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در  انسان از حقوقي بنيادين براي داشتن آزادي، برابري و شرايط مناسب زندگي« ☼
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    ١٩٧٢ي محيط زيست  دربارهي كنفرانس سازمان ملل متحد  اصل اول اعالميه

 
 . »هر فرد حق دارد، در محيط زيست سالم زندگي كند« ☼
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 ناشرسخن 

 
فعال سازي ظرفيت هاي موجود دانشجويي در كليه سطوح براي توليد و انتشار  

فرهنگي كمترين وظيفه اي است كه ما در قبال جمعيت عظيم دانشجويان  آثار علمي،
 . كشور برعهده داريم

لذا در چارچوب تدابير و طرح هاي ويژه،  دبيرخانه انتخاب پايان نامه سال  
دف بهره گيري هرچه بيشتر جامعه از ظرفيت  هاي علمي، فرهنگي اين دانشجويي با ه

عرصه و نيز به منظور تعميق، توسعه و ترويج نتايج يافته  هاي دانشجويي، طرح انتشار  
 . پايان نامه هاي برتر دانشجويي را در دستور كار خود قرار داده است

شتر جامعه با ظرفيت ها، لذا در همين راستا و به منظور ارتباط و تعامل هرچه بي
قابليت ها و استعدادهاي دانشجويي كشور و همچنين حمايت از پايان نامه هاي  

 . برگزيده دوره هشتم، اين آثار بصورت كتاب منتشر مي شوند
اينك كه جامعه ما در آستانه خيزش بزرگ علمي است، توسعه علمي، پژوهشي و 

شده و اين نشانه بسيار خوبي از رونق آموزش عالي به يك جنبش فراگير تبديل 
از سوي ديگر در نيم قرن گذشته با تحوالت فكري در . تحوالت آينده در كشور است

كه بايد بكوشيم ضمن درك عميق اين تحوالت، .كل جامعه جهاني مواجه بوده ايم
 . زمينه را براي رشد و پويايي هرچه بيشتر فرهنگ ايراني و اسالمي مهيا كنيم

اما امروز با احساس . اصلي فعاليت ها در دانشگاه ها، آموزش بودزماني محور 
. ضرورت، انجام و رونق پژوهش در كشور تحوالت وسيعي را به وجود آورده است

 ٧٠٠از جمله آمار وجود حدود : آمارهاي موجود اميدهاي تازه اي را ايجاد كرده است
. عه، اين رقم ارتقاء مي يابدمحقق در يك ميليون نفر جمعيت، كه در برنامه چهارم توس

همچنين مراكز پژوهشي خصوصي كه در گذشته اهميتي براي پژوهش قائل نبودند 
زمينه توسعه ارتباط . امروز در توليد علم و دانش حرف هاي زيادي براي گفتن دارند

دانشگاه ها با جامعه بيشتر فراهم شده است بطوري كه امروز شاهد اتفاقات تازه در اين 
دانشگاهيان ايراني وارد عرصه هاي بين المللي شده اند، مقاالت آنها در .  هستيمعرصه

كنفرانس هاي بين المللي ارائه مي شود و هر روز شاهد افزايش ارجاع به مقاالت 
دانشمندان ايراني هستيم كه اين خود نشانگر كيفيت باالي تحقيقات است با استقرار 

همه اينها عواملي هستند . انه نوآوري رسيده استتوسعه علمي در كشور، ايران به آست
كه خود بخش قابل (كه ضرورت پرداختن جدي به پايان نامه هاي دانشجويي را 

اميد است . نشان مي دهد) توجهي از تحقيقات دانشگاهي را شامل مي شود



 
 
 
 
 

 ► مقدمه■ ٩   

به معني توجه به آينده كشور و توسعه پايدار و (سرمايه گذاري در علم و پژوهش 
 هرروز بيشتر و بهتر شود و پژوهش و فناوري به عنوان مفاهيم فراملي بيش )مطلوب

بنابراين بايد اميد داشت در برنامه ريزي هاي بومي كشور، . از پيش شناخته شوند
 .تحوالت جهاني در نظر گرفته شود و معيارهاي بين المللي مالك عمل قرار گيرد

 دسترسي جامعه به نتايج  با درك ضرورت توسعه علم، بسط دانايي و تسهيل
جشنواره «مطالعات پژوهشگران، سازمان انتشارات جهاددانشگاهي با برگزاري 

اقدام به انتخاب بهترين پايان نامه ها در موضوعات مختلف » پايان نامه سال دانشجويي 
دانشگاهي نموده است اثري كه پيش روي شماست حاصل هشتمين دوره برگزاري 

 مي باشد كه در قالب مجموعه ٨٣سال دانشجويي در سال جشنواره پايان نامه  
 . پايان نامه هاي برگزيده هشتمين دوره پايان نامه سال دانشجويي منتشر مي گردد 

با آرزوي توسعه و تعميق اين حركت و با اميد به جلب نظر تمامي انديشمندان و 
انتشارات دست اندركاران عرصه پژوهش و نگارش از تمامي عزيزاني كه سازمان 
 . جهاددانشگاهي را در اين راه همراهي كرده اند سپاسگزاري و تقدير مي نمائيم

 
 

 سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
 و دبيرخانه پايان نامه سال دانشجويي 



 
 
 
 

 

 ١٠ ■حق بر محيط زيست ◄

 مقدمه
 

 اهميت محيط زيست در زندگي خود شده است،  يبشر متوجهمدتهاست چه گر
 .مان اوج طرح مسائل زيست محيطي دانستهاي آخر قرن بيستم را بايد ز اما دهه

كند، نه ي ي مشكالت زيست محيطي احساس م امروزه خطر بزرگي كه بشر از ناحيه
امنيت زندگي او را بر هم زده، بلكه موجوديت او را هم در معرض  تنها آرامش و

ي  بنابراين، در كنار مشكالتي كه بشِر امروز دارد، فاجعه. خطر قرار داده است تهديد و
ترين مسائل  ترين ـ يكي از مهم به هم خوردن تعادل زيست محيطي ـ اگر نگوييم مهم

 .هاي اوست دغدغه و
يا يك قلمرو    محيط زيست امروِز جهان، مشكل تنها يك كشور ومشکل آلودگی

 هستي مسائل مختلفي نيز  خاص نيست، بلكه مشكل كل جهان است كه در بردارنده
ي زمين، باال آمدن سطح آب  هوا، گرم شدن كره آب ولودگي  آتوان به مله مي جكه از

ها،  ي ازن، تخريب جنگل جانوري، فرسايش اليه هاي گياهي و درياها، انهدام گونه
 .اشاره كرد...  اي و هاي هسته هاي صوتي، آزمايش هاي اسيدي، آلودگي باران

هرچند تأثير انسان بر محيط زيست . ي عملكرد خود انسان است اين همه، نتيجه
به دنبال انقالب  نابودي آن،  دارد، اما تخريب و اوپيرامون خود عمري به قدمت حيات

 پيشرفت علم و  خطرناك شدت يافت وگونه اي به ،افزايش سريع جمعيت صنعتي و
 موجب انهدام  و تهخآوري انسان را قادر ساخت تا طبيعت را مقهور خويش سا   فن

 .تدريجي، اما مستمر محيط زيست گردد
كه اجزاي مختلف محيط زيست درياها،              است    تحقيقات علمي نشان داده          

مرتبط هستند     همه به يكديگر وابسته و      ...  و گياهان  ها، هوا، خاك، حيوانات،      رودخانه  
ل ميان    تعاد  تواند موازنه و        يكپارچگي، هرنوع آلودگي مي        به لحاظ همين وحدت و       و 

محيط    حراست از طبيعت و        از اين رو به منظور حفظ و        .  عناصر مزبور را بر هم زند     
از رهگذر     مقررات جهاني شكل گرفت و          ي وضع قواعد و        زيست، به تدريج انديشه    

مقررات، جلوگيري       در اين قواعد و      .  هاي بين المللي تكامل يافت      سازمان  ها و  كنفرانس  
 جهت به    ، معيارهاي جهاني مشتركي     د قرار گرفت و      از آلودگي محيط زيست مورد تأكي          

اما اقدامات در مورد محيط           .   مرتبط با محيط زيست انجام شد       فعاليتهاي آوردن     نظم در 
زيست، در همين جا متوقف نشد، بلكه با مطرح شدن مسائل مربوط به حقوق بشر ـ                             

 جايگاهي     ١٩٦٦ ي بين الملل   هاي  ميثاق  و ١٩٤٨ي جهاني حقوق بشر         كه با انتشار اعالميه       
ي محيط زيست نيز وارد           مسأله  رفيع در نظام بين المللي به خود اختصاص داد ـ                

ي استكهلم بين حقوق بشر          در اعالميه     ١٩٧٢اي شد، تا اين كه در سال         ي تازه  مرحله
 . گرديد  پيوندي اساسي برقرار       محيط زيست رابطه و       و 



 
 
 
 
 

 ► مقدمه■ ١١   

وقي بنيادين براي داشتن انسان از حق« :ي يك اين اعالميه آمده است در ماده
ي زندگي با حيثيت  شرايط مناسب زندگي در محيطي كه به او اجازه آزادي، برابري و

بهبود محيط زيست براي  او رسماً حفاظت و. سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است و
 .»ارد آينده را بر عهده د اي حاضر و هنسل

 مستمر، در اسناد بين المللي مورد          به طور  » حق بر محيط زيست    «از آن تاريخ به بعد     
١٩٨٢پيش طرح سومين ميثاق بين المللي حقوق همبستگي              .  تأكيد قرار گرفته است       تأييد و  

 حيثيت انساني تلقي كرده كه        و، دارا بودن حق بر محيط زيست را يكي از اشكال حرمت    
 اساس     بر .هاي آينده است   شرط تحقق آن براي نسل   مكمل حقوق بشر براي نسل حاضر و     

ردند كه شرايط طبيعي حيات را          گ اين پيش طرح، دولت هاي عضو متعهد مي     ١٥ي  ماده
  . بهزيستي جمعي صدمه وارد كند       دچار تغييرات نامساعدي نكنند كه به سالمت انسان و           

اجراي اصول     ي به كار بستن و         خود را به نحوه ٢٤ تا   ١٤منشور جهاني طبيعت نيز اصول        
همچنين   . حفاظت از آن اختصاص داده است    بر محيط زيست و   مربوط به دارا بودن حق

 . ي ريو نيز حاوي قواعدي مشابه هستند         اعالميه١٠  و١مواد 
اند، اما  اين دستاوردها هرچند به لحاظ اجرايي هنوز به طور كامل استقرار نيافته 
  .دان نبايد اهميت آنها ناچيز جلوه داده شود، چرا كه به بهايي گزاف به دست آمده

مورد  شك، اهميت حق بر محيط زيست كه محل تالقي دو موضوع مهم و بي
» محيط زيست« و» حقوق بشر« يعني ،حقوقي جهان بحث محافل علمي، سياسي و 

 پيش نيازي براي به ياست، بر كسي پوشيده نيست، زيرا حق بر محيط زيست به مثا
 از اين حقوق، فرض بر مند شدن انسان ها ديگر حقوق بشر است، چرا كه براي بهره
بدين ترتيب حق . تندرستي برخوردار باشند اين است كه آنان از حداقل سالمتي و

ترين حق شناخته شده در   توان در بنيادي برخورداري از محيط زيست سالم را مي
 .منشور ملل متحد، يعني حق حيات يافت

رتبط با تبيين يكي از جديدترين مقوالت م    هـدف اصـلي ايـن پـژوهش بررسي و         
 به همين منظور با     .است محـيط زيـست، يعنـي حق بر محيط زيست            حقـوق بـشر و    

بررسـی اسناد بين المللی تصويب شده از اواخر قرن نوزدهم تا اوايل قرن بيست ويکم          
 .ايم به تجزيه و تحليل اين موضوع پرداخته

ام  ی بزرگوارانـی کـه در انجـام اين پژوهش ياری           از همـه   دانـم،  بـرخود الزم مـی    
به ويژه از استادان بزرگوارم جناب آقای دکتر اردشير اميرارجمند       .  تشکر کنم  ،اند کـرده 

 .کنم و جناب آقای دکتر سيد فضل اهللا موسوی سپاسگزاری مي
کنند و با  ی اين نوشته را بر خود هموار می  پيـشاپيش از عزيزانـی کـه زحمـت مطالعه         

 .نمايم ، تشکر و قدردانی می ذارند     گه منت میی انتقادات و پيشنهادات خود بر نويسند ارائه
 

 ١٣٨٤فروردين ـ مهدی فيروزی 



 :فصل اول
 كليات
 
كنيم؛ ابتدا        ي حق بر محيط زيست ذكر مي     در اين فصل، در دو مبحث كلياتي را درباره        

   آلودگي زيست محيطي،  وشناسي را پيرامون مفاهيم حق، حقوق، محيط زيست       بحث واژه
 .  محيط زيست خواهيم داشت    وضعيت  سپس بحثي كوتاه پيرامون       و مي  كنيم   بيان 

 شناسي واژه
تواند به درك صحيح        هاي مطرح در هر موضوعي مي       واژه  از ريف دقيق  تع شناخت و   

 . پردازيم   میرابطه  د، به همين جهت به چند مفهوم اساسی در اين        از آن موضوع كمك نماي 
 حقوق حق و

 تعريف حق
  مهم كه در اينجا به چند تعريف هاي فراواني ارائه شده  تعريف١»حق«ي  واژهاز 

 :كنيم اشاره مي
 امري است اعتباري كه بر حسب آن شخص يا گروه خاصي، قدرِت حق،«) الف

كنند كه نوعي تصرِف خارجي يا اعتباري در شيء ياشخِص ديگر  قانوني پيدا مي 
 ٢.»باشد يم ي آن، امتياز براي ذي حق بر ديگران الزمه انجام، و
حفظ نظم در اجتماع، حقوق براي هر كسي  براي تنظيم روابط مردم و«) ب
بخشد، اين امتياز  توان خاصّي به او مي شناسد و  ايي را در برابر ديگران ميامتيازه

 ٣.»... نامند،  مثل حق حيات، حق مالكيت، حق آزادي شغل و توانايي را حق مي و
وضع ) عليه(بر ديگري  و) له(حق، امري است اعتباري، كه براي كسي «) ج

 ٤.»شود مي

                                              
ممكن است ) حق(» Right«: اخالقي دارد؛ الف مضمون اصلي سياسي و دو مفهوم و» Right«در زبان انگليسي  .١

گوييم كه كمك كردن به نيازمندان   ميوقتيبجا يا انجام كاِر درستي داشته باشد؛ از اين رو،  داللت بر كاري درست و
) حق(» Right«: ب. باشد مي» درست« حق به معني در گفتار ما است ناحقسرقت  برداري و  است؛ يا دروغ، كالهحق

اي داشته باشد كه فرد نسبت به برخي از چيزها دارد كه در اين مفهوم، حق  استحقاق ويژه ممكن است اشاره به امتياز و
باره نگاه  در اين. تبنابر معني دوم اس» Right«آنچه در اين نوشتار مورد بحث ماست، . باشد به معني نوعي امتياز مي

 ،ي شريفي طراز كوهي، حسين  ترجمهها، رويه ها و  حقوق بشر، نظريه در،»هاي حقوق بشر نظريه «،دانلي، جك: كنيد
گلدينگ، . مارتين پي: همچنين نگاه كنيد. ٧٤، ص )١٣٨٠علوم سياسي دانشگاه تهران،  ي حقوق و تهران، دانشكده(
بهار ـ تابستان (، ٢٥ـ٢٦ي   شمارهي تحقيقات حقوقي، مجله ،ي راسخ، محمد مه، ترج»درآمدي تاريخي: مفهوم حق«

 .٢٦٢ ـ ٢٦٤، پيش گفتار مترجم، صص )١٣٧٨
 .٤٤، ص ١ج ) ١٣٦٤قم، دفتر انتشارات اسالمي، (، درآمدي بر حقوق اسالميدانشگاه،  دفتر همكاري حوزه و. ٢
 .١ ـ ٢، صص )١٣٧١ت انتشار با همكاري بهمن برنا، تهران، شرك(، ي علم حقوق مقدمه  ،كاتوزيان،  ناصر. ٣
ي آموزشي  قم، مؤسسه (،، نگارش شهرابي، محمدسياست در قرآن حقوق و صباح يزدي،  محمدتقي،م. ٤

 .٢٦، ص )١٣٧٧پژوهشي امام خميني،  و



 
 
 
 
 

 ► كليات■ ١٣   

ص كه حقوق هر كشور، در مقام اجراي نفعي است متعلق به شخ حق، امتياز و«) د
منع ديگران از  به او تواِن تصرف در موضوِع حق و كند و عدالت، از آن حمايت مي

 ١.»دهد تجاوز به آن را مي
 كه به جهت اختصار از ٢دانان ارائه شده است هاي ديگري نيز توسط حقوق تعريف

 .كنيم ذكر آن خودداري مي
توانايي بر چيزي يا كسي يا هر دو تعريف     رت ودر فقه اماميه نيز حق، نوعي قد  

 ٣.شده است
 :توان گفت با توجه به آنچه ذكر شد مي

ديگران مكلف  امتيازي است كه براي شخصي اعتبار شده و حق، اقتدار، سلطه و «
 ٤.»به رعايت آن هستند
 تعريف حقوق

 :شود بر سه معني مختلف اطالق مي» حقوق « يكلمه
؛   ٥»ي مقررات حاكم بر روابط اجتماعي است ي مجموعهحقوق به معنا  «)الف

نبايدهايي كه اعضاي يك جامعه ملزم به رعايت آنها هستند  ي بايدها و يعني مجموعه
ي حقوق در اين معنا اگر چه مفيِد  واژه. دولت ضمانت اجراي آنها را بر عهده دارد و

ي به عنوان يك  ول،كند اي از مقررات داللت مي بر مجموعه معناي جمع است و
ي جمع كه داراي مفرد باشد، مورد توجه نيست، بلكه نظير كلماتي همچون گروه  كلمه

ي  توان گفت كه حقوق به اين معنا، نظير واژه  مي رود و  قبيله  اسم جمع  به كار مي  و
شرع يا شريعت در اصطالح فقهاي اسالم است، حقوق در اين معنا گاهي مرادف 

                                              
 .٣٧٤، ص )١٣٧٧تهران، نشر دادگستر، (، مباني حقوق عمومي ناصر، ،كاتوزيان. ١
ي گنج  تهران، كتابخانه(، ي عمومي علم حقوق مقدمه ،جعفري لنگرودي، محمدجعفر: اه كنيدبراي نمونه نگ. ٢

 ،؛ كاتوزيان٤ ـ ٥، صص )١٣٧٠ي گنج دانش،  تهران، كتابخانه(، حقوق اسالم؛ همين نويسنده، ١٥، ص )١٣٧١دانش، 
حقوق  ،مدرس، علي اصغر  ؛٤١٩ ـ ٤٤٢، صص ٣، ج )١٣٧٧تهران، شركت سهامي انتشار، (، ي حقوق فلسفهناصر، 

 حق در، »)٢(مفهوم حق «ارل ک؛ ولمن، ٢٥ ـ ٢٧، صص )١٣٧٥تبريز، انتشارات نوبل، (، فطري يا مباني حقوق بشر
 .٢٠٢، ص )١٣٨١تهران، انتشارات طرح نو،  (، محمد،ي راسخ ، ترجمهمصلحت و

 :شود براي نمونه به دو تعريف از فقهاي اماميه اشاره مي. ٣

او علي شخص كحق ... او غيرها كحق الخيار...  علي شيء متعلق بعين كحق التحجيرسلطنةلحق نوع من فان ا«) الف
، ص )تا قم، مؤسسة اسماعيليان، بي(، حاشية المكاسب ،السيد محمدكاظم الطباطبايي اليزدي،. »ونحو ذلك...القصاص

٥٥. 

، »لو باالعتبار من مال او شخص او همامعاً ه و مجعولة لالنسان من حيث هو علي غيرسلطنة... واما الحق، فهو«) ب
 .١٣، ص ١ج .)  هـ١٤٠٣تهران، مكتبة الصادق، (، ةي الفقةبلغ ،آل بحرالعلوم، السيد محمد

 .٢٥ ، ص)١٣٧٤تهران، نشر همراه، (، كليات علم حقوق مباني وسيد جالل الدين، ، مدني. ٤
 آموزشي  يقم، مؤسسه(، ي حقوق فلسفهمصطفي،  ، دانش پژوه و،  قدرت اهللا، خسروشاهي:  نگاه کنيد.٥

 .١٦، ص )١٣٧٩خميني،   اماميپژوهش و



 
 
 
 
 

  ١٤ ■ حق بر محيط زيست ◄

حقوق «، ١»حقوق ايران«توان از  در اين مورد به عنوان مثال مي. دشو دانسته مي» قانون«
 .نام برد...  و٣»حقوق بين الملل«، ٢»مدني

حفظ نظم در  ؛ براي تنظيم روابط مردم و»حقوق به معناي جمع حق است «)ب
تواِن خاصي  شناسد و اجتماع، حقوق براي هر كس امتيازهايي را در برابر ديگران مي

نامند كه جمع آن حقوق است؛ مانند  مي» حق«توانايي را  ، اين امتياز وبخشد به او مي
 ٤»حقوق بشر«حق زوجيت كه با عنوان  حق حيات، حق مالكيت، حق آزادي شغل و

  ٥.گيرد مورد حمايت قرار مي
سير  ؛ يعني دانشي كه به تحليل قواعد حقوقي و»حقوق، به معناي علم حقوق «)ج

حقوق  «:هاي گوناگون حقوق مانند شعبه و» ي حقوق كدهدانش«پردازد؛  تحول آن مي
 ٦.باشد ترين موارد استعمال همين معنا مي از شايع...  و» حقوق كيفري«، »مدني

، مربوط به كاربرِد دوم »حق بر محيط زيست«آنچه كه موضوع اين نوشتار است، 
ر دو ي حقوق د براي اين كه كاربرد كلمه است و» جمع حق«ي حقوق يعني  كلمه

در اين نوشتار موجب اشتباه نشود، روش زير را » Law« و» Right«معني متفاوت 
 :بريم به كار مي

جمع    »   Rights/ حقوق   « ي   به طور كلي تالش خواهيم كرد به جاي كلمه                 . ١
حق بر محيط        «  استفاده كنيم؛ مانند عنوان اين نوشتار كه                         قحق، از مفرد آن يعني ح            

 .  است ٧» زيست  
اي  قرينه ه مجبور باشيم از صورِت جمع  حقوق  استفاده كنيم و در مواردي ك. ٢

 )Right(وجود نداشته باشد كه داللت بر اين كند كه حقوق به معناي جمع حق  
 .است، از اصطالح انگليسي آن در پاورقي استفاده خواهيم كرد

  ) Law(در مواردي كه منظور از حقوق، نظام حقوقي، قانون يا دانش حقوقي                            . ٣
اي دالّ بر آن وجود نداشته باشد، از اصطالح انگليسي آن در پاورقي                              قرينه   د و  باش 

                                              
١. Law of Iran 

٢. Civil Law  
٣. International Law 
٤. Human Rights 

 .٢، ص )پيشين(،ي علم حقوق مقدمه ناصر، ،كاتوزيان. ٥
تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، (، ميالملل اسال حقوق بين سيد خليل، ،خليليان: همان؛ همچنين نگاه كنيد. ٦
 .١٤ـ١٥، صص )١٣٧٨

٧. Right to Environment 



 
 
 
 
 

 ► كليات■ ١٥   

الملل    حقوق بين     «  يا  ١» حقوق محيط زيست در ايران              «بهره خواهيم جست؛ مانند            
 ٢. »محيط زيست     

 محيط زيست
 تعريف محيط زيست

 ٣»محيط زيست«حقوقي از  بعضي از نويسندگان از اين كه بتوان تعريفي جامع و
بسياري از كشورها در   زيرا حقوق داخلي ايران و٤اند؛  داد، اظهار ترديد كردهارائه

بيشتر محيط زيست را در رابطه با  خصوص تعريف محيط زيست ساكت هستند و
به همين جهت مفهوم محيط . اند مناظر به كار برده عناصر طبيعت، منابع طبيعي، شهر و  

هر كشور به يكي از عناصر زيست  زيست از نظر كشورها با توجه به اهميتي كه 
كه بتوانيم تعريف جامعي از محيط  براي اين. تواند متفاوت باشد دهد، مي محيطي مي

زيست ارائه دهيم به ناچار بايد برخي از مفاهيم را كه شناخِت محيط زيست، متوقِف 
در انتها تعريِف مورد نظر از محيط زيست را  بر آشنايي به آنهاست، تعريف كنيم و

 .نماييمبيان 
 طبيعت) الف

ي  اي با مفهوم مبهم نام ببريم، اين واژه چيزي جز كلمه اگر بخواهيم از واژه
انتها، آفريده  در جهان بيپروردگار نخواهد بود؛ زيرا به تمام موجوداتي كه » طبيعت«

، هر چيزي كه دست بشر در ايجاد آن رشود؛ به عبارِت ديگ  است، طبيعت گفته مي
 ٥. طبيعت نام دارد، باشدتهنداشدخالت 
 اكولوژي) ب

ي روابط جانداران با محيطي  شناسي، دانشي است كه به مطالعه  يا بوم٦»اكولوژي«
 با توجه به محتواي نه چندان روشِن محيط .پردازد كنند، مي كه در آن زندگي مي
 ٧.محيط زيست تفاوت چنداني قائل نيست  بين اكولوژي و،زيست، افكار عمومي

 كوسيستما) ج

                                              
١. The Law of Environment in Iran 
٢. International Environmental Law 
٣. Environment 

 .١٤، ص )١٣٧٦تهران، نشر قومس، (، حقوق كيفري محيط زيست مصطفي، ،تقي زاده انصاري. ٤
 .١٠، ص )١٣٧٤تهران، انتشارات سمت، (، حقوق محيط زيست در ايران مصطفي، ،اريتقي زاده انص. ٥

٦. Ecology 
تهران، انتشارات انجمن ملي (، با دانش اكولوژي آشنا شويم بيژن، ،باوندي: باره نگاه كنيد همان؛ همچنين در اين. ٧

تهران، انتشارات (، شناسي عمومي تزيس ،مايوان، حسن ؛ زارع٥، ص )١٣٥٤محيط انساني،  حفاظت منابع طبيعي و
تهران،  (، احمد،كريمي ي ، ترجمهاكولوژي ،جورج  اس فيجتر، الكساندر و،؛ آر، تايلر٢٥٩، ص )١٣٧٢سمت، 

 .٢ ـ ٣، صص )١٣٥٦محيط انساني،  انتشارات انجمن ملّي حفاظت منابع طبيعي و
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اي از طبيعت كه در آن، بين موجودات زنده              ، عبارت است از هر ناحيه       ١» اكوسيستم   «
 تا تبادل مواد بين آنها به عمل آيد؛          ،گيرد  هاي متقابل انجام مي     اجسام غير زنده واكنش      و

شامل چهار عامِل تشكيل دهنده،       مثالً يك درياچه يا يك جنگل، يك اكوسيستم است و         
باشد؛ از اين رو      كنندگان مي   تجزيه كنندگان و     زنده، توليدكنندگان، مصرف      يعني اجسام غير  

هاي    شماري اكوسيستم     توان يك اكوسيستم دانست كه از تعداِد بي      محيط زيست را مي
ها    ي آن به تمام اكوسيستم      ادامه بشر براي زندگي و      تر تشكيل شده است و        كوچك

اكوسيستم دريايي، كه         اكوسيستم خشكي و        اكوسيستم انواعي دارد، مانند     ٢. وابستگي دارد  
 . شود كه جهت رعايت اختصار از ذكر آنها خودداري مي       ٣اينها نيز خود انواعي دارند  

 ي زمين كره) د
 :كنند هاي زير تقسيم مي ي زمين را برمبناي معيارهاي زيست محيطي به بخش كره
اب داخلي قسمت مذ هاي جامد و ي سنگي، كه شامل صخره ؛ كره٤ليتوسفر. ١
 ٥ .است
بقاياي جانداران  ي خاكي، كه در اثر فرسايش ليتوسفر و  كره؛٦پدوسفر. ٢

ي نازك فوقاني آن براي كشاورزي به  اليه شود و هاي مواد آلي تشكيل مي مانده پس و
 ٧.شود كار گرفته مي

شيرين است كه سطح   آب شور وسه چهارم  بري آبي مشتمل  كره؛٨هيدروسفر. ٣
 ٩.ن را فرا گرفته استي زمي كره

 كه ١.دهد ي گازي جو زمين را تشكيل مي ، كه منطقه١١ ي هوا  كره؛١٠اتمسفر. ٤
 ٢.خوِد اتمسفر يا جو زمين هم از چند اليه تشكيل شده است

                                              
١. Ecosystem 

، )١٣٥٢نوسازي صنايع ايران،  تهران، سازمان گسترش و (،آلودگي محيط صنايع معدني و محمدجواد، ،جنيدي. ٢
 .١٤٤ص 
، ترجمه ي برومند، آموزش بين المللي محيط زيستكميسيون ملي يونسكو، : ي انواع اكوسيستم نگاه كنيد درباره. ٣
ري از جلوگي محيط زيست انسان و غالمعلي، ،؛ بنان٢٤، ص )١٣٧٠تهران، كميسيون ملي يونسكو در ايران،  (،فيروزه

 ، افشين،كار ؛ دانه١٢٠، ص ٢، ج )١٣٥١محيط انساني،  تهران، انجمن ملي حفاظت منابع طبيعي و(، آلودگي آن
١ي   جلد دهم، شمارهي محيط زيست،  فصلنامه،»كرونولوژي وقايع محيط زيست دريايي« سيده زهرا، ،يدپوروخشو و
 .٥٧، ص )١٣٧٧(، 

٤. Lithosphere 
 .١٥٣ ص ،)١٣٧٢تهران، مؤلف، (، جامع محيط زيستفرهنگ  جعفر،  ،نوري. ٥

٦. Pedosphere 
 .همان. ٧

٨. Hydrosphere 
 .١٨٠، ص )١٣٧٣تهران، انتشارات مدرسه، (، فرهنگ اصطالحات جغرافيايي طبيعيسياوش،  ، همان و شايان. ٩

١٠. Atmosphere 
 ولي اطراف ما را احاطه ،ل رؤيت نيستنداست كه قاب) نيتروژن عمدتاً اكسيژن و(مخلوطي از گازها ) Air(هوا . ١١
 .١٣ جعفر، پيشين، ص ،نوري. كنيم با آن تنفّس مي اند و كرده



 
 
 
 
 

 ► كليات■ ١٧   

يكي از . .پردازيم  می محيط زيست به تعريف اكنون،با توجه به آنچه ذكر شد
 :ويد     گنويسندگان مي

است از هوا، آب، خاك، گياه، جنگل، بيشه، مرتع، دريا،                     محيط زيست عبارت          «
يا ده     درياچه، رودخانه، چشمه، آبزيان، حيوانات، كوه، دشت، جلگه، كوير، شهر و                            

 ٣. » غيره   و )  كارخانه   عادي و    شامل كوچه، خيابان، ساختمان، اعم از تاريخي و                  (
 : اند بعضي ديگر محيط زيست را اين گونه تعريف كرده

ي زمين كه حداقل براي نوعي زندگي مساعد باشد،  و يا پوستهقسمتي از ج«
، )اتمسفر(شود، بنابراين محيط زيست، قسمت كوچكي از جو  محيط زيست ناميده مي

شود؛ به عبارت ديگر، محيط زيست قشر نازكي از  ليتوسفر را شامل مي هيدروسفر و
 ٤.»ي زندگي را در بردارد آب است كه همه هوا، زمين و

ي  توان به يك منطقه    اصطالح محيط زيست را مي    : اندر كيس معتقد است   الكـس 
حتي به فضاي خارجي كه آن را احاطه كرده، اطالق     محـدود يـا تمـام يك سياره و        

ي حياتـي كـه يونـسكو ـ خصوصاً ـ آن را به كار       اصـطالح بيوسـفر يـا اليـه    . كـرد 
رت است از، محيط    ها مطابقت دارد كه عبا     ترين تعريف  بـرد، بـا يكـي از وسيع        مـي 

ي حيات در آن  همه، زندگـي بـشر يـا آن بخش از جهان كه بنا به دانش كنوني بشر    
 ٥.دارد جريان

  :بايد بگوييمهاي فوق داشته باشيم،  بندي از تعريف اگر بخواهيم يك جمع
غير مستقيم   شود كه انسان به طور مستقيم و       محيط زيست، به تمام محيطي اطالق مي      «

 .٦»هاي او در ارتباط با آن قرار دارد زندگي فعاليت است وبه آن وابسته 

                                                                                         
 .٢٢سياوش، پيشين، ص ، شايان  و١٥٣همان، ص . ١
ي  كليه است كه تقريباً تمام بخار آب اتمسفر و) Troposphere(ي اتمسفر، تروپوسفر  ترين اليه پايين. ٢
نام دارد ) Stratosphere(ي بعدي استراتوسفر  اليه. كند در اين اليه ظهور مي...  باران و بر وهاي جوي مانند ا پديده

 ٥٠است كه در ارتفاع ) Mesosphere(ي بعدي مزوسفر  اليه. مزوسفر قرار گرفته است كه بين تروپوسفر و
ي  قسمتي از كره گويند و  هم مياست كه به آن زيست كره) Biosphere(ي بعدي بيوسفر  اليه و. كيلومتري قرار دارد

. اتمسفر است هايي از ليتوسفر، هيدروسفر و مشتمل بر بخش شود و حيات در آن يافت مي زمين است كه زندگي و
 پيشين، ،؛ جنيدي، محمدجواد٣  و١٢٨ پيشين، صص ،؛ بنان، غالمعلي٥١  و١٥٣  و٥١٥ جعفر، پيشين، صص ،نوري
 .٢٢ ـ ٢٣ پيشين، صص ،سياوششايان، : ؛ همچنين نگاه كنيد١٤٣ص 
 .٥ پيشين، ص ،بنان، غالمعلي. ٣
تهديد جهاني زيست كره، منابع طبيعي  «،ابوالقاسم متين،: ؛ همچنين نگاه كنيد١٤٣ پيشين، ص ،جنيدي،محمدجواد. ٤

 .٣ـ٤، صص )١٣٧٠زمستان (، ١٣ي   سال چهارم، شمارهسازندگي، ي پژوهش و  مجله،»در آستانه نيستي
ي حبيبي،   ترجمه حقوق محيط زيست،در ،»الملل محيط زيست اي بر حقوق بين مقدمه «،لكساندركيس، ا. ٥

 .٥، ص ١، ج )١٣٧٩تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  (،محمدحسن
، ص )١٣٧٥تهران، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست، (، حمايت كيفري از محيط زيست ،قوام، مير عظيم. ٦

مصر، دارالفجر،  (التلوث و حماية البيئة، ٠،حجاب، محمدمنير: حيط زيست همچنين نگاه كنيدي تعريف م در باره. ٣
 .١١، ص )م١٩٩٩
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 انواع محيط زيست
كارشناسان محيط زيست معتقدند كه محيط زيست به دو بخش تقسيم  دانشمندان و

 :شود مي
 محيط زيست طبيعي) الف

گردد كه در تشكيل آن  محيط زيست طبيعي به آن بخش از محيط زيست اطالق مي«
ها،  ها، مراتع، كوه شامل جنگل هاي خدادادي است و لكه از موهبتبشر نقشي نداشته، ب

ي  عوامل تشكيل دهنده. گردد مي...  اندازها و ها، چشم ها، درياها، باتالق ا، رودخانه هدشت
خاك، (جان  عوامل بي و) جانوران گياهان و(جاندار  محيط زيست طبيعي، شامل عوامل

 ١.»باشد مي) هوا آب و
 نسانيمحيط زيست ا) ب
محيط زيست انساني يا به عبارت ديگر، محيط زيسِت انسان ساخت، به آن «

ي تفكّر  زاييده گردد كه به دست بشر ساخته شده و  بخش از محيط زيست اطالق مي
 ٢.»باشد او مي

 آلودگي زيست محيطي
 تعريف آلودگي

 تعريف ذيل را از ،١٣٥٣بهسازي محيط زيست مصوب   قانون حفاظت و٩ي  ماده
 :دهد  ارائه مي٣»آلودگي زيست محيطي«

منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد «
خارجي به آب، هوا، خاك يا زمين، به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك  

يا آثار  آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان و  آن را به طوري كه زيان
 ٤.»ابنيه باشد، تغيير دهد و

 انواع آلودگي
هاي  آلودگي: تريِن آنها عبارتند از هاي زيست محيطي، انواعي دارند كه مهم آلودگي

 ٥.اي هسته هوا، آب، خاك، صوت، شيميايي و

                                              
 ،قوام، مير عظيم: ، به نقل ازنظري بر محيط زيست استان بوشهري كل حفاظت از محيط زيست بوشهر،  اداره. ١

 .٥پيشين، ص 
 .به نقل از همان. ٢

٣. Environmental Pollution 
النظام القانوني لحماية البيئة البحرية من التلوث  ،صليحه ،هعلي صداق: ؛ همچنين نگاه كنيد٦به نقل از همان، ص . ٤

 .٤٠، ص )م١٩٩٦ قاريونس، عهبنغازي، منشورات جام (في البحر المتوسط،
 .٤ پيشين، ص ،قوام، مير عظيم. ٥
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هاي زيست محيطي، عامل تأثير گذاِر ديگر بر محيط زيست،  عالوه بر آلودگي
ها، مراتع، گياهان،    انهدام جنگل  نابودي و است كه شامل١»انهدام زيست محيطي«

 ٢.باشد  مييزيست ساير مظاهر محيطي طبيعي و هاي وحشي و گونه
  محيط زيستنگاهي به وضعيت

دهد كه تعامل بشر به عنوان جزئي از  بررسي اجمالي سرگذشت انسان نشان مي
: ند ازترشود؛ اين سه مرحله عبا طبيعت با محيط پيرامونش، سه مرحله را شامل مي

دوران تعامل  دوران تسلط طبيعت بر انسان، دوران تسلط انسان بر طبيعت و
 .طبيعت همگرايي انسان و و

ي عصري است كه در آن بشر كامالً مقهور طبيعت بوده   در برگيرنده ي اولدوره
 با پيدايش  كه اين دوره در.تصرفي در طبيعت انجام دهد قادر نبوده دخل و و
محيط زيست و  طبيعت، اگر بشر تصرفي جزئي هم دردشو  شروع ميآفرينش انسان و

طبيعت به راحتي اين تصرفات را تحمل، جبران  داشته است، ضرري نداشته وخود 
توان گفت، در اين دوره، محيط زيست به   بازسازي كرده است؛ به طوري كه مي و

 .دست نخورده باقي ماند صورت بكر و
 از زندگي انسان را شايد بتوان دوران غلبه  ي دومرهي اول، دو در مقايسه با دوره

 .هاي صنعتي است  اين دوره، عصر ايجاِد تمدن.تسلط انسان بر محيط زيست دانست و
بزرگ،  هاي كوچك و به وجود آوردن كارخانه  به صنعت ماشيني وبشر با دستيابي

وليد، منابع صورت كه براي افزايش ت بدين ي خود را با طبيعت متحول كرد؛ رابطه
در نتيجه صدمات بيشتري را به طبيعت وارد  برداري قرار داد و بيشتري را مورد بهره

 .نابودي گذاشت در اثر اين امر، طبيعت رو به تخريب و كرد و
 ٣»تعادل اكولوژيك«رويه  در اين دوره، بشر اين امكان را يافت كه با تصرفات بي

حيط زيست، آلودگي آن را نيز موجب عالوه بر تخريب م طبيعت را بر هم زده و
كرد مالك زمين است، نه ساكن  اي بود كه فكر مي  رفتار او در اين دوره به گونه٤.شود

ه حساب آورد، حتي اگر اين پيروزي، تخريِب بآن؛ لذا پيشرفِت خود را، پيروزي 
  ٥.طبيعت را در پي داشته باشد هايي از محيط زيست و بخش

                                              
١. Enviromental Degradation 

مصر،  (االسالم و التربية البيئية، ،محمد السيد ارناؤوط،: دگي و انواع آن، نگاه كنيدي آلو همان؛ همچنين درباره. ٢
 .٤٧، ص )١٤٢٠دار االمل، 

٣. Ecology Balance 
 .٣، ص )پيشين(، حقوق محيط زيست در ايران ،تقي زاده انصاري، مصطفي. ٤

٥. Barbara Ward and Rene Dubos, Only One Earth, (England, Penguin Books, 
١٩٧٤), P. ٢٤. 
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دگي زيست محيطي براي طبيعت غير قابل تحمل، غيرقابل آلو  اين تخريب وروند
هاي آب، خاك، هوا، صوتي، شيميايي،    غير قابل بازسازي بود؛ انواع آلودگي جبران و

 كه طوري، به داشتمحيط زيست   انسان وايرا برزيانباري آثار ...  اي، دريايي و  هسته
 به صدا  برای بشررا رزنگ خط هاي اخير به صورت بحراني بزرگ در آمد و طي سال
 ١.درآورد

 اگر چه . كند مروري بر حوادِث يك قرن اخير، عمق اين فاجعه را بيشتر نمايان مي
ي نابجا   اما استفاده، كردهآسان پيشرفته، زندگي را  دسترسي انسان ها به تكنولوژي

  كشف بسياري از عناصر.رويه از آن، عوارض مرگباري را نيز در پي داشته است بي و
خود  ي غذايي انسان و آفات، باعث ورود آنها به چرخه ها و جديد براي مبارزه با بيماري
عوارض ناشناخته شده است؛ براي مثال اثر بعضي از   ها و باعث به وجود آمدن بيماري

 كه همين ٤ماند  سال در محيط پايدار مي١٥تا » آلدرين« و ٣»ت.د.د«همچون  ٢»ها آفت كش«
 .ي غذايي انسان شوند ه تدريج اين عناصر وارد چرخهشود ب امر باعث مي

هاي  ي منابع طبيعي، همچون انرژي رويه استخراِج بي در اين دوره، كشف و
هاي آينده را به مخاطره انداخت، باعث آلودگي  فسيلي، عالوه بر اين كه حقوق نسل

 يا    ورود گاز كربنيك: آلودگي هايي همچون دريا شد؛  فراوان آب، خاك، هوا و
 فسيلي به محيط زيست،  هايسوختورود  در اثر ٦كربن  منواكسيدو ٥نكرب اكسيد دي

، ٧ها  رودخانهدرياها وسموم مختلف در ها و ريزش بيش از پيش فضوالت كارخانه

                                              
 .١٠كميسيون ملي يونسكو، پيشين، ص . ١

٢. Pesticide 
٣. Dichloro Diphenly Trichloroethane (D. D. T) 

هاى  كش با سميت فراوان است كه براى مدت طوالنى به صورت رسوب در اُرگانيسم ت، نوعى حشره.د.د
ى غذايى شده  تر، وارد زنجيره تر از جانوران كوچك وراِن بزرگى جان به تدريج از طريق تغذيه ماند و جانورى باقى مى

  .١٢٨ ـ ١٢٩نورى، جعفر پيشين، صص . شود مير مى مرگ و در نتيجه باعث ايجاد مسموميت و و
ي  توسعه ها، محيط زيست و آفت كش «،سلطاني، محمود: ؛ همچنين در اين باره نگاه كنيد٣٧٤همان، ص . ٤
 .٢٦، ص )١٣٧٨(           ، ٢٩ي   شمارهط زيست،ي محي فصلنامه، »پايدار

٥. Carbon Dioxide(CO٢) 
 .شود رنگ است كه از سوزانده شدن كربن با اكسيژن حاصل مي كربن، گازي بي اكسيد گازكربنيك يا دي

؛ گفته ٧٢همان، ص . شود هاي فسيلي، باعث افزايش آلودگي هوا مي اكسيدكربن حاصل از سوزاندن سوخت دي
الملل در  روابط بين، اصغر كاظمي، علي. شود  ميليارد تن اكسيدكربن وارد جو زمين مي٧/٥د كه ساالنه حدود شو مي

 .٥٦٨، ص )١٣٧٧تهران، نشر قومس،  (عمل، تئوري و

٦. Carbon Monoxide (CO) 
 .يگار استدود س منواكسيدكربن، گاز سمي موجود در گازهاي حاصل از موتورهاي اتومبيل، سوختن گاز و     

باعث كمبود اكسيژن در  دهد و تشكيل كربوكسي هموگلوبين مي اين گاز به راحتي با هموگلوبين خون تركيب شده و
 .٧٣ پيشين، ص ،نوري، جعفر. گردد ها مي بافت
 ،)يونپ(ي محيط زيست سازمان ملل  برنامه. ٧
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، ١هاي ديگر به دريا آالينده وارد شدن مواد نفتي و هاي غول پيكر و كش نفت غرق
استفاده از   و ٤، سوانح شيميايي  ٣ اتميهاي ، جنگ٢اي رخدادهاي هسته سوانح و

گرم «، ٦، استفاده از محيط زيست به عنوان ابزار جنگي٥ها هاي شيميايي در جنگ سالح
 ◄◄ ادامه در صفحه بعد                                                        ٧»ي زمين شدن كره

                                                                                         
)United Nations Environment Programme = UNEP (ي خود اعالم كرد كه  دهدر گزارش تكان دهن

 درصد اين فضوالت، مواد پالستيكي ٧٠شود،  هاي دريا مي تركيبات سمي وارد آب  ميليون تن فضوالت و٥/٦ساليانه 
 .٢٧٤ـ٢٧٦ پيشين، صص ،زارع مايوان،حسن.  سال است٥٠ي تجزيه آنها حداقل  هستند كه دوره

 ٣١٢ بيش از ١٩٨٥فقط در سال در اثر آن داده است كه ي دريايي رخ  ي اخير بيش از هزار سانحه در دو دهه. ١
 .همان. ميليون تن نفت خام وارد آب دريا شده است

در شوروي ) Chernobyl(چرنوبيل ) Nuclear Reactor(اي  ، يك انفجار، در راكتور هسته١٩٨٦در سال . ٢
 نفر در دم ٣١ش كرد، در اين حادثه اي پخ  روز مواد راديواكتيو را در سطح گسترده١٠سابق رخ داد كه براي مدت 

ي چرنوبيل   نفر بر اثر تأثيرات درازمدت راديواكتيو، جان خود را از دست دادند، پاك سازي منطقه٢٧٠ كشته شدند و
 پوروخشودي، ،افشين، كار دانه: گزارش يونپ به نقل از همان؛ همچنين نگاه كنيد.  ميليارد دالر خسارت داشت٥٠٠

تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي،  (،ي صمدي، پريسا ترجمهمحيط زيست،  ژاك، ،؛ ورنيه٥٧، ص  پيشين،سيده زهرا
١٣٧٥(، ٤ي  جلد هشتم، شمارهي محيط زيست،  فصلنامه، »ي چرنوبيل حادثه «،؛ صادقي پور، معصومه٤٥، ص )١٣٧٣

 .٧٦، ص )
تهران،  (،كالنتريان، مرتضي ي ، ترجمهللالم نقش زور در روابط بين ،كاسسه، آنتونيو: در اين باره نگاه كنيد. ٣

 ،، ترجمه ي كالنتريان، مرتضيالملل در جهاني نامتحد حقوق بين؛ همين نويسنده، ٢١ـ٦٠، صص )١٣٧٥انتشارات آگاه، 
، هاي قرن بيستم بحران، ؛ رونوون، پير٩١، ص )١٣٧٠بين المللي جمهوري اسالمي ايران،  تهران، دفتر خدمات حقوقي و(

 .٤٥٣، ص )١٣٥٧تهران، انتشارات دانشگاه ملي ايران، ( احمد، ،مير فندرسكي ي ترجمه
 هزار نفر مجروح به جا گذاشته ٢٠  هزار كشته و٨ حادثه در صنايع شيميايي، بيش از ١٨٠ي گذشته،  در دو دهه. ٤

؛ فقط بر ٢٧٦ين، ص حسن، پيش، به نقل از زارع مايوان. ي خود كرده است صدها هزار نفر را مجبور به ترك منطقه و
از ) Methylisocyanate Gas( سايانيتوونشست گاز متيل ايز  در بوپال هند١٩٨٤ي شيميايي در سال  اثر سانحه

.  نفر آسيب ديدند٠٠٠/٢٠٠  نفر كشته و٢٠٠٠، )Union Carbide(ي يونيون كاربايد  ي شركت تابعه يك كارخانه
 Harvard«ي حقوقي هاروارد  تحقيقي از دانشگاه هاروارد در مجله (،الملل محيط زيست حقوق بيندانشگاه هاروارد، 
Law Review«(ي موسوي، سيدفضل اللّه ، ترجمه ،) ،٢٥ ، ص)١٣٨٠تهران، نشر ميزان. 

مصدوم شدن هزاران نفر  ي گسترده از سالح شيميايي توسط عراق در جنگ عليه ايران كه باعث كشته و استفاده. ٥
استفاده از سالح شيميايي در جنگ است؛ فقط در بمباران شيميايي حلبچه توسط عراق، هزاران ي اخير  گرديد، نمونه
 .بزرگ، جان خود را از دست دادند مرد، كوچك و نفر از زن و

هاي نفت  به آتش كشيدن چاه ي عراق از محيط زيست به عنوان ابزار جنگي و توان به استفاده در اين مورد مي. .٦
حمايت از محيط زيست مطابق  «،ممتاز، جمشيد.  اشاره كرد١٩٩١اوز به اين كشور در سال كويت در جريان تج

تهران،  (،ي شريفي طرازكوهي، حسين ترجمه حقوق بشر در پرتو تحوالت بين المللي، ، در»الهه هاي ژنو و كنوانسيون
تحول مفهوم حاكميت در سازمان  سعيد، ،ميرزايي ينگجه: ؛ همچنين نگاه كنيد٢٠٥ ـ ٢٠٦، صص )١٣٧٧نشر دادگستر، 

 .٩١، ص )١٣٧٣تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، (، ملل متحد
٧. Global Warming 

باقي ماندِن نوعي گاز در اتمسفر، به  ي پديدار شدن و ي زمين، حاصل فرايندي است كه به واسطه گرم شدن كره
اكسيدكربن،  اي بر اثر گازهايي همچون دي لخانهگازهاي گ.است) Green House Gases(اي  نام گازهاي گلخانه

هاي  اكسيدهاي نيتروژن كه از سوزاندن سوخت و) Chloro Flouro Carbon=CFC(كلرو فلوئور كربن  متان و
از اُفت حرارت جلوگيري  شوند و گازهاي حاصله سپس وارد اتمسفر مي. آيد شود، به وجود مي فسيلي حاصل مي

 اما از برگشت ،دهند كه تشعشع خورشيد به زمين برسد اكسيدكربن اجازه مي ذرات دي به عبارت ديگر .كنند مي
گرماي اتمسفر زمين شده  آورند، اين عمل باعث افزايش درجه حرارت و تشعشع به اتمسفر ممانعت به عمل مي
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هاي  باران«، ٣»هوايي ت آب وتغييرا«، ٢»ال نينو«ي  ، پديده١»ي اُزن تخريب اليه «
...  ٦ جانوري هاي نادر گياهي و  گونه ها و نابودي جنگل ،٥، انفجار جمعيت٤»اسيدي
 يي مسكون ي تنها كره بدل شد كه آينده ٧ »ي زيست محيطي فاجعه«همه به يك  همه و

 .اي از ابهام فرو برده است را در هاله
 . است و محيط زيستطبيعت همزيستي با  تعامل و،آگاهي، عصري سوم دوره

هاي زيست محيطي موجب شد كه در برخي از كشورهاي پيشرفته  گسترش آلودگي
سپس در سطح جهان اقداماتي براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست صورت  صنعتي و و

ي  آگاهي در زمينه ي بيداري و  را بايد دوره١٩٧٠  و١٩٦٠هاي   بر اين اساس دهه   ٨ گيرد
دريافت  حيات پي برد وی  اين دوره بشر به عاليم تهديد كنندهدر   ٩ .نستمحيط زيست دا

                                                                                         
قطب شده، سطح آب هاي يخي  كند، كه اين افزايش گرما باعث ذوب شدن كوه اي از زمين محافظت مي مانند گلخانه و

تر شده  خشك تر و گرم ي زمين خشك كره آورد، نواحي گرم و هاي مخرب بوجود مي برد، سيالب درياها را باال مي
 .٣٢٦ ـ ٣٢٧ پيشين، صص ،نوري، جعفر. شود محصوالت كشاورزي مي باعث كمبود غالت و و

١. Depletion of Ozone Layer 
 اُزن .كند ي خورشيد محافظت مي  زمين را در مقابل تشعشعات مسموم كنندهي گازي است كه ي اُزن، يك اليه اليه

ي گازي در اثر  اين اليه. آيد در اثر تشعشعات ماوراي بنفِش حاصل از خورشيد بر اكسيژن، در استراتوسفر به وجود مي
كلروفلوئور كربن حاصل از تركيبات (يا تركيبات كلردار ) هاي فسيلي حاصل از سوزاندن سوخت(اُكسيد نيتريك 

اي از  شود كه ناحيه  كاهش اُزِن موجود در استراتوسفر باعث مي.رود از بين مي) بندي مواد بسته ها و موجود در آئروسل
 .٣٦٢همان، ص . اين اليه، نازك يا سوراخ شود

٢. EL Nino 
. افتد اه دسامبر اتفاق ميال نينو، جريان گرم جنوبي است كه در طول سواحل اقيانوس آرام در جنوب آمريكا در م

اثرات آن  ال نينو و «،ترابي آزاد، مسعود: اثرات آن بر محيط زيست نگاه كنيد ي ال نينو و ؛ درباره پديده١٦٣همان، ص 
 .٩١ ، ص)١٣٧٧زمستان (، ٢٤ي   شمارهي محيط زيست، فصلنامه، »بر محيط زيست دريايي

٣. Climate Changes 
 ،»هوا تغييرات جهاني آب و «،محرم نژاد، ناصر: اثرات آن بر محيط زيست نگاه كنيد هوا و درباره تغييرات آب و

حمايت از محيط  سازمان ملل و «،؛ ممتاز، جمشيد٨، ص )١٣٧٤( ،١ي   جلد هفتم، شمارهي محيط زيست، فصلنامه
 ،ريفي طراز كوهي، حسيني ش  ترجمهحقوق بشر در پرتو تحوالت بين المللي،، در »زيست، از استكهلم تا ريودوژانيرو

 .١٦٩، ص )١٣٧٧تهران، نشر دادگستر، (
٤. Acid Rain 

ذرات معلق در هوا با بخار آب موجود در جو كه در  باران اسيدي، باراني است كه به واسطه تركيب شدن فلزات و
: ن نگاه كنيد؛ همچني٤١٥ ـ ٤١٦ پيشين، صص ،آيد، نوري، جعفر شود، بوجود مي هاي فسيلي حاصل مي اثر سوخت

 .١٢، پاورقي ٣٠دانشگاه هاروارد، پيشين، ص 

٥. Population Explosion 
ي محيط  فصلنامه، »ي اجالس سران زمين در ريو نامه ويژه«سازمان حفاظت محيط زيست، : در اين باره نگاه كنيد

 .٧٤، ص )١٣٧١(، ٢ي   جلد چهارم، شمارهزيست،
 .٢١ـ٣١ پيشين، صص ،عظيمقوام، مير : در اين باره نگاه كنيد. ٦

٧. Environmental Disaster 
 .٤ پيشين، ص ،تقي زاده انصاري، مصطفي. ٨
ي  تهران، دوره (،ي عليخاني، احمد  ترجمهمحيط زيست، ،؛ گرين،آون١٠كميسيون ملي يونسكو، پيشين، ص . ٩

 .١٥، ص )١٣٧٩ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمي،  ي فرماندهي و عالي جنگ دانشكده
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به  ي زمين، ديگر احتياجي به برخوردهاي نظامي و زندگي در كره كه براي نابودي حيات و
بلكه اگر . هاي مخرِب غير متعارف كه آثار تخريبي گسترده دارند، نيست كارگيري سالح

مصرف را تغيير ندهد، به همان اندازه يا بيشتر، نابودي  وهاي توليد  روش ي زندگي و شيوه
ها به تنهايي در  عالوه بر اقداماتي كه دولت به همين جهت .را به دنبال خواهد داشت

ي بين المللي نيز روي  هاي گسترده جلوگيري از گسترش بحران انجام دادند، به همكاري
 نيز در كشورهاي غربي  ١ »غير دولتيهاي  سازمان« هاي مردمي و همين طور جنبش. آوردند

توجه به محيط  . محيط زيست را در دنيا به صدا درآوردندبودیانزنگ خطِر  فعال شدند و
 كتاب در مورد ٣٠٠ حدود ١٩٧٢زيست در اين دوران به حدي رسيد كه فقط در سال 

   ٢.محيط زيست در آمريكا نوشته شد
 شكل در افكار  و محيط زيست طبيعتي جديد باا  فكر ايجاد رابطهدين ترتيب،ب
ناپذير نيست  ي بشر، پايان ي اين فكر، اين است كه مواهب طبيعي مورد استفاده  پايه.گرفت

تواند  مي كند، رويه از طبيعت به آن وارد مي برداري بي عالوه بر اين، ضايعاتي كه بهره و
ابراين، اگر از طبيعت بن. هاي بعدي را در معرض خطر قرار دهد نسل حياِت نسل حاضر و

اي باشد كه باعث از ميان رفتن اين  برداري بايد به گونه كنيم، اين بهره برداري مي بهره
ها و تصويب  تشکيل کنفرانس ٣.هاي آينده شود ضامن حفظ آن براي نسل مواهب نشده،

يم اسناد بين المللی متعدد از آثار اين دوره است که در فصل بعد در اين باره سخن خواه
 .گفت

                                              
١. Non-Governmental Organizations (NGOs) 

هاي اقتصادي،  در زمينه هاي خصوصي تشكيل شده و هايي هستند كه توسط گروه هاي غير دولتي سازمان سازمان
 .كنند فني فعاليت مي اجتماعي، فرهنگي، انساني و

مفاهيم پايه در  «،يجي، علي اكبرخ  و، شهرام،سپهرنيا: هاي غير دولتي زيست محيطي نگاه كنيد درباره سازمان
 .٤٣، ص )١٣٨١(، ٣٧ي  ، شمارهي محيط زيست فصلنامه، »خصوص مشاركت زيست محيطي

تهران، انتشارات چاپخش،  (،ي فيروز عسگري، منوچهر  ترجمهبحران محيط زيست، جهان سوم وايولوالن، . ٢
 .٥، ص )١٣٧٣
، پيشين ،، به نقل از قي زاده انصاري، مصطفي٣٩ ـ ٤٠ص  ص هشت گناه بزرگ انسان متمدن، لورنتس،،كنراد. ٣
 .٤ص 



 :فصل دوم
 حقوق بين الملل حق بر محيط زيست و
 

در ايـن فـصل حـق بر محيط زيست و ارتباط آن با حقوق بين الملل مورد بررسی      
 .گيرد قرار می

  هاي نوين گرايش حقوق بين الملل و
 تعريف حقوق بين الملل

اما به طور خالصه بايد  ١ ها تعريف ارائه شده است، ده» حقوق بين الملل«ي  درباره
 : بگوييم
آور بر روابط بين  الملل عبارت است ازمجموعه قواعد حقوقي الزام حقوق بين«

  ٢ .»ي بين المللي ديگر اعضاي جامعه كشورها و
  همواره در حال تغيير و      المللي همانند هر نظام ديگري سكون ندارد و            نظام بين 

ي بين المللي     حقوق بين الملل نيز كه در ارتباط وحاكم بر جامعه           و  دگرگوني است   
الملل يك حقوق مبتني بر        زيرا اساساً حقوق بين     ،هاي شگرفي يافته      دگرگوني   ،است

به عبارت ديگر، هر سيستم حقوقي مدام در حال تكامل است، زيرا                    .تحول است 
هاي موجود تطبيق دهد، اين جريان تكاملي          حقوق بايد همواره خود را با واقعيت    

اش اختالف چشمگيري پيدا كند تا        بت به گذشته  الملل نس  كه حقوق بين    سبب شده 
ي موضوعات مورد توجه          امروزه دامنه  ٣. الملل برآيد ي تنظيم روابط بين      بتواند از عهده  

به  هاي سنّتي فراتر رفته و         الملل به صورت آشكاري از حوزه      نظام حقوق بين   
موضوعات جديدي همچون حقوق بشر، اقتصاد، تجارت، محيط زيست، تروريسم                     

ي حقوق     در نتيجه مباحث تخصصي گوناگوني را در حوزه             و   گسترش يافته  ...  و
به همين جهت، در عصر حاضر، موضوعات مهمي          ٤.الملل مطرح ساخته است    بين

                                              
تهران، نشر (، الملل اصول روابط بين الملل عمومي و حقوق بين ،الدين مدني، سيد جالل: ن باره نگاه كنيددر اي. ١ 

ي گنج  تهران، كتابخانه(، الملل عمومي حقوق بين، محمدرضا ضيايي ؛ بيگدلي،١٩ ـ ٢٥، صص ١، ج )١٣٧٤همراه، 
 .١ ـ ٩، صص )١٣٧٣دانش، 

٢. Robert L. Bledsoe and Boleslaw A. Boczek, Op. Cit, P. ١٣, No. ١٥. 
تهران، دفتر مطالعات سياسي (، ي بشر دوستانه مداخله شوراي امنيت سازمان ملل و ، كرمي، جهانگير: نگاه كنيد. ٣

 .٧٢، ص )١٣٧٥بين المللي،  و
دفتر مطالعات تهران، (، نظم حقوقي بين المللي قواعد آمره و ، سين حشريفي طراز كوهي،: باره نگاه كنيد در اين. ٤

، صص )پيشين(، الملل در جهاني نامتحد حقوق بين ،؛ كاسسه، آنتونيو٣٢ ـ ٣٤، صص )١٣٧٥بين المللي،  سياسي و
 .٣٤٠ ـ ٣٤٢



 
 
 
 

 

 ►حقوق بين الملل حق بر محيط زيست و ■ ٢٥   

الملل  حقوق بين«، ٢  »الملل حقوق بشر  نظام بين « ١  ، »الملل اقتصادي  حقوق بين «همچون 
 .الملل نوين هستند وق بينجزء مباحث بسيار مهم در حق...   و ٣ »درياها

 حقوق بين الملل ارتباط محيط زيست و
اي از حقوق        اگر چه في نفسه شاخه        ٤  »حقوق محيط زيست       « بحث محيط زيست و        

تكنولوژي كه باعث به               اما در عصر حاضر به سبب پيشرفت صنعت و                        ،داخلي است     
راملّي، فرامرزي         ف ألههاي فراوان شده، به مس          آلودگي  وجود آمدن مسائل زيست محيطي و          

حفاظت از محيط         بدين سبب امروزه محيط زيست و                ؛المللي تبديل شده است            بين   و 
   .آيد   به شمار مي     یالملل    ي نسبتاً نويني براي مقررات بين              زيست، حوزه     

مشكالت زيست محيطي جهاني               حقوق بين الملل جهت پاسخگويي به مسائل و                 
قرراتي كرده كه اين امر، باعث پيدايش             م حلّ حقوقي آنها، اقدام به وضع قواعد و             و 

شده است كه     ٥  »حقوق بين الملل محيط زيست       «اي در حقوق بين الملل به نام           شاخه 
 . باشد  هاي حقوق بين الملل مي          يكي از جديدترين شاخه       

 ت و پيدايش آنالملل محيط زيس حقوق بين
كه هدف    الملل محيط زيست مجموعه قواعد حقوقي بين المللي است                         حقوق بين  «

 ٦. »آن حفاظت از محيط زيست است           

مشكالِت زيست محيطي باعث شد كه ضرورت تدوين مقرراِت                          مسائل و   
از اين زمان به بعد       ٧شود،    زيست محيطي در سطح بين المللي، بيش از پيش احساس             

تحت    ي محيط زيست كامالً عوض شد و             أله  برخورد با مس      ي نگرش و      بود كه نحوه    

                                              
شود كه مستقيماً به مبادالت  لملل عمومي اطالق مي االملل اقتصادي به آن دسته از قواعد حقوق بين حقوق بينـ ١

 .گردد لملل مربوط ميا اقتصادي ميان تابعان حقوق بين
ها نسبت به حقوق  ها در برابر تجاوز دولت گروه الملل حقوق بشر، نظام حقوقي است كه از افراد و نظام بينـ ٢

تهران، انتشارات اطالعات، (نظام بين المللي حقوق بشر،  مهرپور، حسين،. كند المللي آنها حمايت مي ي بين شناخته شده
 .١٩، ص )١٣٧٧
احتماالً ديگر اشخاص  تكاليف كشورها و لملل درياها، عبارت است از قواعد حاكم بر حقوق وا حقوق بينـ ٣
 . برداري از درياها بهره المللي  در خصوص استفاده و بين

Robert L. Bledso and Boleslaw A. Boczek, Op. Cit, P. ٢٢٢, No. ٢٤٢. 
تهران، انتشارات گنج  (،ي آقايي، بهمن ، ترجمهملل درياهاال حقوق بين ،لو، آلن  رابين،چرچيل،: همچنين نگاه كنيد

 .١، ص )١٣٧٧دانش، 
زاده  ي محيط زيست، تقي ي قواعد حقوقي موجود در زمينه حقوق محيط زيست عبارت است از مطالعهـ ٤

 .١٥ پيشين، ص،انصاري، مصطفي

٥. International Environmental Law 
١٥ي   شمارهي تحقيقات حقوقي، مجله، »همبستگي بين المللي  محيط زيست وحفاظت از «،امير ارجمند، اردشير. ٦

  ي  روزنامه،»الملل محيط زيست در حقوق بين «،اعتدال، محمد: ؛ همچنين نگاه كنيد٣٢٩، ص )١٣٧٤تابستان (، 
 .١٢، ص )١٣٧٤ اسفند ٦يكشنبه (، ٢٠٧١١شماره اطالعات، 

آميز  حل مسالمت ها و الملل محيط زيست، مسئوليت دولت حقوق بيني  توسعه «،زياران، بزرگمهر: نگاه كنيد. ٧
 .٤٧٢، ص )١٣٧٣پاييز، (، ٣ي  ، سال هشتم، شمارهي سياست خارجي مجله، »ها اختالف



 
 
 
 

 

  ٢٦ ■ زيست  حق بر محيط◄

محيط زيست به عنوان          ;  ي بين المللي به خود گرفت             كم جنبه   فشار افكار عمومي كم           
در سطح داخلي، متون قانوني براي حفاظت از محيط                     ; يك مجموعه مطرح گرديد        

اي را براي مقابله با            ها، نهادهاي اداري ويژه         دولت  زيست افزايش چشمگيري يافت و            
 در مقابل مسائل       ي خود    المللي نيز به نوبه     هاي بين    سازمان   ; آلودگي ايجاد نمودند     

.  فصِل جديدي آغاز شد        قوي نشان دادند و        ي جديد، عكس العمل مناسب و          مطروحه  
المللي به موازات          بين تحول حقوق محيط زيست در حقوق داخلي و                  در ادامه   

  ١.يكديگر صورت گرفت       
چالش حفاظت از محيط زيست در سطح جهاني، تبديل به عاملي  ،از سوي ديگر

الملل گرديد، اهميت اين موضوع  فاهيم بنيادين حقوق بينقوي در جهت تحول م
شود كه توجه نماييم مسائل مربوط به محيط زيست بيش از  هنگامي بهتر درك مي

 عناصر مختلفي .شود  به آن نگاه ميبا اين نگرش ي بين المللي پيدا كرده و پيش جنبه
هوا،  ٢  آب،: مانند،رندالمللي شدن مبارزه بر عليه آلودگي محيط زيست نقش دا در بين

  ٣.غيره پرندگان و
مقررات مربوط به محيط زيست در  اگر بخواهيم تاريخي براي اولين قواعد و

هاي مربوط به   بايد بگوييم، اگر چه اولين كنوانسيون،سطح بين المللي پيدا كنيم
 هاي واقعي حقوق اما ريشه ٤گردد، حفاظت از محيط زيست به اوايل قرن بيستم برمي

تر، سال  به صورت مشخص  و١٩٦٠ي  بين الملل محيط زيست را بايد در اواخر دهه
هاي بين المللي فصل جديدي در رابطه با  جو كرد كه با دخالت سازمان  جست و١٩٦٨

دو سازمان  در اين سال سازمان ملل متحد و. حفاظت از محيط زيست آغاز گرديد
آفريقا اسناد مهمي را به تصويب سازمان وحدت  اي يعني شوراي اروپا و منطقه

»  منشور اروپايي آب«   و١٩٦٨ مارس ٨»  ي مبارزه با آلودگي هوا اعالميه«رساندند كه 
  مصوب شوراي اروپا اولين متون مصوب يك سازمان بين المللي در ١٩٦٨ مي ٦

كنوانسيون آفريقايي  «١٩٦٨ سپتامبر ١٥در  خصوص حفاظت از محيط زيست بودند و
  ٥ .شد»  لندن١٩٣٣كنوانسيون «جانشين  تصويب و» منابع طبيعي از طبيعت وحفاظت 

 ي حقوق بين الملل محيط زيست توسعه
 ي مقررات توسعه

                                              
 .٣٣٠ پيشين، ص ،امير ارجمند، اردشير. ١
: دارد اعالم ميكه يكي از اولين اسناد مربوط به حفاظت از محيط زيست است، » منشور اروپايي آب «١٢اصل . ٢

 .٣٣١به نقل از همان، ص . »دارد آب مرز ندارد، آب منبعي مشترك است كه همكاري بين المللي را ضروري مي«
 .همان. ٣

٤. Alexandre Kiss, Droit International de L¨Environnement, (Paris, Pedone, ١٩٨٩), 
PP. ٢٩ - ٢٨. 

 .٣٢٩ ـ ٣٣٢ پيشين، صص ،امير ارجمند، اردشير. ٥
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در عمر كوتاه حقوق بين الملل محيط زيست، شاهد تصويب حجم عظيمي از 
 ٩٠٠ بيش از .ي زمين هستيم اسناد بين المللي مرتبط با حفاظت از محيط زيسِت كره

 سند مصوب ٢٠٠متجاوز از  ي چند جانبه و  معاهده٣٠٠ي دو جانبه،  اهدهمع
 .باشند الدولي، حاوي قواعد مربوط به حفاظت از محيط زيست مي هاي بين سازمان

همين رونِد رشد در حقوق داخلي كشورها نيز در رابطه با محيط زيست مالحظه 
ي حفاظت از  مقرراتي را درباره  امروزه تقريباً تمام كشورهاي دنيا، قوانين و.شود مي

 ٣٠٠٠ بالغ براند كه اگر تمامي آنها را جمع كنيم به رقمي  محيط زيست وضع نموده
  ١ . رسيددخواه

  ٢  كه خارج از موضوع اين نوشتار است،آني اين اسناد عالوه بر  اشاره به همه
ا كه ارتباط چند سند مهم ربراي نمونه  اما ،اي دارد خود نياز به پژوهش جداگانه

 .مي نماييمد، به صورت اجمالي بررسي ن با بحث ما دارزيادی
ي  اعالميه ( ٣ي كنفرانس ملل متحد در مورد محيط زيست انساني  اعالميه)الف
 )استكهلم

 به موجب ١٩٦٨ دسامبر ٣سازمان ملل متحد، در تاريخ  ٤ »مجمع عمومي«
ه تشكيل يك كنفرانس جهاني  پيشنهاِد دعوت ب٢٣٩٨  XXIII  ی ي شماره قعطعنامه
 ١٦ تا ٥ از ، سال بعد٤را تصويب كرد كه حدود » محيط زيست انساني«ي  درباره
، كنفرانس ملل متحد در مورد محيط زيست در شهر استكهلم، پايتخت ١٩٧٢ژوئن 

اين كنفرانس، بزرگترين كنفرانس بين المللي در مورد محيط زيست  ٥.سوئد تشكيل شد
 ١١٣ نفر به نمايندگي از ٦٠٠٠در آن بيش از  يخ تشكيل شده بود و تارآنبود كه تا 
 نفر ناظر ٧٠٠ هاي بين المللي و نزديك به همين تعداد نمايندگاني از سازمان كشور و

در اين كنفرانس  ٦ . خبرنگار شركت داشتند١٥٠٠  سازمان غير دولتي و٤٠٠اعزامي از 
ي كنفرانس ملل متحد  اعالميه«ان به تو چند سند مهم به تصويب رسيد كه از جمله مي

يك   اصل در جهت حفاظت از محيط زيست و٢٦ در  ٧ »در مورد محيط زيست

                                              
هاي بين المللي محيط زيست از استكهلم تا  همكاري «،جاويدنيا،كيومرث: ؛ همچنين نگاه كنيد٣٤٢همان، ص . ١

 .٥٥٩، ص )١٣٨٠تابستان (، ٢ي  سال شانزدهم، شمارهي سياست خارجي،  مجله، »ژوهانسبوگ
. آمده استاين نوشتارر ي حفاظت از محيط زيست د ترين اسناد تصويب شده در زمينه برخي از مهمعناوين . ٢

 .شده است عالوه بر اين، متن فارسي سه سند مهم بين المللي ضميمه
٣. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 
٤. General Assembly (GA) 
٥. Alexandre Kiss, Op. Cit, PP. ٣٢ - ٣١ and ٣١١. See also: Patricia W. Birnie and 

Alan E. Boyle, Basic Documents on International Law and The Environment, 
(Oxford, Clarendon Press, ١٩٩٦), PP. ٨ - ٢. 

٦. Ben Bor and Others, Interantional Environmental Law in the Asia Pacific, 
(London, Kluwer Law International, ١٩٩٨), P. ٣. 

 :ي متن انگليسي اعالميه نگاه كنيد ي فارسي اين اعالميه در قسمت ضمايم آمده است، براي مالحظه ترجمه. ٧
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 توصيه در مورد تمهيدات هماهنگ ١٠٩ مشتمل بر   ١ »ي عمل برنامه«دستورالعمل يا 
ي  اعالميه«ي مذكور به  اعالميه  ٢ .براي مقابله با مشكالت زيست محيطي اشاره كرد

 . هم معروف است ٣ » در مورد محيط زيستاستكهلم
هاي بين المللي  ي سياست ي توسعه ي عطفي در زمينه  نقطه،برگزاري اين كنفرانس

هاي  برنامه  برخي از اصول وضع شده در اين كنفرانس و.ي محيط زيست بود درباره
ح  عالوه بر اين، موضوعات مطر ٤ايجاد شده در آن اثرات جاويداني بر جاي نهادند،

هاي بين المللي  توافقات حاصل از آن سنگ بناي سياست شده در اين كنفرانس و
در اين كنفرانس اهميت مسائل .  سال آينده شد٢٠حداقل براي زيست محيطي 

اين اصل  بين المللي محيط زيست به عنوان بخشي از مسائل بين المللي نهادينه شد و
ي منابع مشترك جهاني  ي بهينه ي اداره هكه كشورها موظفند با اقداماتي جهاني در زمين

 . ريزي گرديد  همكاري نمايند، پايه ٥ »هاي فرامرزي آلودگي«كاهش  و
ي حفاظت از  در عين حال كه كنفرانس استكهلم اقدام بسيار اساسي در زمينه

گير محيط  محيط زيست بود، اما پس از گذشت چند سال مشكالت جديدي گريبان
 به عنوان مثال .به وضع مقررات جديدي احساس شدزيست گرديد كه نياز 

 لذا جهت .گرديدهاي فرامرزي يا مرز گذر معضل جديدي براي محيط زيست  آلودگي
كنوانسيون « در شهر ژنو كنوانسيوني با عنوان ١٩٧٩ نوامبر سال ١٣حل اين مشكل در 

هاي بعد   در سالالبته ٧تصويب شد، ٦»هاي هوايي مرز گذِر دور برد  از راه دور  آلودگي
  ٨.چندين پروتكِل الحاقي به اين كنوانسيون نيز به تصويب رسيد

                                                                                         
Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, Op. Cit. PP. ٨ - ٢ . 

ي  ها، اداره اسكان انسان: ي كلي اشاره داشت كه عبارت بودند از  مسئله٦ به (Action Plan)ي عمل  برنامه. ١
هاي  سازمان محيط زيست و ي توسعه و آموزشي محيط زيست، رابطه و هاي اجتماعي طبيعي، آلودگي، جنبهمنابع 

 .بين المللي محيط زيست
٢. Alexandre Kiss, Op. Cit, P. ٣٣. 

٣. The Stockholm Declaration on the Human Environment 
فرانس استكهلم از موضوع اين نوشتار خارج است ي كن ي اصول اعالميه بررسي همه نقد و تحليل و تجزيه و. ٤

: تحليل اعالميه نگاه كنيد تجزيه و ي دستاوردها و فقط به بررسي برخي از اصول خواهيم پرداخت، جهت مالحظه و
؛ امير ٣٤؛ ايولوالن، پيشين، ص ٢٦ ـ ٢٩ پيشين، صص ،؛ كيس، الكساندر٣٠ ـ ٣٤ پيشين، صص ،گرين، آون

 .٣٣٤ ـ ٣٣٦، صص  پيشين،ارجمند،اردشير
٥. Transboundary Pollutions 

آن تماماً يا بعضاً در يك كشور ) فيزيكي(هاي فرامرزي يا مرزگذر، آن نوع آلودگي است كه منشأ مادي  آلودگي
پاورقي (دانشگاه هاروارد، : گذارد، نگاه كنيد اي خاص مي قرار دارد اما آثار سوئي در قلمرو كشور ديگر در فاصله

 .٢٩ پيشين، ص ،)مترجم
٦. Convention on Long - Range Transboundary Air Pollution 
٧. Alexandre Kiss, Op. Cit, PP. ٤١ - ٤٠. 

 :پروتكل الحاقي به آن نگاه كنيد ي متن كنوانسيون و جهت مالحظه. ٨
Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, Op. Cit, PP.٢٩٧ - ٢٧٧. 



 
 
 
 

 

 ►حقوق بين الملل حق بر محيط زيست و ■ ٢٩   

  منشور جهاني طبيعت)ب
معضالت زيست محيطي به ويژه در مورد منابع طبيعي باعث    ها و گسترش آلودگي

 . انديشيده شود.آينده است هاي حاضر و  كه ميراث نسل،شد تدابيري جهت حفظ آن
منشور « نفرانس استكهلم، دومين سند مهم بين المللي تحت عنوان سال بعد از ك١٠لذا 

به   ماده و٢٤ در يك مقدمه و، ي حمايت از محيط زيست در زمينه  ١ »جهاني طبيعت
 به تصويب مجمع ١٩٨٢ اكتبر ٢٨ در ٣٢٨١  XXIXي   ي شماره موجب قطعنامه

   ٢.عمومي سازمان ملل رسيد
تقسيم سيستم حيات را  ضروري بهبود و اصل الزم و ٣ منشور جهاني طبيعت،
در نتيجه، اصولي از ; كند تنوع ارگانيسم حياتي بيان مي براي رفع نيازهاي زيستي و

ي اقتصادي، اجتماعي    توسعه كند كه از طبيعت بايد حفاظت شود و  منشور اظهار مي
قررات  منيز با اتالف منابع طبيعي مبارزه شود و بايد متضمن حفاظت از طبيعت بوده و

اجرايي بايد در راستاي اين مفاهيم، به طور كامل جهت حفاظت از طبيعت به كار  
  ٤ .گرفته شود

 ) ريو ياعالميه(توسعه  ي كنفرانس ملل متحد در مورد محيط زيست و  اعالميه)ج
ها   بيست سال پس از كنفرانس استكهلم، سازمان ملل در راستاي رفع نارسايي

شرايط جديد، كنفرانسي را تحت عنوان  جه به مشكالت وبا تو كمبودهاي موجود و و
 از سوم تا چهاردهم ژوئن  ٥ »توسعه ي محيط زيست و كنفرانس ملل متحد درباره«

پايتخت برزيل برگزار كرد كه موضوع آن محيط زيست » ريودوژانيرو« در شهر ١٩٩٢
   ٦ .توسعه ـ دو معضل موجود در برابر انسان ـ بود و

كميسيون جهاني براي محيط زيست           «ي اين كنفرانس توسط         كارهاي مقدمات   
   XXX V IIIي      ي شماره    به موجب قطعنامه      و  ١٩٨٣كه در اواخر سال            ٧  » توسعه و 

 اين كميسيون در گزارشي تحت             . گرفت   مجمع عمومي تشكيل شده بود، انجام                ١٦١/٣٨
لل تقديم شد       به مجمع عمومي سازمان م       ١٩٧٨كه در پاييز     ٨  »برانتلند «عنوان گزارش     

                                              
١. World Charter for Nature (WCN) 
٢. Alexandre Kiss, Op. Cit, PP. ٨٢ - ٨١. See also: Ben Boer and Others, Op. Cit, P. ٨. 

 :ي متن منشور نگاه كنيد  مالحظهبرای. ٣
Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, Op .Cit, PP. ٢٠ - ١٥. 

 .٣٣٧ ـ ٣٣٨ پيشين، صص  ،جمند، اردشيرامير ار: همچنين نگاه كنيد؛ ٢٨پيشين، ص ، كيس، الكساندر. ٤

٥. The United Nations Conference On Environment and Development (UNCED) 
 :همچنين نگاه كنيد. ١٥٨ پيشين، ص ،؛ ممتاز، جمشيد٣٦ پيشين، ص ، اردشيراميرارجمند، .٦

Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, Op. Cit, P. ٩. 
٧. World Commission on Environment and Development (WCED) 

رييس كميسيون جهاني محيط  ، نخست وزير وقت نروژ و)Gro Harlem Bruntland(برانتلند،گروهارلم . ٨
 .توسعه زيست و



 
 
 
 

 

  ٣٠ ■ زيست  حق بر محيط◄

  ٢٢به تشريح وضعيت محيط زيست پرداخت كه متعاقب آن مجمع عمومي در تاريخ                     
كنفرانس جهاني محيط زيست             «، تشكيل     ٢٢٨/٤٤شماره ي   ي     طي قطعنامه    ١٩٨٩دسامبر   

  ١٧٢  نمايندگان  در اين كنفرانس        ١  . در برزيل تصويب كرد        ١٩٩٢را در سال      »   توسعه و 
 نفر شركت كننده شامل             ٠٠٠/١٠سته به سازمان ملل،           سازمان بين المللي واب       ٦دولت،   

 نفر از    ١٤٠٠ نفر بود ـ،      ٣٠٠ها ـ كه فقط هيئت ژاپني           نفر از سران دولت       ١١٦
  ٢. نگار حضور داشتند        روزنامه  ٩٠٠٠حدود   هاي غير دولتي معتبر و          سازمان 

ي مطرح شده در اين كنفرانس عبارت بود از محافظت                      در مجموع مسائل عمده       
ها، دفع صحيح مواد زايد، بهبود               مسفر، كنترل آلودگي هوا، حفاظت از تنوع گونه               از ات 

ها    ها، حفاظت از جنگل         كيفيت زندگي، سالمت انسان ها، حفاظت از اقيانوس              
 در اين كنفرانس، اسناد         ٣. باالخره مسائل مالي جهت مبارزه با آلودگي محيط زيست                      و 

ي    ي كنفرانس ملل متحد درباره          اعالميه «:  مهمي به تصويب رسيد كه عبارت بودند از             
طرح اقدام براي        «  و  ٥ » ها ي اصول در مورد جنگل         اعالميه « ٤  ،»توسعه  محيط زيست و     

 كنوانسيون ديگر هم به تصويب رسيد            ٢ي اين كنفرانس،      ضمناً در حاشيه    ٦  .»٢١قرن  
غييرات آب      كنوانسيون ت  « و  ٧  »هاي زيستي     كنوانسيون تنوع گونه     «:  كه عبارت بودند از      

                                              
 .٣٣٨ پيشين، ص ،امير ارجمند، اردشير. ١
 .٩٠ پيشين، ص ،گرين، آون: ؛ همچنين نگاه كنيد٣٦پيشين، ص ، كيس، الكساندر. ٢
، )١٣٧٢بين المللي،  تهران، دفتر مطالعات سياسي و(، كنفرانس بين المللي محيط زيست درريو ،لواساني، احمد. ٣

 .٥٥ ـ ٥٦صص 

٤. Declaration of the United Nations Conference on Environment and 
Development 

٥. Statement of Forest Principles 
برداري از  بهره ي پايدار و  اصل است كه در مورد حفاظت، مديريت، توسعه١٧  بند و٨اي در  اين سند شامل مقدمه

 .٣٤١ پيشين، ص ،اميرارجمند، اردشير: نگاه كنيد. باشد توليدات جنگلي مي كنترل تجارت بين المللي و منابع جنگلي و
شوند، عالوه بر تهيه  شكيل ميهاي جهاني كه براي پيدا كردن راه حل براي مسائل جهاني ت معموالً كنفرانس. ٦

كنند، سند  بيني مي ي نظارت بر اجراي تعهدات را پيش نحوه ها و تصويب اسناد حقوقي كه اهداف، تعهداِت دولت و
ي اقدام معموالً سلسله اقداماتي را  نام دارد؛ برنامه) Action Plan(ي اقدام  رسانند كه برنامه ديگري نيز به تصويب مي

اين طرح كه به دستور كار . كند اهداف مندرج در اسناد حقوقي بايد انجام گيرد، به تفصيل روشن ميكه جهت نيل به 
٢١) Agenda هايي  اهداف طرح، فعاليت  فصل است كه حاوي اصول و٤٠  قسمت كلي و٤معروف است شامل ) ٢١

هاي  نهادها، مكانيزم همكاري  وتأمين مالي، مسائل حقوقي كه بايد صورت بگيرد، امكانات اجرايي، برآورد هزينه و
 ميرزايي: نگاه كنيد. هاي حقوقي بين المللي است مكانيزم تأسيسات، اسناد و بين المللي، ترتيبات مربوط به نهادها و

 ـ ٣٩ پيشين، صص ،؛ كيس،الكساندر٣٤٢ پيشين، ص ،؛ امير ارجمند، اردشير١١٦ ـ ١١٥ پيشين، صص ،ينگجه، سعيد
٣٨. 

٧. The Convention on Biological Diversity 
ي پايدار از آنها  هاي زيستي، فراهم كردن زمينه به منظور استفاده هدف اين كنوانسيون، حفاظت از تنوع گونه

بر اساس موازين اين . باشد برداري از منابع ژنتيك مي هاي ناشي از بهره منصفانه از فايده ي عادالنه و استفاده و
هاي زيستي، محيط زيست  شوند كه در سطح ملّي تدابير الزم را براي حفاظت از گونه د ميكنوانسيون اعضاي آن متعه

هاي زيستي فراهم  ي پايدار از گونه همچنين زمينه را براي استفاده هاي زيست محيطي اتخاذ كرده و سيستم انسان و
هاي گياهي، حيوانات،  گونههاي زيستي مندرج در اين كنوانسيون عبارت است از  منظور از تنوع گونه. سازند



 
 
 
 

 

 ►حقوق بين الملل حق بر محيط زيست و ■ ٣١   

 عدد    پنج توان    كه جمعاً اسناد تصويب شده در اين كنفرانس را مي               ١  »هوايي  و 
  ٢ .ذكركرد  

 ي ريو توسعه كه به اعالميه ي كنفرانس ملل متحد در مورد محيط زيست و اعالميه

ها در قبال   اصل كلي براي تعيين وظايف دولت٢٧ نيز مشهور است، مشتمل بر  ٣
 .است محيط زيست توسعه و

هاي بين المللي براي حفاظت    همكاري اين اصول به مسائلي چون وظايف كشورها و    
  ٤ . پردازد  ساكنان بومي در اين رابطه مي    از محيط زيست، نقش حقوق شهروندان، زنان و        

در صدد است      استكهلم است و ١٩٧٢ي  بر اعالميهمجدد تأكيدي  اين سند در حقيقت و  
  »ي پايدار توسعه«همچنين اين اعالميه به موضوع     .نديرگزب اي از طُرق گوناگون    راه ميانه 

حفاظت از محيط زيست را با هم    ي پايدار و  بدين معني كه توسعه ؛ پرداخته است  ٥
   ٦ .دهد مورد توجه قرار مي 

كه از ده ي محيط زيست برگزار ش هاي متعدد ديگري نيز در زمينه كنفرانس
 . اشاره كرد ١ كيوتو  و ٧ نيويوركهاي  توان به كنفرانس ترين آنها مي مهم

                                                                                         
انفعال  هاي زيست محيطي كه به صورت واحد با موجودات مذكور فعل و سيستم ي ميكروسكوپي و موجودات زنده

 ◄◄                   :؛ همچنين نگاه كنيد١٠٩ ـ ١١٠سعيد، پيشين، صص ، دارند، ميرزايي ينگجه
Ben Bore and Others, Op .Cit, P. ١٠٨. 

 :ي متن اين كنوانسيون نگاه كنيد ه مالحظبرای
Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, Op .Cit, PP. ٩١٩ - ٦٩٠. 
١. The Convention on Climate Changes 

 به نحوي كه از ،اي را در اتمسفر تثبيت كند گازهاي گلخانه هدف اين كنوانسيون آن است كه ميزان تجمع
 محيط زيست جلوگيري به عمل آيد، چنين هدفي بايد در يك مدت زمان معين ي خطرناك انسان در سيستم مداخله

هوا موجود باشد تا بدين ترتيب  تحصيل شود تا زمان كافي براي تطابق طبيعي سيستم محيط زيست با تغييراِت آب و
 ،ينگجه، سعيدميرزايي . ي اقتصادي پايدار صورت پذيرد توسعه توليد مواد غذايي در معرض مخاطره قرار نگيرد و

 :؛ همچنين نگاه كنيد١٠٧ ـ ١٠٩پيشين، صص 
Ben Bore and Others, Op .Cit, P. ١٩٥. 

 :ي متن اين كنوانسيون نگاه كنيد جهت مالحظه
Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, Op .Cit, PP. ٢٧٦ - ٢٥٢. 

 .٣٢، ص )پاورقي مترجم(دانشگاه هاروارد، پيشين، . ٢
 : ي متن انگليسي آن نگاه كنيد رسي اين اعالميه در قسمت ضمايم آمده است، جهت مالحظهي فا ترجمه. ٣

Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, Op .Cit, PP. ١٤ - ٩. 
 .٩١ پيشين، ص ،گرين، آون. ٤
سازد اي است كه نيازهاي جوامع كنوني را برطرف  ، توسعه(Sustainable Development)ي پايدار  توسعه. ٥

؛ ٩٩پيشين، ص ، كيس، الكساندر: نگاه كنيد. هاي آينده براي رفع نيازهايشان وارد نسازد اما خللي در توانايي نسل
 .٣٧ پيشين، ص ،گرين، آون

 .١١٠ ـ ١١٢ پيشين، صص ،ميرزايي ينگجه، سعيد: ؛ همچنين نگاه كنيد٣٧پيشين، ص ، كيس، الكساندر. ٦
 در (Earth Plus Five)» ٥+ كنفرانس زمين « كنفرانس ريو تحت عنوان  سال پس از٥كنفرانس نيويورك، . ٧

 ريو در خصوص ١٩٩٢ در نيويورك برگزار گرديد؛ هدف اين كنفرانس بررسي پيشرفِت كار كنفرانس ١٩٩٧ژوئن 
 .٢٧ ـ ٢٨، پيشين، صص )پاورقي مترجم(دانشگاه هاروارد، : نگاه كنيد. توسعه بود محيط زيست و



 
 
 
 

 

  ٣٢ ■ زيست  حق بر محيط◄

 
 
 )ژوهانسبورگ(ي پايدار   سند كنفرانس جهاني توسعه)د

 ژوهانسبورگ با عنوان    ٢٠٠٢ سال از كنفرانس ريو، كنفرانس        ١٠پس از گذشت  
ترين  اين اجالس كه بزرگ   .   در آفريقاي جنوبي برگزار شد   ٢  » ي پايدار سران توسعه«

 سپتامبر ٤ آگوست تا  ٢٦تاكنون بوده است، از تاريخ   ي پايدار  اجالس در مورد توسعه 
 كه در  ٢١ با هدف بررسي و ارزيابي اجراي دستور كار    )١٣٨١ شهريور ١٣ تا ٤( ٢٠٠٢

در اين اجالس راه هاي مبارزه با      .  ريو به تصويب رسيده بود، برگزار شد ١٩٩٢اجالس 
 مورد بررسي قرار    ...ي جمعيت و رويه فقر، تخريب محيط زيست، مقابله با رشد بي

    ٣  .گرفت و در پايان نيز سندي جهت اجرايي كردن تصميمات متخذه به تصويب رسيد  
 ي نهادها توسعه
سازماني نيز چشمگير        ي نهادي و     الملل محيط زيست در زمينه          ي حقوق بين    توسعه
ير   غ اي، وابسته به سازمان ملل و          منطقه جهاني و   ، اعم از      امروزه هزاران نهاد       . بوده است   

ي محيط زيست فعاليت دارند كه با             غير دولتي در زمينه       وابسته به سازمان ملل، دولتي و         
ي مقررات        توسعه حفاظت از محيط زيست، تدوين و              نهادينه شدن موضوِع حمايت و           

  . گيرد   هاي حفظ محيط زيست از طريق اين نهادها صورت مي                   مكانيزم زيست محيطي و     
٤  

هاي    بندي  مانگونه كه گفته شد داراي تقسيم          نهادهاي مرتبط با محيط زيست ه        
 بديهي است، ذكر          ٥توان آنها را تقسيم كرد          از جهات مختلف مي       فراواني هستند و     

 به    مع الوصف   ها از موضوع مورد بحث خارج است                    بندي ي اين نهادها با اين تقسيم          همه
به طور مكرر از        در آينده    ترين نهادها كه ارتباط وثيقي با موضوع دارند و               بعضي از مهم  

 . كنيم  آنها نام خواهيم برد، اشاره مي         
 ي محيط زيست ملل متحد  برنامه)الف

شود، به موجب  ناميده مي» يونپ«كه به اختصار »ي محيط زيست ملل متحد برنامه«
 دسامبر ١٥ مجمع عمومي سازمان ملل متحد در ٢٩٩٧  XXVII  يي شماره قطعنامه
باشد، مركز  ا مي نيمقر آن در نايروبي، پايتخت ك  به وجود آمد، اين نهاد كه ١٩٧٢

                                                                                         
 .همان.  در كيوتوي ژاپن برگزار شد١٩٩٧هوا در سال  وتو با هدف حفاظت از آب وكنفرانس كي. ١

٢. World Summit on Sustainable Development (WSSD) 

٣. See: http://WWW. Johanneesburg Summit.org. 
در ، »حيط زيستهاي بين المللي در تحول تدريجي حقوق م نقش سازمان «،سند، پيتراچ: در اين باره نگاه كنيد. ٤

 .١٧٢ ـ ١٨٧، صص ١، ج )١٣٧٩تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  (،ي حبيبي، محمدحسن  ترجمهحقوق محيط زيست،
ي مربوط به محيط زيست  هاي وابسته نمايندگي هاي اصلي سازمان ملل متحد و ي اسامي ارگان جهت مالحظه. ٥

  .١٨٩ -١٩٩همان،صص: نگاه كنيد
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 تأسيس اين نهاد به اين  ١.باشد ي محيط زيست مي هاي سازمان ملل در زمينه فعاليت
هاي ديگر نهادهاي سازمان ملل را كه به نوعي با محيط زيست  خاطر بود كه فعاليت

ي  يز در سرلوحهتوجه به امور زيست محيطي را ن و ٢ در ارتباط بودند، هماهنگ سازد
 :هاي ذيل ايفا كرد  يونپ در عمل نقش حياتي را در زمينه.هاي خود قرار دهد فعاليت

 ـ رشد آگاهي سياسي از معضالت زيست محيطي
ي  نحوه آوري آراي علمي در زمينه ي معضالت زيست محيطي و ـ كمك به جمع

 برقراري نوعي اجماع بين المللي ميان اين آراء مقابلهي با آن و
ي محافظت از درياهاي  ـ تسهيل برگزاري مذاكرات  به خصوص در زمينه

 ي اُزن  اليه اي و منطقه
 .ي بهتر محيط زيست ـ افزايش توانمندي كشورها براي اداره

ي محيط زيست بدين معنا بود كه  هاي بين المللي در زمينه نهادينه كردن سياست
ن نسبت به مسائل زيست محيطي مدارا سياست  عموم و يحتّي در دوراني كه توجه

ي خود را از  گاه نيروي محركه باخت، فرايند محافظت از محيط زيست هيچ رنگ مي
تشكيل يونپ،   سال پس از كنفرانس استكهلم و٢٠ لذا در طي  ٣.داد دست نمي

يونپ . تكامل يافت هاي ترسيم شده براي مسائل زيست محيطي گسترش و سياست
هاي بين المللي به ايفاي  توافق ي اجالس و تسريع كننده نده ونيز به عنوان برگزار كن

 از نظر تشكيالتي يونپ يكي از اركان فرعي مجمع عمومي  ٤.نقش پرداخته است
شوراي حكام، دبيرخانه :  ركن است كه عبارتند از٣داراي   و ٥سازمان ملل است

   ٦.صندوق محيط زيست و
 ي پايدار كميسيون توسعه)ب

                                              
تهران، نشر ميزان ـ دادگستري، (سازمان هاي بين المللي، ، موسي زاده، رضا، ١٥٩شين، ص  ممتاز، جمشيد، پيـ٥
 ١٩٢، ص )١٣٨٠
 -١٩٩صص پيشين،،سند، پيتراچ: وابسته به سازمان ملل نگاه كنيد ي نهادهاي مرتبط با محيط زيست و  دربارهـ٢
١٨٩.  
هاي  حقوق سازمان ،ده انصاري، مصطفيزا تقي: ؛ همچنين نگاه كنيد٣٢ ـ ٣٣ پيشين، صص ، گرين، آونـ٣

 .١٧٨ ـ ١٧٩، صص )١٣٨٠تهران، نشر قومس، (، بين المللي
ي مقررات  ؛ همچنين جهت مالحظه١٨٧پيشين، ص ، ؛ فرايد النگ، وين٢٤٤ دانشگاه هاروارد، پيشين، ص ـ٤

  ١٩٥ -١٩٦صص پيشين،،چ سند، پيترا:پشتيباني يونپ تدوين شده است نگاه كنيد هاي كه با حمايت و كنوانسيون و
 .١٩٤ص پيشين،،سند، پيتراچ: ؛ همچنين نگاه كنيد١٨٠ پيشين، ص  ،زاده، رضا  موسيـ٥
 زاده انصاري، تقي: ؛ همچنين در اين باره نگاه كنيد١٩٢ پيشين، ص ،زاده، رضا موسي: در اين باره نگاه كنيد .٦

؛ فرايد ١٥٩ ـ ١٦١ پيشين، صص ،ممتاز، جمشيد؛ ١٥٩ ـ ١٦٠، صص )پيشين(حقوق محيط زيست در ايران،  ،مصطفي
  .١٨٧ ـ ١٨٨ پيشين، صص ،النگ، وين

Others, Op .Cit, P. ؛٢٩ – ٢٧ Alexandre Kiss, Op .Cit, PP. ٣١٦ – ٣١١    See also: Ben 
Boer and 
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/١٩١  يي شماره ز تشكيل يونپ، مجمع عمومي به موجب قطعنامه سال پس ا٢٠
    ٣.را تصويب كرد ٢ »ي پايدار كميسيون توسعه« تشكيل ١٩٩٢ دسامبر ٢٢ در  ١ ٤٧

هاي حاصله در اعمال  نظارت بر پيشرفت كنترل و: اهداف اين كميسيون عبارتند از
ربوط به محيط زيست ، نظم  بخشيدن به اهداف م٢١اجراي طرح اقدام براي قرن  و
هاي ارائه شده از  تحليل گزارش توسعه در كلّيت نظام ملل متحد از طريق تجزيه و و

 از نظر تشكيالتي اين كميسيون .تأسيسات ملل متحد ها، و سوي تمامي نهادها، سازمان
 ٥٣ كه  ٤   استECOSOC در حكم يكي از اركان فرعي شوراي اقتصادي، اجتماعي

مقر اين كميسيون در نيويورك . شوند  شوراي مزبور انتخاب ميعضو آن به وسيله
  ٥ .باشد مي

  نهادهاي ديگر)ج
ي پايدار، نهادهاي ديگري هم درگير مسائل  كميسيون توسعه به غير از يونپ و 

 كه به  ٦ »راني بين المللي سازمان كشتي«توان از  محيط زيست هستند كه براي نمونه مي
 اين سازمان عالوه بر وظايف .يي نيز مشهور است، نام بردسازمان بين المللي دريا

ها  مسئوليت مبارزه با آلودگي محيط زيسِت ناشي از كشتي ٧ ديگري كه بر عهده دارد،
 اركان  آن دسته از پس از تشكيل يونپ جهت تقسيم وظايف بين.دار است را نيز عهده

دريايي فعاليت وابسته به سازمان ملل متحد كه در خصوص حفاظت از محيط 
ي درياها با يونپ باشد     كردند، مقرر شد مسئوليت مبارزه با منابع آلوده كننده مي
  ٨ .ها با ايمو باشد مسئوليت مبارزه با آلودگي محيط زيست ناشي از كشتي و

هاي زيست محيطي  هاي ديگري نيز هستند كه صالحيت عالوه بر ايمو سازمان
  بين الملليسآژان « ٩ ،»فرهنگي ملل متحد لمي وسازمان آموزشي، ع« مانند ،دارند

كشاورزي ملل  بار و و سازمان خوار«، ١١ »سازمان بهداشت جهاني« ١٠ » اتميانرژی 

                                              
 :ي متن قطعنامه نگاه كنيد براي مالحظه. ١

Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, Op .Cit, P. ٦٥٨. 

٢. Commission on Sustainable Development (CSD) 
 .١٥٩ ـ ١٦٢ پيشين، صص  ،ممتاز، جمشيد. ٣
 .١٨٩ -١٩٤صص پيشين،،سند، پيتراچ: نگاه كنيد. ٤
 .١٦٢همان، ص . ٥

٦. International Maritime Organization (IMO) 
؛ ٢٢٨ ـ ٢٣٠ پيشين، صص ،زاده، رضا موسي:  نگاه كنيد(IMO)هاي ايمو صالحيت ي اهداف، وظايف و درباره. ٧
 .٢٢٤ ـ ٢٢٥، صص )پيشين(، هاي بين المللي حقوق سازمان ،زاده انصاري، مصطفي تقي
 .٩٣ پيشين، ص ،ميرزايي ينگجه، سعيد. ٨

٩. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

١٠. International Atomic Energy Agency (IAEA) 
١١. World Health Organization (WHO) 
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كه خود، وظايف   اين نهادها عالوه بر اين....و  ٢  »سازمان بين المللي كار« ١ »متحد
اي مشتركي هم در ه  دارند، همكاري برعهدههايي را در مورد محيط زيست مسئوليت و

   ٤ . دارند ٣ »نمايندگي مشترك«قالب 
اي فراواني نيز در موضوعات  امروزه عالوه بر نهادهاي جهاني، نهادهاي منطقه

گروه   به جز موارد فوق ، هزاران سازمان و ٥ مختلف زيست محيطي فعاليت دارند،
ها   كه در بين انجمن ٦ ي مسائل محيط زيست دارند نقش فعالي در زمينهنيز غير دولتي 

از   ٧ »منابع آن ي بين المللي براي حفاظت از طبيعت و اتحاديه«نهادهاي غير دولتي  و
(» منشور جهاني طبيعت«ي  اي برخوردار است به طوري كه طرح اوليه اهميت ويژه

WCN( ٨ .توسط كارشناسان اين اتحاديه تهيه شده است  
 الملل محيط زيست حقوق بين حق بر محيط زيست و
ي بين حق بر محيط زيست،  بيان شد، رابطه مباحث پيشين با توجه به آنچه در 

شود، زيرا همان طور كه  الملل محيط زيست مشخص مي حقوق بين الملل و حقوق بين
در  ي ميدان عمل آن و توسعه الملل و توسعه در مفهوم حقوق بين گفته شد تحول و

الملِل  قوق بشر باعث شده است كه قواعِد حقوق بيننتيجه پيدايش مفاهيمي چون ح
ي بين المللي  ها به قواعِد حاكم بر منافع جامعه مستقيم دولت مبتني بر منافِع بالواسطه و

هاي مربوط به حمايت از حقوق  مشغولي منافع مشترك بشريت توسعه يابد، لذا دل و
رت ديگر، يكي از   به عبا ٩ .بشر موجب گسترش اين دسته از قواعد شده است

، تنظيم روابط بين تابعان آن ١٨١٥ ـ ١٩١٤الملل كالسيك   هاي مهم حقوق بين ويژگي
 امتيازات مكتسبه   بين يا تعادل  ١٠ »عمل متقابل«ها، بر اساس اصل  يعني دولت

دوم، حمايت از  پس از دو جنگ جهاني اول و. الزامات بر عهده گرفته شده است و
عمل «الملل شد كه مستثني از اصل   قواعدي در حقوق بينحقوق بشر موجب گسترش

مستقيم دولتي كه تعهد بين المللي را بر  مبتني بر منافع بالواسطه و  واست» متقابل
برداري از فضاي  سپس با طرح مسائل جديد از جمله بهره . باشد گيرد، نمي عهده مي

                                              
١. Food and Agriculture Organization (FAO) 
١٠. International Labour Organization (ILO) 

 .١٩٩صفحه  پيشين، ،سند، پيتراچ: نهادهاي مرتبط با محيط زيست نگاه كنيد» نمايندگي مشترِك«در مورد . ٣
 همچنين نگاه ٧٣٥ ـ ٧٣٨، صص ٢ پيشين، ج ،؛ بنان، غالمعلي٢١٣ پيشين، ص ،النگ، وينفرايد : نگاه كنيد. ٤
 ٣٢١ - ٣١١ .Alexandre Kiss, Op. Cit, PP:كنيد
 .٢١١ ـ ٢٢٣ پيشين، صص ،فرايد النگ، وين. ٥
 .٢٣٥ ـ ٢٤٦ صص همان،. ٦

٧. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) 
 .٣٣٦ ـ ٣٣٧ صص پيشين، ،اردشير ارجمند، امير. ٨
 .٣٤٣ ـ ٣٤٤ صص همان،. ٩

١٠. Reciprocity 



 
 
 
 

 

  ٣٦ ■ زيست  حق بر محيط◄

 قواعد در نظام محيط زيست، اهميت اين  ميراث مشترك بشريت و وماوراء جو،
الملل   از سوي ديگر، قواعد مربوط به حقوق بين ١ .بين المللي افزايش چشمگيري يافت

محيط زيست به آن دسته از قواعد كه هدف آنها منافع مشترك بشريت است تعلق 
عاليق مشترك بشريت بدانيم، بايد  دارند، پس اگر محيط زيست را مبتني بر منفعت و 

نيز رعايت    حقوق شناخته شده براي افراد نيز منعكس است وگفت كه اين منفعت در
منافع مشترك بشريت  هاي بنيادين افراد جزئي از عاليق و  آزادي جهاني حقوق و 

  ٢ .خواهد بود
 :  آمده است كه١٩٤٨ دسامبر ١٠مصوب » اعالميه جهاني حقوق بشر«ي  در مقدمه

حقوق يكسان   وي بشري ي اعضاي خانواده شناسايي حيثيت ذاتي كليه  «
  ٣ .»دهد صلح را در جهان تشكيل مي ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت و انتقال و

ي كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محيط زيست   از سوي ديگر، اعالميه
 :گويد   مي١ي  ي استكهلم  در ماده اعالميه
 زندگي در شرايط مناسب انسان از حقوقي بنيادين براي داشتن آزادي، برابري و«

سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است، او  ي زندگي با حيثيت و   محيطي كه به او اجازه
آينده را بر  هاي حاضر و بهبود محيط زيست براي نسل رسماً مسئوليت حفاظت و

 .»عهده دارد
مقررات حقوق  ي استكهلم كه جزء قواعد و شود اعالميه همان طور كه مالحظه مي

ي  حفاظت از محيط زيست رابطه  بين حقوق بشر و،زيست استالملل محيط  بين
ي تالقي بين حقوق  توان گفت كه نقطه  به عبارت ديگر مي  ٤ كند، قطعي برقرار مي

 در .حقوق بشر، حق بر محيط زيست است الملِل محيط زيست و الملل، حقوق بين بين
 .حث بعدي در اين زمينه بيشتر توضيح خواهيم دادامب

                                              
با تأكيد بر حق دسترسي به اطالعات زيست : حق بر محيط زيست «،؛ افتخار جهرمي، گودرز٣٤٣همان، ص . ١

؛ ١، ص )جزوه(، ١٣٨٢ خرداد ٢١ ـ ٢٢ نخستين همايش حقوق محيط زيست در ايران،ي ارائه شده به  ، مقاله»محيطي
، ي حقوقي مجله، »ماهيت متفاوت معاهدات حقوق بشري «،قاري سيد فاطمي،سيد محمد:  همچنين نگاه كنيد

 .٨، ص )١٣٨٢(، ٢٨ي  شماره
 .٣٤٣ ـ ٣٤٤ پيشين، صص ،امير ارجمند،اردشير. ٢
ي  براي مالحظه ؛ و٤٣١ ـ ٤٣٨، صص  پيشين،مهرپور، حسين: ي اين اعالميه نگاه كنيد ي ترجمه براي مالحظه. ٣

 :متن انگليسي نگاه كنيد
United Nations, Universal Declaration of Human Rights, (New York, UN 

Department of Public Information, ١٩٩٨), PP. ١٥ - ٥. 
 .٣٤٤ پيشين، ص ،امير ارجمند، اردشير: نگاه كنيد. ٤



 :فصل سوم
 حقوق بشر حق بر محيط زيست و

 
 ضمن اشاره به تحوالت حقوق بشر كه منجر به تولد حق بر محيط  فصلدر اين 

هاي حقوق بشر  نسل اي نيز به اسناِد بين المللي حقوق بشر و زيست شده است، اشاره
 .ارتباط آنها با حق بر محيط زيست خواهيم داشت و

 تحوالت حقوق بشر
 شناسي واژه
 ق بشرحقو

هاي  نويسندگان در اين باره تعريف وجود ندارد و» حقوق بشر«تعريف واحدي از 
حقوق بشر، حقوقي است كه از نظر ملل «: اند  بعضي گفته ١ اند، متعددي را ارائه داده

اين حقوق تجزيه  اساسي وجود دارد و متمدن براي هر فرد به طور ذاتي و
واهد در شمار ملل متمدن قلمداد شود، رعايت اگر دولتي بخ ناپذير هستند و تفكيك و

حقوق بشر به معناي امتيازاتي «: همچنين گفته شده است  ٢».است اين حقوق الزامي
 اين امتيازات در صورت تحقق، .كلي است كه هر فرد انساني طبعاً داراي آن است

ا توجه ب ٣».مالك محدوديت اقتدار دولت در قبال افراد است معيار واقعي مشروعيت و
اي از امتيازات داراي مضمون  حقوق بشر، مجموعه« :توان گفت هاي فوق مي به تعريف

مفهوم واالي انساني است كه انسان با صرف نظر از هرگونه وابستگي ديني، نژادي،  و
 ٤».از آن برخوردار است...  جنسي و

 شمول، ذاتي و غيرقابل سلب هستند كه هايي جهان بنابراين حقوق بشر، حق
. مند گردند  از آنها بهرهبايدانسان ها به خاطر انسان بودنشان به صورت برابر 

 كه انسان به دليل استهايي  شمولي، ذاتي و غيرقابل سلب بودن، ويژگي حق جهان
شمولي به   جهان.حيثيت و كرامت خود بايد به طور يكسان از آنها برخوردار گردد

                                              
 ها، رويه ا و ه حقوق بشر، نظريه، در»هاي فلسفي حقوق بشر بنيان«شستاك، . ج.جروم : باره نگاه كنيد در اين. ١

، ص )١٣٨٠علوم سياسي دانشگاه تهران،  ي حقوق و تهران، انتشارات دانشكده (،وهي، حسينطرازكي ي شريف ترجمه
تدوين حقوق بشر  «،سيد مصطفي ؛ محقق داماد،٧٣، ص )پيشين(، »هاي حقوق بشر نظريه « ،؛ دانلي، جك٣١

، ص )١٣٧٥تا زمستان تابستان (، ١٨ي   شماره تحقيقات حقوقي، يمجله، »مفهوم اسالمي آن ي بين المللي و دوستانه
١٤٩. 

٢. Robert L. Bledsoe and Boleslaw A. Boczek, Op .Cit, P. ٦٩, No. ٨٧. 
ي  شمارهي تحقيقات حقوقي،  مجله، »ي بين المللي اعتالي حقوق بشر در جامعه تدوين و «،فلسفي، هدايت اهللا. ٣
 .٩٥، ص )١٣٧٥ تا بهار ١٣٧٤پاييز (، ١٦ ـ ١٧

مجموعه مقاالت همايش بين المللي حقوق بشر ، در »حقوق بشر نسبت ميان عدالت و« ،ناصر قربان نيا،. ٤
مباني فلسفي  «،حبيبي مجنده، محمد: ؛ همچنين نگاه كنيد٢١٤، ص )١٣٨٠قم، دانشگاه مفيد، (ها،  گفتگوي تمدن و

 .٦٩، ص )١٣٧٩تابستان  (٢٢ي  ، سال ششم، شمارهي مفيد ي نامه  مجله،»حقوق بشر
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د با حيثيت و كرامت انساني و غيرقابل سلب فرهنگي، ذاتي به معناي پيون معناي فرا
ي حكومت  گذاري و يا اراده ها ريشه در قانون بودن، بدين معني است كه اين حق

روشن است كه غيرقابل سلب بودن به اين معني نيست كه تحت هيچ شرايطي . ندارند
 آن را اي از اين حقوق را سلب و يا اعمال   نتوان از برخي افراد به داليل موجه، پاره

  ١ .محدود كرد
 الملل بشر حقوق بين

يا حقوق اساسي نوع بشر عبارت است از مجموعه » حقوق بين الملل بشر«
ي وجودي حقوق   فلسفه.مقام انسان شكل گرفته است امتيازاتي كه با توجه به شأن و

 الملل بشر، اعتالي منزلت اين حقوق بوده تا آن كه با رعايت موازين آن در سراسر بين
  ٢ .مند گردند ي افراد بشر به صورتي يكسان از اين امتيازات بهره جهان، همه

 تحول مفهوم حقوق بشر
ماند اين است كه             اما سؤالي كه باقي مي           ، تا اين جا مفهوم حقوق بشر روشن گرديد                 

شود؟ پاسخ به اين سؤال از گذشته تاكنون مورد بحث                          اين حقوق، شامل چه چيزهايي مي           
 . توسعه در مفهوم حقوق بشر گرديده است               ين امر باعث تحول و         هم  بوده است و     

موضوعات تحت صالحيت داخلي             ي مسائل و      موضوع حقوق بشر زماني در زمره           
پايان جنگ      الملل و     ي روابط بين    ي تحوالت گسترده در عرصه            اما در نتيجه      ، كشورها بود  

اي   به مسئله   ٣  تحد، هاي بين المللي، به ويژه سازمان ملل م              تحول نقش سازمان         سرد و   

                                              
ي   شماره تحقيقات حقوقي، ي مجله،»مباني توجيهي ـ اخالقي حقوق بشر معاصر «،يدفاطمي، سيدمحمدقاري س. ١
 .١١٨، ص)١٣٨١(، ٣٥ ـ ٣٦

تابستان  (١٨ي   شمارهي تحقيقات حقوقي، مجله، »الملل معاصر جايگاه بشر در حقوق بين «،فلسفي، هدايت اللّه. ٢
 International(» الملل بشر حقوق بين«روري است كه نبايد ؛ توجه به اين نكته ض٢٥٧، ص )١٣٧٥تا زمستان 

Human Rights ( الملل حقوق بشر نظام بين«را با «)International Human Rights Law ( ،يكي دانست
الملل  است اما در نظام بين) Rights(حقوق  الملل بشرصحبت از امتياز و حقوق بينردشد   بيانزيرا همان طور كه

الملل حقوق بشر، نظامي حقوقي است كه از افراد  است، چون نظام بين) Law(  قوانين خن از قواعد وحقوق بشر س
كند، يعني هدف از آن حمايت  ي بين المللي آنها حمايت مي ها به حقوق ناشناخته شده ها در برابر تجاوز دولت گروه و

ها كه در اسناد بين المللي يا عرِف بين المللي هاي اساسي آن آزادي هايي است كه حقوق و گروه حقوقي از افراد و
توان اين نظام حقوقي را  گردد، بدين ترتيب، مي رعايت نمي شود و تضمين شده است، به وسيله دولت هايشان نقض مي

 پيشين، ،مهرپور، حسين. الملل دانست كه هدف آن حمايت بين المللي از حقوق بشر است اي از نظام حقوق بين شاخه
ي حقوق بشر در سازمان ملل  راهبرد جمهوري اسالمي ايران در زمينه ،شريفيان، جمشيد: همچنين نگاه كنيد؛ ٥٩ص 
 .١٩، ص )١٣٨٠بين المللي،  تهران، دفتر مطالعات سياسي و (متحد،
: گويد  سازمان ملل ميسابق پطرس غالي دبير كل ،ي حقوق بشر توسعه ي نقش سازمان ملل در تحول و درباره. ٣

 :ي تاريخي در رابطه با حقوق بشر اقدام كرده است  مرحله٥زمان ملل در سا«
 ي جهاني حقوق بشر از تصويب منشور ملل متحد تا تصويب اعالميه) ١٩٤٥ـ١٩٤٨(استقرار نظام حقوق بشر ) الف
 هاي بين المللي حقوق بشر حركت به طرف پذيرش ميثاق) ١٩٤٩ـ١٩٦٤(ي نظام حقوق بشر  توسعه پيشرفت و) ب
هاي حقوق بشر تا برگزاري دومين كنفرانس جهاني حقوق  اجراي ميثاق) ١٩٦٧ـ١٩٩٣(اجراي نظام حقوق بشر ) ج

 بشر وين
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بين المللي تبديل شده است، در نتيجه امروزه نهادهاي بين المللي متعددي وجود دارد كه                                  
يا دولت هاي ديگر         آنان   ي دولت هاي متبوع      به وسيله   شان از افراد در مقابل نقض حقوق            

  ١. كند  حمايت مي  
  نه يك     ، معدر نگاهي اجمالي بر تحول حقوق بشر از زمان تبديل آن به مفهومي جا           

جهاني ـ يعني از زمان انقالب فرانسه ـ مشاهده     متفرق  و  دسته از مفاهيم مجزّا و   
حقوق   «سياسي يعني  شود كه حقوق بشر در ابتدا تقريباً منحصر به حقوق مدني و           مي

انقالب روسيه، حقوق اقتصادي،      بعد از انقالب مكزيك و      وبوده است   » ها آزادي
  ٢. به آن اضافه گرديد شناسايي و» حقوق برابري« يعني ،فرهنگي اجتماعي و 

ي حقوق بشر همان حقوق مدني،   توان گفت كه مفهوم اوليه   به عبارت ديگر مي 
 اما گذشت   مي شد،هاي فردي مطرح  آزادي سياسي بود كه به عنوان دفاع از حقوق و     

 آشكار    فرهنگي را نيز ي حقوق بشر به حقوق اقتصادي، اجتماعي و    زمان نياز به توسعه 
 زيرا   ،توسعه در مفهوم حقوق بشر در همين جا ماندگار نشد     تحول و  با اين حال، . كرد

غرب  احوال كنوني، همراه با از بين رفتن رقابت بين بلوك شرق و        اوضاع و  شرايط و 
نيز بيداري روزافزوِن كشورهاي در حال توسعه، مسائل جديد ديگري را نيز به             و

نام  ٣ »حقوق همبستگي «انده است كه از آنها به عنوان   ي مباحِث حقوق بشر كش  حوزه
ي     به واسطه امروزه   اما،شد برند، حقوقي كه تا به حال جزءحقوق بشر تلقي نمي مي

 .اند  حقوق بشر قلمداد شده در شماري بين المللي   طبيعت رو به پيشرفت جامعه 
محيط زيست كند كه حفاظت از  طبيعت رو به پيشرفت مسائل بين المللي اقتضا مي

اما اين كه ; هاي آينده، مورد توجه جدي همگان قرار گيرد نسل براي انسان امروز و
ي  يابد، سؤالي است كه پاسخ به آن را شايد بتوان در رابطه چگونه اين امر تحقق مي

الملل عالوه   چرا كه رونِد فعلي حقوق بين؛حقوق بشر جستجو كرد محيط زيست و
نيز ترغيب   نگهداري محيط زيست و ي نياز به حفاظت و رهبر آگاهي گسترده در با

اهميت آنها در قرن بيست  گر ارتباط نزديك اين دو و حمايت از حقوق بشر، نمايان و
  ٤ .باشد يكم مي  و

                                                                                         
 گيري مصوبات آن پي برگزاري كنفرانس جهاني حقوق بشر در وين و) ١٩٩٣ـ١٩٩٥(گسترش نظام حقوق بشر ) د
هاي  تشكيل دادگاه عمليات حفظ صلح وانجام ) ١٩٩٥ ـ ٠٠٠(حركت به سوي ضمانت اجراهاي حقوق بشر ) هـ

ي  ؛ درباره٥٩ـ٦٠ پيشين، صص ،شريفيان، جمشيد: به نقل از. »...  كيفري بين المللي در مورد يوگسالوي و
  حقوق بشر در جهان امروز،سازمان ملل،: ي حقوق بشر همچنين نگاه كنيد دستاوردهاي سازمان ملل در زمينه

 .٥٦ ـ ٥٨، صص )١٣٧٩تهران، مركز اطالعات سازمان ملل، (المللي، ي مركز مطالعات عالي بين  ترجمه
 ).مقدمه (،٢١ پيشين، ص ،شريفيان، جمشيد. ١
 .٣٤٥ پيشين، ص ،امير ارجمند، اردشير. ٢

٣. Solidarity Rights 
شايسته به عنوان  بررسي حق برخورداري از محيط زيست سالم و: حقوق بشر محيط زيست و «،پارسا، عليرضا. ٤

 .١٣١، ص )١٣٧٧آذر و دي (، ١٣٥ـ١٣٦ي  سال سيزدهم، شمارهاطالعات سياسي اقتصادي، ، »حقي بشري
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به همين جهت است كه امروزه محيط زيست در چارچوب مسائل مربوط به 
ي رسمي كنفرانس  يهگيرد، لذا اعالم بررسي قرار مي حقوق بشر مورد بحث و

» حق بر محيط زيست«بين المللي سازمان ملل در خصوص محيط زيست در استكهلم 
حقوق «برابري از   را همچون آزادي و ١ »حق داشتن محيط زيستي سالم«يعني 
هاي كنوانسيون اروپايي   همچنين در اصالحيه ٣. انسان ها تلقي نموده است ٢ »بنيادين

آسيب به محيط زيست، آسيب  زيست به عنوان يك حق و ي محيط  حقوق بشر مسئله
  ٤ .به يك حق قلمداد شده است

 : گويد ي حقوق بشر فرانسه در اين باره مي رييس كميته
 سعي دارند از آن محافظت كنند جزئي جدا نشدني ٥»ها اكولوژيست«حقوقي كه «

 ٦.»از حقوق بشر است
 حمايت بين المللي از حقوق بشر

 لي حقوق بشراسناد بين المل
به طور كلي، نظام جديد بين المللي حقوق بشر يك پديده بعد از جنگ جهاني 

تالش در جهت حمايت بين المللي از آن   هر چند مفهوم حقوق بشر و.دوم است
نظريات حقوقي مطرح  هاي ديني، سياسي، اجتماعي، فلسفي و     ها قبل در جنبش قرن

ها  مله منافِع متضاِد دولت هاي گوناگون، سال  ولي بنا به داليل مختلف، از ج،شده بود
نقض  اما وقوع جنگ جهاني دوم و ; هاي ساده، محدود گشته بود   در حد بيانيه

فجايع ضد بشري دوران جنگ، جمعي را بر  جنايات و وحشتناك حقوق انسان ها و
د  وجو ٧ »ي ملل جامعه«اين باور قرار داد كه اگر يك نظام مؤثر حمايت از حقوق در  

 لذا در ؛احتماالً خود جنگ رخ ندهد داشت، ممكن بود اينگونه نقض حقوق انساني و
  ٨پس از جنگ نيز ادامه داشت هايي در اين زمينه شروع شد و زمان جنگ هم فعاليت

الملل  تا اين كه در پايان جنگ جهاني دوم، حقوق بشر وارد بستر اصلي نظام بين
به عنوان يكي از اتهامات   ٩ »نايات عليه بشريت ج«عبارِت . الملل گرديد حقوق بين و

                                              
١. Right to Healthful Environment 
٢. Basic Rights 

 .٣٢٧ ـ ٣٢٨ اردشير، پيشين، صص ،امير ارجمند  .٢٠١
 .٣٣، ص )پيشين(، حقوق محيط زيست در ايران ،تقي زاده انصاري، مصطفي. ٤

٥. Ecologists 
 . همان: به نقل از.٦

٧. League of Nations 
 ي ملل،  تاريخ جامعهوالتزر،. ؛ اف پي٣١١ـ٣١٩ پيشين، صص ،مقتدر، هوشنگ: ي جامعه ملل نگاه كنيد درباره
 .٤٣٧ـ٤٥٣، صص )١٣٧٢آموزش انقالب اسالمي،  تهران، انتشارات و (،ي زندفر، فريدون ترجمه
 .١٠١ـ١٠٢ پيشين، صص ،؛ شريفيان، جمشيد٣٦ـ٣٧ پيشين، صص ،مهرپور، حسين: نگاه كنيد. ٨

٩. Crimes against Humanity 
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 اين منشور هنگامي كه مورد . آورده شدنورنبرگرهبران آلمان نازي در منشور 
تصويب مجمع عمومي سازمان ملل قرار گرفت از اهميت حقوقي بيشتري برخوردار 

 ي حقوق بشر به تصويب همچنين از آن روز تاكنون اسناد فراواني در زمينه  ١ .شد
 .كنيم كه به برخي از اين اسناد اشاره مي ٢ رسيده

 منشور ملل متحد
 ژوئن      ٢٦ كه بر مبناي آن سازمان ملل متحد ايجاد شد، در                         ٣  » منشور ملل متحد        «
در    . ي حقوق بشر گنجانده شد            در اين منشور، مقرراتي در زمينه                ؛  به تصويب رسيد         ١٩٤٥

 حقوق بشر را مورد         ٦٢ي    ماده٢  و  ١ بندهاي      و  ٥٦  و ٥٥، مواد  ١ي   ماده ٣مقدمه، بند     
  ٤  .  نيز حاوي مباحثي در اين ارتباط هستند                  ٧٦  و ٦٨تأكيد قرار داده است، همچنين مواد               
 منشور بين المللي حقوق بشر

 ٦ ،»ي جهاني حقوق بشر اعالميه«عبارت است از  ٥ »منشور بين المللي حقوق بشر«
ميثاق بين المللي حقوق « ٧ ،»فرهنگي ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و«

 مادر در از جمله سندهاياين اسناد، .  ٩ هاي الحاقي به آن پروتكل و ٨ »سياسي مدني و
 به موجب ١٩٤٨ي جهاني حقوق بشر در سال  اعالميه .ي حقوق بشر هستند زمينه

 ولي چون ، مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيدA٢١٧ي  ي شماره قطعنامه
A  شماره يي  مجمع عمومي طي قطعنامه١٩٦٦ند الزام آور نبود، لذا در سال اين س
فرهنگي، ميثاق   سه سند الزام آوِر ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و٢٢٠٠

پروتكل الحاقي به ميثاق حقوق مدني سياسي را  سياسي و  بين المللي حقوق مدني و
   ١٠ .تصويب كرد

 قوق بشري جهاني ح  اعالميه)الف

                                              
١. Benjamin B. Ferencz, "Crimes against Humanity", in Rudolf L. Bernhardt 

and Others (ed), Encyclopedia of Public International Law, (North-Holland, 
Elsevier Science Publishers, ١٩٩٠), Vol, ٨, PP.١٠٩-١٠٧. 

تهران، دفتر مطالعات (، حقوق بشر از ديدگاه مجامع بين الملليديگران،   و، عاليه،ارفعي: در اين باره نگاه كنيد. ٢
ي  تهران، دانشكده (،نقيب زاده، احمد ي ، ترجمهحقوق بشر ، مورژئون، ژاك٤ـ٥، صص )١٣٧٢بين المللي،  سياسي و
 .٦٨ـ٧٢، صص )١٣٨٠ دانشگاه تهران، علوم سياسي حقوق و

٣. Charter of United Nations 
 .٣٨ ـ ٤٠ پيشين، صص ،مهرپور، حسين. ٤

٥. International Bill of Human Rights 
٦. Universal Declaration of Human Rights 

٧. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

٨. International Covenant on Civil and Politcal Rights 
 .٤٢ پيشين، ص ،مهرپور، حسين. ٩

 ◄◄                     :؛ همچنين نگاه كنيد٤٣همان، ص . ١٠
Ian Brownlie, (ed), Basic Documents in International Law, (Oxford, Clarendon 

Press, ١٩٩٥), P. ٢٦٢. 



 
 
 
 
 

  ٤٢ ■ حق بر محيط زيست ◄

ي فراگير حقوق بشر است كه از   نخستين اعالميه ١ ي جهاني حقوق بشر اعالميه
معنوي مهمي  طبعاً موقعيت سياسي و  سوي يك سازمان بين المللي اعالم شده است و

ي   اعالميه ٢ . ماده است٣٠  اين اعالميه، مشتمل بر يك مقدمه و.به دست آورده است
ي اول مربوط به حقوق مدني   دسته.ه مقررات استجهاني حقوق بشر شامل دو دست

   ٣ .است فرهنگي ي دوم مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و دسته سياسي است و و
 فرهنگي ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و) ب

يك    ماده و٣١مشتمل بر  ٤فرهنگي ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و 
 اجرايي پيدا ضمانت ١٩٧٦ در سال ،١٩٦٦از تصويب در سال مقدمه است كه پس 

تري  طوالني تر و ي جهاني حقوق بشر فهرست جامع  اين ميثاق نسبت به اعالميه.كرد
 .فرهنگي را در بردارد از حقوق اقتصادي، اجتماعي و

 سياسي  ميثاق بين المللي حقوق مدني و)ج
در سال ، ١٩٦٦ز تصويب در سال نيز پس ا  سياسي ميثاق بين المللي حقوق مدني و

 در واقع، در . ماده است٥٣ اين ميثاق مشتمل بر يك مقدمه و ٥ االجرا شد  الزم١٩٧٦
تر  روشن تر و سياسي به صورت نسبتاً مشخص اين ميثاق فهرستي از حقوق مدني و

به طوري كه  .ي جهاني حقوق بشر آمده، ذكر شده است بيشتر از آنچه كه در اعالميه و
ي جهاني حقوق بشر است كه به  تكرار همان اعالميه ق،توان گفت اين دو ميثا مي

  ٦ .قواعد الزام آور حقوقي تبديل شده است
اين دو سياسي نيز همزمان با   به ميثاق بين المللي حقوق مدني و پروتكل الحاقي

اين پروتكل مشتمل   ٧ .همزمان هم قدرت اجرايي پيدا كرد  به تصويب رسيد و ميثاق
                                              

براي  ؛ و٤٣١ـ٤٣٨ پيشين، صص ،مهرپور، حسين:  اعالميه نگاه كنيدي فارسي ي ترجمه جهت مالحظه. ١
 :ي متن انگليسي آن نگاه كنيد مالحظه

Ian Brownlie, op.cit. PP.٢٦٥-٢٥٦. 
 .٤٤ پيشين، ص ،مهرپور، حسين. ٢

٣. Michael Akehurst, A Modern Introduction to International Law, (London, 
UNWIN HUMAN, ١٩٨٨), P. ٧٧. 

 اسناد بين المللي حقوق بشر، ي ايراني حقوق بشر، كميته: ي فارسي ميثاق نگاه كنيد ي ترجمه جهت مالحظه. ٤
 :ي متن انگليسي آن نگاه كنيد براي مالحظه ؛ و٢٥٩ـ٢٧٦، صص )١٣٥٠ي ايراني حقوق بشر،  تهران، كميته(

Ian Brownlie, Op.Cit, PP. ٢٧٥-٢٦٣. 
؛ و براي ٢٢١ـ ٢٥١كميته ي ايراني حقوق بشر، پيشين، صص : سي ميثاق نگاه كنيدبراي مالحظه ي متن فار. ٥

 :مالحظه ي متن انگليسي ميثاق نگاه كنيد
Ibid ,pp.٢٩٦-٢٧٦ 

مجموعه مقاالت همايش ، در »ي سوم فصل مناقشات در حقوق بشر در هزاره حل و «، محبي، محسن:نگاه کنيد .٦
 .٢٧٤، ص )١٣٨٠قم، دانشگاه مفيد،  (ها، نگفتگوي تمد بين المللي حقوق بشر و

؛ و ٢٥٢ـ٢٥٧كميته ي ايراني حقوق بشر، پيشين، صص : جهت مالحظه ي ترجمه ي فارسي اين پروتكل نگاه كنيد. ١
 :براي مالحظه ي متن انگليسي آن نگاه كنيد

Ian Brownlie, Op.Cit, PP. ٣٠٢-٢٩٨ & p.٢٦٢. 



 
 
 
 
 

 ►حقوق بشر حق بر محيط زيست و ■ ٤٣ 

هدف از آن امكان دادن به افراد خصوصي براي طرح   ماده است و١٤ بر يك مقدمه و
رعايت نكردن حقوق   وبشرشان داير بر نقض حقوق  شكايت از دولت هاي متبوع

   ٢.باشد  مي ١»ي حقوق بشر كميته«شناخته شده در ميثاق نسبت به آنها به 
سياسي نيز در سال  دني ودومين پروتكل الحاقي به ميثاق بين المللي حقوق م

 اين پروتكل  ٣ . مجمع عمومي به تصويب رسيد١٢٨/٤٤ي  ي شماره  طي قطعنامه١٩٨٩
  ٤ . ماده است كه هدف از آن لغو مجازات اعدام است١١ مشتمل بر يك مقدمه و

كر است كه دولت ايران تاكنون به هيچ يك از اين دو پروتكل ملحق نشده شايان ذ
  ٥ . به ميثاقين ملحق شده است١٣٥٤ اما در سال ،است

پس از تصويب اين اسناد، نهادهايي نيز از سوي سازمان ملل ايجاد شد تا بر 
  ٦ .حسن اجراي آنها نظارت داشته باشد

 
 پيش طرح سومين ميثاق بين المللي حقوق همبستگي

يكي ديگر از اسناد بين المللي حقوق بشر، پيش طرح سومين ميثاق بين المللي 
 مورد  است درآور  غير الزام که سندی  اين ميثاق.   است١٩٨٢ق همبستگي  حقو

حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر محيط : كند كه عبارتند از چهار حق بحث مي
در آينده بيشتر بحث  ٧ در مورد اين سند. حق بر ميراث مشترك بشريت زيست و

 .خواهيم كرد
 هاي حقوق بشر نسل

شهروند  هاي حقوق بشر و هاي حقوق اساسي، اعالميه  حقوق بشر مطرح در نظام
نسل اوِل   ; بندي نمود توان به سه نسل يا گروه عمده تقسيم   ديگر اسناد بين المللي را مي و

                                              
ـ٧٣ديگران، پيشين، صص   و، عاليه،ارفعي: ي حقوق بشر نگاه كنيد  كميتهآيين كار ي ساختار، وظايف و درباره. ٢
دانان معروف  ي ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي، يكي از حقوق ي حقوق بشر در توسعه ؛ در مورد نقش كميته٦٩

 :قرار است صفحه تأليف كرده است كه مشخصات آن از اين ٥٧٦به نام مك گلدريك كتابي را تحت همين عنوان در 
٤.Dominic Mcgoldrik, The Human Rights Committee: Its Role in The 

Development of The International Covenant on Civil and Polotical Rights, (Oxford, 
Clarendon Press, ٥٧٦ ,(١٩٩١ P. 

 .٧٠ـ٧١ پيشين، صص ،مهرپور، حسين. ٣
                                                                                               :الحاقي نگاه كنيدي متن دومين پروتكل  براي مالحظه. ٤

Ian Brownlie, op.cit, PP. ٣٠٦-٣٠٣. 
 ٧٨ـ ٧٩ پيشين، ص ،مهرپور، حسين. ٤
 
، )١٣٨١ اسناد انقالب اسالمي ايران، تهران، انتشارات مركز (هاي بين المللي، سازمان ايران و ، سيدآقايي، سيدداود. ٦
 .٢٧٥ص 
نظارت بين المللي بر اجراي «؛ همين نويسنده، ١٥٢ـ١٧١ پيشين، صص ،مهرپور، حسين:  در اين مورد نگاه كنيد.٧

، صص )١٣٨٠قم، دانشگاه مفيد،  (ها، گفتگوي تمدن مجموعه مقاالت همايش بين المللي حقوق بشر و، در »حقوق بشر
 .٣١٤ـ٣٢٣
 .استاين نوشتار ي  تن اين سند، ضميمهم. ٧



 
 
 
 
 

  ٤٤ ■ حق بر محيط زيست ◄

حقوق اقتصادي، اجتماعي     نسل دوِم حقوق، ؛باشد سياسي مي حقوق، حقوق مدني و  
   ١  .اميدتوان حقوق مردم ن   نسل سوِم حقوق را مي   باشد و مي فرهنگي و

ي تحول تاريخي در به رسميت شناختن    القاء كننده   ٢ »نسل«به كارگيري اصطالح 
البته    ٣  .خاص است مباني حقوق بشر در جهتي معين و   تدوين برخي اصول و  تهيه و و

  ٦  » خانواده« ٥  » طبقه« ٤  »دسته «ي  از واژه  »  نسل«ي  برخي از نويسندگان به جاي واژه 
ذكر اين نكته خالي از لطف نيست        .  اند  حقوق بشر استفاده كرده     براي مقوالت  ٧ »گروه« و

ي نسل در مورد مقوالت حقوق بشر، به معني اين نيست كه عمر يك                كه استفاده از واژه     
ي   ي ديگري جاي آن را گرفته است، بلكه واژه    مقوله سري از مقوالت به سر آمده و    

ت حقوق بشر در موضوعات    نسل، صرفاً بيانگر تحول تاريخي در شناسايي مقوال
ها در مسائل حقوقي بايد دقيق باشد، زيرا    رسد استفاده از واژه    به نظر مي ٨  مختلف است

  ٩.تواند خطرناك باشد ها در مورد مقوالت مربوط به حقوق بشر مي     اينگونه مفهوم سازي 
 سياسي نسل اول، حقوق مدني و

ا تقريباً منحصر به حقوق همان طور كه قبالً هم اشاره شد، حقوق بشر در ابتد
نسل «ها بوده است كه امروزه از آن تحت عنوان  سياسي يعني حقوق آزادي مدني و

ي  هاآزادي حقوق مدني، سياسي آن دسته از حقوق و. شود حقوق بشر ياد مي» اوِل
به طور عمده اين حقوق به دنبال  ١٠ .ها بايد به آن احترام بگذارند فردي است كه دولت

  ١١ .استاستقالل شهروندان  اصل اختيار وحمايت از 
تحوالت قرن  هاي پاياني قرن هيجدهم و   اين نسل از حقوق بشر، ريشه در سال       

توان   را مي ١٧٨٩شهروند فرانسه در سال   ي حقوق بشر و   نوزدهم دارد، لذا اعالميه   
ها را به صورت مدون ذكر كرده       آزادي نخستين متني دانست كه مفاهيم حقوق بشر و  

                                              
 .١٦، ص )١٣٨١تهران، انتشارات طرح نو، (، مصلحت حق و ،راسخ، محمد. ١

٢. Generation 
ي  سال پانزدهم، شمارهاطالعات سياسي اقتصادي، ، »هاي حقوق بشر فرايند يكپارچكي نسل «،ذاكريان، مهدي. ٣
 .١٢٨، ص )١٣٧٩مهر و آبان  (١٥٧ـ١٥٨
 .همان. ٤
ي پژوهش حقوق  مجله، »يكم ي قرن بيست و الملل بشر در آستانهن حقوق بي «،ضيايي بيگدلي، محمدرضا. ٥

 .١٦٣، ص )١٣٧٨زمستان  پاييز و(، ١ي   سال اول، شمارهسياست، و
 .٢٧٤محسن محبي، پيشين، ص . ٦
 .همان. ٧
تحليل مفاهيم كليدي حقوق بشر «، حمد؛ قاري سيد فاطمي، سيد م١٢٨ پيشين، ص  ،ذاكريان، مهدي: نگاه كنيد. ٨
 .٢٣٥، ص )١٣٨٠(، ٣٣ ـ ٣٤ي   شماره تحقيقات حقوقي، ي مجله،»معاصر
، »الملل حقوق بين حق محيط زيست در پرتو حقوق همبستگي و حق صلح و «، توحيدي، احمد رضا: نگاه کنيد.٩

 .٥٦، ص )١٣٨٠ دانشگاه مفيد، قم،(ها،  گفتگوي تمدن مجموعه مقاالت همايش بين المللي حقوق بشر ودر 
 .١٣٩ پيشين، ص ،پارسا، عليرضا. ١٠
 .١٦ پيشين، ص ،راسخ، محمد. ١١



 
 
 
 
 

 ►حقوق بشر حق بر محيط زيست و ■ ٤٥ 

ي جهاني حقوق بشر به      گذاران اعالميه  اما بعد از جنگ جهاني دوم، پايه      ١  . ستا
 بود، ١٨هاي قرن  موضوعات بيشتري از حقوق بشر عالوه بر آنچه كه در اعالميه     

هاي  آزادي پرداختند تا اين كه اين اعالميه به فراگيرترين اعالميه در مورد حقوق و              
  ٢. هاي اساسي انسان است  آزادي بشري تبديل شد كه هدف آن بيان حقوق و   

پردازد، اما  هاي اساسي انسان ها مي آزادي  اعالميه به بيان حقوق و٢١ تا ٢ي  ماده
سياسي كه تقريباً    ، ميثاق بين المللي حقوق مدني والزام آور نبودن آنبا توجه به 

 به ،رد دا نيزحالت الزام آور  واستسياسي اعالميه  فهرستي از همان حقوق مدني و
امنيت  در اين ميثاق حقوقي همچون حق حيات، حق آزادي و. تصويب رسيد

منوعيت مكننده، تحقير  مجازاِت ظالمانه، غير انساني و شخصي، ممنوعيت شكنجه و
ي محل سكونت،  مرور آزادانه، حق انتخاب آزادانه فروش برده، حق عبور و خريد و

بيان شده ... حق تشكيل مجامع ومذهب، حق آزادي بيان،  حق آزادي فكر، عقيده و
  ٣ .است

 فرهنگي نسل دوم، حقوق اقتصادي، اجتماعي و
توسعه در مفهوم   تحول و.سياسي نيست  حقوق بشر منحصر به حقوق مدني و

حقوق بشر، همچون ديگر مفاهيم باعث شده است كه مقوالت جديدي تحت عنوان 
قوق اقتصادي، اجتماعي حقوق نسل دوم، ح. به اين حوزه راه يابند» نسل دوم«
  ٤ .فرهنگي هستند كه به حقوق برابري نيز مشهور هستند و

حاكميت شخصي افراد  در اين حقوق، چيزي بيش از ِصرف حمايت از آزادي و
حاكميت  ي مدافعين نسل دوم، حمايت واقعي از آزادي و به عقيده در ميان است و

 ،برخي. ق نسل دوم ممكن نيستاستمرار حقو افراد بر سرنوشت خود، بدون ايجاد و
  ٥ .كنند از اين حقوق به حقوق رفاهي تعبير مي

 با ايجاد   ١٩١٩حقوق نسل دوم ريشه در اوايل قرن بيستم دارند كه در سال 
ي جهاني حقوق بشر نيز هر   در اعالميه.مورد توجه قرار گرفت ٦ سازمان بين المللي كار

                                              
 .٤ـ٥ديگران، پيشين، صص   و، عاليه،ارفعي: ؛ همچنين نگاه كنيد٧ پيشين، ص ،شريفيان، جمشيد. ١
 .٤٤ پيشين، ص ،مهرپور، حسين. ٢
 .٥٩ـ٦٠همان، صص . ٣
 .٣٤٥ پيشين، ص ،؛ امير ارجمند، اردشير٣٤٣ پيشين، ص ،كاسسه، آنتونيو. ٤
 .١٦ پيشين، ص ،راسخ، محمد. ٥
 .هاي تخصصي سازمان ملل است كه با حقوق بشر در ارتباط است سازمان بين المللي كار يكي از كارگزاري. ٦

جنس  د، آئين وي افراد بشر صرف نظر از نژا همه كند كه كار كاال نيست و ي سازمان بين المللي كار تأييد مي اساسنامه
امكانات  حيثيت امنيت اقتصادي و هم پيشرفت معنوي خود را در شرايط آزادي و حق دارند كه هم رفاه مادي و

كوشش براي بخشيدن  ي سازمان بين المللي كار، تنظيم موازين بين المللي كار و ترين عالقه عمده. مساوي تعقيب نمايند
دهد به تدريج  بدين منظور كنفرانس بين المللي كار كه ساالنه تشكيل جلسه مي. باشد حداكثر اعتبار به اين موازين مي

اي از حقوق بشر مانند   توصيه به وجود آورده كه اكثر آنها با پاره١٣١ ي بين المللي كار و  مقاوله نامه١٢٨اي از  مجموعه



 
 
 
 
 

  ٤٦ ■ حق بر محيط زيست ◄

 ولي اين بدان معنا نيست كه ،شده استسياسي عنايت بيشتري   چند به حقوق مدني و
 بلكه اعالميه به ،فرهنگي به كلّي غافل است اعالميه از حقوق اقتصادي، اجتماعي و

بدون هرگونه تمايز، نسل دومي از حقوق را تحت عنوان حقوق  طور يكسان و
اما با تصويب .  معرفي كرده است٢٧ تا ٢٢ي  فرهنگي در ماده اقتصادي، اجتماعي و 

  ١ .فرهنگي، اين حقوق الزام آور شدند  بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي وميثاق
مناسب  در اين ميثاق حقوقي همچون حق كار، حق برخورداري از شرايط عادالنه و

ي  ي كارگري، حق تأمين اجتماعي ـ شامل حق بيمه تشكيل اتحاديهحق كار، 
ي در سطح متناسب، حق اجتماعي، حمايت از خانواده، برخورداري از يك زندگ

حق شركت در زندگي  رواني ـ و برخورداري از سطح مناسبي از بهداشت جسمي و
  ٢ .فرهنگي را به رسميت شناخت

 نسل سوم، حقوق همبستگي
 حقوق بشر در يك قرن اخير شاهد تحوالت فراواني ،همانگونه كه قبالً بيان شد

ه چشمگيرتر بوده است، به نحوي توسع  به ويژه در نيم قرن اخير اين تحول ووبوده 
  ٣ »عصر حقوق«لذا اين دوره را ; ايم كه شاهد احترام بيشتري نسبت به حقوق بشر بوده

    ٤ .اند هم نام نهاده
موانعي را هم   مشكالت و،حمايت از آن با اين حال، اعتالي مقام حقوق بشر و

 .گردد ها خالصه نمي تدر سر راه دارد كه مانند گذشته، صرفاً در وجود حاكميت دول  
حيات بشر، واقعاً در  هاي متعدد است و گسترش حقوق بشر در انتظار بحران توسعه و

ي  هألعوارِض چند بعدي مس عوامل و مسائل مربوط به توسعه و; معرض خطر است
 آن،   ناشي ازعوارض ي رشد جمعيت و هألخلع سالح، مس جمعي و امنيت دسته 

ي  ايده يط زيست، مسائل مربوط به عدالت اجتماعي ومهاجرت، مسائل مربوط به مح
به طور كلّي  ها و  برداري از منابع ماوراء حاكميت دولت بهره ميراث مشترك بشريت و

ي اساسي مورد بحث بشر كنوني در  هأل مس،مدرِن آن حقوق بشر به معناي وسيع و

                                                                                         
اشتغال به كار، ترويج مزد  ستخدام وممنوع ساختِن كار اجباري، حمايت از آزادي اجتماعات، جلوگيري از تبعيض در ا

 ، عاليه،ارفعي. كار دارد پيشبرد حق داشتن كار از طريق سياست استخدامي فعال سر و مرد و مساوي بين كارگران زن و
: نگاه كنيد) ILO(وظايف سازمان بين المللي كار  ي ساختار، اهداف و ؛ همچنين درباره٥٧ديگران، پيشين، ص  و

تهران، مركز چاپ (ي مجلسي، فريدون،  ترجمههاي تخصصي سازمان ملل متحد،  رگزاري كاهوشنگ، عامري،
 .٢٢٥ـ٢٤٥، صص )١٣٨٠انتشارات وزارت امور خارجه،  و

 .٦٢؛ پژومان، سيد هادي پيشين، ص ٤٧ پيشين، ص ،مهرپور، حسين: نگاه كنيد. ١
 .٥٣ـ٥٤ پيشين، صص ،مهرپور، حسين. ٢

٣. Age of Rights 
مواليي، يوسف، : پيدايش نسل سوم حقوق بشر نگاه كنيد ي ظهور و ؛ درباره٦٢يد هادي پيشين، ص پژومان، س. ٥

، ٥٦ي   شمارهعلوم سياسي دانشگاه تهران، ي حقوق و دانشكده ي مجله، »جهانشمولي حقوق بشر حق توسعه و«
 .٥٠، ص )١٣٨١تابستان (



 
 
 
 
 

 ►حقوق بشر حق بر محيط زيست و ■ ٤٧ 

رنوشت مشترك ي انسان ها س بشريت امروز دريافته است كه همه. باشد سطح كالن مي
دچار بحران در هر حال حاضر ، استي بشريت  اين سرنوشت كه همان آينده دارند و

انسان ي  اين يگانگي در عصر همگرايي جهاني به معناي آن است كه همه شده است و
  ١ . مشترك دارندزندگي، مرگ و سرنوشت ها

ين نسل تكو احوال كنوني منجر به تولد و اوضاع و اين تحوالت در شرايط و
  ٢ »حقوق همبستگي«شده كه به آن  »نسل سوم«جديدي از حقوق بشر تحت عنوان 

شود  ي جهاني مي نه جايگزين حقوق بشر موجود در جامعه  ، اين حقوق . گويند مي
ي  ي پاسخي است كه جامعه  بلكه شناسايي اين حقوق به منزله ،نه به آن وابسته است و

 البته به  ٣.متغير، به آن نيازمند است ال متحول واحو بين المللي در برخورد اوضاع و
براي اين نيز  برخي از نويسندگان عناوين ديگري را ،غير از عنوان حقوق همبستگي

 ،»حقوق مردم «،»حقوق برادري«توان به  اند كه از جمله مي نسل از حقوق مطرح كرده
 .اشاره كرد» حقوق جمعي« و» حقوق بشريت « ،»ها حقوق ملت«

 ١٩٧٩ در اُسلو، كنفرانس ١٩٧٨حقوق بشر  حقوق در كنفرانس صلح واين 
بررسي   در هايد پارك مورد بحث و١٩٨٢كنفرانس   ورشو و١٩٨٠كمپوبلو، كنفرانس 

  ٤.قرار گرفت
پيش طرح سومين ميثاق بين المللي حقوق همبستگي، مقوالت نسل سوم حقوق   

،  ٦ »حق بر توسعه«،  ٥ »حق بر صلح «:كند كه عبارتند از بشر را به چهار دسته تقسيم مي
دانان در اين كه  اما حقوق. ٨»حق بر ميراث مشترك بشريت« و ٧ »حق بر محيط زيست«

آيا مقوالت نسل سوم حقوق بشر منحصر درموارد فوق هستند يا نه، اتفاق نظر ندارند، 
حق بر ، ٩لذا برخي از نويسندگان عناوين ديگري را نيز همچون حق بر استعمارزدايي 

حق بر ،  ١فرهنگ بومي حق بر زبان و،  ١٠ هاي بشردوستانه مساعدت ارتباطات و
 .اند قلمداد کردهرا جزء نسل سوم حقوق بشر...   و ٢  يكتاپرستي داري و دين

                                              
ي  تهران، دانشكده (حقوق بشر با تأكيد بر حق توسعه،تحول جديد در مفهوم بين المللي  ،نيكخواه سرنقي، رضا. ١

 .٥٢، پايان نامه، ص )١٣٧٦سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي،  علوم حقوق و

٢. Solidarity Rights 
 .١٣١ پيشين، ص ،پارسا، عليرضا. ٣
ي  اورقي شماره، پ٣٤٥ پيشين، ص ،؛ امير ارجمند، اردشير١٧٧  و١٧٠ پيشين، صص ، مسائلي، محمود:نگاه کنيد . ٤
٢٩. 

٥. Right to Peace 

٦. Right to Development 
٧. Right to Environment 
٨. Right to Common Heritage of Mankind 

 .٢٨٤ پيشين، ص ، محبي، محسن:به نقل از. ٩
 .١٧٢ پيشين، ص ، مسائلي، محمود:به نقل از. ١٠



 
 
 
 
 

  ٤٨ ■ حق بر محيط زيست ◄

 : آمده است ٣ ي پيش طرح ميثاق بين المللي حقوق همبستگي در مقدمه
، توسعه، محيط زيست دولت هاي عضو ميثاق حاضر، با توجه به اين كه صلح «

ايي هستند جهاني كه مورد شناسايي    هميراث مشترك بشريت از اين به بعد ارزش و
با نظر به اين كه شايسته است حقوق   اند و ها قرار گرفته ملت ي انسان ها، اقوام و كليه

با توجه به اين  تحقق يابند، و  مربوط به آنها به عنوان حقوق بشر شناسايي، حمايت و  
ها را ملزم به همكاري بين المللي از طريق توسعه  شور سازمان ملل متحد دولتكه من

هاي بنيادين براي همه بدون تبعيض از نظر  آزادي تشويق به رعايت حقوق بشر و و
توجه به اين كه اين همكاري بين المللي در  با نمايد، و مذهب مي نژاد، جنسيت، زبان و

ميراث مشترك بشريت داراي  يط زيست وخصوص حقوق بشر بر صلح، توسعه، مح
) متفِق(هاي همبسته  اهميت اساسي است، زيرا تحقق آنها جز از طريق الحاق كوشش

خصوصي ميسر نيست، در موارد ذيل  ديگر اشخاص عمومي و ها، افراد و ي دولت همه
 .»...رسند به توافق مي

ل چهارم حقوق البته به جز سه نسل حقوق بشر كه ذكر شد، برخي از ظهور نس
 .اند بشر نيز سخن گفته
 هاي حقوق بشر ويژگي نسل

 بايد بگوييم كه حقوق نسل ،اگر بخواهيم ويژگي سه نسل حقوق بشر را بيان كنيم
اول، عمدتاً از جنس حقوق سلبي هستند كه نبايد در مقابل اجراي آنها توسط صاحبان 

جنس حقوق ايجابي هستند حقوق نسل دوم، به طور عمده از  حق، مانع ايجاد كرد و
 به عبارت  ٤ .امكانات است كه تحقق آنها منوط به فراهم آمدن يك سري شرايط و 
پذير بودن آن  سياسي، اقامه ديگر، ويژگي نسل اول حقوق بشر، يعني حقوق مدني و

» ترك فعل« رعايت آنها قبل از هر چيز ناشي از  بدان معني كهنسبت به دولت است، 
ي دولت  مثالً براي آزادي بيان، وظيفه; مزاحمت از جانب دولت است عدم مداخله و و

ي  آن است كه از بيان آزاِد عقيده جلوگيري نكند يا براي تشكيل اجتماعات وظيفه
 .دولت آن است كه از تشكيل اجتماعات جلوگيري نكند

 اما ويژگي نسل دوم حقوق بشر بر عكس است، يعني ايفاي حقوق اقتصادي،   
لذا اين ; ي دولت است از ناحيه» عمل مثبت« و» اقدام«فرهنگي محتاج  اجتماعي و

                                                                                         
 .١٧ پيشين، ص ،راسخ، محمد: به نقل از. ١
ي  انديشه پژوهشگاه فرهنگ و تهران، انتشارات سمت و (الملل، حقوق بين اخالق و ،قربان نيا، ناصر: دنگاه كني. ٢

 .١٩٥، ص )١٣٧٨اسالمي، 
 .در قسمت ضمايم آمده استاين پيش طرح ي  ترجمه. ٣
تحليل « ،قاري سيدفاطمي، سيدمحمد: ؛ همچنين نگاه كنيد١٥٨ پيشين، ص ، راسخ، محمد:در اين باره نگاه کنيد .٤

 .٢٢٩، »پيشين(، »مفاهيم كليدي حقوق بشر معاصر



 
 
 
 
 

 ►حقوق بشر حق بر محيط زيست و ■ ٤٩ 

اي اقدامات  مثالً براي حق اشتغال، دولت بايد پاره. حقوق قابل مطالبه از دولت هستند
 .هاي خاص را به اجرا در آورد برنامه و

هم قابل   است كه اين حقوق هم قابل اقامه وآن ويژگي نسل سوم حقوق بشر 
» جمعي اقدامات دسته« و» همكاري«كه مبتني بر  تر آن مهم ز دولت هستند ومطالبه ا

 يعني بدون همكاري، همياري ،اشخاص حقوقي  است ها، افراد و  اعم از دولت،همه 
ويژگي  ٢ »كارل واساك«به قول   و ١ تالش همگان اين حقوق محقق نخواهد شد و

تواند مورد  هم مي ها باشد و تواند عليه دولت حقوق نسل سوم اين است كه هم مي
  ٣ .حمايت دولت ها قرار بگيرد

اي كه بايد توجه داشت اين است كه اگرچه حقوق مدني و سياسي جزء  نكته
حقوق سلبي يا منفي هستند كه دولت نبايد در آنها مداخله كند، ولي از سوي ديگر، 

ت رعايت و همين حقوق در بسياري از موارد مستلزم دخالت ايجابي دولت در جه
هاي مدني   زيرا بدون وجود سيستم حمايتي نهادينه شده، تحقق حق  ؛تضمين آن است
  ٤ .پذير نخواهد بود ـ سياسي امكان

 هاي حقوق بشر فرايند يكپارچگي نسل
هاي متعدد حقوق بشر براي شخص يا موضوع واحدي به نام انسان،  وجود نسل

 برشمردن سه .ت از حقوق بشر داردنقش مؤثري در همبستگي بين المللي براي حماي
نهايتاً حقوق  فرهنگي و سياسي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و نسِل حقوق مدني و

طرفداران هر سه نسل  گرايي موجب پيوند بين بانيان و همبستگي در عصر جهان
  ٥ .گرديده است، به نحوي كه رعايت هر يك، تضمين ديگري را سبب خواهد شد

كه در » كنفرانس جهاني حقوق بشر« كه در  ٦ »رح اجرايي آنط ي وين و اعالميه«
 در وين برگزار شد، در بند پنجم از بخش يكم، در خصوص پيوند ميان ١٩٩٣سال 
 :گويد  هاي مختلف حقوق بشر مي نسل

                                              
؛ امير ارجمند، ٢٢٣، ص )پيشين(، »الملل معاصر جايگاه بشر در حقوق بين «،فلسفي، هدايت اللّه: نگاه كنيد. ١

 :؛ همچنين نگاه كنيد٣٤٥ـ٣٤٦ پيشين، صص ،اردشير
Keba Mbaye, "Human Rights and Rights of People", in Mohammed Bedjoui, 

(ed), International Law: Achievements and Prospects, (Paris, UNESCO, Martinus 
Nijhoff Publishers, ١٩٩١), PP. ١٠٤٨-١٠٤٦. 

ي  ، ترجمه»ي حق فلسفه«جرمي والدرون، : جهت اطالعات بيشتر در مورد سه نسل حقوق بشر همچنين نگاه كنيد
 .٩٨گفتار مترجم، ص  ، پيش)١٣٧٩بهار (، ٢١ي   سال ششم، شماره،ي مفيد ي نامه مجلهمحمد راسخ، 

٢. Karel Vasak 
 .١٧٠ پيشين، ص  د،به نقل از مسائلي، محمو. ٣
 .٢٣٠ پيشين، ص ،سيدمحمدقاري سيدفاطمي، . ٤
 .١٣٣ـ١٣٤ پيشين، صص ،ذاكريان، مهدي. ٥

٦. The Vienna Declaration and Program of Action 
 :طرح اجرايي آن نگاه كنيد ي وين و  متن اعالميهي براي مالحظه



 
 
 
 
 

  ٥٠ ■ حق بر محيط زيست ◄

با هم وابستگي متقابل  ناپذيرند و  تقسيم تمام انواع حقوق بشر، جهانشمول و«
 ١.»ارتباط تنگاتنگ دارند و

 :كند ر بند هشتم از همان بخش تأكيد ميد و
هاي اساسي با هم وابستگي   آزادي رعايت حقوق بشر و دموكراسي، توسعه و«

 ٢.»كنند يكديگر را تحكيم مي متقابل دارند و
كننده در اين   شود اين است كه، كشورهاي شركت  آنچه از اين عبارات استفاده مي

حقوق  حقوق نسل سوم، دموكراسي وكنفرانس بر موضوع پيوند ميان توسعه يعني 
فرهنگي صحه گذاشتند  همين طور حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي و مدني و

ي  بنابراين، هم اكنون جامعه; براي تمامي اين حقوق اهميتي يكسان قائل شدند و
هاي مختلف حقوق بشر با يكديگر  الملل به اين اجماع دست يافته است كه نسل بين

 اين امر خود موجب بوجود آمدن نسلي .از هم تفكيك ناپذيرند ل دارند وارتباط متقاب
ي جديد  نسل هزاره«شود كه به آن  هاي مختلف حقوق بشر مي يكپارچه از نسل

بازتاب اين امر در گزارش دبير كل پيشين سازمان ملل به  ٣.گويندمي » حقوق بشر
ي  ي هزاره اعالميه«  و ٤ »دستور كاري براي صلح«اعضاي اين سازمان تحت عنوان 

 . نيز آمده است ٥ »سازمان ملل
ديگر مقوالت نسل سوم حقوق بشر يكي از  بدين ترتيب حق بر محيط زيست و

گردد كه مكمل حقوق بشر براي نسل حاضر  اشكال بيان حيثيت انسان تلقي مي
  ٦ .باشد شرط تحقق آن براي نسل آينده مي و

ت كه بر خالف تصور برخي از نويسندگان                     ذكر اين مطالب خالي از فايده نيس               
اعتقاد دارند كه اين امر              پندارند و      خطرناك مي      كه سه نسل از حقوق بشر را اشتباه و                  

حقوق اقتصادي، اجتماعي                موجب ايجاد فاصله بين حقوق مدني، سياسي و                        
برشمردن سه نسل         رسدکه    به نظر مي   ٧، گردد   محيط زيست مي      فرهنگي با توسعه و         و 

تأكيد كميسارياي عالي حقوق بشر، كنفرانس جهاني حقوق بشر،                                 و حقوق بشر      

                                                                                         
United Nations, World Conference on Human Rights, (New York, U.N, 

Department of Public Information, ١٩٩٥), PP. ٤٥-٢٥. 
 انتشارات وزارت امور خارجه، ي چاپ و تهران، مؤسسه ( كنفرانس جهاني حقوق بشر،سازمان ملل متحد،. ١
 .٧، ص )١٣٧٦
 .٨همان، ص . ٢
 .١٢٩ پيشين، ص ،ذاكريان، مهدي. ٣
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 .١٧١ پيشين، ص ،مسائلي، محمود
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ي جديد بر       در كنفرانس هزاره       ملل   اعضاي سازمان         دبير كل و     منشور ملل متحد و        
هاي     شود تا طيف      همبسته بودِن حقوق بشر موجب مي              جهاني بودن، وابسته بودن و            

متوجه ديگر        مختلف فرهنگي جهان كه به يك نسل از حقوق بشر اعتقاد دارند،                                 
پيوند، به حمايت همه جانبه از حقوق بشر منتهي                     اين علقه و      ها نيز شوند و        نسل 
ي اقتصادي پايدار سه              دنياي امروز غرب به اين نتيجه رسيده است كه توسعه                        . گردد  

.  ٣ هاي اساسي       آزادي  . ٢حفظ محيط زيست        .  ١:  از است  بعد دارد كه عبارت      
 همان طور كه رييس مركز حقوق بشر سازمان                    لذا ١. اجتماعي     ي اقتصادي و       توسعه  

حقوق همبستگي به طور تاريخي يكديگر را                         گويد، مفاهيم حقوق بشر و              ملل مي  
  ٢. كنند   تقويت مي    

توان گفت كه، بازتاب پديد آمدن نسل سوم حقوق بشر،         بنابراين، در مجموع مي 
توان    ري كه مي  به طو   ٣. دوم اين حقوق است    هاي اول و    ارتباط با نسل ايجاد علقه و   

استدالل كرد كه حق بر محيط زيست، پيش نيازي است براي ديگر حقوق بشر، چرا كه            
مند شدن انسان ها از اين حقوق، فرض بر اين است كه آنان از حداقل سالمتي                  براي بهره

توان    بدين ترتيب حق برخورداري از محيط زيست سالم را مي  .تندرستي برخوردارند و
 به عبارت ديگر آن      ٤  . حق شناخته شده براي بشر يافت، يعني حق حيات  ترين در بنيادي

 . مندي از ديگر حقوق است، حق بر محيط زيست سالم است       ساز بهره چه كه زمينه
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 :فصل چهارم
 حقوق همبستگي حق بر محيط زيست و
 

طور كه پيشتر بيان شد، پيش طرح سومين ميثاق بين المللي حقوق همبستگي،  همان
حق بر : كند كه عبارتند از  مقوالت نسل سوم حقوق بشر را به چهار دسته تقسيم مي

 در اين .حق بر ميراث مشترك بشريت صلح، حق بر توسعه، حق بر محيط زيست و
 به ، ضمن تبيين حق بر محيط زيست به عنوان يكي از مقوالت حقوق همبستگيفصل

 .ارتباط آن با ديگر مقوالت نسل سوم حقوق بشر خواهيم پرداخت
 حق بر محيط زيست

 تعريف حق بر محيط زيست
ترين موضوعي است كه به  در حال حاضر، حق بر محيط زيست توسعه يافته

 در متون و اسناد  ١ .تحليل قرار گرفته است  وعنوان حقوق همبستگي مورد بحث
 ١٥ و ١٤بين المللي تعريفي از حق بر محيط زيست ارائه شده است، اما مواد 

طرح سومين ميثاق بين المللي حقوق همبستگي در بيان حق بر محيط زيست  پيش 
ي انسان ها به صورت گروهي حق دارند از محيط سالم  كليه هر انسان و« :گويد مي
ي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي  مساعد براي توسعه متعادل از نظر زيست محيطي و و
 .»حقوقي برخوردار گردند و

گردند كه شرايط طبيعي حيات را دچار تغييرات  دولت هاي عضو متعهد مي«
اي  بهزيستي جمعي صدمه وارد كند، صدمه نامساعدي ننمايند كه به سالمت انسان و

 ،راهي براي اجتناب از آن وجود نداشته باشد وري باشد وي جمع ضر كه براي توسعه
 :گويد ي استكهلم مي از سوي ديگر اصل اول اعالميه .»گردد قابل قبول محسوب مي

شرايط مناسب زندگي در  انسان از حقوقي بنيادين براي داشتن آزادي، برابري و«
 بدهد، برخوردار سعادتمندانه را ي زندگي با حيثيت و  محيط زيستي كه به او اجازه

آينده  هاي حاضر و بهبود محيط زيست براي نسل  او رسماً مسئوليت حفاظت و.است
 .»را بر عهده دارد

با چه ويژگي در اين حق  آيد كه چه نوع محيط زيستي و  اين سؤال پيش ميحال
 ؟گيرد جاي مي

وق   در پاسخ به اين سؤال بعضي از نويسندگان معتقدند كه منظور از اين نوع حق     
برخي  و  ٢  است، » امن حق برخورداري از محيط زيست شايسته، سالم و     «بشر جديد، 
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 ►حقوق همبستگي زيست وحق بر محيط  ■٥٣ 

حداقلي  هواي پاكيزه و  ديگر ضمن بيان حق بر محيط زيست، به مواردي همچون آب و        
   ١  .اند از استاندارد سالمتي اشاره كرده     

  اين است كه انسان ها،به عبارت ديگر، آنچه حق بر محيط زيست در پي آن است
حق دارند كه محيط زيست آنها از شرايط مناسب براي زندگي سعادتمندانه توأم با 

 .سالمت برخوردار باشد امنيت و
جا كه يك محيط زيست سالم و شايسته، با نگرشي  شايد بتوان گفت، از آن

بينانه، كمتر از يك محيط زيست كامال تميز و پاكيزه است، رويكرد ديگري كه  واقع
 كرد اين است كه معياري اتخاذ شود كه نمايانگر يك حداقل الزم براي توان اتخاذ مي

  ٢ .زندگي سالم باشد
 منابع حق بر محيط زيست

 اسناد جهاني
 ي استكهلم  اعالميه) الف

.   حقوق بشر را آغاز كرد    ي محيط زيست و  ي رابطه  اين اعالميه، رسماً بحث درباره    
اما بايد ; دي تأكيد دارد، تحكيم بخشد  تواند تفسيري را كه بر حقوق فر     اين اصل مي 

ي بين المللي صريحاً به حق داشتن يك محيط زيست      توجه داشت كه هيچ معاهده  
    ٣.شايسته به اين شكل، اشاره نكرده است     

 )١٩٨٢( پيش طرح سومين ميثاق بين المللي حقوق همبستگي ) ب
 :ي اين ميثاق آمده است در مقدمه

ميراث  وجه به اين كه صلح، توسعه، محيط زيست وهاي ميثاق حاضر، با ت   طرف« 
ي  هاي جهاني هستند كه مورد شناسايي كليه مشترك بشريت، از اين به بعد ارزش

اين كه شايسته است، حقوق مربوط به آنها به  اند و  ها قرار گرفته ملّت انسان ها، اقوام و
 .تحقق يابد عنوان حقوق بشر، شناسايي، حمايت و

ها را ملزم به همكاري  ن كه منشور سازمان ملل متحد، دولتبا توجه به اي
هاي بنيادين براي  آزادي تشويق به رعايت حقوق بشر و بين المللي از طريق توسعه و

 .نمايد مذهب مي همه بدون تبعيض از نظر نژاد، جنسيت، زبان و
با توجه به اين كه همكاري بين المللي در خصوص حق بشر بر صلح، توسعه، 

زيرا تحقق آنها جز     ;  ميراث مشترك بشريت، داراي اهميت اساسي است     ط زيست و محي

                                              
١. Lyuba Zarsky, Human Rights and The Environment, (London, Earthscan 

Publications Ltd, ٢٠٠٢), P. ١. 
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٣. See: patricia. W Birnie and Alan. E Boyle, International Law and The 
Environment, (Oxford, Clarendon Press, ١٩٩٢), P. ١٩١. 



 
 
 
 

 

  ٥٤ ■ حق بر محيط زيست ◄

ديگر اشخاص    ا، افراد و    ههمه، دولت )  متفق (ي  هاي همبسته از طريق الحاق كوشش    
 ».نمايند خصوصي ميسر نيست، در خصوص موارد ذيل موافقت مي      عمومي و 

انساني تلقّي بدين ترتيب حق بر محيط زيست، يكي از اشكال بيان حيثيت 
شرط تحقق آن براي نسل آينده  گردد كه مكمل حقوق بشر براي نسل حاضر و مي
  ١.باشد مي

 پيش طرح سومين ميثاق بين المللي حقوق همبستگي، در بيان حق بر ١٤ماده ي 
 : دارد محيط زيست بيان مي

م ي انسان ها به صورت گروهي حق دارند از محيط زيستي سال كليه هر انسان و«
ي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي  مساعد براي توسعه متعادل از نظر زيست محيطي و و
 .»حقوقي برخوردار گردند و

 :در ماده ي اين پيش طرح نيز آمده است
گردند كه شرايط طبيعي حيات را دچار تغييرات  دولت هاي عضو متعهد مي«

 .»رد كندبهزيستي جمعي صدمه وا نامساعدي نكنند كه به سالمت انسان و
  منشور جهاني طبيعت)ج

ي  منشور جهاني طبيعت، مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد  قطعنامه
اجراي  ي به كار بستن و  خود را به نحوه٢٤ تا ١٤، اصول ١٩٨٢ مصوب ٧/٣٧شماره

در اين . حفاظت از آن اختصاص داده است اصول مربوط به حق بر محيط زيست و
نهادهاي دولتي  ها و تكاليف دولت ت، وظايف وفصل از منشور جهاني طبيع

  ٢ .هاي انساني تعيين گرديده است همچنين افراد گروه و
 ي ريو  اعالميه)د

بيست سال پس از  ي ريو كه ده سال پس از منشور جهاني طبيعت و اعالميه
 خود حاوي قواعدي مشابه ١٠ تا ١ي استكهلم به تصويب رسيد، در اصول  اعالميه

تر  رفت اين اعالميه به صورت جامع با اين كه انتظار مي ٣ .ني طبيعت استمنشور جها
تر از دو سند قبلي به شناسايي حق بر محيط زيست بپردازد، اما اينگونه نشد   كامل و
ي ريو را  ي استكهلم، اعالميه ي برخي از نويسندگان، در مقايسه با اعالميه به گفته و

شناسايي حق انسان ها بر محيط زيست سالم    بايد گامي به عقب در جهت ايجاد و
  ٤ .شايسته قلمداد كرد و

 : اعالميه آمده است ايندر اصل اول
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 ►حقوق همبستگي زيست وحق بر محيط  ■٥٥ 

 آنها .باشند  ي پايدار مي هاي مربوط به توسعه انسان ها موضوع اصلي دل مشغولي«
 .»هماهنگ با طبيعت برخوردار باشند حق دارند از زندگي سالم و

ولي اين ;  اما الزام آور نيستند،صي برخوردارنداسناد فوق، گر چه از اهميت خا
  ١.اي الزام آور برطرف شده است ي دو سند منطقه خأل تا حدودي به وسيله

 اي اسناد منطقه
  منشور آفريقايي حقوق بشر)الف

ي اقوام     كليه  «: دارد   اعالم مي   ٢٤ي   است، در ماده      ١٩٨١اين منشور كه مصوب        
ي خود،      جامع، مناسب براي توسعه            خش و    حق دارند از محيط زيستي رضايت ب               

 . »برخوردار باشند      
اوالً، اين سند، اولين سنِد حقوقي الزام : اين سند از دو جهت، اهميت خاص دارد

ي دولت هاي  آور در خصوص حق بر محيط زيست است، ثانياً، اين سند، به وسيله 
اظت از محيط ي حف جهان سوم كه در ابتدا چندان مايل به وضع مقررات در زمينه

  ٢ .تصويب گشت زيست نبودند، تدوين و
 پروتكل الحاقي به كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر) ب

فرهنگي است، در سال   ي حقوق اقتصادي، اجتماعي و  اين پروتكل كه در زمينه
 اين پروتكل، تحت عنوان ١١ي  در ماده.  در سان سالوادور به تصويب رسيد١٩٨٨

 : آمده است»حق بر محيط زيست سالم«
از خدمات عمومي اساسي  هر فرد حق دارد در محيط زيست سالم زندگي كند و«

بهبود محيط  شوند كه حراست، حفاظت و  دول عضو متعهد مي.برخوردار گردد
 ٣.»زيست را ترويج كنند
 برخي منابع ديگر

ق توان به منابع ديگري در شناسايي ح ه غير از اسنادي كه در باال ذكر كرديم، ميب
هر چند كه اين منابع شايد ارزش حقوقي بااليي نداشته  . بر محيط زيست استناد كرد
ايجاد حق بر محيط زيست داراي  هايي در جهت شناسايي و   باشند، اما به عنوان تالش

 .كنيم جا به برخي از آنها اشاره مي در اين. اهميت هستند
  مجمع عمومي سازمان ملل٩٤/٤٥ي   قطعنامه)الف

 مجمع عمومي است كه تحت عنوان ١٩٩٠ دسامبر ١٤نامه مصوب اين قطع
  ٤ .تصويب شده است» ضرورت تضمين محيط زيست سالم براي بهزيستي هر فرد«

 
  الهه١٩٨٩ي  اعالميه) ب
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  ٥٦ ■ حق بر محيط زيست ◄

اين اعالميه، به عنوان يك سند مهم قبل از كنفرانس ريو، در جهت بيان حق بر 
اين اعالميه بيان .  برداشته استاي حقوق بشري گامأله محيط زيست به عنوان مس

كند كه صدمات زيست محيطي در واقع لطمه به حق زندگي با كرامت در محيط  مي
   ١ .جهاني است

  ٢ ١٩٩٥ اكتبر ٢٥ي اروپا در   اصول مصوب كنفرانس وزراي اتحاديه)ج
 محيط زيست پيش نويس اصول مربوط به حقوق بشر و) د

ها، وابسته به سازمان ملل متحد،  از اقليتحمايت  كميسيون فرعي منع تبعيض و
محيط  يك گزارشگر ويژه به نام خانم فاطمه زهرا كسنتيني، در مورد حقوق بشر و

ي اين گزارش  ضميمه;  ارائه شد١٩٩٤زيست تعيين كرد كه گزارش نهايي او در سال 
ي آن نيز مشهور است ـ اصول مربوط به حقوق بشر  ـ كه به نام گزارشگر ويژه

 : كه دارداين اصول، صريحاً اظهار مي; باشد محيط زيست مي و
خطر  بي برخورداري از محيط زيستي سالم و ي افراد داراي حق امنيت و همه «

 ٣.»اكولوژيكي هستند
اند، اما همين اسناد، راه را براي  هرچند متون فوق به صورت الزم االجرا در نيامده

كنند، بدين ترتيب كه اين اسناد،  موار ميالملل در رسيدن به توافقات هن حقوق بي
   ٤.كنند حداقل، وجود هنجاري ـ اگر نگوييم حقوقي ـ حق بر محيط زيست را تأييد مي

توان از آنها در استناد به    اسناد ديگري نيز وجود دارند كه ميبه غيراسناد فوق، 
  ٥ .حق بر محيط زيست استفاده كرد

 قوانين اساسي بسياري از كشورها وارد  حق بر محيط زيست دراين،عالوه بر 
 .اي روشن در اين مورد است شده است كه اين امر نويد بخش آينده

 ماهيت حق بر محيط زيست
 اول      هاي  هاي حقوق بشر گفتيم، بر خالف نسل               كه در بحث ويژگي نسل        گونه همان  

   داراي ماهيتي دو        ،به طور خاص حق بر محيط زيست             دوم، نسل سوم حقوق بشر و           و 
  . هم بعد جمعي       هم بعد فردي دارد و       ، بدين ترتيب كه حق بر محيط زيست             .بعدي است    

بعد فردي حق بر محيط زيست، حق هر قرباني تخريب محيط زيست است كه از تمامي                                    
حق    .  هاي مخرب محيط زيست جلوگيري كرده، خود نيز از آن خودداري كند                                 فعاليت   

يا كمك     هاي بين المللي و         شاركت در همكاري       ها در م    ي دولت   جمعي نيز، نشانگر وظيفه        
                                              

١. http://www.ciel.org/Pubications/olp٣iii.html. 
 .٢ پيشين، ص ،افتخار جهرمي، گودرز: در اين باره نگاه كنيد. ٢

٣. http://www.ciel.org/Pubications/olp٣iii.html؛ see also: Dinah L.Shelton, "Human 
Rights and the Environment", in Year Book of International Environmental Law, Vol 
١٩٩٨ ,٩, (Oxford, Oxford university Press, ١٩٩٩), PP. ١٢٣-١١٣. 

٤. http://www.ciel.org/pubications/olp٣iii.html. 
 .١٣٤ پيشين، ص ، پارسا، عليرضا؛٣٤٩ ص ،دشيرامير ارجمند،  ار: نگاه كنيد. ٥



 
 
 
 

 

 ►حقوق همبستگي زيست وحق بر محيط  ■٥٧ 

بعد جمعي حق         .  زيست محيطي در سطح جهان است               ها براي حل مسائل         به اين همكاري      
ديگر بازيگران در         ها و   بر محيط زيست، بيانگر اين واقعيت مهم است كه تمام دولت                          

  ١.  بر به منافع فردي مقدم دارند           را  بايد منافع نوع بشر        ،ي بين المللي       عرصه 
به عبارت ديگر، در مقايسه با دو نسل قبلي حقوق بشر، خصوصيت حقوق   

 است كه اين حقوق در عين حال هم    آنهمبستگي ـ از جمله حق بر محيط زيست ـ 
يعني فردي كه از يك مشكل زيست     ،  ٢هم قابل مطالبه از دولت هستند  قابل اقامه و 

لت بايد يا مستقيماً به جبران     دو محيطي آسيب ديده باشد، بتواند ادعاي خسارت كند و     
 دهد كه قرباني از طريق آنها بتواند      ارايه يا راهكارهايي  خسارت قرباني بپردازد و  

در عين حال، دولت بايد در حل مشكالت      . خسارت را از بخش خصوصي وصول كند 
ي   آزادي را بر عالقه   ي فرد به زندگي آميخته با شرف و    عالقه زيست محيطي بكوشد و 

  ٣. قدرت مقدم دارد   ثروت و  دولت به
نهايتاً اين كه، حق بر محيط زيست ـ كه در واقع آن را بايد حق بر حفاظت از محيط                                 

بهبود تعبير نمود           حفاظت به معناي حمايت در مقابل تخريب و                    و در برخي موارد        زيست    
مؤسسات عمومي را          ها و   ايجاد تكليف براي فرد، وظايف دولت               ـ در عين اعطاي حق و        

هاي همه  دولت ها،            كوشش    ها و    اتفاق توانايي      يعني بدون الحاق و           ٤دهد    گسترش مي     نيز  
   ٥. باشد   پذير نمي     تحقق اين حقوق امكان        ، اشخاص حقوقي         و افراد 

الزم است به سؤالي كه در مورد ماهيت حق بر محيط زيست ـ و به طور                     در اين جا  
ن اين است كه آيا جامعه،       كلي نسل سوم حقوق بشر ـ مطرح است، پاسخ داده شود و آ         

 از آن جهت كه جامعه است و نه از حيث افراد، داراي حق است؟           

.  مطرح شده استفاوتیدانان مكاتب مختلف، نظريات مت باره بين حقوق در اين
تواند ذي حق باشد، با اين توضيح كه دولت و  اند كه جامعه مي گروهي بر اين عقيده

اما ديدگاه ديگري كه .  از جامعه مدعي حق شوندهاي اجتماعي به نمايندگي يا گروه
داند كه در  ديدگاه فردگرايانه است، پاسخ به اين سؤال را منفي و يا حداكثر دشوار مي   

هاي نسل اول و  هاي نسل سوم به يكي از حق صورت منفي بودن پاسخ، معتقدند حق
  ٦ .يا دوم فروكاسته خواهد شد

                                              
 .١٧٣ پيشين، ص ،مسائلي، محمود. ١
 .٣٤٦ پيشين، ص ،امير ارجمند، اردشير. ٢
 .٧٠ پيشين، ص ،توحيدي، احمد رضا. ٣
 .٣٥١ پيشين، ص ،امير ارجمند، اردشير. ٤
هاي نسل سوم حقوق  يژگيو«ماهيت نسل سوم، به طور مفصل در بحث  ها و ي ويژگي  درباره؛٣٤٦همان، ص . ٥
 .توضيح داده شد» بشر
 پيشين، صص ، راسخ، محمد؛٢٣١ ص ،قاري سيدفاطمي، سيدمحمد، پيشين: ي اين نظريات نگاه كنيد در باره. ٦
 .١٥٨ ـ ١٥٩



 
 
 
 

 

  ٥٨ ■ حق بر محيط زيست ◄

 محتواي حق بر محيط زيست
قوام    تشكيل دهنده و  اجزا  اين   و محتوايي است،   يط زيست داراي اجزا و     حق بر مح

حق دسترسي به اطالعات     :   عبارتند ازاجزا اين  ١ ي حق بر محيط زيست هستند دهنده
زيست محيطي، حق مشاركت در اتخاذ تصميمات زيست محيطي، حق بر آموزش          

جمله مجازات    قضايي از  حق دسترسي به مراجع اداري و      مسائل زيست محيطي و 
 :كنيم  كه به طور خالصه به آنها اشاره مي    ،٢  جبران خسارات زيست محيطي و

 حق دسترسي به اطالعات زيست محيطي
ي  در بردارنده هاي بين المللي محيط زيست، بخشي از آن در اغلب موافقت نامه

   ٤ . زيست محيطي است ٣ الزاماتي براي دولت هاي عضو، جهت دسترسي مردم به اطالعات
 ٢١دستور كار  ي ريو و اعالميه) الف

 ـ كه قبالً از آنها سخن گفتيم ـ بر حق مردم جهت ٢١دستور كار  ي ريو و اعالميه
ي ريو تأكيد   اعالميه١٠ ماده ي  ٥ .دنكن دسترسي به اطالعات زيست محيطي، تأكيد مي

محيط زيست در كند كه هر فرد بايد كامالً به اطالعاتي كه مقامات عمومي در مورد  مي
هاي خطرناك در منطقه،  فعاليت اختيار دارند، از جمله اطالعات مربوط به مواد و

  ٦ .دسترسي داشته باشد
هاي  سازمان ها و  در خصوص تقويت نقش گروه٢١ دستور كار ٢٣در فصل 

ها بايد به  سازمان ها و عمده، اين نكته مورد توجه قرار گرفته است كه افراد، گروه
ي مقامات ملّي مقرر شده  توسعه كه به وسيله  مربوط به محيط زيست واطالعات

رود تأثيري  هايي است كه احتمال مي فعاليت ها و شامل اطالعاتي در مورد فرآورده و

                                              
 .٣پيشين، ص ، افتخار جهرمي، گودرز. ١
 .١٣٢پيشين، ص ، پارسا، عليرضا:  همچنين نگاه كنيد؛١ ـ ٢همان، صص . ٢
حق بر اطالعات در معناي مضيق آن ) الف: موسع بيان كرد توان در دو معناي مضيق و بر اطالعات را ميحق . ٣

واكنشي بودن، بدين معني . گردد اطالق مي» اطالعات واكنشي«يعني آزادي در جستجوي اطالعات كه به آن اصطالحاً 
هروندان، اطالعات را به متقاضيان ارائه درخواست ش هاي دولتي در پاسخ و واكنش به سؤال و است كه سازمان

يعني هر شخص حقيقي يا حقوقي، حق دارد از مقامات دولتي درخواست نمايد اطالعات مرتبط با محيط . نمايند مي
مثالً يك نهاد غير دولتي حمايت از محيط زيست حق دارد از دولت درخواست . زيست را در اختيار او قرار دهند

 در اين صورت دستگاه ؛به تأثيرات ايجاد يك بزرگراه بر محيط زيست را در اختيار او قرار دهدنمايد اطالعات مربوط 
يابي  حق بر اطالعات در معناي موسع آن، يعني حق بر دست) ب. مربوط موظف است به اين درخواست پاسخ دهد

» ابتكاري«يا » اطالعات فعال « به عبارت ديگر، حق بر دريافت اطالعات كه به آن اصطالحاً؛دسترسي به اطالعات و
بدون نياز به درخواست قبلي شهروندان،  به ابتكار خود و اند رأساً و هاي دولتي مكلف در اين تعبير، سازمان. گويند مي

مثالً دولت موظف است شهروندان را از آلودگي . عموم مردم را در جريان اقدامات مربوط به محيط زيست قرار دهند
 .٣ ـ ٤ پيشين، صص ،افتخارجهرمي، گودرز.  روز خاص آگاه كندشديد هوا در يك

ي  ترجمه حقوق محيط زيست، ، در»الملل محيط زيست تشريفات و آيين دادرسي حقوق بين «،شلتون، ديناه. ٤
 .٣٠٧، ص ٢، ج )١٣٨١ تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ،حبيبي، محمد حسن

 .همان. ٥
 .٣ي   شمارهی ضميمهقسمت ضمايم،: نگاه كنيد. ٦
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نيز به اطالعات مربوط به حفاظت محيط زيست،  عمده بر محيط زيست داشته باشد و
  ١ .دسترسي داشته باشند

هاي اخير، حق دسترسي به اطالعات زيست محيطي به                        ر سال  عالوه بر اسناد فوق، د       
صورت جامع در چارچوب كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا مورد                                        

اصول     . ١: بررسي قرار گرفته كه منجر به تصويب دو سند گرديده است، كه عبارتند از                           
ر اطالعات       كنوانسيون بين المللي در مورد حق ب                .   ٢. ١٩٩٥راهبردي صوفيا مصوب            

اين دو سند      .    دانمارك  ١٩٨٨مصوب     ي محيط زيست      مشاركت عمومي در زمينه         و 
اي به اصول صوفيا             در اين جا، ابتدا اشاره         ٢  .شباهت قابل توجهي به يكديگر دارند              

 . خواهيم پرداخت       ، ١٩٩٨سپس به بعضي از موارد ضروري در كنوانسيون                      خواهيم كرد و      
  اصول راهبردي صوفيا)ب

 :گردد صوفيا به چهار دسته به شرح زير تقسيم مياصول 
 اصول مربوط به دسترسي به اطالعات زيست محيطي: اول
 اصول مربوط به مشاركت عمومي: دوم
 اداري تضمين حق دسترسي به اطالعات آيين قضايي و: سوم

 اجراي اصول توسط امضاء كنندگان: چهارم
١: توان به دو بخش تقسيم كرد        اصول صوفيا در خصوص دسترسي به اطالعات را مي           

ترين اصول راهبردي صوفيا در          مهم. اطالع رساني ابتكاري      . ٢. اطالع رساني واكنشي     . 
 :توان به ترتيب زير ارائه نمود     مورد اطالع رساني واكنشي را مي     

ـ اصل، بر دسترسي عموم به اطالعات مربوط به محيط زيست است، مگر اين كه                                  
 . بوط به موارد استثنا شده توسط قانون باشد                   تقاضاي دريافت اطالعات مر           

ي آنها هستند،  ـ از اطالعات زيست محيطي كه مقامات دولتي موظف به ارائه
 .تعبير موسع صورت گرفته است

محلي موظف  ـ اصول راهبردي صوفيا، مقامات دولتي را در سطوح ملّي، استاني و
همچنين نهادهايي كه  دم و اطالعات زيست محيطي را در اختيار عموم مر وكند مي

 .دني محيط زيست دارند، قرار ده مسئوليت عمومي در زمينه
گردد، مقامات دولتي موظفند  ي اطالعات مي ـ در هر موردي كه درخواست ارائه

 .نفع عمومي ناشي از عدم انتشار را در نظر بگيرند
 .كم باشدي بسيار  يابي به اطالعات بايد به صورت رايگان يا با هزينه ـ دست

                                              
 .٣٠٨ پيشين، ص ،شلتون، ديناه: به نقل از. ١
 .٤ پيشين، ص ،افتخار جهرمي، گودرز. ٢



 
 
 
 

 

  ٦٠ ■ حق بر محيط زيست ◄

ـ اگر اطالعات در اشكال مختلف وجود دارد، مثالً به صورت مكتوب يا 
شنيداري، مقامات دولتي موظف هستند، اطالعات را در شكلي كه از آنان تقاضا شده  

  ١ .است، ارائه نمايند
رساني فعال يا ابتكاري را نيز مورد توجه قرار داده  اصول صوفيا همچنين اطالع

 .رساني فعال يا ابتكاري اختصاص يافته است   اين سند به اطالع١٢ا  ت١٠ مواد .است
بين المللي مربوط به محيط         ها بايد اسناد ملّي و        كند كه دولت       تصريح مي   ١١ي   ماده 

همچنين گزارشات مربوط به           ها و   ي عمل    برنامه ها و    زيست ـ مانند راهبردها، برنامه         
 به اصولي     مناسب است    در اين جا،     .  رسانند ي اجراي آنها ـ را به اطالع همگان ب           نحوه 

ها بايد اسناد        دولت  ;    اشاره نمود     ، هاي بين المللي است       فعاليت كه مربوط به اسناد و          
هاي بين المللي را به زبان مادري شهروندان                 هاي كنفرانس     توصيه ها و   نامه  بين المللي، قطع  

هايي است كه حق           مكانيزم  ی    ايجاد کننده    منتشر نمايند، به ويژه، هنگامي كه اين اسناد              
متقاضيان را در خصوص اطالعات زيست محيطي يا مشاركت آنها را در امور زيست                          

ها موظفند افراد را حسب مورد از امكان                 همچنين دولت    ; نمايد محيطي تضمين مي  
بين المللي كه صالحيت دريافت           نهادهاي  ارسال شكايت يا گزارش براي مقامات و           

  ٢  .نمايند نجام تعهدات زيست محيطي را دارند، مطلع              گزارش در مورد عدم ا         
ي  مشاركت عمومي در زمينه كنوانسيون بين المللي در مورد حق بر اطالعات و )ج

 )١٩٩٨(محيط زيست 
االجرا در قلمرو بين المللي در خصوص دسترسي   اين كنوانسيون، اولين سند الزم

ي باارزشي در   همچنين سابقهاين كنوانسيون. عمومي به اطالعات زيست محيطي است
ها در خصوص دسترسي مردم به اطالعات، به صورت كلي  ي تعهدات دولت زمينه
حق بر   لذا اين سند نه تنها قدمي بسيار مهم در حمايت از محيط زيست و؛است

محيط زيست تلقّي گرديده است، بلكه سند مهمي براي تضمين رعايِت اصول 
اين كنوانسيون بر دو مبنا . تصميمات دولتي استاجراي دموكراتيك، در اتخاذ و

 :گذاري شده است پايه
امكان مشاركت عمومي در : دوم دسترسي عموم به اطالعات زيست محيطي: اول

 اتخاذ تصميمات زيست محيطي
نمايندگان آنها  به ويژه   كنوانسيون براي تضمين اين حقوق براي مردم و

. بيني كرده است اداري ضروري را پيش ي وهاي قضاي هاي غير دولتي  آيين سازمان
ي شهروندي،  كند، كه اين حقوق بدون در نظر گرفتن رابطه كنوانسيون تأكيد مي

به عالوه اين كنوانسيون براي . گردد  براي همه تضمين مي،يا محل اقامت تابعيت و

                                              
 .٥همان، ص . ١
 .٦همان، ص . ٢
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 امضاي كشورهايي كه عضو كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا نيستند،
  ١ .باز است
ي    كند كه عالوه بر وظيفه    اين كنوانسيون، مجموع اصول كلي را بيان مي   ٣ي  ماده

هاي دولتي بايد به      دستگاه ؛ ي افراد  ي اطالعات بنابر درخواست كليه      دولت در ارائه   
جوي اطالعات مطلع   جست و ي دسترسي و   اشخاص را از نحوه ،صورت مقدماتي

ي  ي گسترده هاي دولتي موظف به ارائه   به عالوه دستگاه  . ندآنها را در اين امر كمك كن  و
 . اند اطالعات به ويژه از طريق اينترنت گرديده     

اداري مستقِل مشخص شده   كنوانسيون، امكان رجوع به مراجع قضايي و ٩ي  ماده
بيني  توسط قانون، در صورت استنكاف از ارسال اطالعات زيست محيطي را پيش

 .نموده است
به . نمايد ، تعريف بسيار وسيعي از اطالعات زيست محيطي ارائه مي٢ ي ماده

موجب اين ماده، اطالعات زيست محيطي شامل مواردي مثل آب، خاك، هوا، مواد 
غيره  برداري از خاك، شرايط زندگي و ريزي براي بهره شيميايي، سالمت انساني، برنامه

 .گردد مي
ت انسان جزئي از محيط زيست تلقّي در اين كنوانسيون براي اولين بار، سالم

 .ه استكه البته با انتقاداتي نيز مواجه بود گرديده
 اين كنوانسيون، اطالعات بايد در شكل موردنظر متقاضي به او ٤ي  به موجب ماده
تر باشد يا قبالً اطالعات به  ي آن به صورت ديگر مناسب كه ارائه ارائه گردد، مگر آن

  ٢ .شدطريق ديگر ارائه شده با
  كنوانسيون اروپايي حقوق بشر)د

آزادي «اند كه   اين كنوانسيون، دولت هاي اروپايي موظف شده١٠ي  به موجب ماده
  ٣ .»دسترسي به اطالعات را تضمين كنند

 هوايي كنوانسيون تغييرات آب و) هـ
 : اين كنوانسيون آمده است٦ي  در ماده

در صورت اقتضا در سطح   ودولت هاي عضو اين كنوانسيون، در سطح ملّي «
هاي  در چارچوب ظرفيت مقررات ملّي و اي، مطابق با قوانين و اي يا ناحيه  منطقه

تسهيل  شركت عموم مردم را ارتقا داده و مربوطه، دسترسي عموم به اطالعات و
 ٤.»خواهند كرد

 اسناد ديگر) و

                                              
 .٧همان، ص . ١
 .٧ ـ ٨همان، صص . ٢
 .٣١٠ پيشين، ص ،شلتون، ديناه: به نقل از. ٣
 .همان. ٤



 
 
 
 

 

  ٦٢ ■ حق بر محيط زيست ◄

ي اشاره ديگري نيز به موضوع حق دسترسي مردم به اطالعات زيست محيط اد اسن
ي درياي  پروتكل ژنو در خصوص مناطق حفاظت شده: توان به دارند كه از جمله مي

ي حيات وحش  مديترانه، پروتكل كينگستون در خصوص مناطق حفاظت شده
، پروتكل نايروبي در خصوص مناطق )١٦ي  ماده(ي كارائيب   ي دريايي ناحيه منطقه

، )١٥ي  ماده(ي آفريقاي شرقي   هگياهان وحشي در منطق جانوران و حفاظت شده و
، )١٦ي  ماده(منابع طبيعي   آن در خصوص حفاظت از طبيعت و. سه. ي آ موافقت نامه

، )١ بند ٤ي  ماده(هوا  كنوانسيون ساختاري سازمان ملل در مورد تغييرات آب و
  ١ .ها سند ديگر اشاره كرد ده ، و)١٧  و١٣مواد (كنوانسيون تنوع زيستي  

 يكي از شروط اصلي تحقق حق بر محيط زيست، حق دسترسي به ،كه ن نتيجه اي
 .اطالعات زيست محيطي است

 هاي زيست محيطي گيري حق مشاركت در فرايند تصميم
كه مردم به اطالعات زيست محيطي دسترسي پيدا كردند، بايد بتوانند   پس از آن

ومي در اتخاذ مشاركت عم. در اتخاذ تصميمات زيست محيطي مشاركت داشته باشند
توانند با اظهار نظر در مورد تعيين  تصميمات زيست محيطي حق كساني است كه مي

تواند شامل حال  اين حق مي. ي محيط زيست خود مؤثر واقع شوند موقعيت آينده
 .شهروندان كشور گردد اتباع بيگانه و

حق بحث  اكثر اسنادي را كه درواند،  اسناد فراواني به اين حق اشاره كرده
در اين جا به برخي . اند ، ذكر كرديم، از اين دستهدسترسي به اطالعات زيست محيطي

 .كنيم  اشاره ميآنهاترين  از مهم
 ٢١دستور كار  ي ريو و  اعالميه)الف

ي ريو بر ضرورت مشاركت عمومي در اتخاذ تصميمات زيست   اعالميه١٠اصل 
همين طور اين اعالميه، بر  .شناسد آن را به رسميت مي كند و محيطي تأكيد مي

، )٢٠اصل (زنان : نظير; ورزد مشاركت اجزاي مختلف تركيبي جمعيت تأكيد مي
ساالر بودن  لذا مردم . )٢٢اصل (تشكيالت آنها  ، مردم بومي و)٢١اصل (جوانان 

فرآيند مذاكرات بين المللي محيط زيست به عنوان مشاركتي اساسي در اعالميه منعكس  
 نيز، قوياً اهميت مشاركت عمومي را مورد تأكيد ٢١نين دستور كار همچ ٢ .شده است
ي  در سراسر اين سند به اين مهم توجه شده، به طوري كه در مقدمه. دهد قرار مي

هاي  شرط گيري يكي از پيش  ها را در فرايند تصميم ، نقش گروه٣ در بند ٢٣فصل 

                                              
 .١٣٢ پيشين، ص ،ضاپارسا، علير:  همچنين نگاه كنيد؛٣٠٨ ـ ٣٠٩همان، صص . ١
 .٣١٤ پيشين، ص ،شلتون، ديناه: به نقل از. ٢



 
 
 
 

 

 ►حقوق همبستگي زيست وحق بر محيط  ■٦٣ 

ركت عمومي در فرآيند مقررات اين بخش، خواهان مشا. داند ي پايدار مي توسعه
  ١ .باشد مشاركت در تصميمات مي ارزيابي آثار زيست محيطي و

  منشور جهاني طبيعت)ب
ي  همه« : دارد مقرر ميدر اين باره  منشور جهاني طبيعت، با صراحت  ٢٣اصل 

مندي داخلي خود، فرصت مشاركت به طور انفرادي يا همراه  افراد با توجه به قانون
ظيم تصميماتي كه مرتبط با محيط زيست است، خواهند داشت ديگران را در تن

دچار خسارت گردد، به وسايل  همچنين زماني كه محيط زيست آنها زيان ببيند و و
 .»جبران غرامت دسترسي خواهند داشت

شود، حق مشاركت در تصميمات زيست محيطي  از آن چه گفته شد، معلوم مي
 ٢ .حق اثرگذاري بر تصميمات ي داشتن وحق آگاه. ١: داراي دو جزء تركيبي است

 )١٩٩٥(اصول راهبردي صوفيا ) ج
ي اين سند، اصل مربوط به مشاركت عمومي در فرايند  يكي از اصول چهارگانه

ها را موظف به مشاركت شهروندان  ، كه دولت استاتخاِذ تصميمات زيست محيطي
ر از توضيح بيشتر  كه به جهت اختصا است،هاي زيست محيطي كرده گيري در تصميم
 ٣.شود مي خودداري

ي  مشاركت عمومي در زمينه كنوانسيون بين المللي در مورد حق بر اطالعات و) د
 )١٩٩٨(محيط زيست 

اين سند كه شباهت بسياري به اصول راهبردي صوفيا دارد، همان طور كه از 
 پيداست، در مورد دو امر مهم دسترسي به اطالعات زيست محيطي عنوان آن

با توجه به  .باشد مشاركت عمومي در فرايند اتخاذ تصميمات زيست محيطي مي و
جا از  ي اين سند ارائه كرديم، در اين توضيح نسبتاً مفصلي كه در قسمت قبلي درباره

 .كنيم ي اين سند خودداري مي توضيح بيشتر درباره
 
 
 
 
 
ي  ي در زمينه راجع به ارزيابي آثار زيست محيط)ESPOO(كنوانسيون ِاسپو  )ـه

 )١٩٩١(برون مرزي 
ي فرصت مناسب براي  ارائه اين كنوانسيون، دولت ها را به آگاهي دادن به عموم و

ي   ارتباط با فرآيند ارزيابي آثار زيست محيطي، با مالحظهبرايمشاركت عمومي 

                                              
 .٣١٥همان، ص . ١
 .٣١٤همان، ص .٢
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  ٦٤ ■ حق بر محيط زيست ◄

اي كه اثرگذار بر محيط زيسِت فرامرزي است،  هاي پيشنهادي در هر منطقه فعاليت
 ١.كند ملزم مي
 هوايي  كنوانسيون تغييرات آب و)و

هاي غير  ها را تشويق به مشاركت سازمان ، دولت٤ي   ماده١اين كنوانسيون در بند 
 ٢ .زيست كرده است دولتي در امر محيط

 پيش طرح سومين ميثاق بين المللي حقوق همبستگي) ز
 : كند  اين پيش طرح بيان مي١٧ي  ماده

د كه بدون محدوديت غير منطقي، شخصاً يا توسط     امكان دار  هر انسان حق و «
هايي كه آزادانه تشكيل     به ويژه از طريق انجمن  كند و  نمايندگاني كه آزادانه انتخاب مي 

قبل   تدابير ملّي مربوط به محيط زيست مشاركت نموده و     شوند، در تعيين سياست و    مي
 حيات شوند، از طرف     توانند موجب صدمه به شرايط طبيعي      از اجراي اقداماتي كه مي   

 ٣».مقامات محلّي مورد مشورت قرار گيرند   
 ي مسايل زيست محيطي حق بر آموزش در زمينه

دهد، حق      يكي ديگر از اموري كه محتواي حق بر محيط زيست سالم را شكل مي                             
به عبارت ديگر، همان طور كه انسان                .  همگان بر آموزش مسائل زيست محيطي است               

حق دارد در اتخاذ            ت محيطي دسترسي داشته باشد و               حق دارد به اطالعات زيس            
تصميمات زيست محيطي مشاركت داشته باشد، بايد بتواند مسائل زيست محيطي را                             

ي    اصل نوزدهم اعالميه        و      ٤   است  آن  اصوالً دو حق فوق منوط بر             نيز آموزش ببيند و       
ي مباني      ور توسعه   به منظ « : دارد   اين اصل بيان مي    .   كند ه تأكيد مي   ألاستكهلم بر اين مس    

ها،   و جمعيت   ضروري براي تنوير افكار عمومي و تفهيم مسئوليتي كه افراد، مؤسسات                 
در خصوص حفاظت از محيط زيست در تمام ابعاد انساني آن بر عهده دارند، الزم                           
است نسل جوان و نيز بزرگساالن، با بذل توجه كافي نسبت به انسان هايي كه در                         

همچنين الزم است كه           .   دارند، تحت آموزش قرار گيرند            وضعيت نامساعدتري قرار       
از كمك به تنزّل كيفيت محيط زيست اجتناب نموده و بالعكس به                          وسايل ارتباط جمعي       

ها، اطالعات آموزشي در مورد                ي انسان در تمام زمينه         منظور فراهم نمودن امكان توسعه          
 ٥. »ضرورت حفاظت و بهبود محيط زيست را ارائه دهند                   

 جبران خسارات زيست محيطي ي دعوا و مهحق اقا

                                              
 .٣١٥پيشين، ص  ،شلتون، ديناه: به نقل از . ٤
 .همان. ١
 .٢ي   شمارهی ضميمهقسمت ضمايم، : نگاه كنيد. ٣
 .٣٥٠ پيشين، ص ،رجمند، اردشيرامير ا: نگاه كنيد. ٤
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 ►حقوق همبستگي زيست وحق بر محيط  ■٦٥ 

حقـوق محـيط زيـست، حـق بـرخورداري از جبران       در مقـررات حقـوق بـشر و     
در اسناد مختلف بين المللي بر اين نكته       .اي مؤثر بنيان نهاده شده است      خسارت به گونه  

اداري در امور زيست محيطي      تأكـيد شـده كـه انسان ها حق دارند به مراجع قضايي و             
برخي . شهروندان يك دولت نيست    اين حق محدود به اتباع و     . اشته باشند دسترسـي د  

هـاي بـين المللـي، داراي الزاماتـي عملـي در مـورد اعطاي حق دسترسي به                   از توافـق  
. باشند  مي، به طور برابر با شهروندان خود      و ،اداري براي اتباع بيگانه    دادرسي قضايي و  

د مالحظه در حقوق داخلي، ابزاري بر       دسترسي يكسان به وسايل جبران خسارات مور      
 اجراي يكسان حق دسترسي به       همچنين ;ساز است  اجراي اصل پرداخت توسط آلوده    

ها، موانع موجود    وسـايل جبـران خسارت در حقوق داخلي نيازمند آن است كه دولت            
ي صـالحيت حقـوق ملي را برطرف كنند يا با توجه به ديگر راه هاي جبران       در حـيطه  

 .بوط به لطمات وارده به محيط زيست، اقدامات مقتضي را به عمل آورند            خسارات مر 
 :پردازيم ميباره   در اين اكنون به بررسي چند سند ١

 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر) الف
هاي مطروحه  آزادي  اين كنوانسيون، در صورت بروز تخلف از حقوق و١٠ي  ماده

با وجود حق مزبور، بدين  كند و  ميدر كنوانسيون، با جبران خسارت آن را تضمين
  ٢ .گيرد ترتيب، تخلفات از حق كسب آگاهي را نيز دربر مي

 ٢١دستور كار  ي ريو و اعالميه) ب
 :ي ريو آمده است  اعالميه١٠در اصل 

جبران  اداري، از جمله مجازات و مراجع قضايي و دسترسي مؤثر به اقدامات و... «
 ٣»خسارت، بايد تضمين گردد

هاي قضايي   قانون گذاران را در جهت ايجاد رويه ها و ، دولت٢١ر كار دستو
خسارات ناشي از اعمال تأثيرگذار  اداري براي دادخواهي جبران خسارت قانوني و  و

بر محيط زيست كه ممكن است غير قانوني يا تجاوز به حقوق قانوني باشد، مورد    
ها را براي منافع قانوني   سازمان  وها  امكان دسترسي افراد، گروه دهد و خطاب قرار مي

  ٤ .كند ي آنها فراهم مي شناخته شده
 طرح سومين ميثاق بين المللي حقوق همبستگي پيش) ج

هر فردي كه حق او براي داشتن محيطي «: دارد  اين پيش طرح بيان مي١٨ي  ماده
عي مبني   مورد تجاوز قرار گيرد، يا تهديدي واق ،از نظر زيست محيطي متعادل سالم و

بر چنين تجاوزي وجود داشته باشد، حق خواهد داشت به طور مؤثر به مرجع صالحه، 
                                              

 .٣١٧همان، ص . ١
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  ٦٦ ■ حق بر محيط زيست ◄

حتي اگر عامل تجاوز يا تهديد به تجاوز، شخصي باشد كه در حال ; شكايت نمايد
خورداری  كسي كه به حق بر به،نيز ١٩ي  در ماده. »اشد بانجام وظايف قانوني خود مي

  ١ .حق درخواست جبران خسارت داده شده است محيط زيست تجاوز شده، او از
 كنوانسيون حقوق درياها) د

ها بايد تضمين نمايند كه جبران   دولت:گويد  اين كنوانسيون مي ٢٣٥.٢ي   ماده٢بند
خسارت يا ساير طرق جبراني در قبال صدمات ناشي از آلودگي محيط زيست دريايي    

 .  صالحيت قضايي باشدتوسط اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت  
   اصول راهبردي صوفيا)ه

، استاداري تضمين حق دسترسي به اطالعات   اصول، آيين قضايي و اينيكي از
  ٣ .آيد كه جزئي از حق بر محيط زيست به حساب مي

 حق بر توسعه ارتباط حق بر محيط زيست و
 تعريف توسعه

داراي انواعي  كه است چند بعدي جرياني پيچيده و  توسعه مفهومي ارزشي و
ي  ي اجتماعي، توسعه ي سياسي، توسعه  ي اقتصادي، توسعه  توسعه: مثلباشد، مي

  ٤...ي فرهنگي و انساني، توسعه
برخي معتقدند كه توسعه فرايندي است كه طي آن باورهاي فرهنگي، نهادهاي 

نهادهاي سياسي به صورت بنيادي متحول شده تا  اجتماعي، نهادهاي اقتصادي و
طي اين فرايند سطح رفاه جامعه  ي جديد شوند و هاي شناخته شده اسب با ظرفيتمتن

  ٥ .ارتقاء يابد
 تعريف حق بر توسعه

مردم استحقاِق  حق بر توسعه يك حق الينفك بشري است كه بر اساس آن فرد و
سياسي در قالبي كه  ي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بردن از توسعه بهره شركت و
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شلتون، ديناه، پيشين، ص : ، براي اسناد ديگر در اين زمينه نگاه كنيد٤ پيشين، ص ،افتخار جهرمي، گودرز. ٣
٣١٧ 

٤. S.K. Chatterjee, "International Law of Development", in Encyclopedia of 
Public International Law, (op.cit,)Vol. ٩, PP. ٢٠٠ - ١٩٨. 

، صص )١٣٨٠(،٣٦، فصلنامه ي محيط زيست، شماره »صدوق، محمدباقر، توسعه و توسعه ي پايدار:  كنيدنگاه. ٥
دموكراسي، «جك دانلي، :  همچنين در اين باره نگاه كنيد؛٩  ـ ١٠ پيشين، صص ،صدوق، محمدباقر:  به نقل از.٩ـ١٠

 تودارو، ؛٦٣، ص )١٣٨١(، ٢٣ي   شمارهي راهبرد، نشريه ،حسين كوهي،زي شريفي طرا ، ترجمه»حقوق بشر توسعه و
ريزي  ي عالي پژوهش در برنامه تهران، مؤسسه (،ي فرجادي، غالمعلي ترجمهي اقتصادي در جهان سوم،  توسعه ،مايكل

 .٢٣، ص )١٣٧٧توسعه،  و



 
 
 
 

 

 ►حقوق همبستگي زيست وحق بر محيط  ■٦٧ 

 حق بر توسعه  ١ .هاي اساسي را بتوان استدراك نمود، دارند آزادي  بشر وي حقوق همه
در موقعيتي كه بتواند به عنوان يك حق بشري مورد شناسايي جهاني قرار گيرد، به 

هاي حق بر توسعه مبتني بر حق انسان براي   محتواي بحث.خوبي پيشرفت كرده است
غير مادي نوع انسان  ي مادي وهاي توسعه، متكي بر ارضا برخورداري از سياست

نيز حقوق جمعي كشورهاي در حال توسعه براي   مشاركت در فرايندهاي توسعه و و
ي اين كشورها   ي اقتصادي است تا از اين طريق موانع توسعه  ايجاد نظم جديد عادالنه

  ٢.را مرتفع كند
 شناسايي حق بر توسعه

ت كه داراي اهميت حق بر توسعه يكي از مقوالت نسل سوم حقوق بشر اس
كه در روز ، به طوري  اين امر ريشه در توافق كشورها دارد.ارزش فراواني است و

شماره ي  را در چارچوب قطعنامه ٣ »ي حق بر توسعه اعالميه «١٩٨٦چهارم دسامبر 
در بند دهم از بخش يكم . ٤ مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رساندند١٢٨/٤١

 نيز با اشاره به حق بر محيط زيست آمده ١٩٩٣وين مصوب ي عمل  برنامه اعالميه و
كند كه حق بر توسعه آن چنان كه در  كنفرانس جهاني حقوق بشر تأكيد مي« :است

غير قابل انتزاع  شمول و  خاطر نشان شده، حقّي جهان٥»ي حق بر توسعه اعالميه«
 .»بخشي الينفك از حقوق اساسي انسان هاست و

 انسان موضوع شخصده است، شي حق بر توسعه بيان  ميهگونه كه در اعال  همان
مندي از تمام حقوق بشر را فراهم  ي بهره  زمينه،اصلي توسعه است، هر چند توسعه

فقدان توسعه نبايد عاملي براي توجيه محدود كردِن حقوق به رسميت اما سازد،  مي
   ٦ .ي بين المللي باشد شناخته شده

رسد كه اصوالً چه ارتباطي بين  ل ضروري به نظر ميدر اين جا پاسخ به اين سؤا
باشد؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه   وجود داشته تواند  حقوق بشر مي توسعه و

توجه به نسل سوم حقوق بشر در كنفرانس جهاني حقوق بشر وين مختص كشورهاي 

                                              
 ،»هاي خارجي تأثيرات آن در كمك نقش و مفاهيم حقوقي حق توسعه و «،سماواتي، حشمت اهللا: به نقل از. ١

 .١٨١، ص )١٣٧٥تابستان (، ٢ي   سال اول، شمارههاي حقوقي، ي ديدگاه فصلنامه
 .٥٤ پيشين، ص ،مواليي، يوسف:  همچنين نگاه كنيد؛١٧٢ پيشين، ص ،، محموديمسائل. ٢

٣. Declaration on the Right to Development 

٤. Mohammed Bedjaoui, "The Right to Development", in Mohammed Bedjaoui, 
Op. Cit, P. ١١٨١. 

 :ي حق بر توسعه نگاه كنيد ي متن اعالميه براي مالحظه. ٥
Henry J.Steiner and Philip Alston, International Human Rights in 

Context,(Oxford, Oxford  University Press ,٢٠٠٠) , pp. ١٤٢٢ – ١٤٢٠. 
: در مورد حق بر توسعه همچنين نگاه كنيد؛٨، ص )پيشين( كنفرانس جهاني حقوق بشر،سازمان ملل متحد، . ٦

Gudmundur Alfredson and Asbjorn Eide, The Universal Declaration of Human 
Rights, (London, Martinus Nijhoff Publishers, ١٩٩٩), PP. ٦٢٠ - ٦١٧. 



 
 
 
 

 

  ٦٨ ■ حق بر محيط زيست ◄

انگر اجماع ي عمل وين، بي برنامه  كشور بر اعالميه و١٧١تأييد   امضا و.خاصي نبود
مجريان   بانيان، طرفداران و.ي بين المللي در مورد نسل سوم حقوق بشر است جامعه

حقوق  ي اقتصادي و  نسل سوم حقوق بشر تأكيد دارند كه بايستي به حقوق توسعه
خانم مري رابينسون كميسر عالي حقوق بشر  ١ .سياسي توجه  همزمان داشت مدني و

 فعاليت در سمت كميسارياي عالي حقوق بشر، بر از زمان« :گويد سازمان ملل مي
ام، بدين معني  ي حقوق بشر اصرار ورزيده ضرورت پيروي از روندي متعادل در زمينه

به حقوق توسعه يا  فرهنگي و كه بايد توجه  يكساني به حقوق اقتصادي، اجتماعي و
تعامل با   وتوسعه در ارتباط سياسي داشته باشيم، چرا كه حقوق بشر و حقوق مدني و

 ٢.»يكديگرند
هاي سازمان ملل در  فعاليت :گويد كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد نيز مي

 ٠اي حقوق بشر را در رأس امور قرار داده است توسعه به طور فزاينده ي صلح و زمينه
سياسي گرفته تا حقوق    ي انواع حقوق بشر را از حقوق مدني و ها همه اين فعاليت
از ساير  حق بر توسعه، حقي جهاني، انكارناپذير و. گيرد  دربرمي اجتماعي اقتصادي و

حقوق جداناشدني است، اين حق در واقع محكي براي احترام نسبت به ساير انواع 
 ٣.حقوق بشر است

 توسعه، تعامل يا تعارض؟ محيط زيست و
الملل محيط زيست بيان شد، صنعتي شدن  همان طور كه در بحث حقوق بين

ي رو به رشد آنها اگر چه دستاوردهاي فراواني براي  توسعه  از كشورها وبعضي
پيامدهاي ناگواري را نيز در پي داشت   اما اين گونه توسعه، خطرات و، بشريت داشت

تخريب محيط زيست بود، به طوري كه حق  ، آلودگي وآنترين آثار  مهم كه اولين و
اين امر باعث . محيط زيست قرار گرفتانسان ها بر توسعه در تعارض با حق آنها بر 

رشد كشورها دچار  كه توسعه و اي بيابند تا در عين اين نديشمندان راه چارهاشد تا 
ها  ي اين تالش نتيجه. تخريب مصون بماند وقفه نشود، محيط زيست نيز از آسيب و

اي تعريف شود كه در تعارض با محيط زيست قرار  باعث شد كه توسعه به گونه
 .مطرح شد» ي پايدار توسعه«د، لذا بحث نگير

 در گزارشي ١٩٨٧ي پايدار براي اولين بار توسط برانتلند در سال  ي توسعه واژه
،  دهدتوسعه را به هم پيوند مي  كه محيط زيست و٤ »ي مشترك ما آينده«تحت عنوان 

                                              
بيروت، (حقوق االنسان العربي، آخرون،  برهان و،غليون:  همچنين نگاه كنيد؛١٣٢ پيشين، ص ،ذاكريان، مهدي. ١

 .٢٠٣، ص )١٩٩٩، ةمركز دراسات الوحدة العربي
 .همان. ٢
ي جهاني حقوق بشر در  سخنراني دبير كل سازمان ملل متحد به مناسبت پنجاهمين سالگرد اعالميهسازمان ملل، . ٣

 .٥، ص )١٣٧٦تهران، نمايندگي سازمان ملل در تهران،  (دانشگاه تهران،

٤. Our Common Future 



 
 
 
 

 

 ►حقوق همبستگي زيست وحق بر محيط  ■٦٩ 

 مجمع عمومي سازمان ملل در پاسخ به ١٩٨٩متعاقب آن در سال . مطرح گرديد
توسعه در   برگزاري كنفرانسي را تحت عنوان كنفرانس محيط زيست و،ش فوقگزار
 مورد تصويب قرار داد كه در اين سال اجالس بزرگي در شهر ريودوژانيرو ١٩٩٢سال 

ي  اعالميه«كه حاصل اين كنفرانس   ٢  برگزار شد ١ »سران زمين«با عنوان كنفرانس 
ي تعامل  ي پايدار، نحوه اره به توسعه ضمن اشو در آن بود  ٣ »توسعه محيط زيست و
 .استشده توسعه برشمرده  محيط زيست و

ي  توسعه«: ي پايدار اينگونه بيان شده است   در گزارش برانتلند مفهوم توسعه
 اما خللي در توانايي   ،اي است كه نيازهاي جوامع كنوني را برطرف سازد پايدار، توسعه

 ٤.»رد نسازدهاي آينده براي رفع نيازهايشان وا نسل
 :گويد  در اصل سوم مي،ي ارتباط اين دو توسعه درباره ي محيط زيست و اعالميه

محيط  حق بر توسعه بايد به ترتيبي تحقق يابد كه احتياجات مربوط به توسعه و«
 .»آينده را تأمين كند هاي حاضر و زيست نسل

ي پايدار، فرايند  ه براي دستيابي به توسع« : در اصل چهارم اين اعالميه آمده است
 .»تواند مجزا از آن باشد نمي توسعه بايد متضمن حفاظت از محيط زيست باشد و

 حق بر صلح ارتباط حق بر محيط زيست و
 تعريف صلح

شود، لذا  درنگ جنگ به ذهن متبادر مي هر گاه سخن از صلح به ميان آيد بي
همراه با  .دازندپر هميشه كشورها جهت جلوگيري از جنگ، به دفاع از صلح مي
آشكارتر جلوه  تر و افزايش قدرت نابود كنندگي جنگ، نياز به ممانعت از آن مبرم

شود،  تر مي حس تعهد اخالقي براي تالش در جهت جلوگيري از آن الزامي كند و مي
هايي را كه رخ داده است به  كوشند تا علل كشمكش خواه مي نيك افراد خوش نيت و

  ٥ .براي درمان بيماري جنگ دريابنداميد كشف داروهايي 
   بدانيم   كه  اين    براي امنيت از آرزوهاي ديرين بشر است، اما                زندگي در صلح و        
چه شرايطي دارد، بايد نگاهي به ديدگاه نويسندگان در اين                              معني صلح چيست و         

البته فقدان جنگ به              ٦اند،   برخي صلح را فقدان جنگ بين المللي دانسته                       . زمينه بيندازيم      

                                              
١. Earth Summit 

ي كنفرانس محيط زيست   درباره؛١١ پيشين، ص ، صدوق، محمدباقر؛٣٦ ـ ٣٧ پيشين، صص ،گرين، آون. ٢
 .ايم الملل محيط زيست به طور مفصل بحث كرده توسعه در مباحث حقوق بين و

 .ي اين اعالميه در قسمت ضمايم آمده است ترجمه. ٣
 .٣٧ پيشين، ص ، گرين، آون؛٩٩ پيشين، ص ،الكساندركيس،: نگاه كنيد. ٤
 .٥٧ پيشين، ص ،توحيدي، احمدرضا. ٥
ي انتشارات جهاد  تهران، مؤسسه (،ي بزرگي، وحيد ، ترجمهالملل هاي روابط بين نظريهديگران،   و، دويچ،كارل. ٦

 .١٧٧، ص )١٣٧٥دانشگاهي، 
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 بر   ١  شود بلكه نظام تهديد نيز نبايد وجود داشته باشد،                         نهايي منتهي به صلح نمي            ت
را مطرح     ٣» صلح منفي    « و  ٢» صلح مثبت    « ي  همين اساس بعضي از نويسندگان نظريه                 

  ٤. اند  كرده 
هر  فقدان جنگ و: توان گفت كه صلح عبارت است از ، ميمطالب فوقبا توجه به 

همكاري جهاني براي حل مسائل در پرتوي آن ه  به كيفيتي ك،گونه نظام تهديد
تشويق احترام به حقوق بشر  ارتقاء و فرهنگي بين المللي و اقتصادي، اجتماعي و

  ٥ .هاي اساسي ميسر گردد آزادي و
 شناسايي حق بر صلح

حق بر     حق زيستن در صلح به عنوان حقي بشري، بر خالف حق بر توسعه و                      
متون     تبيين حق مذكور به كمك اسناد و          .د است  جدي محيط زيست، موضوعي تازه و        

بين المللي از قبيل منشور ملل متحد، پيمان بريان ـ كلوك، سند نهايي هلسينكي،                            
همكاري ميان كشورها طبق           الملل راجع به روابط دوستانه و             ي اصول حقوق بين        اعالميه  

ي آمادگي      ، اعالميه    ١٩٧٠ مجمع عمومي      ٢٦٢٥  شماره ي   ي  منشور ملل متحد  قطعنامه      
،   ١٩٧٨ مجمع عمومي      ٧٣/٣٣  شماره ي   ي  جوامع براي زندگي در صلح  قطعنامه            

 مجمع عمومي       ١١/٣٩ شماره ي   ي   ها بر صلح  قطعنامه        راجع به حق خلق        ی  اعالميه  
حقوق بشر اُسلو        هاي ملل متحد از قبيل كنفرانس صلح و                   ، اسناد نهايي كنفرانس        ١٩٨٤
هاي بين المللي از         برخي از كنوانسيون       س نوي  نيز پيش    و  ١٩٨٠، كنفرانس ورشو         ١٩٧٨

پيش طرح سومين        امنيت بشري و    نويس كنوانسيون جنايات عليه صلح و           قبيل پيش  
    ٦  . باشد پذير مي   امكان  ...   و ١٩٨٢ميثاق بين المللي حقوق همبستگي         

پيش طرح سومين ميثاق بين المللي همبستگي در بخش اول كه مربوط به حق بر 
ي دوم  در مادهمثالً . ندين ماده به بيان اين حق پرداخته است صلح است، در چ

ي سوم نيز   در ماده.يابي به صلح، حق هر فرد انساني است  حق دست:دگوي مي
 اين حق شامل حق بر  ويابي به صلح مدني را دارد هر فرد انساني حق دست :گويد مي

تمام افراد به   يار فرد و ه:گويد ي چهارم هم مي  در ماده.حق بر آرامش است امنيت و
مشهود حقوق بشر كه به  صورت گروهي حق دارند عليه نقض منظم، يكپارچه و

، صورت مي گيردصورت تهديد عليه صلح به معني مندرج در منشور ملل متحد 

                                              
 .٦١ پيشين، ص ،پژومان، هادي: نقل از. ١

٢. Positive Peace 

٣. Negative Peace 
 .١٧٣ پيشين، ص ،دويچ، كارل. ٤
 .٦١ پيشين، ص ،به نقل از پژومان، هادي. ٥
 : همچنين نگاه كنيد؛٦٣ پيشين، ص ، توحيدي، احمدرضا؛١٧٣ پيشين، ص ،مسائلي، محمود: نگاه كنيد. ٦

Adrian Nastase, Op .Cit, PP. ١٢٢٤ - ١٢٢٣. 
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دولت  ها و البته حق بر صلح فقط مختص اشخاص نيست بلكه ملت  ١ .مخالفت نمايند
   ٢ . حق بر صلح هستندداراينيز 

 حق بر صلح حق بر محيط زيست و
 با به .نيازهاي مهم حقوق بشر است  امنيت بين المللي يكي از پيش امروزه صلح و

آزادي انسان ها دچار مخاطره  امنيت بين المللي، تمامي حقوق و خطر افتادن صلح و
ثر امنيت بين المللي را متأ تهديد در سطح جهان، نه تنها صلح و  زيرا جنگ و،شود مي
سياسي، حقوق اقتصادي،   سازد، بلكه توسعه، رشد اقتصادي، حقوق مدني و مي

البته اين تنها . كند محيط زيست را نيز با تهديد جدي مواجه مي فرهنگي و اجتماعي و
ي ناپايدار بدون نگرش   بلكه توسعه،كند خشونت نيست كه صلح را تهديد مي جنگ و

امنيت  تواند صلح و ي محيط زيست هم مينابود به مسائل زيست محيطي، تخريب و
 .رو كند را در جهان با خطر روبه

 توسعه و  صلح و کهدارد توسعه مقرر مي ي محيط زيست و  اعالميه٢٥اصل 
 .توان آنها را از يكديگر جدا كرد نمي اند و حفاظت از محيط زيست به يكديگر وابسته

 .هديد عامل ديگر را در پي داردطبق بيان اين اصل تهديد هر كدام از اين عوامل، ت
توسعه تهديد خواهد شد، لذا حق بر صلح  وقتي صلح تهديد شود، محيط زيست و

ي  اصوالً همه. ملزوم يكديگرند حق برخورداري از محيط زيست سالم الزم و و
توان گفت اگر  مقوالت نسل سوم حقوق بشر با هم ارتباط دارند، به طوري كه مي

هاي زيست محيطي  نگرش يابي به آن بدون مالحظات و دستفرايندهاي  توسعه و
هاي آينده را نيز با     بلكه نسل،را تهديد نمايد امنيت تواند صلح و   نه تنها مي،باشد

رو خواهد كرد كه خود باعث ايجاد كشمكش  زميني از كارافتاده روبه امن و  جهاني نا
ي  ترين پيامد منفي توسعه  گبه عبارت ديگر، بزر. شدهاي بين المللي خواهد  نزاع و

ي مركزي حقوق  ناپايدار تضييع حق برخورداري از محيط زيست سالم است كه هسته
بريم  ي ما ناگزير در اين محيط به سر مي   دهد، چرا كه همه همبستگي را تشكيل مي

  ٣ .شود ي ناپايدار نقض مي  توسعهتبعاز سوي ديگر حق زيستن در صلح نيز به  و
 
 
 
 

 حق بر ميراث مشترك بشريت ق بر محيط زيست وارتباط ح
 پيدايش مفهوم ميراث مشترك بشريت

                                              
 .٦٢ ـ ٦٤ پيشين، صص ، توحيدي، احمدرضا:به نقل از. ١

٢. Adrian Nastase, Op .Cit, P. ١٢٢٥. 
 .٦٦ پيشين، ص ،پژومان، هادي. ٣



 
 
 
 

 

  ٧٢ ■ حق بر محيط زيست ◄

 دكتر     ١٩٦٧ اوت    ١٧جا پيدا شد كه در             از آن    ١  » ميراث مشترك بشريت           «بحث   
رييس هيئت نمايندگي دائمي مالت در سازمان ملل، از مجمع عمومي                               ٢  »آرويد پاردو      «

در ماوراي        ٣  ها  اقيانوس    تر درياها و      زير بس     ي ماهيت حقوقي بستر و             هأل خواست تا مس      
 در ضمن پيشنهاد           . منظور شود    ٢٢ي صالحيت دول ساحلي، در دستور كار اجالس                       حوزه 

به    ه و  جويان  اي صلح      به استفاده    كرد كه اين مناطق ميراث مشترك بشريت اعالم شوند و                    
 ٤. نفع بشريت اختصاص يابند          

اي تشكيل   طي قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل،ألهبا توجه به اهميت مس
ها در  كف اقيانوس آميز بستر دريا و هاي صلح ي دايمي استفاده كميته«اي به نام  كميته

ي مزبور پس از سه سال  كميته. را تصويب كرد ٥ »ي صالحيت ملي ماوراي محدوده
مجمع نيز بر اساس اين گزارش  گزارش خود را به مجمع عمومي تسليم كرد و

زير بستر در ماوراي  كف اقيانوس و اكم بر بستر درياها وي اصول ح اعالميه«
.  به تصويب رساند٢٧٤٩  شماره يي را در قالب قطعنامه ٦ »ي صالحيت ملي محدوده

ي   زير بستر خارج از محدوده كف اقيانوس و بستر دريا و: آمده است  ٧ در اين اعالميه
ند كه بايد به سود كل همچنين منابع آن، ميراث مشترك بشريت هست صالحيت ملي و

تواند تحت تملّك يا حاكميت هيچ دولتي درآيد  نمي بشريت مورد استفاده قرار گيرد و 
ي يك نظام بين المللي كه در آينده  هاي معدني در آن بايد تحت اداره ي فعاليت كليه و

لذا بر اساس اين قطعنامه ميراث مشترك بشريت به  ٨ .تأسيس خواهد شد، قرار گيرد
 قرار توافقالملل درياها مورد  ي حقوق بين ن يكي از قواعد معيارهاي پذيرفته شدهعنوا

 ٩ .گرفت

                                              
١. Common Heritage of Mankind 

٢. Arvid Pardo 
 پيشين، صص  ،لو، آلن  و، رابين،چرچيل: ها نگاه كنيد اقيانوس ي اهميت منابع بستر وزير بستر درياها و درباره. ٣
 .٢٧٢ ـ ٢٧٣
 .٢٠٠ پيشين، ص ،، مقتدر، هوشنگ٢٢٧ن، ص هما. ٤

٥. Permanent Committee on the Peaceful Uses of the Sea - bed and Ocean Floor 
beyond the Limits of National Jurisdiction 

٦. Declaration of Principles Governing the Sea - bad and Ocean Floor and the 
Subsoil Thereof beyond the Limits of National Jurisdiction 

 :ي متن اعالميه نگاه كنيد براي مالحظه. ٧
Ian Brownlie, Op. cit, PP. ١٢٨ - ١٢٤ 

 همچنين نگاه ؛٣٠٠ ـ ٣٠١ پيشين، صص ، مقتدر، هوشنگ؛٢٧٨ ـ ٢٧٩ پيشين، صص ،لو، آلن  و،رابين چرچيل،. ٨
 .PP ,(١٩٩٩ .Cambridge University Press) ,Molcolm N. Shaw, International Law:كنيد

 .١٩١ .Michael Akehurst, Op. Cit, P ؛٤٤٥ - ٤٤٤
تهران، دفتر  (ي جهاني، جامعه الملل و ي جنوبگان در حقوق بين قاره ،به نقل از ملك محمدي نوري، حميدرضا. ٩

وصف  ميراث مشترك بشريت و «،شريف، محمد:  همچنين نگاه كنيد؛٢٤٤، ص )١٣٧٠بين المللي،  مطالعات سياسي و
، ص )١٣٧٨زمستان  پاييز و(، ١ي   سال اول، شمارهسياست، ي پژوهش حقوق و مجله، »ي آمره آن به عنوان قاعده

١٧١. 



 
 
 
 

 

 ►حقوق همبستگي زيست وحق بر محيط  ■٧٣ 

 مجمع عمومي در مورد ميراث مشترك بشريت، سومين ١٩٧٠ي  بعد از قطعنامه
پس از هشت سال كار در   آغاز به كار كرد و١٩٧٤كنفرانس حقوق درياها از سال 

 ماده ٣٢٠ در  ١ الملل درياها ديِد حقوق بين موفق به تدوين كنوانسيون ج١٩٨٢سال 
ي   بخش يازدهم اين كنوانسيون  به تبيين نظام حقوقي ناحيه١٩١ تا ١٣٣ مواد .٢ شد

ها  ي صالحيت ملّي دولت ها در ماوراي محدوده اقيانوس  زير بستر درياها و بستر و
قام بين المللي م«منابع آن به عنوان ميراث مشترك بشريت اختصاص دارد كه زير نظر  و

 : كنوانسيون آمده است١٣٦ي  در ماده.شود اداره مي ٣ »بستر دريا
  ٤ .»منابع آن ميراث مشترك بشريت هستند ناحيه و «

ي  نه در قطعنامه ي بستر درياها و  نه در كميته،تعريفي از ميراث مشترك بشريت
اليزابت مان  پاردو ونه در كنوانسيون جديد حقوق درياها ارائه نشده است، اما   و١٩٧٠

» حقوق درياها نظام نوين اقتصادي بين المللي و«اي تحت عنوان  بورگز در مقاله
هاي سنتي در درياها    معتقدند كه مفهوم ميراث مشترك بشريت بايد جايگزين آزادي

 :دهند كه عبارتند از به عالوه در تعريف آن پنج مفهوم ارائه مي شود، و
 ،توان آن را مورد استفاده قرار داد بل تملك نيست، ميميراث مشترك بشريت قا. ١

 .توان مالك آن شد ولي نمي
ي  استفاده از ميراث مشترك بشريت مستلزم نظام مديريتي است كه در آن همه. ٢
 .كنندگان بايد شركت داشته باشند استفاده
فع مالي     ي منافع كه نه تنها منا         ميراث مشترك بشريت داللت دارد بر تسهيم سازنده                    . ٣

ها را هم دربر          انتقال تكنولوژي         بلكه منافع ناشي از مديريت تشريكي و                    ، شود  را شامل مي     
همچنين مفاهيم سنتي كمك                غني و     ي ساختاري ميان ملل فقير و               اين مفاهيم رابطه       . دارد

 . براي توسعه را دگرگون خواهند ساخت               
  . سالحآميز  مفاهيم خلع  ميراث مشترك براي مقاصد مسالمتصتخصي. ٤
  ٥ .هاي آينده  مفاهيم محيط زيستي تخصيص ميراث مشترك براي نسل. ٥

ها نيست كه به عنوان ميراث مشترك بشريت                   اقيانوس  البته فقط بستر درياها و        
توان معيار حقوقي ميراث مشترك بشريت را در                    بلكه مي   ،داراي اين خصوصيات است         

 مشترك جمعي را در پي داشته باشد،             منافع قلمروهايي كه مربوط به كل بشريت باشد و           
                                              

. ترين كنوانسيون در نوِع خود است كه تمامي مسائل مربوط به حقوق درياها را در بر دارد اين كنوانسيون جامع. ١
االجرا شدن اين كنوانسيون نگاه  در مورد اثرات حقوقي الزم.  قدرت اجرايي پيدا كرد١٩٩٤اين كنوانسيون در سال 

 .٤٦، ص )١٣٧٤ي گنج دانش،  تهران، كتابخانه(مسايل ايران،  الملل درياها و حقوق بين ،آقايي، بهمن: كنيد
 :ي مواد اين كنوانسيون نگاه كنيد ي خالصه براي مالحظه. ٢

Ian Brownlie, Op .Cit, PP. ١٩٣ - ١٣٠. 
٣.International Sea - bed Auhority 
٤. Ian Brownlie, Op. Cit, P. ٢٠٢. 

 .٢٤٥ ـ ٢٤٦ پيشين، صص ،به نقل از ملك محمدي نوري، حميدرضا. ٥



 
 
 
 

 

  ٧٤ ■ حق بر محيط زيست ◄

 موسوم هستند، همچون فضاي ماوراي             ١  »فضاهاي مشترك   «تسري داد كه اين موارد به           
توان ميراث مشترك بشريت          ها را نيز مي   ني جنوبگان، كه اي     قاره جو، اجرام آسماني و      

 داد،     توان تحت حاكميت يك دولت قرار           لذا هيچ بخشي از ماوراي جو را نمي          ٢  .دانست  
  است  اي است از محيط زيست بشر كه ميراث مشترك بشريت                    زيرا ماوراي جو، منطقه       

٣. 
آيد كه مفهوم ميراث مشترك            با توجه به آن چه گفته شد، اين نتيجه به دست مي               

ترين مصاديق حقوق بشر جمعي است، زيرا نه تنها                        ي يكي از اصيل         بشريت دربر گيرنده       
باشد، بلكه چنين منابعي قابليت آن را دارد كه                          دن مي  بو » متعلق به عموم       «شامل ويژگي      

 هر چند كه تحقق اين حقوق            ،به مالكيت خصوصي درآيد           برداري قرار گيرد و          مورد بهره  
  ٤  .برداري از آنها امكان داشته باشد              به عنوان يك حق بشري وقتي ممكن است كه بهره                    

 ميراث مشترك بشريت محيط زيست و
ي كشور مالت براي اولين بار مفهوم  يم قرن پيش، نمايندهتر گفتيم كه حدود ن پيش

زير بستر  خواستار آن شد كه منابع بستر و ميراث مشترك بشريت را به كار برد و
ها، ميراث مشترك بشريت محسوب شوند كه اين پيشنهاد با استقبال   اقيانوس درياها و 

مين كشور كوچك در ها بعد، ه  از قضا سال.رو شد ي جهاني روبه پذيرش جامعه و
هوا به  حفاظت از آب و«اي تحت عنوان  ي پيش نوين قطعنامه تالشي تازه با ارائه

به مجمع عمومي سازمان ملل، صاحب ابتكاري تازه در » عنوان ميراث مشترك بشريت
 ابتكار جديد مالت در خصوص تشديد مخاطراتي است كه محيط زيست .اين باره شد

ي اُزن  را تهديد   اليه،طبقات باالتر نزديك به اتمسفر هوا و وي زمين، به ويژه آب  كره
  ٥ .كند مي

ميراث مشترك  است كه بين محيط زيست و محکمی ي اين تالش بيانگر رابطه
منابع  ي جنوبگان و ها، قاره اقيانوس طور كه بستر درياها و بشريت است، زيرا همان

بايد طوري از آن  ده است وآين موجود در ماوراي جو متعلق به نسل حاضر و
آينده به خطر نيفتد، استفاده از محيط زيست  برداري شود كه حيات نسل حاضر و بهره

نابودي محيط زيست هم تهديد  هم بايد اينگونه باشد، زيرا آلوده كردن، تخريب و
 .هاي آينده خواهد بود نسل ي حيات نسل حاضر و كننده

                                              
١. Common Spaces 

يدگاه تعهدات دولت هاي ثالث از د هاي بين المللي و عهدنامه ، رهايي، سعيد؛٢٥٣ ـ ٢٥٦همان، صص : نگاه كنيد. ٢
ي  ، ترجمهالملل حقوق بين ، شاو، ملكم؛٢٢، ص )١٣٧٨تهران، انتشارات بين المللي الهدي،  (اسالم، الملل و حقوق بين

 .٤٧٣، ص )١٣٧٢تهران، انتشارات اطالعات،  (،وقار، محمدحسين
 .٤٧٣ پيشين، ص ،شاو، ملكم. ٣
 .١٧٤ پيشين، ص ،مسائلي، محمود. ٤
 .٢٥٦ پيشين، ص ،ملك محمدي نوري، حميدرضا. ٥



 
 
 
 

 

 ►حقوق همبستگي زيست وحق بر محيط  ■٧٥ 

اي است از محيط زيست كه ميراث     منطقهملكم شاو معتقد است كه ماوراي جو،  
  ،ي ماه ندارد  كره البته اين امر فقط اختصاص به ماوراي جو و         ١مشترك بشريت است، 

  ،ي زمين نيز همين حكم را دارند     هواي كره آب و  ي جنوبگان و قاره بلكه بستر درياها و 
ي جنوبگان  قاره زيرا در تمامي معاهداتي كه در مورد بستر درياها، فضاي ماوراي جو و       

انباشت مواد    هاي اتمي و  آميز از آنها، منع آزمايش    ي صلح منعقد شده است بر استفاده    
ي بانيان اين اسناد     ي اوليه  خطرناك در اين مناطق تأكيد شده است، به طوري كه دغدغه       

تخريب محيط زيست اين مناطق بوده    جلوگيري از آلودگي و  حفظ محيط زيست و 
 . است
 یميراث مشترك بشريت پيوند  يك از عناصر محيط زيست و هربراينانب

هاي   به طوري كه مفهوم ميراث مشترك بشريت در كنوانسيون،ناگسستني با هم دارند
  ٢ .ي محيط زيست تكرار شده است متعددي در زمينه

                                              
 .٤٧٣ پيشين، ص ،شاو، ملكم. ١
ي  مجله ،ي امير ارجمند، اردشير ، ترجمه»خطرات ها و فرصت: جهاني شدن حقوق «،دلماس مارتي، مي ري. ٢

 .١٢٤، ص )١٣٧٨(، ٢٤ي   شمارهحقوقي،



 :فصل پنجم
 ي حق بر محيط زيست عوامل تهديد كننده

 
 يستزي حق بر محيط   مبحث به تبيين عوامل تهديد كنندهچهاردر اين فصل در 

آلودگي آب در مبحث دوم فضا،  آلودگي هوا و در مبحث اول. خواهيم پرداخت
 در مبحث  حيوانات و نابودي درختان، گياهان و  در مبحث سوم  خاك،  و

 بررسي ,ي حق بر محيط زيست هستند ات مسلحانه كه تهديد كنندهمخاصم چهارم
 .خواهد شد 

 فضا آلودگي هوا و
 آلودگي هوا

مهِم حيات انسان،  جاي هيچ گونه ترديدي نيست كه يكي از عوامل اساسي و
بدون آن زندگي غير  باشد، و اي هوا مي به طور كلّي هر موجود زنده نبات و حيوان و

 معلوم شده است ،اند ي تحقيقاتي كه دانشمندان به عمل آورده هدر نتيج. ممكن است
پنج روز بدون آب زنده بماند، در  تواند مدت پنج هفته بدون غذا و كه يك نفر مي

از طرف . حالي كه قادر نيست حتي پنج دقيقه بدون هوا به زندگي خود ادامه دهد 
تر آب نيازمند است، در دو لي ديگر هر شخص تقريباً به يك كيلوگرم مواد غذايي و 

  ١ .روز به پانزده كيلوگرم هوا احتياج دارد صورتي كه در هر شبانه
، ٢٩/٤/١٣٥٤ي جلوگيري از آلودگي هوا مصوب  نامه ي يك آيين طبق بند دو، ماده

آلودگي هوا عبارت است از وجود يك يا چند آلوده كننده در هواي آزاد به مقدار  «
يا ساير موجودات زنده   طوري كه مضر به حال انسان ومدتي كه كيفيت آن را به  و
 همچنين طبق بند يك همين ماده،  ٢ .»ابنيه باشد، تغيير دهد يا آثار و يا گياهان و و

يا مجموعه  جامد و هر نوع ماده ي گازي، بخار، مايع و«از :آلوده كننده عبارت است
يا به آلودگي آن  هوا شده وباعث آلودگي  تركيبي از آنها كه در هواي آزاد پخش و و

به   و ٣»...يا توليد بوهاي نامطبوع كند، از قبيل دود، دوده، ذرات معلّق و بيفزايد و
شامل هواي  و هواي آزاد عبارت است از جو طبيعي زمين،«موجب بند سوم اين ماده 

به عبارت ديگر، فقط هواي خارج از اين  و. »باشد داخل يك محيط سرپوشيده نمي

                                              
، پيش گفتار )١٣٥٦نشر كتاب،  تهران، بنگاه ترجمه و (،ه، سياوشي آگا ، ترجمهآلودگي هواياتان، . لوئي، جي. ١

اي  ه بهداشت براي حوزهديگران،  محمدعلي و،نيلفروشان: ي اهميت هوا، همچنين نگاه كنيد درباره; ٩مترجم، ص 
 .١٦٤، ص )١٣٦٣تهران، معاونت امور بهداشتي وزارت بهداري، (علميه، 
ي تعريف آلودگي  درباره; ٧٤، ص )پيشين(، حقوق محيط زيست در ايران ،فيزاده انصاري، مصط تقي: به نقل از. ٢

در حقوق محيط ، »خاك جو، آب شيرين و: الملل محيط زيست حقوق بين «،گوند لينگ، لوتار: هوا همچنين نگاه كنيد
 .٢٦، ص ٢، ج )١٣٨١تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  (،ي حبيبي، محمدحسن  ترجمهزيست،
 .٧٤ پيشين، ص ،زاده انصاري، مصطفي تقي:  ازبه نقل. ٣
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يا ميزان قابل قبول آلودگي هوا  البته حد استاندارد و. شود ها آزاد تلقي مي ه محيطگون
  ١ .در هر محيطي متفاوت است

توان آلودگي هوا را به صورت حضور مواد سمي، آزار دهنده  به بياني ديگر مي
ان هزار. آدميان در جو بيان كرد   يا صدمه زننده به اموال، حياِت گياهان، حيوانات و   و

نام گرفته » آالينده« اين مواد .كنند نوع ماده به ايجاد چنين اختالالتي در جو كمك مي 
هاي هوا  ترين آالينده مهم. شوند يا گاز ديده مي  به صورت جامد، قطرات ريز مايع و و

. ذرات معلق ها، اكسيدهاي گوگرد، سرب و منواكسيد كربن، هيدرو كربن: عبارتند از
  ٢ . ديگري نيز به مقدار كمتري در هوا وجود دارندهاي البته آالينده

 منابع را به عنوان بخش مهمي از     اين .منابع گوناگوني براي آلودگي هوا وجود دارد  
نقل   دود ناشي از سوخت وسايل حمل و       :توان برشمرد  ي هوا مي منابع آلوده كننده 

كارخانجات صنعتي  ها و دريايي، دود ناشي از سوخت كارگاه   زميني، ريلي، هوايي و
ها،   مغازه دود ناشي از سوزاندن آنها، دود ناشي از سوخت منازل و           ها و توليدي، زباله و

   ٣.... ها و آتش سوزي
توان مجسم نمود كه با اين پانزده  با توجه به مراتب فوق، اكنون به خوبي مي

ه تنفس چهار متر مكعب هوا كه انسان روزان يا به عبارت ديگر بيست و كيلوگرم و
بيني ممكن  موجودات ذره غبار و   چه مقدار مواد خارجي، ذرات دود، گرد و،كند مي

 سال ٣٠اي كه انجام گرفته است در  طبق محاسبه ٤ .است از راه ريه وارد بدن ما شود
مراعات قوانيني كه براي جلوگيري از آلودگي  آينده حتي با وجود پيشرفت هاي فني و

تكنيك، آلودگي هوا سه برابر   بهبود سوخت و ز اصالح وني شود و هوا تنظيم مي
در خيلي از . باشد مراكز صنعتي بيشتر مي اين ازدياد آلودگي در شهرها و شود و مي

در بعضي  ها ظاهر گرديده است و  تأثيرات شديد و روزافزون ايجاد اين آلودگي،نقاط
  ٥ .فجايعي نيز به بار آورده است حاالت خطرات و

كه قابل ذكر است اين است كه آلودگي هوايي ايجاد شده در يك كشور اي  نكته
تواند كشورهاي همجوار را نيز   بلكه اين آلودگي مي،منحصر به آن كشور نخواهد بود
 ٦ »ي تريل اسملتر قضيه«توان در   را ميألهي بارز اين مس تحت تأثير قرار دهد كه نمونه
ز كارخانه ذوب فلزات در كانادا به آمريكا ي خارج شده ا مشاهده كرد كه هواي آلوده

                                              
 فحه پيشين، ص،جنيدي، محمدجواد:  بهي تعريف شوراي اروپا از آلودگي هوا نگاه كنيد همان؛ براي مالحظه. ١
١٤٥. 
 .٢٦، ص ١ پيشين، ج ،بنان، غالمعلي: ؛ همچنين نگاه كنيد٦٤ ـ ٦٥كميسيون ملي يونسكو، پيشين، صص . ٢
 .١٦٨ديگران، پيشين، ص   محمد علي و،نيلفروشان: ؛ همچنين نگاه كنيد٩پيشين، ص  قوام، ،ميرعظيم. ٣
 .٩، ص )پيش گفتار مترجم(ياتان، پيشين، . جي. لوئي. ٤
 .٩ پيشين، ص ،قوام، ميرعظيم: به نقل از. ٥

٦. Trail Smelter Case 
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لذا در جهت جلوگيري از  ١ .باعث بروز خساراتي در اين كشور گرديد و وارد شد
كنوانسيون راجع به آثار برون مرزي دوربرد  «١٩٧٩هاي مرزگذر در سال  آلودگي

  ٣ . الزم االجرا گرديد١٩٨٣در سال   به تصويب رسيد و ٢ »آلودگي هوا
  كه به طور مستقيم و     عالوه بر اين ،شود اي كه هم اكنون ايجاد مي   ندهمواد آالي

كند، به طور غير      ديگر موجودات را تهديد مي حيات انسان ها و    واسطه سالمت و    بي
ي آن تضييع       كه در نهايت ثمره ،با واسطه نيز خطراتي را براي انسان در پي دارد       مستقيم و  

 .   زيست سالم است   حقوق انسان ها در برخورداري از محيط    
امروزه در اثر       . هشدار دهنده است         آثار آلودگي هوا بر انسان بسيار خطرناك و              

ي زيادي       عده .  شود حتي شادي در مردم كمتر ديده مي               تندرستي و        آلودگي هوا، نشاط و        
اساساً از زندگي           برند و     از دردهاي مختلف رنج مي         فرسوده هستند و         از مردم خسته و      

ها مربوط به        ن تمام اين پديده      امتخصص    ي پزشكان و      طبق عقيده    .  ارند چندان دلخوشي ند       
سردرد     عصبانيت و       اضطراب، افسردگي و           حتي هيجان و        آلودگي منابع حياتي است و             

 ذرات      كنيم مملو از گازهاي سمي و              مربوط به آن است، زيرا هوايي كه ما تنفس مي               
  ٤٥٠ غبار و     تن گرد و   ٢٠٠بيش از     در ايران، در هر سال        ٤  .خاك است     گرد و   شيميايي و     

هاي معدني وارد هواي شهرهاي                فرآورده   ي سوخت بنزين و        هزار تن سرب در نتيجه         
هاي فراواني در كليه،            بيماري    ها و   سرب موجود در هوا باعث نارسايي         .  شود كشور مي   

ن   ي قربانيا     درباره   ٥  .شود كه براي سالمت انسان بسيار خطرناك است                  مي...  كبد، ريه و     
توان حدس زد كه آلودگي هوا، عامل               ولي مي   ،آلودگي هوا آمار دقيقي در دست نيست            

 . باشد   مغزي مي    هاي قلبي و       مرگ انبوهي از قربانيان سكته            
ي زمين  گرم شدن كره . است ٦ »ي زمين گرم شدن كره«يكي از آثار آلودگي هوا، 

ي زمين داشته باشد،   هواي كره تواند اثرات جدي بر آب و  مي،حتي به مقدار اندك
زير آب  در نتيجه باال آمدن سطح آب درياها و ها و يخچال هاي يخي و ذوب شدن كوه

. ي زمين است هاي دايمي از عوارِض گرم شدن كره سيالب رفتن مناطق ساحلي و
خواهند شد كه همين رو تري رو به  خشك تر و عالوه بر آن نواحي گرم با شرايط گرم

  ٧ .فتن محصوالت كشاورزي خواهد شدامر باعث از بين ر

                                              
٤٠ پيشين، ص ،؛ گوندلينگ، لوتار٥١؛ دانشگاه هاروارد، پيشين، ص ٣٧٨ پيشين، ص ،لو، آلن  و،رابين چرچيل،. ١

 :ي متن اين كنوانسيون نگاه كنيد براي مالحظه. ٢ .
Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, Basic Document..., (Op. Cit), PP. ٢٨٥ - ٢٧٧. 

 .٤٤ پيشين، ص ،گوندلينگ، لوتار. ٣
 .١٩ ـ ٢٠، صص  ١ پيشين، ج ،بنان، غالمعلي. ٤
 پيشين، ص ،نوري، جعفر: ي اثرات سرب بر انسان نگاه كنيد درباره. ١٢، ص پيشين م، ميرعظيم،قوا: به نقل از. ٥
٢٨٧. 

٦. Global Warming 
 .١١ پيشين، ص ،نژاد، ناصر محرم: ؛ همچنين نگاه كنيد٢٢٧ پيشين، ص ،نوري، جعفر. ٧



 
 
 
 

 

 ►ي حق بر محيط زيست عوامل تهديد كننده ■٧٩ 

است كه بر اثر تركيب         ١  »هاي اسيدي   باران  «، از عوارض آلودگي هوا       ديگر   يكي  
هاي فسيلي با بخار آب موجود در جو به                ذرات معلّق در هوا ناشي از سوخت                فلزات و   

اين ذرات معلق كه          .   گردد   به زمين برمي   سپس به صورت مايع درآمده و             آيد و    وجود مي   
   ٢. بخار هستند اثرات تخريبي زيادي بر محيط زيست دارند               به صورت مايع و      

ي  كه زمين را در مقابل تشعشعات مسموم كننده ي ازن اليهآلودگي هوا به 
كاهش ضخامت يا از بين رفتن  . است رسانده  آسيب جدي،كند خورشيد محافظت مي

  ٣ .سازد مي رو ي ازن، بشر را با خطر جدي روبه اليه
ي پرتوهاي ماوراء بنفش را كه به طور مداوم  زن موجود در جو، عمل تصفيهاُ

 تا چند سال قبل مقدار اُزن موجود در جو .دهد كنند، انجام مي زمين را بمباران مي
هاي مخرب انسان اين تعادل را بر  زمين به صورتي متعادل وجود داشت، اما فعاليت

راض پوستي، آب مرواريد، از كار افتادن نظام ايجاد سرطان پوست، ام   ٤ .هم زده است
  ٥ .است ي ازن نابودي محصوالت، از آثار نامطلوب تخريب اليه مصونيت بدن و

كه در    )CFCs   ( ها      فلوئور كربن       مواد شيميايي رها شده بر سطح زمين به ويژه كلرو                        
 از    ،وند  ر  در بسياري از صنايع به كار مي                ها مصرف دارند و         آئروسل   ها و   سرد كننده    

   ٦  .شوند  ي ازن محسوب مي       ها به اليه     ترين آسيب رساننده          مهم
 آلودگي فضا

 در اسناد بين المللي مثل .فضا تا كنون نامشخص مانده است مرز ميان هوا و
 فضا در ١٩٦٧ي  معاهده ي هوانوردي بين المللي  و  شيكاگو  درباره١٩٤٤كنوانسيون 

 .شود، مطلبي عنوان نشده است فضا شروع مي ه ومورد ارتفاع دقيقي كه هوا خاتمه يافت 
فضا،  اما با اين حال برخي از صاحبنظران بر اين عقيده هستند كه مرز ميان هوا و ٧

 ٢٠چنين ارتفاعي بيش از  جا صعود كند و تواند تا آن ارتفاعي است كه هواپيما مي
ي مالك دقيقي  ه اما از ارائ، اين نظريه تا حدودي ارزشمند است٨.مايل نخواهد بود

اي وجود دارند  ماند، زيرا امروزه وسايل پرنده فضا درمي براي ترسيم مرز ميان هوا و

                                              
١. Acid Rains 

 .٤١٥ ـ ٤١٦ پيشين، صص ،؛ نوري، جعفر٢٩ ـ ٣٠همان، صص . ٢
 .٣٨٢ پيشين، ص ،امير ارجمند، اردشير: نگاه كنيد. ٣
 .٦١كميسيون ملي يونسكو، پيشين، ص . ٤
 .٣١ پيشين، ص ،؛ گوندلينگ، لوتار٢٩دانشگاه هاروارد، پيشين، ص . ٥
، جلد ي محيط زيست فصلنامه ،چي، مهدي ي فتوره ، ترجمه»وضعيت محيط زيست جهان«ي يونپ،  مجله. ٦

 .٤٦، ص )١٣٧١(، ٢ي  چهارم، شماره
؛ ٥، ص )١٣٧٨تهران، انتشارات سازمان عقيدتي سياسي ارتش،(، الملل فضا حقوق بين، نواده توپچي، حسين. ٧

 .٢٦٥ پيشين، ص،مقتدر، هوشنگ: همچنين نگاه كنيد
 .٦ پيشين، ص  ،نواده توپچي، حسين: به نقل از. ٨
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توانند تا ارتفاع  مي هم مشخصات فضاپيما را، و كه هم مشخصات هواپيما را دارند و
   ١ .گيري كنند  مايلي اوج٤٧

ر جا كه هوا تا ه فضا، اتمسفر است و برخي ديگر معتقدند كه مرز ميان هوا و
  ٢ .شود يافت شود آن محدوده جزء هوا محسوب مي

توان نتيجه گرفت كه هنوز به صورت دقيق مرز ميان هوا   از آن چه گفته شد مي
ي راجع به اصول  معاهده«توان گفت كه  فضا تبيين نشده است، اما با اين حال مي و

ديگر  راء جو از جمله ماه واستفاده از ماو ها به منظور اكتشاف و ناظر بر فعاليت دولت
 به نظام حقوقي همين منطقه اشاره  ٣ »ي فضا معاهده«مشهور به ، ١٩٦٧» اجرام سماوي

اي است از محيط زيست بشر كه ميراث مشترك محسوب شده  دارد كه آن منطقه
توان آن را به  نمي ي كشورها بايد آزاد باشد و به نفع همه ،ي عمل بشريت بوده حوزه و

  ٤ .درآوردمالكيت 
به خطر افتادن سالمت  ي محيط زيست فضا وأله هاي جهاني، مس يكي از دغدغه

هاي فضايي آغاز شد، تقريباً  از زماني كه فعاليت. هاي فضايي است  فعاليتدر اثرآن 
ها بر محيط زيست احساس  تعداد اندكي از مردم در مورد تأثير عمومي اين فعاليت

ي  از يك منظر همه .ن نگراني افزايش يافته استنگراني كردند، اما اكنون اي
ي آنها آثار نامطلوب ايجاد  گذارد كه همه هاي فضايي بر محيط زيست تأثير مي فعاليت
 .رسانند هايي نيز به محيط زيست آسيب مي كنند، اما فعاليت نمي

تخمين   شيء قابل رديابي ساخِت بشر در فضا وجود دارد و ٧٠٠٠امروزه بيش از 
 برابر همين تعداد اشياء غير قابل رديابي وجود داشته باشد كه تعداد  ٢ده كه زده ش

هاي از كار افتاده، موتورهاي   زيادي از آنها را وسايل فضايي غير فعال مثل ماهواره  
عالوه بر خطرهاي ايجاد شده ناشي از ازدحام اين   . دهد ها تشكيل مي سوخته يا زباله

ي  انتشار پيوسته  انفجارهاي اتمي در فضا و اي و  هستهاشياء، استفاده از منابع نيروي 
  ٥ .راديو اكتيويته باعث نگراني است

هايي كه از  از سوي ديگر، انتقال نيروي خورشيدي به زمين از طريق ماهواره
ي  كنند خطرهاي خاصي را دربردارد كه دامنه  استفاده ميليزرپرتوهاي مايكروويو يا 
هاي  ي فضا، آلودگي ناشي از فعاليت نگراني ديگر درباره. ستآن كامالً ارزيابي نشده ا

انباشت مواد  شيميايي و  هاي اتمي و فضايي است كه به صورت انجام آزمايش
هايي كه  اين مطالب داللت بر اين دارند كه يكي از حوزه ٦ .گيرد خطرناك صورت مي

                                              
 .همان. ١
 .همان. ٢

٣. Treaty of Space 
 .٣١٣ ـ ٣١٤، صص )پيشين(، ١، ج اصول روابط دول الملل عمومي و حقوق بين ،نمدني، سيد جالل الدي. ٤
 .١٤٤ ـ ١٤٥ پيشين، صص ،توپچي، حسين نواده. ٥
 .١٤٥همان، ص . ٦
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هاي فضايي   حق بر محيط زيست تهديد شود، فعاليت،ي آن ممكن است از ناحيه
هاي فضايي را زير نظر گرفت تا جايي كه  ي فعاليت است، لذا بايد با چشمي بينا، همه

 .خطر براي محيط زيست داشته باشد، صورت نگيرد هيچ فعاليتي كه احتمال زيان و
 خاك آلودگي آب و
 آلودگي آب

. وشانده استپ )ي آب كره(ي زمين را محيطي آبي به نام هيدروسفر  كره
 محل ظهور ،آب. ي منابع آبي ديگر است همه ها، درياها و فر شامل اقيانوسهيدروس

به  ي بر روي زمين است و هاي زنده خون حياتي تمام ارگانيسم گيري زيست و شكل و
به ويژه آب شيرين ممكن نخواهد  ي حيات، بدون آب و طور كلّي مكانيسم پيچيده

 .بود
 جان خود را از دست ،ت ناصحيح آب هزار نفر در اثر مديري٢٥هر روز بيش از 

برند،   جمعيت جهان از فقدان آب بهداشتي رنج ميدو سوم تقريباً .دهند مي
 سال را از پاي ٥ ميليون كودك كمتر از ٥/٤هاي اسهالي هر ساله حدود  بيماري
٢ .ي ما قابل استفاده است   هاي سياره  با اين حال، فقط قسمت اندكي از آب،آورد درمي

آب  دهد و درياها تشكيل مي ها و هاي شوِر اقيانوس ي زمين را آب هاي كره آب% ٩٧/
  ١ .قابل شرب بسيار كم است شيرين و

ي   اما با اين حال، مشكل اصلي اين جاست كه از همين منابع آب نيز استفاده
كمبود منابع آب،  با توجه به افزايش سريع جمعيت و گيرد و درست صورت نمي

 ٢.اند  ساختن منابع آب، حيات خويش را به صورت جدي تهديد كردهانسان ها با آلوده
مسموم كننده به منابع آبي، آلودگي آب  ورود مواد زايد صنعتي، كشاورزي، شيميايي و 

كه  شوند، عالوه بر اين هايي كه به علل مختلف آلوده مي آب. را باعث شده است
گياهان را  اندازند، حيوانات و محيط زيست انسان ها را به خطر مي بهداشت، سالمت و
  ٣ .سازد مخاطرات زيستي مواجه مي نيز با مشكالت و

، آلودگي آب را آميختن مواد »بهسازي محيط زيست قانون حفاظت و «٩ي   ماده
. آور باشد، بيان كرده است گياهان زيان خارجي به آب به ميزاني كه براي موجودات و

: دارد مقرر مي» ي جلوگيري از آلودگي آب نامه ينآي«ي يك   ماده٢در همين باره، بند
ي حرارت  يا تغيير درجه يا معلق و آلودگي آب عبارت است از تغيير مواد محلول و«

                                              
 .همان. ١
 .١٠، ص )١٣٨٠(، ٣ي  ، شمارهي محيط زيست فصلنامه، »جمعيت، محيط زيست، آينده «،صدوق، محمدباقر. ٢
ي  فصلنامه، »ها بيماري آب و «،ملك چشم سياه، زهرا  و، سيد مرتضي،؛ اعتضاد٧٥ ص  پيشين،،گوندلينگ، لوتار. ٣

 .٧٣، ص )١٣٧٥(، ٣ي  ، جلد هشتم، شمارهمحيط زيست
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بيولوژيكي آب در حدي كه آن را براي مصرفي   ديگر خواص فيزيكي، شيميايي و   و
  ١ .»كه براي آن مقرر است، مضر يا غير مفيد سازد

 آلودگي درياها
 .ودگی آب انواعی دارد که يکی از مهمترين آنها، آلودگی دريايی است آل

كه در ليبريا ثبت شده بود در  » توري كانيون«كش   تانكر نفت١٩٧٦در مارس سال 
 هزار تن نفت خام به آب ١٠٠ دو نيمه شد و  به ِگل نشست و ٢ »لندزاند«چند مايلي 
تر از  كه بزرگ» آموكو كاديز«به نام يازده سال بعد از آن، تانكر ديگري  . دريا ريخت

تحت پرچم ليبريا بود، به دنبال خراب شدن سيستم هدايت آن با  توري كانيون و
البته آلودگي .  هزار تن نفت خام به دريا ريخت٢١٠ سواحل بريتانيا برخورد كرد و

 بلكه عوامل ديگري هم ،گيرد كش صورت نمي هاي نفت  ي كشتي دريايي فقط از ناحيه  
 انفجاري در يك چاه نفتي در درياي شمال رخ   ١٩٧٧ در آوريل سال .الت دارنددخ

تري  ي گسترده  انفجار مشابهي با دامنه. ميليون متر مكعب گاز بيرون ريخت٧/١ داد و
 ماه طول كشيد و در ٩ي مكزيك رخ داد كه مهار چاه  در يك چاه نفتي در فالت قاره

 ٢عالوه بر اين، همه ساله حدود   ٣ . رفت هزار تن نفت هدر٤٠٠اين مدت بيش از 
 عمداً  ٤»آب موازنه«ي  تخليه ميليون تن نفت در رابطه با عمليات شستشوي مخازن و

  ٥.شود به دريا ريخته مي
بايد گفت كه اين تنها نفت نيست كه منشأ خطر جدي براي آلودگي دريايي است،  

پاي غربي، مقادير زيادي از مواد برخي دول ارو هاست كه انگلستان و بلكه اكنون سال
گذارند  اي مي هاي ويژه اي خود را در داخل محفظه هاي هسته زايد راديو اكتيو نيروگاه

ها تا زماني كه محتويات آنها حالت   كه محفظه ريزند، اما اين   به اقيانوس اطلس مي و
  ٦ .راديواكتيو دارند، دوام خواهند آورد يا نه، معلوم نيست

راني، ريختن مواد زايد به   كشتي: عمده براي آلودگي درياها عبارتند ازچهار منبع 
  ٧. هاي مستقر در خشكي كه به دريا ارتباط دارد     فعاليت هاي بستر درياها و دريا، فعاليت

 
 

 درياي خزر فارس و بررسي موردي آلودگي دريايي خليج

                                              
 .٧١ پيشين، ص ،زاده انصاري، مصطفي تقي: به نقل از. ١

٢. Lands End 
 .٣٧١ ـ ٣٧٢ پيشين، صص  ،لو، آلن  و، رابين،چرچيل. ٣
تعادل، مخازنشان را با آب  ي خود براي حفظ توازن و ي محموله ها پس از تخليه ت كه كشتيآب موازنه، آبي اس. ٤

 ،جمشيد ممتاز،: به نقل از. كنند قبل از رسيدن به بندر مقصد جهت بارگيري مجدد، آن را تخليه مي دريا پر كرده و
بنان، : ت بيشتر در اين باره نگاه كنيد؛ جهت اطالعا٢١٩، ص )١٣٧٦تهران، نشر دادگستر، (، الملل حقوق بين ايران و
 .٦٣٩، ص ٢ پيشين، ج ،غالمعلي

 . پيشين،ممتاز، جمشيد. ٥
 .١٧٢ پيشين، ص  ،لو، آلن  و،چرچيل، رابين. ٦
 .٣٧٣ همان ص. ٧
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 فارس  خليج)الف
هاي    ، ارتباط محدود با آب         فارس به علت عمق كم، شوري آب، گرمي هوا                    خليج

اي را     برداري منابع انرژي عظيم آن، اكوسيستم ويژه               مسائل ناشي از بهره       آزاد جهان و     
پذير     شدت آسيب    به اين ويژگي سبب شده تا در برابر منابع آلوده كننده                      .   دهد تشكيل مي  

ي    هب گرم كارخانجات، تخلي      اهاي شهري به خليج فارس، ورود پس            ي زباله   تخليه . باشد
هاي    ي بستر دريا براي فعاليت         كن، استفاده از ماسه          هاي آب شيرين      ب شور دستگاه      اپس

كودهاي شيميايي، عمليات         صنعتي، استفاده از سموم دفع آفات نباتي و                  شهرسازي و    
هاي نفت، برخورد         استخراج نفت از بستر دريا، فوران احتمالي چاه                  اكتشاف و   

ي نظامي به       ي كشتي، حمله     آب موازنه     ي  غرق شدن آنها، تخليه      ها و    كش  نفت 
هاي پي در پي در        هاي نفت در اثر جنگ       سكّوهاي نفتي، انفجار چاه       ها و   كش  نفت 

  ١. منطقه، محيط زيست خليج فارس را به شدت دچار مخاطره نموده است                         
يز     درصد آن ن     ٥٠  درصد آلودگي خليج فارس ناشي از مواِد غير نفتي و                       ٥٠حدود   

ترين آلودگي نفتي در جريان اشغال كويت توسط عراق                       بزرگ   .  ناشي از مواد نفتي است        
 ميليون تن نفت          ٦ تا   ٤هاي نفت توسط عراق، روزانه               روي داد كه بر اثر آتش زدن چاه             

 برابر بيشتر از حد          ٤٧هاي خليج فارس          ميزان آلودگي    . يا وارد منطقه شد      سوخت و    
شود، آلودگي نفتي ناشي از اشغال كويت                   ي كه گفته مي    متوسط اعالم شده است، به طور              

  ٢  . سال ديگر برطرف نخواهد شد             ٢٠٠ تا   ١٩٩١توسط عراق در سال        
  درياي خزر)ب

 هر .برد  نيز از آلودگي رنج مي ٣ ي جهان ترين درياچه  درياي خزر به عنوان بزرگ
 در آلودگي ي عوامل مؤثر چند آلودگي درياي خزر مثل خليج فارس نيست، اما همه
ي  كميته«به طوري كه اخيراً . خليج فارس به جز جنگ، در اين درياچه هم وجود دارد

، روند آلودگي آب درياي خزر به ويژه »اكولوژي جمهوري آذربايجان محيط زيست و
 ،اين كميته در گزارشي اعالم كرد. در سواحل اين كشور را نگران كننده توصيف كرد

هاي نفتي جمهوري  اسكله ها و كش نفتي از طريق نفتساالنه هزاران تن مواد 
سوم «شهر   كارخانجات صنعتي بندر باكو و.شود آذربايجان به درياي خزر وارد مي

                                              
٢٤٢، ص )١٣٨٠انتشاراتي پازينه،  ي فرهنگي و تهران، مؤسسه(، الملل حقوق بين ايران و ،جعفري ولداني، اصغر. ١

ي   مجله،»درياي عمان ي محيط زيست دريايي خليج فارس و توسعه حمايت و «،ممتاز، جمشيد: ن نگاه كنيد؛ همچني
 .٨ ـ ٩، صص )١٣٦٨زمستان  پاييز و(، ١١ي   شمارهحقوقي،
حمايت از محيط زيست مطابق  «،ممتاز، جمشيد: ؛ همچنين نگاه كنيد٢٤٢ پيشين، ص ،جعفري ولداني، اصغر. ٢

، ترجمه در حقوق بشر در پرتو تحوالت بين المللي، »الهه با اشاره به جنگ دوم خليج فارس و وهاي ژن كنوانسيون
 .٢٠٦، ص )١٣٧٧تهران، نشر دادگستر،  (،تحقيق شريفي طراز كوهي، حسين و

 .١٨٥، ص )١٣٦٦تابستان  بهار و(، ٨ي   شماره حقوقي، يمجله، »رژيم حقوقي درياي مازندران «،آقايي، بهمن. ٣
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 ميليون متر ٢٣٠ي ميالدي افزون بر  جمهوري آذربايجان طي سال گذشته» گايت
  ١ .اند مواد سمي به درياي خزر سرازير كرده مكعب فاضالب و
 ها خانهآلودگي رود

ها    زند، آلودگي رودخانه       يكي از اموري كه آلودگي آن به محيط زيست ضربه مي                   
ي   أله   ها ساخته شده است، مس          كه شهرهاي بسياري اطراف رودخانه                با توجه به اين     .  است 

 . ر توجه شده است      ت  كم  أله  اما متأسفانه به اين مس         ،ها جدي است       آلودگي رودخانه    
ها تخليه    رخانجات متعددي در رودخانهب كااپس فاضالب شهرها وامروزه 

ها، تبعات زيست  شود كه با توجه به مجاورت محل زندگي مردم با رودخانه مي
 . محيطي فراواني را در پي دارد

ها، انتقال آلودگي از طريق  يكي از مسائل مهم در مورد آلودگي رودخانه
است كه امروزه به آن يا به مناطق دريايي    ها از يك كشور به كشور ديگر و رودخانه

 .هاي زيادي را ايجاد كرده است شود كه نگراني آلودگي فرامرزي دور برد گفته مي
 آلودگي خاك
ي حيات گياهان  ي زمين است كه ادامه ترين قسمت پوسته خاك سطحي

ي برخي وسايل موردنياز   از اركان توليد مواد اوليه سازد و  حيوانات را ممكن مي و
ي موجودات را  اي كه آلودگي آن، حيات همه  به گونه،شود ب ميزندگي انسان محسو

  ٢ .به خطر خواهد انداخت
بهسازي محيط زيست، در تعريف جامعي كه از   قانون حفاظت و٩ي  در ماده

منظور از ... «:  انواع آلودگي شده است، به آلودگي خاك نيز اين گونه اشاره شده است 
از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا آلوده ساختن محيط زيست عبارت است 

يا بيولوژيكي آن را به طوري كه  هوا يا خاك به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي و  
ابنيه باشد، تغيير  يا آثار و آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان و زيان
  ٣.»دهد

توان به وجود   ميعوامل مختلفي دارد كه از آن جمله آلودگي خاك علل و
پذير، استفاده از سموم دفع آفات نباتي    يا كم تجزيه ناپذير و تجزيه هاي سخت و زباله

هاي اسيدي كه   باران ٤ ماند،  سال در محيط باقي مي١٥ت كه آثار آن تا . د.به ويژه د
  ٥ .بارد، اشاره كرد در برخي از مناطق به علت افزايش آلودگي بيش از حد هوا مي

                                              
 .٢١پيشين، ص  قوام، مير عظيم،: ه نقل ازب. ١
 .٧٧ پيشين، ص ،زاده انصاري، مصطفي تقي. ٢
 .٧٩همان، ص . ٣
اثرات سوء  چگونگي مصرف سم و «،مسگران كريمي، باقر: ؛ همچنين نگاه كنيد٣٧٤ پيشين، ص ،نوري، جعفر. ٤

 .٧٠ص ، )١٣٧٣(، ٣ي  ، جلد ششم، شماره محيط زيست يفصلنامه، »آن در محيط زيست
 .٧٧ پيشين، ص ،زاده انصاري، مصطفي تقي. ٥
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هاي زراعتي تبديل به  وه بر اين امور، ساالنه ميزان زيادي از سطح زمينعال
هاي  از طرف ديگر، بر اثر تجمع زباله شود و ديگر تأسيسات شهري مي ساختمان و

 درصد آلودگي خاك سير ،ها فضوالت كارخانه شهري، ريختن فاضالب شهري و
هاي شيميايي  ي ناشي از سالحها توان آلودگي بر اين موارد مي ١.كند صعودي را طي مي

نيز  آب و اين در حالي است كه خاك به عنوان منبع غذا و. اي را اضافه كرد هسته و
محل  مأمن و هاي موجودات زنده و مكان طبيعي براي زيست بسياري از جمعيت

خسارات وارده  آلودگي و باشد و ي هر غذايي مي زندگي بسياري از توليدكنندگان اوليه
ي موجودات به ويژه انسان ها را در ابعاد گوناگوني تحت  تواند زندگي همه بر آن مي

  ٢ .تأثير قرار دهد
 حيوانات نابودي درختان، گياهان و

 گياهان نابودي درختان و
سالمت محيط زيست حائز اهميت  درختان در بهداشت و ترديد گياهان و بي

 در جذب پرتوهاي خورشيدي توان به اهميت آنها فراواني هستند كه از آن جمله مي
درختان با   گياهان و . جذب گازكربنيك هوا اشاره كرد همچنين در توليد اكسيژن و و

با آزاد كردن اكسيژن هوا،  جذب گازكربنيك هوا، باعث كاهش اين گاز خطرناك و
 . شوند موجب افزايش اين گاز حياتي در محيط مي

جاري  زيانبار و  اي شديد واز سوي ديگر، درختان در جلوگيري از وزش باده 
با كاستن از دماي محيط  ها سهم بسزايي دارند و گسترش بيابان شدن سيالب و

در نتيجه هر جا كه رطوبت  شوند، و هوا مي افزايش رطوبت هوا، باعث تعديل آب و و
  ٣ .بيشتري باشد، باران بيشتري هم خواهد باريد

محيط  ع طبيعي تجديد شونده ومراتع نيز به عنوان يكي از اركان اساسي مناب
فراهم نمودن  ي آب در طبيعت و زيست، نقش مهمي در حفظ خاك، تنظيم چرخه

ي موردنياز  بقاي حيات وحش، تأمين بخش قابل توجهي از علوفه  شرايط زيست و
ي امكان زيست  ادامه تأمين معيشت و حفظ تعادل محيط زندگي و احشام اهلي و
  ٤.انسان ها را دارد

مرتع را بشناسيم بايد دو دسته  نابودي جنگل و خواهيم عوامل تخريب واگر ب
 .عوامل تخريب انساني عوامل تخريب طبيعي و: عوامل را بررسي كنيم

                                              
 .٢٣ پيشين، ص ،قوام، ميرعظيم. ١
 ،پور، محمود ي شارع  ترجمهمحيط زيست، ي فرهنگي و توسعه ،ژرژ تومه،: ؛ همچنين نگاه كنيد٢٤همان، ص . ٢

 .١٠٢، ص )١٣٨٠تهران، انتشارات باز، (
: ؛ همچنين نگاه كنيد٢٩ پيشين، ص ،قوام، مير عظيم؛ ٦٦ ـ ٦٧ پيشين، صص ،زاده انصاري، مصطفي تقي. ٣

 .٣٨، ص )١٣٦٩تهران، سازمان حفاظت محيط زيست،  (محيط زيست، درختان و ،هنريك مجنونيان،
 .٣٠ پيشين، ص ،قوام، مير عظيم. ٤



 
 
 
 

 

  ٨٦ ■ حق بر محيط زيست ◄

مراتع عواملي هستند كه دست بشر هيچ دخالتي                     ها و   عوامل تخريب طبيعي جنگل          
ن، صاعقه،    گياهي، سيل، طوفا      امراض نباتي و       مثل آفات و      ،در ايجاد آنها ندارد       

تواند    تنها كاري كه مي    انسان در برابر اين عوامل تا حد زيادي ناتوان است و                 .  آتشفشان 
    ١  .انجام دهد اين است كه تا حد امكان سعي كند از آثار مخرب آن بكاهد                        

 انساني آن عواملي هستند كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به           تخريب عوامل 
گياه،  سوزانيدن درخت و  كن كردن و   مانند بريدن، ريشهشود، ي بشر ايجاد مي وسيله

بيش از حد از جنگل       رويه و   مرتع، برداشت بي ي دام در جنگل و      چرانيدن بيش از اندازه   
رويه از سموم دفع آفات نباتي، آلودگي ناشي از سوزاندن         ي بي  استفاده   ٢ مرتع، و

  شود،  مراتع مي ن درختان و   خاك كه باعث از بين رفت    هاي فسيلي، آلودگي آب و   سوخت

از جمله عواملي هستند كه   كه همگي  استفاده از محيط زيست به عنوان ابزار جنگي      ٣
   ٤  ...درختان روي آورده است   نابودي گياهان و بشر با آن به تخريب و
 نابودي حيوانات
هاي جانوري نيز از آهنگ نابودي  مراتع، گونه ها و نابودي جنگل در كنار انهدام و

ن بخش محيط زيست سازمان ملل، اي متخصص به گفته. اند ماندهانقراض در امان ن و
نابودي  ي زمين در حال انقراض و گياه در كره  نوع جانور و٥٠روزانه نسل بيش از 

ترين  ي صنعتي، مهم  بخش، توسعه اينطبق تحقيقات به عمل آمده از سوي. است
  ٥ .اخته شده استعامل نابودي نسل موجودات زنده در زمين شن

هاي  ي حيات گونه مرتع عرصه را بر ادامه انهدام جنگل و از يك طرف تخريب و
ي زندگي  توسعه رويه و از طرف ديگر، شكارهاي بي  ونموده استجانوري تنگ 

 عالوه .هاي نادر جانوري را در معرض نابودي قرار داده است  شهري، گونه صنعتي و
ها،  آلودگي مرداب ها و  ودگي دريايي، آلودگي رودخانهها مثل آل بر اين، آلودگي آب

 .نابودي حيوانات را در پي دارد
 ، همچونهاي مختلف زمين از گونهگونه  ٤١ ،بر اساس برآورد كارشناسان

 سال آينده ٣٠ در  و نابوديرا خطر انقراض... ها و داران، قارچ حشرات، گياهان، مهره
  ٦ .كند تهديد مي

 
 
 

 نهمخاصمات مسلحا

                                              
 .٥٣ پيشين، ص ،زاده انصاري، مصطفي تقي. ١
 .٥٤همان، ص . ٢
 .١٧٩ پيشين، ص ،، محمدجواد؛ جنيدي٢١ ـ ٢٣پيشين، صص ، براون، لستر. ٣
 .٢٠٥ ـ ٢٠٦ ممتاز، پيشين، صص ،جمشيد. ٤
 .٣١ پيشين، ص ،قوام، مير عظيم. ٥
 .٢١ پيشين، ص ،ي يونپ،مجله. ٦



 
 
 
 

 

 ►ي حق بر محيط زيست عوامل تهديد كننده ■٨٧ 

به طور كلي دو تأثير  جنگ هميشه به محيط زيست خسارت وارد كرده است و
 :عمده بر محيط زيست دارد

 خسارات .يا اتفاقي  خسارات وارده در طول جنگ كه يا عمدي است و، اول
از بين بردن  تواند به منظور جلوگيري از پناه گرفتن دشمن، انهدام و  عمدي مي

مانند آن  وحشت در جمعيت  غير نظامي  دشمن ومحصوالت غذايي به قصد ايجاد 
آن  گذارد و دوم، نوع ديگري از خسارت كه آثار منفي بر طبيعت باقي مي وارد آيد، و

تعمدي از رهگذر تغييرات مصنوعي در محيط زيست به عنوان  ي آگاهانه و استفاده
  ١ .ابزار جنگيدن است

ي طرفين مناقشه در جهت ايراد  ههاي اخير، از تكنولوژي پيشرفته به وسيل در دهه
برداري از  بهره. تر بر محيط زيست استفاده شده است گسترده خسارات منظم و

هاي ويتنام جنوبي  امحاء نزديك به نصف جنگل به منظور از بين بردن و» ها كش علف«
هاي متعارف نوين ممكن است   چين، نشان داد كه جنگ در طول جنگ هند و 
 . محيط زيست وارد آورندخسارات زيادي را بر

ي هواپيماهاي عراقي به هفت سكّوي  در جريان جنگ عراق عليه ايران، حمله 
هاي نفتي نوروز در خليج فارس باعث فوران نفت به خليج  استخراج نفت در حوزه

پخش غير   كمپاني فعال در منطقه اعالم كردند كه نشر و١٩فارس شد، به طوري كه 
اي وسيع از نفت تبديل خواهد كرد  فارس را به درياچهقابل كنترل نفت، خليج 

اكولوژيكي به همراه خواهد  ي زيست محيطي و سابقه خسارات بالقوه بي و
تصميم  ها پيش از جنگ دوم خليج فارس، عراق صراحتاً اراده و   همچنين هفته.داشت

ر جنگ اين   د  و  ٢ خود را در استفاده از محيط زيست به عنوان ابزار جنگي اعالم نمود، 
.  چاه نفت كويت را به آتش كشيد٨٠٠تنها در يك ناحيه  تصميم را عملي نمود و

ياد » تروريسم زيست محيطي«وسعت اين فاجعه به قدري زياد بود كه از آن با عبارت 
  ٣ .اند كرده

خود  ، ها شيميايي در جنگ اي و هاي هسته عالوه بر موارد فوق، استفاده از سالح
ي  براي نمونه، استفاده. توان از آن گذشت ري است كه به راحتي نميداستان تلخ ديگ

ي نيروهاي عراقي از  ي گسترده استفاده آمريكا از سالح اتمي در جنگ عليه ژاپن و
 .توان نام برد هاي شيميايي در جنگ عليه ايران ـ به ويژه در حلبچه ـ را مي سالح

                                              
با اشاره به جنگ دوم خليج (الهه،  هاي ژنو و حمايت از محيط زيست مطابق كنوانسيون «،ممتاز، جمشيد. ١
 .٢٠٥، ص )پيشين(، »)فارس
 .همان. ٢
 ).مقدمه( اصل، پيشين، ص نه ، فريبرز،بختياري. ٣



 :فصل ششم
 ضمانت اجراي حق بر محيط زيست

 
 به تبيين موضوع ضمانت اجراي حق بر محيط زيست خواهيم  فصلدر اين

 در مبحث اول ماهيت حقوقي اسناد بين المللي بيان مي شود و در مبحث دوم .پرداخت
به مسئوليت بين المللي دولت ها در قبال نقض مقررات زيست محيطي اشاره خواهد 

ن خسارات زيست محيطي مبحث سوم و در نهايت موضوع حق بر محيط جبرا. شد 
مبحث چهارم اين فصل , زيست و مسئوليت دولت در حفاظت از محيط زيست خود

 .  را تشكيل مي دهد
  زيست محيطي بين الملليماهيت حقوقي اسناد

همان طور كه در مباحث پيشين اشاره شد، اسناد فراواني در موضوع محيط 
آور  ي اسناد الزام توان در دو دسته صويب رسيده است كه اين اسناد را ميزيست به ت

از سوي ديگر، شناسايي حقّي براي انسان در . بندي كرد آور طبقه اسناد غير الزام و
، موضوعي است كه »حق بر محيط زيست سالم«ي محيط زيست تحت عنوان  زمينه

ي محيط  د متعددي در زمينهآشكار در اسنا ي گذشته به طور واضح و طي دو دهه
ي    اما اسنادي كه بيان كننده .زيست بيان شده است،كه در مباحث قبلي به آن اشاره شد 

ي استكهلم، پيش طرح سومين ميثاق بين المللي   اين حق هستند، همچون اعالميه
اگر چه اسنادي هستند كه ...  ي ريو و حقوق همبستگي، منشور جهاني طبيعت، اعالميه

 كه اين خأل با تصويب دو سند  ١ .آور نيستند  اما الزام،ت بسياري برخوردارنداز اهمي
منشور آفريقايي حقوق « اولين سند،  ٢ .آور تا حدودي رفع شده است اي الزام منطقه
ي اقوام حق  كليه«  :دارد  اعالم مي ٤  اين منشور٢٤ي  ماده.  است١٩٨١ مصوب  ٣ »بشر

ي خود برخوردار  جامع، مناسب براي توسعه ش وبخ دارند از محيط زيستي رضايت 
  .»باشند

در  ١٩٦٩پروتكل الحاقي به كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر  «دومين سند، 
  در١٩٨٨ نوامبر ١٤مصوب  »فرهنگي ي حقوق اقتصادي، اجتماعي و زمينه
ي  در ماده. ي حق بر محيط زيست است سالوادور است كه حاوي اصلي در زمينه سان
هر فرد حق  « :آمده است» حق بر محيط زيست سالم«ين پروتكل، تحت عنوان  ا١١

. مند گردد از خدمات عمومي اساسي بهره دارد در محيط زيست سالم زندگي كند و

                                              
 .٣٤٣ ـ ٣٤٨ صص ،امير ارجمند، پيشين، اردشير: نگاه كنيد. ١
 .٢ پيشين، ص ،ار جهرمي، گودرزافتخ; ٣١٩پيشين، ص ، شلتون، ديناه; ٣٤٨همان، ص . ٢

٣. African Charter on Human and Peoples, Rights 
 : ي متن اين منشور نگاه كنيد براي مالحظه. ٤

Malcom D.Evans, International Law Documents, (London, Blackstone Press, 
٢٠٠١), PP. ٢١٠ - ٢٠٠. 



 
 
 
 

 

 ►حق بر محيط زيستضمانت اجراي  ■٨٩ 

بهبود محيط زيست را ترويج  شوند كه حراست، حفاظت و دولت هاي عضو متعهد مي
  ١ .»نمايند

ر حقوق بشر نيز به طور غير مستقيم به  ذكر است كه در برخي از اسناد ديگشايان
مصوب » كنوانسيون حقوق كودك «٢٤ي  به عنوان مثال ماده. اين حق اشاره شده است

 ، براي حفاظت از سالمت كودكان كهنمايد ها را موظف مي ، دولت١٩٨٠ نوامبر ٢٠
هاي محيط زيست اتخاذ  تدابير الزم را خصوصاً با توجه به حوادث ناشي از آلودگي

كنوانسيون سازمان بين المللي كار در خصوص قبايل  «٤ي   ماده١همچنين بند . مايندن
 نيز، دولت هاي عضو را ملزم به ١٩٨٩ ژوئن ٢٧» اقوام بومي در كشورهاي مستقل و

  ٢ .نمايد اتخاذ تدابير ويژه براي حفاظت از محيط زيست اين اقوام مي
ي بيشتر  براي توسعه»  زيستحق بر محيط«با اين حال آن چه در شرايط حاضر 

   ٣.باشد آور جهاني مي الملل نياز دارد، تأييد قواعد مربوط به آن در يك سند الزم حقوق بين
 در قبال نقض مقررات زيست محيطي ها مسئوليت بين المللي دولت

منابع طبيعي موجود  ها در قلمرو خويش و الملل سنتي، دولت بر اساس حقوق بين
 حال آن كه حقوق .صالحيتي انحصاري برخوردار بودند  مطلق ودر آن از حاكميتي

الملل محيط زيست ماهيتاً اين اصول سنتي را به چالش كشيد، زيرا بر مبناي  بين
ها  ي صالحيت سرزميني دولت حيطه پذيرد و هاي جديد، محيط زيست مرز نمي يافته

هاي جانداران  گونه ها و  هاي اقيانوسي، رودخانه  هاي هوا، جريان توده. نوردد را درمي
ه جاب در حال حركت و انسان هاساختگي ي مرزهاي  مهاجر، همگي بدون مالحظه

ها در قلمرو خويش داراي حق حاكميت مطلق  گرچه در ظاهر دولت. ايي هستندج
اي نسبي  ي چهره هستند، ولي نظام بين المللي متشكل از كشورهاي برابر، ترسيم كننده

استقالل هر دولت را منوط به عدم تحديد آزادي  آزادي و ست واز حاكميت كشورها ا
برداري انحصاري   چنانچه از رهگذر آزادي نامحدود در بهره .سازد  ديگر ميدولت هاي

گيرد، به  از منابع طبيعي توسط كشور ذي ربط، منافع ساير كشورها تحت تأثير قرار  
ع خود، آزادي انحصاري يا نامحدود   گيري از مناب ي بهره توان در زمينه كشور مزبور نمي

 جلوگيري از آلودگي مورد ،الملل محيط زيست بر اين اساس در حقوق بين. اعطا كرد
معيارهاي جهاني مشترك جهت به نظم در آوردن اعمالي خاص  تأكيد قرار گرفته و

اما اين به تنهايي كافي نيست،    . ها اتخاذ گرديده است يا ممنوع ساختن برخي فعاليت  و

                                              
 .٢ پيشين، ص ،افتخارجهرمي، گودرز; ٣٤٨ص  پيشين، ،امير ارجمند، اردشير: نگاه كنيد. ١
 .٣٤٩ پيشين، ص ، ارجمند، اردشيرامير. ٢
 .٣٥٩ پيشين، ص ،امير ارجمند، اردشير .٣



 
 
 
 

 

  ٩٠ ■ حق بر محيط زيست ◄

الملل محيط زيست،  مكانيسم جبراني نقض قواعد حقوق بين بلكه مهم ضمانت اجرا و
  ١ .يا به عبارت ديگر، مسئوليت بين المللي ناشي از نقض آن قواعد است

ها از جمله  البته ذكر اين نكته ضروري است كه موضوع مسئوليت بين المللي دولت
مخبر اسبق » گارسيا آمادور«الملل است كه به قول آقاي  هاي حقوق بين عرصه

اين پيچيدگي  ٢ .ابهام زيادي برخوردار است الملل، از پيچيدگي و كميسيون حقوق بين
اي جوان  الملل محيط زيست كه رشته ي مهمي همچون حقوق بين ابهام در زمينه و

ي جوانب موضوع از  بر اين اساس چون بررسي همه. شود است، دو چندان مي
 . خارج است، به صورت گذرا به آن خواهيم پرداختي اين نوشتار حوصله
آور بايد خسارات ناشي از فعل يا  كه تحت چه شرايطي فاعل يك عمل زيان اين

 است كه به مبناي مسئوليت در نظام حقوقي سأله ايترك فعل خود را جبران كند، م
ز الملل محيط زيست در اين عرصه تأثير شگرفي ا حقوق بين. گردد ذي ربط بازمي

 .خود به جاي گذاشته است
الملل سنتي، مسئوليت بين المللي بر خطاي قابل انتساب به يك  در حقوق بين

كه مسئوليت دولت مزبور در روابط   بر اين اساس براي آن ٣ دولت بنا نهاده شده بود،
كه بايد مخالف   ضمن اين،بين المللي تحقق يابد، عمل ارتكابي منتسب به آن دولت

انگاري  سهل ن المللي به شمار آيد، در عين حال بايد متضمن عنصر خطا وي بي قاعده
  ٤ .نيز باشد

پيشرفت تكنولوژي، در بسياري از  از سوي ديگر، گسترش روابط بين المللي و
بنا نهادن مسئوليت بين المللي بر   و استموارد اثبات خطاي دولت را غير ممكن ساخته

خسارات وارد شده بر محيط زيست جبران ناشده شود تا اغلب   عامل تقصير باعث مي
يا  اين امر به خصوص در مورد آلودگي مشتركات جهاني  مثل درياي آزاد، و. بماند

ي  لذا در شرايطي كه هنوز جامعه. فضاي ماوراء جو  از اهميت بسزايي برخوردار است
 زيسِت حفاظت از محيط ي مديريت و كارآمد در زمينه جهاني فاقد ارگاني واحد و
تر آن است كه حداقل، ميزان حمايت از اين مناطق با    چنين مناطقي است، عاقالنه 

 زيرا  ٥ توجيهاتي از قبيل دخالت دادن عنصر تقصير براي اثبات مسئوليت، لوث نگردد،
بيني يك نظام  اي است كه پيش اصوالً پيچيدگي مسائل زيست محيطي به گونه

 .بران خسارت مشكل استدر نتيجه، ج تشخيص خطا، خطاكار و

                                              
هاي  ي پژوهش مجله، »الملل محيط زيست ي مسئوليت بين المللي در پرتو حقوق بين توسعه «،زماني، سيد قاسم. ١

 .٢٨ ـ ٢٩، صص )١٣٨١ن تابستا بهار و(، ١ي  سال اول، شمارهحقوقي، 
 .٢٩ پيشين، ص ،زماني، سيد قاسم: به نقل از. ٢
 .٧٦دانشگاه هاروارد، پيشين، ص . ٣
 .٣٠ پيشين، ص ،زماني، سيد قاسم. ٤
 .٣٣همان، ص . ٥



 
 
 
 

 

 ►حق بر محيط زيستضمانت اجراي  ■٩١ 

ي مسائل زيست         ي مبتني بر تقصير به ويژه در زمينه             انتقادات وارده بر نظريه         
ها نتوانند با توسل به عنصر خطا           اي مطرح گردد كه دولت         محيطي باعث شد كه نظريه      

  ،ي جديد  اثبات فقدان آن از زير بار مسئوليت شانه خالي كنند، لذا بر اساس نظريه                       و 
گاه آن است ـ به مجرد اثبات                الملل محيط زيست جلوه         ي ـ كه حقوق بين       مسئوليت عين    

به بيان ديگر،    .  گردد   خسارات وارد شده، محرز مي         ي سببيت ميان اعمال زيانبار و           رابطه
ي زيان، رابطه برقرار        دولت وارد كننده       تنها كافي است كه بين عمل ارتكابي زيانبار و            

ليت عيني به تدريج          سئو بدين ترتيب، اصل م        ١  . اد شود   گردد تا مسئوليت بين المللي ايج         
در معاهدات بين المللي به ويژه معاهدات زيست محيطي رسوخ كرد، چنان كه                        

نيز     بروكسل  و   ١٩٦٢»  هاي اتمي   كنوانسيون راجع به مسئوليت متصديان كشتي          «
ليت     وين، نوعي مسئو      ١٩٦٣»   كنوانسيون راجع به مسئوليت مدني براي خسارات اتمي                  «

اصل   .  كنند هاي اتمي تحميل مي     متصديان كشتي  محض بر اشخاص مسئول تأسيسات و           
كنوانسيون     «نيز   هاي نفتي در دريا و           مزبور همچنين در معاهدات مربوط به آلودگي               

پروتكل     « همچنين   . وارد شده است      ١٩٧٢ »مربوط به خسارات ناشي از اجسام فضايي         
 نيز مسئوليت مطلق        ١٩٩١»  جنوبگان  ي الحاقي حفاظت از محيط زيست به معاهده          

هاي وابسته به آن آسيب وارد            كساني را كه به محيط زيست جنوبگان يا اكوسيستم            
  ٢  . نمايد، به رسميت شناخته است        

 الملل مسئوليت بين المللي دولت ناشي از اعمال منع نشده در حقوق بين
 اتخاذ تمام        رغم  ي محيط زيست، ممكن است با نوعي آلودگي، كه علي                        در عرصه   

گونه     در چنين مواردي ظاهراً هيچ         .  اقدامات احتياطي، ايجاد گرديده، مواجه شويم               
توان     از اين لحاظ نمي     تجاوزي به قواعد حقوقي صورت نگرفته است و                    تعدي و   

.   دولت مزبور را به خاطر اعمالش كه خالف موازين بين المللي نيست، مسئول دانست                           
 كه وضعيت فعلي كشور زيان ديده ـ كه بدون                    در عين حال، غير منصفانه است           

به منظور رفع اين          . خطاي خود متحمل خسارت شده است ـ ناديده گرفته شود                    
 تالش خود را       ١٩٨٠الملل از سال    نياز مبرم حقوقي، كميسيون حقوق بين          نارسايي و   

»   منع نشده  «نويس كنوانسيون جامع در مورد مسئوليت ناشي از اعمال                      براي تهيه پيش   
  ٣ .الملل آغاز نمود      ي حقوق بين     ه وسيله ب

الملل محدود  اي خاص از حقوق بين در ابتدا قرار بود اين نوع مسئوليت به حوزه
ي كميسيون در گزارش مقدماتي خود خاطر  مخبر ويژه» باكستر« اما پروفسور ،نشود

واره نشان كرد كه جلوه گاه اصلي مسئوليت بين المللي ناشي از اعمال منع نشده، هم

                                              
 .٤١٩ پيشين، ص ،ضيايي بيگدلي، محمدرضا. ١
اي براي اجراي  وسيله: زيست محيطيمسئوليت بين المللي مدني در قبال خسارات «، ولفروم، روديگر: نگاه كنيد. ٢

 .٦٧، ص )١٣٨١(، ٣٧ي  ، شمارهي محيط زيست فصلنامه، ساعد، نادر: تحقيق ، ترجمه و»الملل قواعد حقوق بين
 .٣٤ پيشين، ص ،زماني، سيد قاسم. ٣



 
 
 
 

 

  ٩٢ ■ حق بر محيط زيست ◄

 وي با موافقت كميسيون حقوق ،بر همين اساس. مخاطرات زيست محيطي است
ي ششم مجمع عمومي، تصميم گرفت كار خود در اين عرصه را به  كميته الملل و بين

  ١ .مسائل زيست محيطي محدود كند
ي مسئوليت بين المللي            الملل از ايده    كه، هدف كميسيون حقوق بين            نتيجه اين     
هايي است كه در          ع نشده، فراهم آوردن مبناي جبراني براي فعاليت                   براي اعمال من     

   ٢  .ضروري هستند      عين داشتن عوارض زيانبار، از نظر اجتماعي كامالً سودمند و                               
 مسئوليت بين المللي كيفري آلودگي زيست محيطي و

الملل رسيد           طرحي به تصويب اكثريت اعضاي كميسيون حقوق بين                         ١٩٧٦در سال    
ي بين المللي براي           آن چنانچه هر دولت، تعهدي را كه كل جامعه               ١٩ي  ماده كه به موجب    

كند نقض نمايد، مرتكب جنايت بين المللي شده                       حفظ منافع اساسي خود، حياتي تلقي مي                
 آلودگي محيط زيست در صورتي جنايت بين المللي قلمداد                          ، بر اساس اين ماده      .  است 
ثانياً تعهد بين المللي نقض شده،                  ته باشد و      شود كه اوالً نقض شديد تعهد صورت گرف                   مي

 هر چند ممنوعيت مندرج             ٣  .داراي اهميت اساسي براي حفاظت از محيط زيست باشد                       
آلودگي جو يا دريا نيز تنها به عنوان            در اين ماده از حيث نوع آلودگي بسيار كلي است و               

ها،     ه انهدام گونه    مثال ذكر گرديده است، ليكن به لحاظ منطقي ممنوعيت مذكور بايد ب                         
   ٤  .هاي حاره كه داراي اهميت فراوان هستند توسعه يابد                         يا تخريب جنگل      اكوسيستم و       

 با ، وليالزم االجرا نيست نويس دارد و   اين طرح هنوز حالت پيش هر چندالبته
الملل در اين عرصه از خود به جاي  ي حقوق بين اين وجود تأثير شگرفي در توسعه

هاي  هاي الحاقي به كنوانسيون  پروتكلـ١٩٧٧يعني ـ  سال بعد يك. گذاشته است
 پروتكل اول، استفاده از ٣٥ي   ماده٢ بر اساس بند کهي ژنو به امضا رسيدند چهارگانه

شديد در محيط  ها يا وسايل جنگي كه براي ايجاد خسارات گسترده، پايدار و روش
اثراتي داشته باشند، ممنوع اند يا احتمال دارد كه چنين   زيست طبيعي ساخته شده

كنوانسيون راجع به ممنوعيت استفاده از «در دهم دسامبر همان سال نيز . است
ي  هر هدف خصمانه ي محيط زيست براي اهداف نظامي و هاي تغيير دهنده تكنيك
دول متخاصم از انجام هر اقدامي كه چنين عواقبي   طبق آن به تصويب رسيد كه » ديگر

  ٥ .شدندت داشته باشد، منع را براي محيط زيس
 طرح جنايت عليه صلح  ٢٢ي  الملل در ماده همچنين در كميسيون حقوق بين

 پروتكل الحاقي وجود دارد كه استفاده ٣٥ي  امنيت بشري عبارتي كامالً شبيه به ماده و

                                              
 .٣٦ ص همان،. ١

٢. See: Patricia. W Birnie and Alan. E Boyle, International Law..., (Op.Cit), P. ١٤٠. 
 .٤١٤ ص پيشين، ،اردشير ارجمند، امير. ٣

٤. Patricia. W Birnie and Alan. E Boyle, (Op.Cit), PP. ١٥٦ - ١٥٥. 
 .٤٠٦ پيشين، ص ،امير ارجمند، اردشير; ٤٢ پيشين،ص ،زماني، سيد قاسم: نگاه كنيد. ٥



 
 
 
 

 

 ►حق بر محيط زيستضمانت اجراي  ■٩٣ 

شديد در محيط  وسايل جنگي كه براي ايجاد خسارات گسترده، پايدار و ها و از روش
 كنند، به عنوان وارديا احتمال دارد چنين خساراتي را  اند و  ساخته شدهزيست طبيعي

دارد،   همين طرح اعالم مي٢٦ي  در ماده. اند العاده خطرناك تلقي شده جرم جنگي فوق
شديد در محيط زيست طبيعي  هر فرد كه عمداً باعث ايجاد خسارات گسترده، پايدار و

د، در صورت اثبات مجرميت محكوم خواهد يا دستور انجام آن را صادر كن گردد و
  ١ .شد

انتقاد نيستند، همان طوري كه خود مسئوليت        البته اين مواد خالي از ابهام و       
كه اقدامات   رغم اين   عليو  اما با اين حال   .بين المللي كيفري نيز دچار ابهام است  

اين تفكّر كه     الملل هنوز در قالب طرح باقي مانده است، ولي صرف           كميسيون حقوق بين
ي كيفري داشته باشد، نسبت به  تواند در سطح بين المللي جنبه آلودگي محيط زيست مي

ترين  به ويژه مشتركات عمومي، به عنوان مظلوم    ي قبل كه محيط زيست و    چند دهه
رفت، اقدام  ها به شمار مي تكنولوژي يا جنگ افروزي دولت قرباني پيشرفت علم و

براي اولين   » ي ديوان بين المللي كيفري   اساسنامه «ويژه آن كه در     شود، به   مهمي تلقي مي
اي بين المللي تصريح شد كه خسارت عمدي گسترده، پايدار     بار بود كه در معاهده  

شود، هر چند كه چنين    شديد به محيط زيست به واقع جرمي بين المللي قلمداد مي  و
  ٢. لي ارتكاب يافته باشدي بين المل ي مسلحانه جرمي بايد در يك مخاصمه 

 جبران خسارات زيست محيطي
ي وجودي مسئوليت بين المللي معموالً در نقض حقوق كشورهاي ديگر نهفته           فلسفه

لذا ديوان بين المللي در رأي   .  رود نقض هر حقّي، نوعي خسارت به شمار مي  است و 
  ٣  .خسارت است  ي وجود مسئوليت، تعهد به پرداخت   كانال كورفو بيان داشت كه نتيجه  

ي فعل يا ترك فعل    كه در نتيجه اي خسارت عبارت است از زيان يا صدمه  
يا محيط  يا در اثر بروز حوادث طبيعي به افراد، اموال و اشخاص حقيقي يا حقوقي  و

اي از  ها در هر برهه پيشرفت اين واژه به فراخور تحوالت و . گردد زيست وارد مي
رأي توان از   میاز آن جمله.  ابعاد گوناگون يافته استهاي مختلف، در عرصه زمان، و

كنوانسيون راجع به مسئوليت در قبال شخص ثالث  «١ماده ي  ٤ »داوري تريل اسملتر«
كنوانسيون راجع به  «٧ بند ١ي   پاريس، ماده١٩٦٠»  اي ي انرژي هسته در زمينه

 راجع به مسئوليت كنوانسيون«  بروكسل  و١٩٦٢» هاي اتمي مسئوليت متصديان كشتي
 ،در تمام موارد مذكور.  نام برد١٩٧٢ »بين المللي براي خسارات ناشي از اجسام فضايي

                                              
 .٤١٤ ـ ٤١٥صص   و٤٢همان منابع، به ترتيب، ص . ١
 .٤٣پيشين، ص   ،زماني، سيد قاسم. ٢
 .١٥٣ پيشين، ص ،مقتدر، هوشنگ: به نقل از. ٣

٤. Trail Smelter Arbitration 
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يا لطمه به آن تعريف  ي شخصي، تلف مال و خسارت به معناي سلب حيات، صدمه
  ١ .شده است

مضيق است  خسارات زيست محيطي محدود و اين تعريف نسبت به مسائل و
.  خسارات زيست محيطي يا اكولوژيكي را از نظر دور داشته استرسد كه به نظر مي و

ي  به عنوان مثال، در اين تعريف خسارات اكولوژيكي وارد شده بر وحوش در نتيجه
ي اتمي  يا صدمه به محيط زيست دريايي ناشي از يك سانحه   و» چرنوبيل«ي  سانحه

ين تعريف شكل خاصي از از طرف ديگر، ا. اند در دريا، به سادگي ناديده گرفته شده  
رسد در شمول عنوان  بدين خاطر به نظر مي ملكيت را در خود نهفته دارد، و تسلّط و

 .ترديد ايجاد كند انهدام مشتركات عمومي خسارت نسبت به تخريب و
تحديد  ي روابط انساني مفهوم داشته و    ي خسارت در حقوق، همواره در حيطه      واژه

اين   .   به اموال شخصي تقريباً يك تفكّر حقوقي است   ي صدمات معناي خسارت به حوزه
 خساراتي كه نتوان ثابت كرد وبرداشت، پذيرش خسارات وارد شده به محيط زيست   

گذارد  را با مشكل مواجه         در سالمت جسمي، حيات اشخاص يا مالكيت آنها تأثير مي       
 دانست،   در سطح حقوق داخلي اگر نتوان محيط زيست را متعلق به دولت     .كرده است 

نمايد كه دولت مكلف است محيط زيست كشور خود را تا        حداقل اين امر بديهي مي 
به همين .  شهروندان خويش محافظت كند   مطلوبي استفاده حد ممكن براي رفاه و 

ق حقوق بشر قرار      يخاطر، حق افراد بر محيط زيست سالم، در شمار يكي از مصاد         
 ٣. آمده است  ي استكهلم  ميه اين نكته در اصل اول اعال        ٢  .گرفته است

ي تعريفي گسترده از خسارات زيست  ي حقوق بشر در ارائه ترديد توسعه بي
كنوانسيون راجع به مسئوليت مدني نسبت «. اي داشته است محيطي، تأثير قابل مالحظه
 اصالح گرديد، براي ١٩٨٤ بروكسل  كه در سال ١٩٦٩»  به خسارات آلودگي نفت

، اين ١ي   ماده٦بدين ترتيب كه بنابر بند . تري قائل شد وسيعي خسارت معناي  واژه
رود  بازدارنده كه جهت كاهش خسارات به كار مي ي اقدامات پيشگيرانه و واژه، هزينه

گيرد   اقدامات معقولي كه به منظور باال بردن توان مقاومت محيط زيست صورت مي و
ي تنظيم اقدامات راجع به منابع كنوانسيون بين الملل« همچنين  ٤ .دهد را، پوشش مي
 :آورده است در تعريف موسع از خسارات زيست محيطي ١٩٨٨  ٥ »معدني جنوبگان

) جنوبگان(ي محيط زيست مذكور  غيره زنده هاي زنده و اثر بر بخش هر گونه پيامد و«

                                              
 .٤٤ پيشين، ص ،زماني، سيد قاسم. ١
 .٤٥همان، ص . ٢
 .متن اعالميه استكهلم در قسمت ضمايم. ك.ر. ٣
 .٤٥ پيشين، ص ،زماني، سيد قاسم. ٤
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 ►حق بر محيط زيستضمانت اجراي  ■٩٥ 

هاي آن از جمله صدمه به حمايت اتمسفري، آبي يا فراسوي آن چه قابل  يا اكوسيستم
  ١ .»...استتحمل 
 رهنمودهاي تهيه شده براي اروپا توسط كميسيون اقتصادي ملل متحد چنين هم

هاي آبي فرامرزي، خسارات را به عنوان مبنايي   آلودگيقبالدر مورد مسئوليت در 
 :كند براي ميزان غرامت يا جبران آن چنين تعريف مي

 خصي از دست دادن حيات، صدمه به سالمتي يا هر نوع زيان ش)الف
  هر نوع آسيب ديدن يا تلف شدن مال يا عدم النفع)ب
 :مضر در اكوسيستم، شامل  بروز تغييرات سوء و)ج
ي واقعي وضعيتي كه محقق شده يا اقداماتي كه  هاي اقدامات معقول اعاده هزينه. ١

 .بايد صورت پذيرد
 . بدان اشاره شد١خسارات زايد بر آن چه كه در قسمت . ٢
  ٢ .خسارت بيشتري كه از آن اقدامات ناشي شود مات بازدارنده وي اقدا  هزينه)د

الملل بسيار حائز اهميت است، در  برآورد خسارت به ارقام، كه در حقوق بين
، زيرا در بسياري موارد، گردد می ي خسارات زيست محيطي با مشكل مواجه عرصه

 عنوان مثال، به. توان با پول ارزيابي كرد عناصر زيست محيطي را به سختي مي
هاي  يا گونه خسارات وارده به محيط زيست به لحاظ از بين رفتن حيات وحش و

ت اشايد به همين خاطر مالي. گيري نيستند گياهي مستقيماً با معيار پولي قابل اندازه 
  استالملل محيط زيست مدنظر نبوده داشتن عناصر زيست محيطي در حقوق بين

 ٣ي  براي نمونه، ماده. گيرند ي مورد توجه قرار مياين عناصر از منظر ارزش ذات و
، ارزش ذاتي »ي جنوبگان پروتكل الحاقي حفاظت از محيط زيست به معاهده«

براي  شناسد و جالب توجه بودن آن را به رسميت مي مله زيبايي و ججنوبگان، از 
ون كنوانسي«ي  توان در مقدمه عبارت مشابه آن را مي. كند حفاظت از آن تالش مي

  ٣ .يافت» زيستي تنوع
 مناطقي .از سوي ديگر، اين مشكل در مورد مشتركات جهاني نيز وجود دارد

صالحيت ملي  زير بستر درياها واقع در خارج از قلمرو و همچون درياي آزاد، بستر و
اجتماعي،  زيرا در پرتو تحوالت اقتصادي و. اجرام آسماني ها، ماوراء جو و دولت

فرامرزي به اين قلمروها نيز كه تحت حاكميت هيچ كشوري ممنوعيت آلودگي 
اند از ايراد خسارت به محيط  ها مكلف در واقع دولت. نيستند، گسترش يافته است 

 ٢١بر اساس اصل  .شان خودداري كنند زيست خارج از قلمرو صالحيت ملي
 تا نماينداتخاذ ترتيبي موظفند ها  ي ريو دولت  اعالميه٢٢اصل  ي استكهلم و اعالميه

                                              
 .٦٩ پيشين، ص ،ولفروم، روديگر. ١
 .٤٥ پيشين، ص ،زماني، سيد قاسم. ٢
 .٧٠ پيشين، ص ،ولفروم، روديگر. ٣
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ي صالحيت يا نظارت آنها موجب ايراد زيان به محيط  هاي انجام شده در حيطه فعاليت
  ١.ي صالحيت ملي آنها نگردد زيست مناطق خارج از محدوده

اگر چه تعهد عدم ايراد خسارت به محيط زيست جهاني به لحاظ ماهوي به 
قي است كه در صورت وارد خوبي استقرار يافته، اما از لحاظ شكلي هنوز اين سؤال با 

خسارت چگونه جبران  مقام مدعي قرار گيرد ور تواند د شدن خسارت، چه كسي مي
 شود؟  مي

ي  خارج از محدودهواقع در در پاسخ بايد گفت، هر چند در مورد بستر دريا 
»  كنوانسيون حقوق درياها «١٤٥ي  قلمرو صالحيت ملي كشورها به موجب ماده

ي موارد،  تواند به عنوان مدعي عمل كند اما در بقيه مللي اعماق مي، مقام بين ال١٩٨٢
صالحيت  كه رسد، بهتر است به نظر ميبا اين حال   ٢ .»پاسخ مانده است اين سؤال بي

هاي  حراست از مشتركات عمومي در برابر خسارات زيست محيطي به سازمان
   ٣ .كنندي بين المللي عمل  بين المللي سپرده شود به نفع جامعه

 مسئوليت دولت در حفاظت از محيط زيست كشور ق بر محيط زيست وح
فرض كنيم كه آلودگي ايجاد شده در سرزمين يك دولت، خسارات محسوسي 

ها يا مشتركات جهاني به دنبال نداشته باشد، حال آيا   براي محيط زيست ساير دولت
ه عامل تعيين سرنوشت توان اصل حاكميت سرزميني دولت را يگان در اين مورد مي

رسد كه بتوان مسئوليت  بعيد به نظر ميابتدا محيط زيست كشور خود تلقي كرد؟ در 
ي بين المللي مطرح كرد،  بين المللي دولت مذكور را در قبال ديگر دولت ها، يا جامعه

اند كه بتوانند براي جبران آن  ها متحمل خسارتي نشدهنها آ زيرا در مورد ساير دولت
ي بين المللي هم همان طور كه  در ارتباط با جامعه  ذي نفع نبودن، و.عوي كنندطرح د

نهادي  تر گفتيم، هنوز طرح دعوي به نمايندگي از طرف جمع پذيرفته نشده وشپي
بنابراين بايد بحث را روي اثبات تعهد بين المللي . مستقل براي اين كار وجود ندارد

 منظردر نتيجه از دو . ود متمركز كردحمايت از محيط زيست خ دولت در حفظ و
 : را مورد توجه قرار داد، هر چند هر دو ارتباط نزديكي به هم دارندمسألهتوان اين  مي

يكي حق بر محيط زيست سالم به عنوان يكي از مصاديق حقوق بشر، كه در اين 
گردد،  صورت مسئوليت بين المللي دولت در نقض حقوق انساني اتباع خود مطرح مي

ديگري محيط زيست به عنوان ميراث مشترك بشريت، قطع نظر از محل استقرار آن  و
  ٤ .به لحاظ جغرافيايي

                                              
 .قسمت ضمايم: ي متن اين دو اعالميه نگاه كنيد براي مالحظه. ١
 .٧٢ پيشين، ص ،ولفروم، روديگر; همان. ٢

٣. See: Patricia. W Birnie and Alan. E Boyle, Op.Cit, P. ١٥٧. 
 .٥٣ پيشين، ص ،زماني، سيد قاسم .٤
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عاليق مشترك بشريت است،  ترديد اگر حقوق محيط زيست مبتني بر منفعت و بي
بايد گفت كه اين منفعت در حقوق شناخته شده براي افراد نيز منعكس است، لذا 

رعايت جهاني حقوق .  وجود نداردمسألهبررسي  ح وتضادي بين اين دو، در طر
  ١ .منافع مشترك بشريت است هاي بنيادين افراد، جزئي از عاليق و آزادي و

، ١٩٦٦ميثاقين     و١٩٤٨»  ي جهاني حقوق بشر اعالميه«حقوق بشر كه با انتشار 
ي  الميهاع« در ١٩٧٢جايگاهي رفيع در نظام بين المللي به خود اختصاص داد، در سال 

 . پيوندي اساسي برقرار كرد با محيط زيست رابطه و» استكهلم
همچنين در پيش طرح سومين ميثاق بين المللي حقوق همبستگي، دارا بودن حق 
بر محيط زيست را يكي از اشكال حيثيت انساني تلقي كرده كه مكمل حقوق بشر 

 ديگر اسناد مثل    در٢.هاي آينده است شرط تحقق آن براي نسل براي نسل حاضر و
 .هم قواعدي مشابه وجود دارد» ي ريو اعالميه« و» منشور جهاني طبيعت«

ترين  كه، روشن است كه با به خطر افتادن محيط زيست انسان، بديهي نتيجه اين 
 به همين خاطر ،افتد  به مخاطره ميـ يعني حق حيات وي  ـترين حق انساني اساسي و

 چنان سامان دهد تا تضميني براي حفظ مباني هر دولتي بايد حيات اجتماعي را
هاي آينده   كه ما در قبال نسلألهاز اين رو، اين مس. هاي طبيعي حيات باشد پايه و

دارد تا با اتخاذ سياستي در    آن را ملزم مي  دولت است و  متوجهابتدا در ،مسئول هستيم
اين عرصه هنوز در آغاز البته در . بين المللي اين مسئوليت را اجابت كند سطح ملّي و
يابي به مكانيسم  ي مورد بحث، تا زمان دست با وجود تكوين قاعده راه هستيم و
  ٣ .مؤثر براي تضمين آن، راه درازي در پيش است اجرايي عام و

                                              
 .٣٤٤يشين، ص ، امير ارجمند، اردشير. ١
 .طرح در قسمت ضمايم آمده است متن اين پيش. ٢
 .٥٤پيشين، ص ،زماني، سيد قاسم. ٣
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ي معاصر،     تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه  عدالت حقوقي، قربان نيا، ناصر،  .٤٢
١٣٨١ . 

 تهران، انتشارات سازمان حفاظت       حمايت كيفري از محيط زيست،قوام، مير عظيم،      .٤٣
 . ١٣٧٥محيط زيست، 

 . ١٣٧٧ تهران، شركت سهامي انتشار،   ي حقوق،   فلسفهكاتوزيان، ناصر،  .٤٤
 . ١٣٧٧ تهران، نشر دادگستر،  مباني حقوق عمومي،، كاتوزيان، ناصر .٤٥
 تهران، شركت انتشار با همكاري بهمن برنا،    ي علم حقوق، مقدمهكاتوزيان، ناصر،  .٤٦
١٣٧١ . 

ي كالنتريان، مرتضي     ترجمهحقوق بين الملل در جهاني نامتحد،كاسسه، آنتونيو،   .٤٧
 . ١٣٧٠ن، تهران، دفتر خدمات حقوقي و بين المللي جمهوري اسالمي ايرا       

 تهران،   ،ي كالنتريان، مرتضي  ترجمهالملل،  نقش زور در روابط بينكاسسه، آنتونيو،   .٤٨
 .١٣٧٥انتشارات آگاه،  

 .  ١٣٧٧ تهران، نشر قومس، الملل در تئوري و عمل، روابط بينكاظمي، علي اصغر،   .٤٩
 تهران،دفتر   ي بشر دوستانه، شوراي امنيت سازمان ملل و مداخلهكرمي، جهانگير،   .٥٠

 . ١٣٧٥العات سياسي و بين المللي،    مط
ي ايراني     تهران، كميته اسناد بين المللي حقوق بشر،ي ايراني حقوق بشر،    كميته .٥١

 .١٣٥٠حقوق بشر،  
 ،ي برومند، فيروزه       ترجمهآموزش بين المللي محيط زيست،كميسيون يونسكو،  .٥٢

 . ١٣٧٠تهران، كميسيون ملي يونسكو در ايران،   
ي عالي جنگ      ي عليخاني، احمد، تهران، دوره    ترجمه محيط زيست،گرين، آون،  .٥٣
 . ١٣٧٩ي فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمي،       دانشكده
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 تهران، دفتر مطالعات    كنفرانس بين المللي محيط زيست در ريو،لواساني، احمد،    .٥٤
 . ١٣٧٢سياسي و بين المللي،   

 ،فيروز  ٠،سگري، منوچهر   ي ع  ترجمهجهان سوم و بحران محيط زيست،لوالن، ايو،  .٥٥
 . ١٣٧٣تهران، انتشارات چاپخش،    

 تهران، سازمان حفاظت محيط زيست،      درختان و محيط زيست،مجنونيان، هنريك،   .٥٦
١٣٦٩ . 

 تبريز، انتشارات نوبل،     حقوق فطري يا مباني حقوق بشر،مدرس، علي اصغر،     .٥٧
١٣٧٥ . 

 تهران، نشر   دول،الملل عمومي و اصول روابط حقوق بينمدني، سيد جالل الدين،      .٥٨
 .١٣٧٤همراه، 
 .١٣٧٤ تهران، نشر همراه، مباني و كليات علم حقوق،مدني، سيد جالل الدين،     .٥٩
مسئوليت بين المللي دولت با توجه به  ، و طارم سري، مسعود  ،مستقيمي، بهرام   .٦٠

 . ١٣٧٧ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران،     تهران، انتشارات دانشكده  تجاوز عراق به ايران، 
 قم،   ، نگارش شهرابي، محمد حقوق و سياست در قرآن،مصباح يزدي، محمدتقي،     .٦١
 . ١٣٧٧ي آموزشي و پژوهشي امام خميني،        مؤسسه
ي  الملل و جامعه ي جنوبگان در حقوق بين قارهملك محمدي نوري، حميدرضا،      .٦٢
 . ١٣٧٠ تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي،      جهاني،
 .١٣٧٦تهران، نشر دادگستر،   الملل،  قوق بينايران و حممتاز، جمشيد،   .٦٣
ي حقوق     تهران، دانشكده  ، ي نقيب زاده، احمد      ترجمهحقوق بشر،مورژئون، ژاك،  .٦٤

 . ١٣٨٠و علوم سياسي،  
 تهران، نشر ميزان،    حقوق بين الملل محيط زيست،،  موسوي، سيد فضل اهللا،  مترجم       .٦٥
١٣٨٠. 

 . ١٣٨٠ تهران، نشر ميزان،  ومي،الملل عم هاي حقوق بين بايستهموسي زاده، رضا،  .٦٦
 تهران، نشر ميزان ـ نشر دادگستر،      حقوق معاهدات بين المللي،زاده، رضا، موسي  .٦٧
١٣٧٧ . 

 .١٣٨٠ نشر ميزان ـ دادگستر،   المللی، های بين سازمانزاده، رضا، موسي  .٦٨
 . ١٣٧٧ تهران، انتشارات اطالعات،   نظام بين المللي حقوق بشر،مهرپور، حسين،   .٦٩
 تهران، تحول مفهوم حاكميت در سازمان ملل متحد،ينگجه، سعيد،   ميرزايي  .٧٠

 . ١٣٧٣انتشارات وزارت امور خارجه،   
 تهران، انتشارات سازمان عقيدتي    الملل فضا، حقوق بيننواده توپچي، حسين،   .٧١

 . ١٣٧٨سياسي ارتش،  
 . ١٣٧٢مؤلف،  : جا، ناشر  بي فرهنگ جامع محيط زيست، نوري، جعفر،  .٧٢
 تهران، معاونت    هاي علميه،  بهداشت براي حوزهلي و ديگران،نيلفروشان، محمد ع   .٧٣

 .١٣٦٣امور بهداشتي وزارت بهداري،     
 تهران، انتشارات و     ،ي زندفر، فريدون   ترجمهي ملل، تاريخ جامعهپي،  والترز، اف   .٧٤

 . ١٣٧٢آموزش انقالب اسالمي،   
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   تهران، دفتر نشر فرهنگ     ،ي صمدي، پريسا     ترجمه محيط زيست،ورنيه، ژاك،  .٧٥
 . ١٣٧٣اسالمي، 
 تهران، بنگاه ترجمه و نشر        ، ترجمه ي آگاه، سياوش   آلودگي هوا،جي،  . ياتان، لويي .٧٦
 .١٣٥٦كتاب، 
 ها  مقاله. ٢
ي  مجله، »ي نفت و مسائل خليج فارس    هاي حقوقي آلودگي درياها به وسيله     جنبه « .٧٧

 . ١٣٦٦، دي و اسفند   ١ي   سال دوم، شمارهسياست خارجي،
، بهار و ٨ي   شمارهي حقوقي،  مجله،»م حقوقي درياي مازندرانرژي«آقايي، بهمن،  .٧٨
 .١٣٦٦تابستان  
ي   شمارهي اطالعات، روزنامه، »الملل  محيط زيست در حقوق بين  «اعتدال، محمد،    .٧٩
 .١٢، ص ١٣٧٤ اسفند  ٦، يكشنبه ٢٠٧١١
ي  فصلنامه،  »ها آب و بيماري   « ، و ملك چشم سياه، زهرا     ، اعتضاد، سيد مرتضي    .٨٠

 . ١٣٧٥، ٣ي   جلد هشتم، شمارهمحيط زيست،
با تأكيد بر حق دسترسي بر     : حق بر محيط زيست  «افتخار جهرمي، گودرز،    .٨١

 .١٣٨٢ نخسين همايش حقوق محيط زيست ايران،، » اطالعات زيست محيطي 
ي  مجله، »حفاظت از محيط زيست و همبستگي بين المللي     «اميرارجمند، اردشير،      .٨٢

 .  ١٣٧٤ان ، تابست ١٥ي  شمارهتحقيقات حقوقي، 
بررسي حق برخورداري از محيط        :  محيط زيست و حقوق بشر    « پارسا، عليرضا،   .٨٣

 سال سيزدهم،    اطالعات سياسي و اقتصادي،، »زيست سالم و شايسته به عنوان حق بشري   
 . ١٣٧٧، آذر و دي ١٣٥ـ١٣٦ي  شماره

ي محيط  فصلنامه، » محيط زيست، صلح و امنيت بين المللي      «پژومان، سيد هادي،     .٨٤
 . ١٣٨١، ٣٧ي   شمارهست،زي

ي محيط  فصلنامه، »ال نينو و اثرات آن بر محيط زيست دريايي         «ترابي آزاد، مسعود،      .٨٥
 . ١٣٧٧، زمستان ٢٤ي   شمارهزيست،
حق صلح و حق محيط زيست در پرتو حقوق همبستگي و          « توحيدي، احمدرضا،     .٨٦

 قم، ها،ن  گفتگوي تمدمجموعه مقاالت همايش بين المللي حقوق بشر و، در  »حقوق بين المللي  
 . ١٣٨٠دانشگاه مفيد،  

هاي بين المللي محيط زيست از استكهلم تا      همكاري«جاويدنيا، كيومرث،    .٨٧
 . ١٣٨٠، تابستان  ٢ي   سال شانزدهم، شماره ي سياست خارجي، مجله، » ژوهانسبورك

 سال ششم، ي مفيد،  نامهی  مجله، »مباني فلسفي حقوق بشر  « حبيبي مجنده، محمد،     .٨٨
 . ١٣٧٩، تابستان ٢٢ي  هشمار

، ترجمه ي شريفي طراز كوهي،    »دموكراسي، توسعه و حقوق بشر    «دانلي، جك،   .٨٩
 . ١٣٨١، بهار  ٢٣ي  شمارهي راهبرد،  نشريه ،حسين
 ترجمه ي  ها، ها و رويه حقوق بشر، نظريه، در »هاي حقوق بشر   نظريه«دانلي، جك،   .٩٠

 . ١٣٨٠علوم سياسي دانشگاه تهران،   ي حقوق و   تهران، دانشكده   ، شريفي طراز كوهي، حسين 
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كرونولوژي وقايع محيط زيست     «، و پوروخشودي، سيده زهرا    ،دانه كار، افشين .٩١
 . ١٣٧٧، ١ي   جلد دهم، شمارهي محيط زيست، فصلنامه، »دريايي
اطالعات سياسي ، » هاي حقوق بشر   فرايند يكپارچگي نسل « ذاكريان، مهدي،   .٩٢

 .١٣٧٩، مهر و آبان  ١٥٧ـ١٥٨ي   سال پانزدهم، شماره اقتصادي،
الملل محيط     ي مسئوليت بين المللي در پرتو حقوق بين         توسعه «زماني، سيد قاسم،     .٩٣
 . ١٣٨١، بهار و تابستان   ١ي   سال اول، شماره هاي حقوقي، ي پژوهش مجله، »زيست
ها و    الملل محيط زيست، مسئوليت دولت        ي حقوق بين   توسعه «زياران، بزرگمهر،   .٩٤

 . ١٣٧٣، پاييز  ٣ي  سال هشتم، شمارهي سياست خارجي،  مجله، »ها يز اختالف آم  حل مسالمت 
،  »ي اجالس سران زمين در ريو    ويژه نامه« سازمان حفاظت محيط زيست،     .٩٥
 . ١٣٧١، ٢ي   جلد چهارم، شماره  ي محيط زيست، فصلنامه
مفاهيم پايه در خصوص مشاركت زيست         «،سپهرنيا، شهرام و خيجي، علي اكبر       .٩٦
 . ١٣٨١، ٣٧ي   شمارهي محيط زيست، صلنامهف، »محيطي 
ي محيط  فصلنامه، »ي پايدار  ها، محيط زيست و توسعه     كش  آفت «سلطاني، محمود،   .٩٧
 . ١٣٧٨، ٢٩ي   شمارهزيست،
مفاهيم حقوقي حق توسعه و نقش و تأثيرات آن در           «سماواتي، حشمت اهللا،    .٩٨
 . ١٣٧٥، تابستان   ٢ي  ره سال اول، شماهاي حقوقي، ي ديدگاه فصلنامه، »هاي خارجي  كمك

هاي بين المللي در تحول تدريجي حقوق محيط      نقش سازمان«سند، پيتراچ،     .٩٩
حسن تهران، انتشارات دانشگاه    حبيبي، محمد    ترجمه يدر حقوق محيط زيست،، »زيست
 . ١٣٧٩تهران، 

 ،»ي آمره  ميراث مشترك بشريت و وصف آن به عنوان قاعده       «شريف، محمد،  .١٠٠
 .١٣٧٨، پاييز و زمستان   ١ي   سال اول، شمارهق و سياست،ي پژوهش حقو مجله

ها و   حقوق بشر، نظريه، در»هاي فلسفي حقوق بشر   بنيان « شستاك، جروم، چ،    .١٠١
ي حقوق و علوم     تهران، انتشارات دانشكده ،ترجمه ي شريفي طراز كوهي، حسين ها،  رويه

 . ١٣٨٠سياسي، دانشگاه تهران،  
 حقوق ، در»الملل محيط زيست     دادرسي حقوق بين    تشريفات و آيين  «شلتون، ديناه،   .١٠٢

 . ١٣٨١ تهران، انتشارات دانشگاه تهران،   ،ترجمه ي حبيبي، محمدحسن    محيط زيست، 
 جلد هشتم،   ي محيط زيست، فصلنامه، »ي چرنوبيل    حادثه  «پور، معصومه،    صادقي  .١٠٣
 . ١٣٧٥، ٤ي  شماره

ي    شمارهحيط زيست،ي م فصلنامه، »ي پايدار  توسعه و توسعه   « صدوق، محمدباقر،     .١٠٤
١٣٨٠، ٣٦ . 

 ي محيط زيست،  فصلنامه،»جمعيت، محيط زيست، آينده    «،صدوق، محمدباقر    .١٠٥
 . ١٣٨٠، ٣٤ي  شماره

، »ي قرن بيست و يكم  الملل بشر در آستانه   حقوق بين «ضيايي بيگدلي، محمدرضا،   .١٠٦
 . ١٣٧٨، پاييز و زمستان   ١ي   سال اول، شمارهي پژوهش حقوق و سياست، مجله

ي  مجله، »ي بين المللي   تدوين و اعتالي حقوق بشر در جامعه      «في، هدايت اهللا،   فلس .١٠٧
 . ١٣٧٥ تا بهار ١٣٧٤، پاييز  ١٦ـ ١٧ي  شمارهتحقيقات حقوقي، 
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ي تحقيقات  مجله، »الملل معاصر    جايگاه بشر در حقوق بين  « فلسفي، هدايت اهللا،    .١٠٨
 . ١٣٧٥، تابستان تا زمستان   ١٨ي  شمارهحقوقي، 
ي  حق صلح و منزلت انساني، تأمالتي در مفاهيم قاعده      « ت اهللا، فلسفي، هداي  .١٠٩

 . ١٣٨٠ـ ٨١، سال ٢٧ـ٢٨ي   شمارهي حقوقي، مجله، »حقوقي، ارزش اخالقي و بشريت   
ي  مجله، » تحليل مفاهيم كليدي حقوق بشر معاصر          « قاري سيد فاطمي، سيدمحمد،       .١١٠

 .١٣٨٠، ٣٣ ـ ٣٤ي  شمارهتحقيقات حقوقي، 
ي  مجله، »ماهيت متفاوت معاهدات حقوق بشري         «دمحمد،  قاري سيد فاطمي، سي    .١١١
 . ١٣٨٢، ٢٨ي   شمارهحقوقي،
، »مباني توجيهي ـ اخالقي حقوق بشر معاصر      «قاري سيد فاطمي، سيدمحمد،     .١١٢

 . ١٣٨١، ٣٥ ـ ٣٦ي  شمارهي تحقيقات حقوقي،  مجله
مجموعه مقاالت همايش ، در »نسبت ميان عدالت و حقوق بشر      «قربان نيا، ناصر،    .١١٣

 . ١٣٨٠ قم، دانشگاه مفيد،  ها، ين المللي حقوق بشر و گفتگوي تمدنب
حقوق محيط ، در »الملل محيط زيست  اي بر حقوق بين    مقدمه  « كيس، الكساندر،  .١١٤
 . ١٣٧٩ تهران، انتشارات دانشگاه تهران،     ، ترجمه ي حبيبي، محمدحسن   زيست،

، خ، محمد   ، ترجمه ي راس  »درآمدي تاريخي  : مفهوم حق   «گلدينگ، مارتين پي،     .١١٥
 . ١٣٧٨، بهار ـ تابستان  ٢٥ـ ٢٦ي  شمارهي تحقيقات حقوقي،  مجله

، در »جو، آب شيرين و خاك: حقوق بين الملل محيط زيست    «گوندلينگ، لوتار،    .١١٦
 . ١٣٨١ تهران، انتشارات دانشگاه تهران،     ،ترجمه ي حبيبي، محمدحسن   حقوق محيط زيست، 

 حقوق محيط زيست،، در » المللي مذاكرات زيست محيطي بين     « النگ، وين فرايد،    .١١٧
 . ١٣٧٩ تهران، انتشارات دانشگاه تهران،    ،ترجمه ي حبيبي، محمدحسن    

، ترجمه ي    »ها و خطرات   فرصت : جهاني شدن حقوق  «ري دلماس،  مارتي، مي  .١١٨
 . ١٣٧٨، ٢٤ي   شمارهي حقوقي، مجله ،اردشير  اميرارجمند،  
،  »ي نيستي   عي در آستانه  تهديد جهاني زيست كره، منابع طبي      «متين، ابوالقاسم،      .١١٩

 . ١٣٧٠، زمستان ١٣ي  سال چهارم، شمارهي پژوهش و سازندگي،  مجله
،  ، ترجمه ي فتوره چي، مهدي     »وضعيت محيط زيست جهان    « ي يونپ،  مجله .١٢٠
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 . ١٣٨١انتشارات طرح نو،  
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 .  ي پايان نامه  پيش طرح سومين ميثاق بين المللي حقوق همبستگي، ضميمه        .١٣٨
 . حقوق درياها، جزوه   ١٩٨٢كنوانسيون  .١٣٩
 منابع عربی :ب
 .  هـ١٤٢٠ مصر، داراالمل،  االسالم و التربية البيئية،ارناؤوط، محمد السيد،     .١٤٠
 .…ه١٤٠٣الصادق،    تهران، مكتبة   ة الفقيه،غبلر العلوم، السيد محمد،     آل بح  .١٤١
 . م ١٩٩٩  مصر، دارالفجر، التلوث و حماية البيئة،حجاب، محمد منير،     .١٤٢



 
 
 
 

 

  ١٠٦ ■حق بر محيط زيست  ◄

النظام القانوني لحماية البيئة البحرية من التلوث في البحر صداقة، صليحه علي،      .١٤٣
 . م١٩٩٦ بنغازي، منشورات جامعة قاريونس،     المتوسط،
 بيروت، مركز درسات الوحدة      حقوق االنسان العربي،، برهان و آخرون،    غليون .١٤٤
 .  م١٩٩٩العربية،   

 منابع التين: ج
 ها كتاب. ١

١٤٥. Alfredson, Gudmunder and Asbjorn Eide, The universal 
Declaration of Human Rights , London, Martinus Nijhoff Pulishers, ١٩٩٩. 

١٤٦. Bedjoui, Mohammed,  ed , International Law: Achievements and 
Prospects, Paris, UNESCO, Martinus Nijhoff Publishers, ١٩٩١. 

١٤٧. Bernhardt, Rudolf L.and Others,  ed , Encyclopedia of Public 
International Law, North - Holland, Elsevier Science Publishers, ١٩٩٠. 

١٤٨. Birnie, Patricia W. and Alan E.Boyle,  ed , Basic Documents on 
International Law and Environment, oxford, Clarendon Press, ١٩٩٦.  

١٤٩. Birnie, patricia W. and Alan E.Boyle, International Law and 
Environment, oxford, Clarendon Press, ١٩٩٢. 

١٥٠. Bledso , Robert L. and Boleslaw A.Boczek, The International Law 
Dictionary, California, Santa bar bara, ١٩٨٧. 

١٥١. Bor, Ben and Others, International Environmental Law in Asia 
pacific, London, kluwer Law International, ١٩٩٨. 

١٥٢. Brownlie, Ian,  ed  , Basic Documents in International Law, 
oxford, Clarendon Press, ١٩٩٥. 

١٥٣. Evans, Molcom D.,  ed , International Law Documents, London, 
Blackstone press, ٢٠٠١. 

١٥٤. Kiss, Alexanre, Droit International de L¨encironnment, Paris, 
Pedon, ١٩٨٩. 

١٥٥. Seidl -Hohenveldren, Ignaz, International Economic Law, London- 
Martinus Nijhoff Publishers, ١٩٨٩. 

١٥٦. Shaw, Molcolm N, International Law, Cambridge, Cambridge 
University Press, ١٩٩٩.  

١٥٧. Steiner, Henry J and Philip Alston, International Human Rights in 
Context, Oxford, Oxford univesity press, ٢٠٠٠. 

١٥٨. United Nations, Universal Declaration of Human Rights, New 
York, UN Departmen of Public Information, ١٩٩٨.  

١٥٩. United Nations, World Conference on Human Rights, New York, 
UN Department of Public lnformation, ١٩٩٥. 

١٦٠. Wared , Barbara and Rene Dubos, Only one Earth, England, 
Penguin Books, ١٩٧٤. 

١٦١. Zarsky, Lyuba , Human Rights and The Environment, London, 
Earthscan Publications Ltd, ٢٠٠٢. 

ها  مقاله. ٢  



 
 
 
 
 

 ►فهرست منابع ■ ١٠٧   

١٦٢. Bedjaoui, Mohammed, "The Right to Development", in 
International Law: Achievements and Prospects, paris UNESCO, Martiuns 
Nijhoff Publishers, ١٩٩١. 

١٦٣. Chatterjee, S. K, "International Law of Development", in 
Encyclopedia of Public International Law, North - Holland, Elsevier Science 
Publishers, Vol.١٩٩٠ ,٩. 

١٦٤. Frenecz, Benjamin B, "Crimes Against Humanity", in Encyclopedia 
of Public International Law, North - Holland, Elseviever Science publishers, 
Vol ٨,١٩٩٠.  
١٦٥. Mbaye, Keba, "Human Rights and Rights of People", in Mohammed 
Bedjoui,  ed , International Law: Achievements and prospects, paris, 
UNESCO, Martinus Nijhoff Publishers, ١٩٩١. 

١٦٥. Nastase, Adrian, "Right to peace", in Mohammed Bedjaoui,  ed , 
International law: Achievemenrs and Prospects, paris, UNESCO, Martinus 
Nijhoff Publishers, ١٩٩١. 

١٦٦. Shelton, Dinah L. "Human Rights and the Environment", in Year 
Book of International Environmental Law, Vol ١٩٩٨ ,٩, Oxford, Oxford 
university Press, ١٩٩٩. 

١٦٧.  http:/WWW. Ciel. org/ Publications/olp٣ iii. html. 
١٦٨.http:/WWW. Johannesburg summit.org. 


