ح

هدای  های بومی نسبت بد  زمدين  این حال، سيستم  آمریکایی، با دفا  از حقوق جمعيت با
هدای کنددونی و آینددده، بد  همددراه مراقبددت و   نياکدان آنهددا، حفاظددت از طبيعدت بخدداطر نسددل  

واقدع، عددم    در. غيرمسدتقيمی وارد عمدل کدرد    طدور  های طبيعی را بمحافظت از اکوسيستم
دسدت دادن حقدوق اقتصدادی آنهدا نسدبت بد  مندابع         اتصال مردم بومی با طبيعت، برابر بدا از 

دست دادن حقدوق معندوی و فرهنگدی     از طبيعی مثل سرپناه، غذا، آب و گياهان دارویی، و
 .باشدززم برای بافت اجتماعی آنها می

گی بدرای حفاظدت از محديط    هایی برای ميزان اتکدا بد  حدق زندد    این حال، محدودیت با
استمداد از حق محيط زیست، بر اساس ارتبداط بدا شدرایط تهدیدکنندده     . زیست وجود دارد

محيطدی بایدد آنقددر شددید     زیرا خطرا  زیست ؛زندگی، یک رویکرد خيلی محدود است
 تواند محافظدت در می ا ياگرچ  حق ح. ندزباشند تا مستقيما  زندگی انسان را ب  خطر بياندا

بر خطرا  جدی زیسدت محيطدی بدرای زنددگی را دربدر بگيدرد، اتکدا بد  چندين فرمدول           برا
 ترجيحدا  قبدل از  . ای ب  اتفاقا  مربوط ب  تهدیدا  مستقيم ب  زندگی، محدود استگسترده

 در. ای انجدام شدوند  ک  تضعيف محيط زیست صور  بگيرد، بایدد اقدداما  پيشدگيران     این
ل، شاید خيلی دیر یا پرهزین  باشد ک  وقتی یک پروندده بد    ها، مثل فاجع  بوپابعضی پرونده

 . رسد، بخواهيم آسيب ب  محيط زیست را متوقف و جبران کنيمدادگاه می
. حدق داشدتن حدریم خصوصدی، جدزء حقدوق مددنی و سياسدی ميباشدد         از سوی دیگدر،  

ICCPR یم هديچکس نبایدد بدا دخالدت مسدتبدان  یدا غيرقدانونی در حدر        »ک   داردقرر میمی
هرکسی حق دفا  قانون دربرابدر چندين   ... خصوصی، خانواده، خان  یا ارتباطا ، مواج  شود

 8، و دربند ACHRاز    و (  )  مفاد مشابهی در بندهای . «ها یا حمالتی را داردمزاحمت
های زیادی با این ادعا ب  دادگاه اروپایی حقدوق  پرونده. کنوانسيون اروپایی وجود دارد(  )

محيطی، بر حق حریم خصوصی آن اند ک  خطرا  زیستارجا  داده شده( ECTHR)بشر 
عددم وجدود مفداد شدفاف     . اندد از کنوانسيون اروپدایی، اثدر گذاشدت     8شاکيان، بر اساس بند 

آميز ب  اثدرا  منفدی   از پرداختن موفقيت را ECTHRمحيطی در کنوانسيون اروپایی، زیست
(. 8بند)حریم خصوصی، باز نميدارد داشتنِ فراد از حقِا آلودگی محيط زیست بر بهره بردنِ

محيطدی بدر وضدعيت زنددگی افدراد،      اثر یک آسيب زیست ECTHRدر پرونده لوپز استرا، 
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زندگی خصوصی و خانوادگی آنها، و بهره بردن آنهدا از مندزل خدود، حتدی وقتدی سدالمت       
ا و دیگران در برابر ایتاليا، در پرونده گور. کندآنها ب  طور جدی تهدید نمی شود را بيان می

ECTHR یک فدرد از خاند     بردنِرابط  با اثر آلودگی محيط زیست بر بهره دیدگاه خود در
تمایدل بد     ECTHRهای اخير، اگرچ  در پرونده. کنداش را تکرار میو زندگی خانوادگی

یم اش بدرای داشدتن حدق حدر    طریق خواست  فردی از محيطیِسمت حمایت از عالئق زیست
کند ک  افراد فقط زمدانی بایدد   تأکيد میبا این وجود همچنين ، دهدازتاب میخصوصی را ب

 بدر . مدعی این حق شوند ک  منبع آلدودگی، در یدک حالدت مسدتقيم و شددید اثدر بگدذارد       
اعالم شدود،   8نقض بند ارتباط بابهداشت نبودتا پرونده لوپز استرا، ک  درآن، نيازی ب  خالفِ

ECTHR  ی  قوی بين آسيب ب  محيط زیست و کارخاند   یک ارتباط علت ومعلولیِ ب بر نياز 
حدق حدریم خصوصدی، بسديار محددود و       از قلمدرو دادگاه  تفسير. کننده تأکيد داشتآلوده
   .داندب  دست و امکان ظهور یک حق بشر متمایز زیست محيطی را  بودمحور انسان

حدق خاصدی بدرای حفاظدت از     »کد    نمدود تکدرار   ECTHR در پرونده فادیوا و روسي ،
های تضمين شده توسط کنوانسيون گنجانده نشده طبيعت ب  آن صور  در حقوق و آزادی

شود ک  دخالت مستقيما  بر خاند ،  زمانی یک حکم صادر می 8بنابراین بر اساس بند ... است
ی و واقع، حق داشتن حریم خصوص در. «خانواده یا زندگی شخصی شاکی اثر گذاشت  باشد

-اندد، در دفدا  از حقدوق زیسدت    حقوق دیگری ک  در کنوانسيون مورد احترام قرار گرفتد  

در  ECTHRکد   گوند   همدان . هدای خداص خودشدان را دارندد    فدردی، محددودیت   محيطیِ
و ن  هيچ بند دیگری از کنوانسيون اروپدایی،   8ن  بند »پرونده کرتاتوس آشکار کرده است، 

اندد؛ از ایدن منظدر، سدندهای     ی ب  آن صور ، طراحی نشدده طور خاصی برای حفاظت کلّ ب
تدر عمدل کدرده    المللی و قوانين داخلی دیگر، در پرداختن ب  ایدن جنبد  خداص، مناسدب    بين
 (Leib, 2012, 45-47.)«اند

متوج  شد ک  بيماری شاکی بخاطر طوزنی بودن تمداس بدا    ECTHRدر پرونده فادیوا، 
ها بدتر شده است، و حدق  ن  توليد فوزد در همان نزدیکیی برخاست  از یک کارخامواد سم 

بنددابراین، . او بددرای داشددتن یددک زندددگی و خاندد  بددا حددریم خصوصددی، پایمددال شددده اسددت
ECTHR          فدراسيون روسي  را مسدئول عددم انجدام اقدداماتی مثبدت در جهدت تنظديم ميدزان

                                 
1. UNEP Compendium on Human Rights and the Environment: Selected international legal 

materials and cases, 2004: 60.  
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حدد   بدا وجدود  ارد کد   دآن همچنين ابدراز مدی  . داندخروج مواد، نزدیک کارخان  فوزد می
ارزشی بازی باقيمانده برای دولت پاسخگو و مسئول، دولت نتوانست یدک تدوازن متناسدب    

اش و وعادزن  بين عالئق جامع  و بهره بردن مؤثر شاکی از حدق خدود بدرای احتدرام و خاند      
ایدن   بدا . صور  گرفتد  اسدت   8بنابراین در آنجا نقض بند . اش، ارائ  کندزندگی خصوصی

، در پرونده هاتون دوم، وقتی شاکيان نتوانستند نقض شدید حق حریم خصوصدی خدود   حال
دادگداه   نيهمچند . را اثبا  کنند، دادگاه ب  مقاما  ملی، یک حد ارزشی گسترده اعطا کرد

 در انجدام ،  8های مرتبط بدا بندد   های مقتدر، در درگيریکرد ک  دولتتأکيد  در آن پرونده
 .کنندبرخورد میبهتر های مختلف،  ارزیابی عالئق و خواست

توان بين یک استاندارد زندگی کافی و وضدعيت محديط زیسدت    یک ارتباط قوی را می
بهداشدت و وضدعيت زنددگی     نيدازِ چون یک محيط زیسدت سدالم، پديش    ؛طبيعی تعيين کرد

حدق هدر کسدی بدرای داشدتن      » ، کشدورهای عضدو،   ICESCRاز    طبدق بندد   . انسان است
اش، شامل غذا، پوشداک و مندزل خدوب، و    ندگی کافی برای خودش و خانوادهاستاندارد ز

حق هر فدرد  »ی این بند همچنين دربرگيرنده. باشداش را دارا میبهبود مداوم شرایط زندگی
تواند ب  مراقبدت  ، برآورده کردن حق بهداشت نمیر این اساسب. است «برای عدم گرسنگی

فاظت از خطدرا  محديط زیسدتی مثدل آزینددگی      و مساعد  پزشکی محدود شود بلک  ح
حق بهداشدت در بسدياری   . «گيردرادیواکتيوی، آلودگی آب و آلودگی غذا را هم دربر می

از کنوانسديون سدازمان    9 ، بندد  ICESCRاز    های حقوق بشر، ازجمل  بندد  از کنوانسيون
از منشدور بنجدول،    2 از پروتکل سان سالوادور، و بند  0  ملل درمورد حقوق کودکان، بند

حدق هرکسدی   »های عضو دارد ک  دولتمقرر می  ICESCRاز    بند . گنجانده شده است
-یکی از پيش. «دانند ک  از بازترین استاندارد ممکن بهداشت جسمی و روحی بهره ببردمی

هدای بهداشدت محديط زیسدت و     بهبدود همد  جنبد    »های برآورده شدن این اسدتاندارد،  شرط
مدورد حدق بدازترین اسدتاندارد      خود در 9 در بياني  عمومی شماره  CESCR. است «صنعت

کندد  ای از داشتن حق بهداشت را با بيان این مطلب ارائد  مدی  ممکن بهداشت، تعبير گسترده
یک حق هم  جانب  است ک  بد  عوامدل زیربندایی بهداشدت مثدل دسترسدی بد  آب        »ک  آن 

تأمين کدافی غدذای سدالم، تغذید  و خاند  سدالم،       آشاميدنی سالم و سيستم مناسب فاضالب، 
وضدوح بيدانگر آن اسدت     بد  ،این بياني . «کندشرایط شغلی و محيطی سالم، گسترش پيدا می

 .محيطی وابست  استناپذیری ب  شرایط زیستک  بهره بردن از حق بهداشت، بطور اجتناب
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 خصوصدی،  زنددگی  ،بهداشت  ا ،يح بر حيطیمحقوق بشر مستقيما  ب  پيامدهای زیست
هدای علمدی در سدطح     ابعاد زیست محيطی بد  نددر  در حدوزه    .اشاره دارد هاانسان اموال و

ای در گيرند، و در آنجا تقریبا هيچ مجادلد   عمومی در زمين  حقوق بشر مورد بحث قرار می
ا عمددت  هدا بنابراین متون مرتبط با این. مورد رابط  بين حقوق بشر و محيط زیست وجود ندارد

آن قضداو  در مدورد   . اندد شدده  نوشدت   المللدی بين حقوقدانان یا گرایان زیستتوسط محيط 
یِ حقوق بشدریِ آفریقدایی، اروپدایی و    کنترل یهاستميس از ک  یطيمحدست  از مسایل زیست

 طيمحد  بید کد  تخر  کنندد یمد  کمدک  امدر  نید ا کردن آشکار در اندشده حاصل ییکایمرآ
 حقدوق  سدت، یز طيمحد  بد   بيآس و بیتخر با واقع ب . دارد بشر حقوق برآثاری چ   ستیز

 و غالدب  در سدت یز طيمحد  حقدوق  نقدض  یطرفد  از و کدرده  نقض را ستیز طيمح ب  راجع
 مالحظد   نیبندابرا  گدردد،  یمد  همراه یبشر مسلم حق چند ای کی نقض با موارد اتفاق دیشا
را نيدز در پدی    یِ دیگدری بشدر  یهدا حق نقض ست،یز طيمح حقوق نقض امديپ ک  ميکنیم

 .خواهد داشت
 در و بشدر  حقدوق  هدای دادگداه  در محيطدی اما تعدداد روبد  رشدد پروندده هدای زیسدت       

- بد . استاهميت این موضو  در روند اصلی از حقوق بشر  دهندهنشان هرحال ب  معاهدا ،
 تاتدار  و بادایوا، فدیوا،  تاسکين، اونریلدیز، استرا، لوپز گوئرا، مثل هاییپرونده طور خالص ، 

توان از حق داشدتن زنددگی خصوصدی، یدا حدق حيدا ،       ک  تا چ  حدی می  دهندمی نشان
-زیسدت  قدوانين  اجدرای  محيطدی، زیسدت  خطدرا   رفدع  برای هابرای وادار کردن حکومت

 .کرد استفاده محيطییا افشای اطالعا  زیست  محيطی،
 طيمحد  متخصدش  کی از استفاده با متحد ملل سازمان بشر حقوق یشورا   0  سال در

حقدوق   فیراجدع بد  وظدا    هاییشنهاديپ موضو ، کنکاش و مطالع  با خواست یو از ستیز
 ئد  اار دارید پا و یبهداشدت  پداک،  مدن، یا سدت یز طيمحد  کید  یبدردار بهدره  مدرتبط بدا   یِبشر
 یا يد انيب سینوشيکارگروه متخصش پ کی یريبا بکارگ UNHRC, 2012) )UNEP.کند
 کد   اندد مؤسسدا  سدازمان ملدل تشدخيش داده     .نمودندد  ارائد   0 0 -004  یهاسال در را

 هدم  محيطدی  زیسدت  ضدمنی  خصوصيا  دارای اجتماعی و اقتصادی سياسی، مدنی، حقوق
یک محيط زیست سدالم   ناپذیرِاجتناب اثرا  از بعضی تضمين درجهت توانند می ک  هستند

                                 
1. Lopez Ostra v. Spain, 20 EHRR (1994) 277; Guerra v. Italy, 26 EHRR (1998) 357; 

Fadeyeva v. Russia, 45 EHRR (2007) 10; Öneryildiz v. Turkey, 41 EHRR (2005) 20; Taskin 
v. Turkey, 42 EHRR (2006) 50, at paras 113–119; Tatar v. Romania [2009] ECtHR, at para. 
88; Budayeva v. Russia [2008] ECtHR  
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 ملدل  سدازمان  یبشدر  حقدوق  نهادهدای  تمایدل  عدم راییک توضيح احتمالی ب .کمک کنند
مدورد   در آنهدا  درازمدد   پدروژه  زیسدت،  محديط  و بشدر  حقدوق  ب  ترمستقيم پرداختنِ برای

در حالی کد  مسدئوليت اصدلی    . باشدمسئوليت جمعی در قبال سوء استفاده از حقوق بشر می
 هدا اما از مد ( UNHRC, 2011) هاستتشویق و حفاظت از حقوق بشر بر عهده حکومت

 حقدوق  نقدض  بدر  فراملی هایشرکت و تجاری واحدهای ک  شده ادهد تشخيش چنين پيش
 ، یدا در ایدن اثرگدذاری، بدا عوامدل مخدرّب دیگدری       گذاشدت   اثدر  مختلفدی  هایگون  ب  بشر

کد  کشدورهای در حدال توسدع  احتمداز تواندایی کنتدرل         نیا خصوص ب . اندهمدست بوده
 ایگوند   بد   راگدر مندابع طبيعدی    یدا دی   های خارجی را ندارند ک  مواد معدنی، نفت،شرکت

 . نکنند وارد آسيب زیست محيط ب  هم و محلی جمعيت ب  هم ک  کنند استخراج
 رابطد   یک تر،ساده زبان ب  یا فساد، ضعيف، اجرای ضعيف، مقررا  ضعيف، حکومت

 هدای مثدال . شدود مدی  مشدکل  این ایجاد باعث دولت، و تجاری واحدهای بين نزدیک خيلی
و بدر    بهداشدت،  بدر  طبيعدی،  مندابع  بدر  زیست، يطل بر محشرکت شِ ارثآ ،طلبقدیمیِ این م

، یدا اثدرا    (SERAC v. Nigeria )استانداردهای معيشتی مردم اوگونی در کشدور نيجرید    
یدک شدرکت تجداری    )زبال  در آبيجان توسط یک کشتی تحت منشور ترافيگدورا   ریزِبرون

  .باشندمی  بر بهداشت،( نفتی تحت نظر اتحادی  اروپا
 ایددن از بایددد مددا بگيددریم،وقتددی قددوانين کنددونی حقددوق بشددر و محدديط زیسددت را درنظددر 

 نيسدت  شدکی  دهديم؟  انجام بشر حقوق و تجاری واحدهای مورد در اقداماتی چ  چارچوب
بر عهدده  زیست محيطی را  هایآسيب برابر در بشر حقوق از حفاظت مسئوليت هادولت ک 

 بگدویيم  کد   نيسدت  درست نکت  این. اندداده رد صنعتی و تجاری کارهای بخاطر ک  دارند
 در ECTHR  کد  طدور همدان . باشدنمی موردنظر صنعت یا کارخان  آن صاحب دولت خود
 آن ناتوانی از تواندمی محيطیزیست هایپرونده در دولت مسئوليت است، کرده بيان فادیوا

بنابراین دولت  .(EHRR 2007, at para. 89)  باشد شده ناشی خصوصی صنایع اصالح در
 هدای کنوانسديون  تحدت  حقدوق  تضدمين  جهدت  وظيف  دارد اقداماتی منطقی و مناسدب را در 

تأکيدد   ECTHR ، اونریلددیز  در( EHRR, 2007, at para. 89.) دهدد  انجدام  بشدری  حقوق
 از محافظدت  بدرای  ززم و متناسدب  اقدداما   هرگوند   اتخاذ برای مثبت مقررا  ک  کندمی

                                 
1 UNEP, Report of 1st meeting of the Expanded Bureau of the 8th meeting of the Conference 

of the Parties to the Basel Convention (2007  
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بد  ایدن    ؛کندد می محول دولت بر را ایوظيف  هرچيزی، از بازتر  ،  بند اهداف برای ندگیز
ترتيب ک  دولت باید یک چارچوب قانونمند و قابل اجرا را وارد عمل کندد کد  در جهدت    

در ایدن  . باشدد  شده طراحی حق زندگی علي  تهدیدهای احتمالی برای ثرؤم ایجاد بازدارندگیِ
کدردن   فدراهم   مجوز، اعطای یدربرگيرنده ،مقررا  این ک است  شت داراز اب دادگاهزمين ، 

 را دیگدر  عوامدل  همد   و باشند،می خطرناک هایفعاليت بر نظار  و  مراقبت،انجام شرایط، 
 کد   کنندد  راتضدمين  شدهروندانی  از مدؤثر  حفاظدت  تا دهند انجام عملی اقداماتی کندمی ملزم

 ( EHRR, 2007, para. 90.) شود تهدید مربوط  ا خطر بخاطر است ممکن آنها زندگی
اوگدونی لندد    پروندده . يسدت ن اروپدا  قداره  بد   منحصر بشری حقوق قوانين از دیدگاه این

تأثير چنددانی بدر    ک   ،دقيق و بایست  قانونِ بدون خارجی گذارییادآور آن است ک  سرمای 
 آسديب  آنهدا  طبيعدی  منابع و وال،ام  معيشت،  درعوض ب  بهداشت، امارفاه مردم محلی ندارد 

 الملدل بدين  قدوانين  طبدق   ميزبان، دولت ک  شود منجر بشر حقوق انکار ب  تواندمی رساند،می
 نتيجد  : اسدت  داشت  ابراز شلتون ک ر طوهمان .(SERAC v. Nigeria)  باشدمی آنها مسئول

 تضدمين  و تصدادی، اق توسدع   زیست، محيط از حفاظت ادغام برای را برنام  و طرح یک امر
 و تقویدت  چگون  ک  دهدآن همچنين نشان می .(21:  00 شلتون،) کندمی ارائ  بشر حقوق
 آميزیموفقيت اقداما  کليد تواندمی کشور داخل در غيردولتی هایسازمان ب  اختيار دادن
 ( SERAC v. Nigeria .)باشد

 واحددهای  کدردن  ملدزم  ربد  ملل سازمان کاری چارچوب تمرکز وج  هيچ ب  هامثال این
 بدر  هم باز شوندمی باعث بلک  برند،نمی سؤال زیر را بشر حقوق ب  توج  و احترام ب  تجاری

 دليدل   خدود،  بشدری  حقدوق  مقررا  ب  احترام برای هادولت ناتوانی ک  شود تأکيد نکت  این
 ملدل  انسدازم  چدارچوب  ما اگر حتی. این معضل جانبیِ دليل ن   است، مشکال  بروز اصلی

هدم ضدروری اسدت رابطد       باز  کنيم، تصدیق و تأیيد را بشر حقوق و تجاری حقوق درمورد
 مدا  کد   شدود  تعيين تا کنيم مشخش را زیست محيط از حفاظت و بشری حقوق مقررا  بين

 .بگذارند احترام محيطیزیست هایمسئوليت کدام ب  هاشرکت داریم انتظار
درمدورد حقدوق بشدر و     OHCHRو  UNHRCما  طدورکلی تداکنون اقددا    بد  ،بنابراین

تدأثير خيلدی    بشدر  حقدوق  هدای دادگداه  اندد محيط زیست تا حدودی دست کم گرفتد  شدده  
داخلی یا اقداما  متخصصدان انجمدن حقدوق     محيطیِمذاکرا  زیست در مقایس  بابيشتری 

 باشدد،  چندين  باید چرا ک  نيست مشخش دقيقا. اندبشری سازمان ملل، بر این موضو  داشت 
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 خدود  اثرگدذاری  تواندد می چقدر ملل سازمان ک  آوردمی پيش را سؤال این امر این البت  اما
 .کند بيشتر زیست محيط از حفاظت برای بشری حقوق رویکردهای توسع  بر را

بدا حقدوق    یبشدر  یهدا حدق  یبرخد  انياز تعامال  م یتنها بخش ،موارد مطروح  در فوق
 ابد  یرضد اتع سدت یز طيند  تنهدا حقدوق محد     ،مدوارد  دست نیا باشد ک  دریم ستیز طيمح

 .باشدیم زين گریحقوق د یکنندهنيتضم آنها از کی حقوق بشر ندارد بلک  پرداختن ب  هر
 تعارضات موجود .2-2

. نمدود  انيتوان بیم را دگاهید ای کردیرو دو ستیز طيتقابل حقوق بشر با حقوق مح در
بوده کد  در صدور  بدروز تعدارض      ستیز طيق مححقوق بشر بر حقو یتفوق و برتر یکی

 یبرتدر  ی،گدر ید. داد سدت یز طيبدر حدق بدر محد     یحق بشر تيب  حاکم ،دو حکم نیا ميان
نداظر بدر وضدعيتی    تقابدل   نید البتد  ا . باشدیم یچند حق بشر ای کیبر  ستیز طيحقوق مح

 در. داد محکد  تعدارض  رفدع  بد   تعامل جادیاستفاده از قواعد حاکم جهت ا ک  نتوان با است
 ییدارد در جدا  یبرتدر  یبر قدانون عداد   یگون  ک  قانون اساستوان گفت آنیم اول دگاهید

 یمسداو  حدق  نید عمال ااِ و باشد انکار و نقض اغماض، رقابليغ یبشر حق ایک  حقوق بشر 
 یداده مد  یلزوما  حکم ب  نفع حق بشر ا يهمانند حق ح ،باشد ستیز طيمح حقوق نقض با

 دید معدرض تهد  ب  نداحق در  یبشر ا يحق ح مواردی ک  در خاطر است ک  این بدان. شود
مدوارد   ،شد انيب ک  همانگون . گردد  يتواند توجینم یگرید حق چيه تیرعا رديگیم قرار

 . شودیحقوق بشر حاکم م یتعارض نيدر صور  بروز چن امانادر باشد  دیشا ینيچن نیا
را بدر   ییاسدتثنا  ،ونيسد نکنوا یهدا طدرف  ،نهندي  ديصد  ونيکنوانسد  در ميکند یمالحظ  م

 یسدنت  ديص یهاتوسل ب  روش اجازه شکار با یاند ک  ب  مردمان بوممقررا  آن وارد کرده
 ،یاز مردمدان بدوم   تید حما ئیاسدتثنا  نید منطدق ا . دهدد یم یتجار یبرداربهره چيه بدون را

بدر   یجدد   یهدا بيآسد  ورود واضح  اسدت کد    اماباشد ینان مآاز فرهني  تیازجمل  حما
 حقدوق  ک  ميکنیمالحظ  م فقره نیا در نیبنابرا. نبود یبوم ديص یج يها، نتنهني تيجمع
 یهیبدد . شدد  رفتد  یپذ استثناء عنوان ب  و کرده دايپ تفوق ستیز طيمح حقوق بر یبوم مردم
: 945 شدلتون،  ). کندد یوارد نمد  یاخدشد   سدت یز طيحقوق مح تِي ب  کلّ ،استثناء نیا است
 50) 

 یشدده حفاظدت  یمنطقد   بد   مربدوط  کد   کدل  دادستان  يعل گرانید و زانايدر پرونده س
دولت  ،بود قایفرآ یشدهحفاظت یمنطق  نیترب  عنوان بزرم( ckgr) یمرکز یکگازگات

  نمدود کد  بد    بیمزبدور تصدو   یشدهب  منطق  محافظت یدسترس تيممنوع یرا برا یمقررات
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ب  اتفاق آراء مقدرر داشدت کد      ی،عال وانید. کرد جابجا را رابوسوا ایموجب آن مردم سان 
 یباشدند و دولدت در اجدرا   یالملدل مد  نيبرخوردار از حقوق مذکور در حقوق ب ی،مردم بوم

 قدا، یشدده در آفر حفاظدت  یمنطقد   کی خصوص در مشرو  اهداف وجود با خود ا يعمل
 نيسدرزم  نید ا ی  ساکنان قدانون ک ابراز داشت وانید. را نقض کرده است «سان» مردمِ حقوق

 امکدان  عددم  و آب از تيد محروم و باشدند  ینيرزمیز یهاآب ب  یدسترس ب  قادر ستیبایم
نقض  ی، و مصداقلیرذیک رفتار ت ی،مرکز یکگازگات یشدهحفاظت یمنطق  در یحفار

 ،یدحقوق اقتصدا  ت يکم 0 شماره  یعموم ريبا ارجا  ب  تفس وانید. بوده است یقانون اساس
مجمدع   0 0  یجوز 8 درخصوص حق بر آب و با ارجا  ب  قطعنام    یو فرهنگ یاجتماع
کامدل از   یمندد بهدره  جهدت  کد   نیاديد بن یعنوان حق  سالم ب یدنيحق بر آب آشام یعموم
 (.24 -21 : 945 شلتون، ) .نمود دیيو حقوق بشر ضرور  دارد را تا یزندگ

 یبشر یهااز حق یابا پاره ستیز طياز محمنافع عموم جهت حفاظت  یپس در موارد 
-بر آن حدق  ستیز طيحقوق مح یحکم ب  برتر است، ک  در این موارد،کرده  دايتعارض پ

عندوان   بد . اسدت  صدادق  زيد ن مدورد  نید طور ک  اشاره شد عکس االبت  همان. شودیها داده م
بدا   یی  دعدوا بد  ،حقدوق بشدر   ییاروپدا  وانید د Fagerskiohd V. Swedenدرپروندده   ،نمون 

هدا  خواهدان . کدرد  یدگيها رسخواهان امالک کیدر نزد یباد یهانيموضو  ساخت تورب
و  یخصوصد  میحق بدر حدر  ) 8نان در انطباق با ماده آها حق نيبودند ک  ساخت تورب یمدع
پروتکدل  موضدو   ( تيد حدق مالک )   ماده و ییاروپا ونيکنوانسموضو  ( یخصوص یزندگ

 أیر نید در ا. ادعدا را رد کدرد   نید ا وانید د. را نقض نموده استبور الحاقی ب  کنوانسيون مز
 تيد مالک حدق  و ستیز طيمح حقوق انيم تعارض در بشر حقوق ییاروپا وانید ک  مينيبیم
 .دهدیم ستیز طيب  نفع حقوق مح یرا ،یبشر یهاحق از یکی عنوان ب 

 
 گيری هجينت

ای علم حقوق در سطوح منطقد   توسطط  بين حقوق بشر و حفاظت از محيط زیست، راب
 حدوزه  دو نید ا ییهمگرا ک  است تيواقع نیا دؤیم ییقضا  یرو. و جهانی برقرار شده است

، ایدن  نکتد  ایدن  . اسدت  گرفتد   قرار رشیپذ مورد اسالم حقوق بمانند زين یالمللنيب سطح در
ار و حقوق بشر آشدک ، در فرض وجود محيطیگوید حقوق زیستکند ک  میادعا را رد می

. اسدت حقدوقی غيرضدروری    رسمی ک  بتوان در رابط  با محيط زیست از آنها استفاده کرد،
 ییقضدا   یرو نيهمچن و ستیز طيمح حقوق و بشر حقوق ب  راجع مختلف اسناد مالحظ  با

 مجمدو   در کد   یطيمحستیز مختلف یهاحق ییشناسا ضمن شد یمدع توانیم ،موجود
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 اید  و ميمسدتق  را يتداث  و تنگاتندي  ارتبداط  تدوان مدی  گدردد یم ريتعب ستیز طيمح حقوق ب 
 گدر، یب  عبدار  د . برقرار نمود یبشر یشدهشناخت  یهاحق با حقوق نیا ميان یميرمستقيغ

تواند موجب تقویت یک یا چند حق بشری گدردد و  محيطی میستیحق ز کیپرداختن ب  
 .ق محديط زیسدت خدواهيم بدود    های مختلف بشری شاهد ميل ب  حقدو ک  با تحقق حقیا این
 بد   یکندون  تحدوز   همد   از شيپد  اسدالم  دارد تیحکا خدامحوران  دگاهیدک   گون همان
 حدق  و اسدت  دانسدت   خددا  آن از را سدت یز طيمح تيمالک و داشت  خاص نگاه عتيطب بحث
 .باشدیم خدا اذن از برگرفت  یعيطب مواهب از یريگبهره بر انسان

اجتمداعی و   سدالم و درسدت در بافدت حقدوق اقتصدادی،      حق داشتن یک محيط زیست 
شدود ارزش بيشدتری بد     وجود چنين حقی اتفاقا باعث مدی . آفرین نيستفرهنگی ذاتا  مشکل

 ایدن  امدا  شود، داده پایدار توسع  ارتقاء و زیست محيط از تعالئق عمومی جهانی در حفاظ
 بد   کدامال از این رو، . دهدرد نمی بشری حقوق قوانين چارچوب بر آسيب ایجاد بدون مهم

متدوازن سداختن    راسدتای در  کندد مدی  ملدزم را کد  دولدت هدا     یمگذار می احترام معيارهایی
. کنندد  عمدل  ، بد  وظدایف خدود   اجتماعی و محيطی،زیست  اقتصادی، هایاهداف و سياست

هدای  شود؛ همچنان ک  سياستحاصل می ICESCRکنونی در  هایبا دستورالعمل ،مهم این
، در (در ریددو بدد  امضددا رسدديد    44 کدد  در سددال  )المللددی در مددورد توسددع  پایدددار   بددين

بنابراین یک بياني  یا پروتکل در مدورد  . المللی متعاقب آن نيز منعکس شدهای بين کنفرانس
 سياسدی،   مددنی،  کندونی  حقدوق  کد   شودمی دارامعن صورتی در حقوق بشر و محيط زیست

 آنِ در کد   حدالی  در د،آورَیکپارچد  در   صدور    بد  هدم  کندار  در را اجتمداعی  و اقتصادی 
عقيده محيط زیست ب  عنوان یک کازی عمومی را در حقوق اقتصدادی و اجتمداعی    ،واحد

 بد   آن تبددیل  و جهانی زیست محيط ارتقاء باعث امر این دیگر، عبار  ب . شوندمتصور می
حتدی   ؛دارندد  را آن از حفاظت مسئوليت هادولت ک  شودمی عمومی خواست و عالق  یک

جلو و تا زمانی انجام دهند ک  مندابع موجدود،    ب  رو صور  ب  رامذکور اگر آنها مسئوليت 
 .فراهم سازدامکان آن را 

 
 منابع

 .میکر قران

 قددم، مددذکور، ميابددراه قيددتحق ا ،يدداله الشددفاء کتدداب ق،909  ،یابددوعل نا،يسدد ابددن -1
 . يمرعش کتابخان 

 دار،یددپا توسدع   و سدت یز طيمحد  بشدر،  حقدوق ، ش988 گدودرز،   ،یجهرمد  افتخدار  -2
 .50ش ،یحقوق قا يتحق
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 و حقوق متحد، ملل سازمان در پایدار توسع  راهبردهای ،ش 98  سيدداود، آقایی، -3
 .54ش تهران، دانشگاه سياسی علوم

 حدق  عنوان ب  سالم ستیز طيمح از یبرخوردار حق ،ش 98  محمدحسن، ،یبيحب -4
 .20ش تهران، دانشگاه یاسيس علوم و حقوق ت،یبشر

تهران،  ،یالمللنيب نظام در یبشر حقوق تعهدا  تيماه ،ش945  هال ، نژاد،ینيحس -5
 . چ دانش، شهر

 .يتالبآل سس ؤم قم، ،الفقهاء تذکره ق،9 9 ، (یحلعالم  ) وسفی بن حسن ،یحل -6

 ست،یز طيمح المللنيب حقوق ندهیآ ش،949  سنا،یبازکر ،یسوپاتيپ و یلر د،یوید -7
 . چ دانش، شهر تهران، ،یمحمد مهرداد  رجمت
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