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شود و  حفظ ندهیآ یهانسل یبرا دیاست که با یامانت عموم کیبه عنوان  ستیز طیمح
 یقوق بشرناد حهستند و با توجه به اس فیحق و تکل یاستفاده از آن دار یکشورها و افراد برا

 باشند.یمدارند که موظف به انجام آن  یسالم تعهدات ستیز طینسل سوم در خصوص حق بر مح
 نیال تدوحکشور در  ندهیسال آ 50که برنامه شرفتیپ یرانیا یاسالم یگودر سند ال یاز طرف
 ترینهممگرفته است  قرار دیسالم مورد تاک ستیز طیحق بر مح یو اجرا یبرداربهره است،

ر رد حق بدر مو است که تعهدات کشورها نیا، باشدیمقاله به دنبال پاسخ به آن م نیکه ا یسوال
 تشرفیپ یاسالم یرانیا یتعهدات در سند الگو نیا یاجرا یو سازوکارها ستیچ ستیز طیمح

 زیژوهش نپ نیهدف از ا باشد.یم یلیتحل-یفیپژوهش توص نیباشد؟ روش مطالعه ایچگونه م
سند  نیآن در ا یاجرا بر دیبا تاک ستیز طیحق بر مح یاجرا تعهدات کشورها در یبررس

حق بر  تیبه رعا زممل ،یمل نیو قوان یبشرکشورها طبق اسناد حقوق  دهدینشان م جید. نتاباشمی
حقوق  ته ازکه برگرف زین رانیا یاسالم یجمهور یدر نظام حقوق نیهمچن باشند.یم ستیز طیمح

در  ح نموده ورا مطر ستیز طیحفاظت از مح یهم قانون اساسدر اصل پنجا زید نباشمیاسالم 
 اشاره شده ستیز طیاز مح فاظتبر ح میمستقریسند الگو به شکل غ ریتداب 29-28-26 یبندها
ق حقو میاز مفاه یکیبه عنوان  میبه شکل شفاف و مستق ستیز طیحق بر مح نییلذا تب است.

 باشد.یم انکارناپذیر یضرورت یاسالم یرانیا یدر سند الگو یهمبستگ
 تعهدات، حقوق بشر ایرانی،الگوی اسالمی ،همبستگیحقوق ،زیستمحیط حق بر: کلیدواژگان
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 مقدمه
ی از اهمیت المللبینزیستی در راستای همگرایی امروزه نگاه به مسائل اقتصادی و محیط

 عواملی مانندزیستی با توجه به ی اقتصادی و محیطهاچالشکه  چرا زیادی برخوردار است.
تهدیدات جامعه  ترینمهم،کاهش آب از هاجنگلگرم شدن هوا، تخریب  افزایش جمعیت،

زیستی را یطعصر ارتباطات افزایش دانش بشریت نسبت به تهدیدات مح جهانی قرار گرفته است.
حقوق  نی بهرقم زده است و این افزایش آگاهی باعث تغییر در نوع نگرش افراد و جامعه جها

دریاها  ی در خصوص مبارزه با آلودگی هوا،المللبینلذا قوانین و مقررات  زیست شده است.طمحی
 و ی روز به روز بیشتر شدهالمللبینزیست آب شرب با هدف حمایت از محیط های داخلی،و آب

اعمال  کشورها با توجه به .انددهی متعددی در این خصوص تاسیس شالمللبینی ملی و هاسازمان
ست به یط زیبه دنبال حفاظت از مح زیست،میت خود و تصویب قوانین حفاظت از محیطحاک

ز انقالب اند.افزایش جمعیت ناشی باشمیاز طرفی پیشرفت عنوان میراث مشترک بشریت و 
ع زیست و منابی تکنولوژیکی و بهداشتی، تاثیر زیادی بر آلودگی محیطهاپیشرفتصنعتی و 

شر به بنوع  یتهدیدات جدی برای بشریت به همراه داشته است،که بقاغذایی و طبیعی گذاشته و 
محیطی شده و های زیستدنیای مدرن که باعث افزایش آلودگی تحوالت خورده است.آن گره

ه و مراتع بیشتر شد هاجنگل ی ازبرداربهره های صنعتی تبدیل کرده ورا به محل زبالهزیست محیط
باشدو لذا زیست میو محیط قتصادآن جنگ بین ااما نتیجه شده، هر چند اقتصاد شکوفاتر است.

تفاده از به عبارتی بشر به جز اس جادکرد.زیست باید تعادل ایبین استفاده و حفاظت از محیط
ن یز از اینزیست وظیفه حفظ و حراست از آن را برای نسل آینده برعهده دارد و بشر آینده محیط

این  نامند.مشترک بشریت می زیست را میراثه همین دلیل محیطب و ددارمیمواهب طبیعت سه
اسالمی  مطالعه موردی سند الگوی»زیست سالم مقاله با عنوان تعهدات کشورها در حق بر محیط

این است:  باشداسخ به آن میپسوالی که این مقاله به دنبال  ترینمهمباشد. می «ایرانی پیشرفت
ه زیست سالم در سند الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت چگونطسازوکارهای اجرای حق بر محی

دکه در سند باشمیاین  دیرگمیای که در اینجا مورد بررسی قرار  باشد؟ همچنین فرضیهمی
یان بغیرمستقیم زیست تدابیری به صورت الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نسبت به حق بر محیط

حفظ  سند این در دارد.تعهدات در سند ضرورتسازوکارهای اجرای این شده است که تدوین 
، یانتیصحقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و ثروت های ملی همراه با رعایت مالحظات 

ی مورد الق زیستی و تامین عدالت بین نسلی از آن و اخبرداربهرهمحیطی و بین نسلی در زیست
جرای ا در انیز بررسی تعهدات کشوره هدف از نگارش این پژوهش لذا تاکید قرار گرفته است.

باشد. روش می شرفتاجرای آن در سند الگوی ایرانی اسالمی پی با تاکید برزیست حق بر محیط
 باشد.هدف کاربردی می حلیلی و از نظرت-استفاده شده در این پژوهش توصیفی
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 پیشینه -1
 با عنوان (1395) رضایییکی از آثار در این زمینه،مقاله گودرز افتخار جهرمی و علیرضا 

باشد که در فصلنامه می «ر با نگاهی به فقه اسالمیزیست و حقوق بشهمگرایی حقوق محیط»
 بطه بینسی رادر این مقاله به برر پژوهش تطبیقی حقوق اسالم و غرب شماره اول چاپ شده است.

 رسد که تعامل بینیپردازد. این پژوهش به این نتیجه ممیزیست و مفاهیم آن حقوق بشر و محیط
زیست تاکید نسبت به حفظ محیط سالم مورد تاکید قرار گرفته وازیست و حقوق بشر در محیط

بسوط ورت مصدر این مقاله به تعهدات کشورها در زمینه حق بر محیط زیست سالم به  شده است.
 اشاره نشده است.

از  حفاظت تبیین ابعاد» عنوان (در مقاله خود با1398) سروش ماهوتچیان و سبحان طیبی
ات فصلنامه مطالع 63که در شماره «یالمللبینگرایی و همگرایی زیست در پرتو توسعهمحیط

زیستی و در حل تعارضات محیط هادولتکه نقش   انددهبیان نمو ی به چاپ رسیده است،المللبین
زیست ضروری و حیطی در مورد تدوین و اجرای قوانین در جهت حفاظت از مالمللبینهمگرایی 

د که روابط سازمیزیست برای جامعه جهانی این امکان را فراهم باشد و حفاظت از محیطمهم می
از  ومحیطی را بهبود بخشند ی خود را متعادل نماید و نحوه اجرای قوانین زیستالمللبین

یشرفت و پایرانی  در این مقاله ارتباط بین سند الگوی اسالمی ی آن استفاده نمایند.هاپیشرفت
 محیط زیست بررسی نشده است.

مه مطالعات که در شماره پنجاه و نهم فصلنا ایمقالهدر  (1397) همچنین رئوف رحیمی
د به بررسی شمسئولیت دولت و بخش خصوصی در قبال حقوق بشر چاپ » ی با عنوانالمللبین

را به  هادولتته است و و اشخاص خصوصی در مورد مفاهیم حقوق بشر پرداخ هادولتتعهدات 
ی المللبینعنوان مسئول اصلی در پذیرش تعهدات حقوقی در نظر گرفته که دارای مسئولیت 

یاز در نن و مقررات مورد باید با تصویب قوانی هادولتد که گیرمیند. این مقاله نتیجه باشمی
رئوف  ند.زیست موجبات صالحیت محاکم کشور خود را فراهم آورخصوص حفاظت از محیط

ده است دا ست انجامرحیمی در این مقاله تحقیقاتی در مورد تعهدات کشورها در مورد محیط زی
 است. نداشته یشرفتای به اسناد باالدستی توسعه بویژه سند الگوی اسالمی ایرانی پاما هیچ اشاره

جرای های اای با عنوان روشمقاله شود،اثر دیگری که در این قسمت به آن پرداخته می
باشدکه توسط زیست میمحیط المللبیناهداف توسعه پایدار در منطقه خلیج فارس از منظر حقوق 

رسیده است. این  به چاپ 64ی شماره المللبین( در فصلنامه مطالعات 1399) نادری و همکاران
اکید ت ،ن سندر ایمقاله بدون اشاره به سند الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی و قوانین محیط زیستی د

ه زیست و توسعه پایدار توسط کشورهای منطقبر ارائه الگوی مناسب جهت حفاظت از محیط
ث جلوگیری از توسعه و جنگ باع ی،المللبینی هاتحریمی همچون: المللبینموانع  نموده و

 د. باشمیزیست پیشرفت در زمینه حقوق محیط
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قوق طقه اعماق دریاها در حمسئولیت جبران خسارت به محیط زیست من ،مقاله دیگر
 (1399) د صالحیعرفی و رویکرد متناقض شعبه حل اختالف بستر دریاها نوشته جوا المللبین
 اکید برمقاله ت در این د. این مقاله در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی منتشر شده است.باشمی

در این منطقه را  هالتدودر مورد اعماق دریاها شده و تعهدات  1982کنوانسیون حقوق دریاها 
ت حیط زیسمبر  اما در این مقاله در مورد تاکید سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،بیان کرده

 ای نشده است.اشاره
با عنوان حقوق بشر و  (2012)1د توسط آلن بویلگیرمیمقاله پایانی که مورد اشاره قرار 

توسط دانشگاه آکسفورد به چاپ  23هشمار المللبینزیست که در مجله اروپایی حقوق محیط
د و پیشنهاد کنمیمحیطی بیان سند زیست ترینمهمرا به عنوان  1992. اعالمیه ریوه استرسید

زیست را به د و مسائل مربوط به محیطکنمیزیستی جهانی را ارائه تدوین یک سند مستقل محیط
 ند.دانمیعنوان چالش مشترک بشریت 
دام ک اما در هیچ ،زیست مورد بررسی قرار گرفتهفوق حقوق محیط در تحقیقات ذکر شده در

جمهوری  زیست از منظر سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به عنوان سند باالدستیحق بر محیط
 ودنب ه بدیعود جنبخلذا این مقاله در نوع  اسالمی ایران مورد بررسی و پژوهش  قرار نگرفته است.

 دارد.ن موضوع به همراه را در بررسی ایو نوآوری 
 

 چارچوب مفهومی و مفاهیم نظری -2
 های سیاسی،نی و لزوم تعامالت بیشتر در عرصهبا توجه به گسترش روابط در جامعه جها

از طرفی این روابط  باشیم.شاهد تضعیف حاکمیت کشورها می ،فرهنگی و حقوقی اجتماعی،
از این گونه  2ه است،که حقوق بشر نسل سومی جدید شدالمللبینباعث تاسیس قوانین و مقررات 

سیاسی و  باشد که بشر باید از نظر اقتصادی،حقوق بشر مجموعه ای از حقوق می» باشد.قوانین می
افراد بر علیه انسان انجام  ها،گروه ی،هاسازمان ،هادولتاجتماعی از آن بهره ببرد و آنچه نباید 

ت جهانشمولی حقوق بشر و افزایش اعتبار آن در تالش در جه .(Zakerian, 2018: 5)«دهند
به بعد اشکال متعددی را بوجود آورده که نسبت به نسل اول و  1945 موضوعات مختلف از سال
باشد، که به عنوان نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی از آن نام دوم حقوق بشر متمایز می

 :شودبشر یا حقوق همبستگی از آن یاد میمباحثی که تحت عنوان نسل سوم حقوق » شود.برده می
حق  حق بر تعیین سرنوشت، زیست سالم،حق بر محیط حق بر توسعه، حق بر صلح، نظیرمواردی 

 «گیردرا در برمیحق بر ارتباطات  حق بر میراث مشترک بشریت، ی انسان دوستانه،هاکمکبر 

                                                           
1.  Alen Byole 
2. The Third Generation of Human Rights 
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(Hashemi, 2011: 168)خسارت به محیط» و باشده میزیست یکی از ارکان اصلی توسع. محیط 
تدوین  .(Khoshnevis & Pajohan, 2016: 35)«ددارمیمستقی زیست بر شاخص توسعه انسانی تاثیر

تواند کمک به پیشرفت و توسعه ی میالمللبینزیست در قوانین کشورها و اسناد بر محیطحق 
حقوق بشری اگر مورد بررسی از نگاه غیر زیست معانی مختلفی دارد،انسانی نماید. حقوق محیط

اما اگر از نگاه حقوق بشری به آن  د،گیرمیزیست را در بربه معنی حقوقی که محیط قرارگیرد،
این بنابر زیست وجود دارد.به معنی حقوق و تکالیفی که برای بشر در برابر محیط پرداخته شود،

ت تاثیر خود قرار که حیات بشریت را تحآید میضمانت اجرای آن تحت شرایطی بوجود 
جمله  از» د و بعنوان بخشی ازحقوق همبستگی ازتوسعه زیادی برخوردار شده است.دهمی

 به این مفهوم باشدزیست بوجود آمدن حقوق و مسئولیت برای انسان میخصوصیات حق بر محیط
 و  (Hoseyni & Mohamadi, 2017: 140)«هکه هم دولت و هم اشخاص دارای حق و تکلیف بود

که طبق »باشد باشدوتضمین کننده قاعده حقوقی میی آینده میهانسلزیست برای امانتدار محیط
برای شهروندان  منابع طبیعی و اعمال قدرت عمومی، امانت دار برخی موارد مانند: هادولتآن 

نظر  ونسل حاضر از» (Moradi, 2017: 81)«ی نمایندبرداربهرههستند و باید از آنها به نفع عموم 
 «باشدمی زیست در برابر نسل آینده،اخالقی و حقوقی متعهد و ملتزم به حفاظت از محیط

)408: 2017 ,anjbarianR andrabasadi A( 29در نشست  1با این هدف کنفرانس عمومی یونسکو 
ی آینده را تصویب هانسلاعالمیه تکالیف نسل حاضر در برابر  1997در مورخه دوازدهم  نوامبر

ی آتی را هانسلزیست ند که محیطشومیی حاضر متعهد هانسل» کند:اشاره می 4در ماده  وکرد 
خالی از آلودگی تهدیدکننده سالمت و بهداشت کرده و منابع طبیعی مورد نیاز را برای حفظ 

نگهداری کنند و قبل از و آتی ی آینده هانسلحیات انسانی و توسعه آن به عنوان امانت برای 
 «ی آینده مورد توجه قرار دهندهانسلپیامدهای آن را برای  ایتوسعه ی بزرگهارحطاجرای 

)72 :2012Askari,  andakil V(.  یکی از  2ی همکاری اقتصادی و توسعهالمللبیناز طرفی سازمان
زیست تحقیقاتی انجام داده است که برای اولین بار یی که در خصوص آلودگی محیطهاسازمان

خود کشورهای صنعتی را در رتبه  هاساز را مطرح نمود و در گزارشآلودهتوسط اصل پرداخت 
ساز باید هزینه تدابیر کنترل بنابراین طبق این اصل، آلوده» زیست قرار داد.اول آلودگی محیط

دریافت شود و در صورتی که  کنندهآلودهکننده آلودگی را بپردازند یا مالیات و عوارض از 
غیرممکن باشد  سازآلودهو پی در پی آلودگی از چندین منبع باشد و شناسایی انتشار همزمان 

  .(Shelton and Kiss, 2017: 78)«از طرف اجتماع وجود ندارد هاهزینهی به جز پرداخت روش

                                                           
1. UNESCO 
2. OECD 
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که در  انددهدکترین امانت عمومی را به عنوان دکترینی شناسایی کر ،بعضی از محاکم
های خزدار دریایی ایاالت متحده آمریکا در قضیه فوک» می است.بردارنده نظریه پاسداری عمو

دیوان  و سایرین، 2علیه کمال نت 1متاام.سی.همچنین در قضیه  دکترین امانت عمومی را پذیرفت،
 «مورد اعمال قرار داد عالی هندوستان دکترین امانت عمومی را برای مبارزه با آلودگی آب

(Shelton and Kiss, 2017: 82). زیست سالم و ایجاد قوانین مرتبط در جهت لذا حفاظت از محیط
باشد تا وظیفه می هادولتزیست از جمله وظایف و مسئولیتجلوگیری از آلودگی محیط

را به درستی انجام داده و این امانت عمومی به عنوان میراث مشترک بشریت  بینیپیشپیشگیری و 
 ی آینده تحویل دهند.هانسلرا به 

 
 تاریخچه -3

حقوق رئیس وقت بخش 3واژه حقوق همبستگی توسط کارل واساک 1972اولین بار در سال 
نظریه حقوق همبستگی را در جلسه حقوق بشر  1979وی در »بشر و صلح یونسکو مطرح شد.

زیست به عنوان یک رهیافت که حفاظت از محیط .Ansari, 2011: 2)«)استراسبورگ ارائه نمود
لزوم شناسایی حق بر » باشدمیبیست و یکم بیم ها و امیدهای انسان در قرن ها،تلفیقی ازدغدغه

« کندمشخص می، شودکه به عنوان حقوق همبستگی از آن یاد می زیست سالم را محیط
»(Momenirad and Barkhi, 2015: 135) .،ی المللبینملی و  لذا جز باهمسویی و همکاری محلی

بعضی از اصول اسناد حقوق بشری که  شود.ی محقق نمیالمللبینی هاسازمانوهادولتمردم،
زیست را از جمله حقوق اساسی توسط سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار گرفته حقوق محیط

به  هادولتمنشور جهانی حقوق بشر به عدم خسارت  21برای مثال ماده»بشر در نظر گرفته است. 
اشاره  14در ماده  کند.ق بنیادین بشریت باشد تاکید میمشترکات فرامرزی که در بردارنده حقو

زیست  مندی از محیطها به شکل جمعی حق بهرهانسانبه شکل فردی و همه  هاانسان که: نمایدمی
 «باشندا میرا دار و... حقوقی ،اجتماعی فرهنگی، سالم و مناسب در جهت توسعه اقتصادی،

((Momenirad and Barkhi, 2015: 136. 
 جامعه جهانی اقدام به برگزاری جلسات وزیست سالم، ه جهانی با بحران محیطجهت مقابل در

 را انسانی زیست محیط کنفرانس متحد، ملل ی مختلف نموده است. سازمانالمللبینهای کنفرانس
 محیط المللبینکرد که تحول زیادی در حقوق  برگزار 1972 سال در 4استکهلم در بار نخستین

                                                           
1. M.C. Mehta 
2. Kamal Nath 
3. Karl Vasak 
4. Stockholm 
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منشور با تصویب  1982پس از آن سازمان ملل متحد در سال  و قوانین ملی ایجاد کرد.زیست 
 دوژانیرو ریو نشست جهانی دیگری در» استکهلم را مجدد تایید نمود.جهانی طبیعت،اصول اعالمیه

متحد برگزارگردید که به کنفرانس ملل متحد در مورد  ملل سازمان توسط 1992 ژوئن 14در1
وسعه معروف است و منجر به اتخاذ تصمیمات و تدابیر خوبی در حفظ این میراث زیست و تمحیط

زیست اعالمیه محیط -1مشترک شد که دو متن مصوب که قلمرو وسیعی داشتند عبارت بودند از: 
که در مجموع محور اعالمیه ریو توسعه پایدار   21برنامه اقدام موسوم به دستور کار -2و توسعه 

تنها  ،المللبیندر دوره جدید حقوق » کرد:(.که اصل اول آن بیان میMoradi, 2017: 79«)بود
منافع بشر و رفاه کره زمین در مرکز توجه  بلکه فراتر از آن، مد نظر نیست، هادولتمنافع 

به عبارتی حقوق شخصی و حقوق جمعی با  .(Arabasadi and Ranjbarian, 2017: 403)«باشدمی
 سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی است.ود که بیان کننده نسلشهم در نظر گرفته می

و  یرـتصمیمگی یندافردر  معمو کترمشا ت،طالعاا به سترسید به طمربو ننسیواکنو
 دـمتح لـمل ایهـمنطق دیصاـقتا نکمیسیوزیر نظر یستزمحیط به طمربو سیدادر هـب یـسترسد
در  هـکباشداز آن روی می ننسیواکنواین تهمیاسید.ر تصویببه 1998ژوئن 25در 2اـپارو ایرـب
های قضایی دسترسی موثر به دادرسی»د:کنمیاین اصل بیان  ست.ا یور عالمیها 10اصل قـتحق یـپ

 حق تحقق دصد رد ننسیواکنو ینا«باید فراهم گردد،های ترمیمی و جبرانیو اداری شامل دادرسی
 روـمزب قـح یاـه مؤلفه لعماا ایناسب برم یبسترآوردن  همافر قـطریاز  المـس یستز محیط بر
 هـیافت صصاـختا قوـف سند فهد تعیین به که ننسیواکنواول  دهاـم داـمفو ماـن ارـیز،تـسا
 صخصودر همیتاباای نمونهانند بهعنوامیتو 3سهوآر نسیوـنات.کنوـسارـمانـیا ینـمب،تـسا

 ،طبیعی منابع به طمربو ییفریقاآ 2003ننسیواکنو ،هرچندیدآ بحسا به تطالعاا به سترسید
 ایبر زمال قانونی بیراتد ذتخاا بهرا  عاهدمت یلتهادو ،دخو دةاـم 16در  توسعهو  یستز محیط

 ند.اخومی افر یستز محیط به طمربو تطالعاا به معمو سترسیدمناسب و موقع به تضمین
 هـب یـسترسد قـح عوـموض هـب صیلـتف هـب یـلمللاینـبدسناایگرد فبرخال سهوآر ننسیوا»کنو

 یـلمللا ینـب دسناا ترینمهماز  یکی نظر ینو از ا دازدپرمییست ز محیطنهمیدر ز تطالعاا
ایز ــمتم یــلمللا ینــباسناد ایر ــساز  راند ــس نــیاه ــهکــنچآ. دوــیشــم بسوــمح

 .(Ramazani Ghavamabadi, 2009: 138)«ستها آورینو ناــهم زداــسیــم
توسعه   2012اصلی کنفرانس هایملل متحد، محورسازمان  مجمع عمومی  236/64قطعنامه طبق 

چارچوبی نهادیافته برای توسعه »و « کاهش فقر»، «اقتصاد سبز در زمینه توسعه پایدار»یدارپا

                                                           
1. Rio de Janeiro 
2 . UNECE 
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در مورد محدوده، شکل و نتایج نهائی اجالس  هادولتدر جریان کارهای مقدماتی، بود.«پایدار
. پیش گفتگو نمودند ا یکدیگر بحث وب« سند نهائی» قبلی برایش نویس یک پی طبق 1پالسریو 

ی بین الدولی و هاسازمان ،مللموسسات سازمان ، هادولتپیشنهادات  اتوجه به بمربوطه نویس 
،کارگران و ،جوامع بومیکودکان و جوانان ،کشاورزان، زنان، جامعه علمیمانند:»های مهمتشکل

 آماده« محلی مسئولینی غیردولتی وهاسازمانتجارت، و  صنعت ، بخشاقتصادیهایاتحادیه
 سیاسیاصرار برتعهدات که  گونهبدین  ی بیان شد،مشترک پایانی سند، مباحث.در متن گردید

 در جهت دستیابی به اقتصاد سبز همکاری در برنامه  در مورد چگونگینمودند و به شکل کلی 
در  هافعالیتچارچوبی برای ه ساختار اشاره شد و بموضوعات مربوط شد، مطرح توسعه پایدار 

 کارگروه2013 سال در کنفرانس چهاردهم در نهمچنی (Rio, 2012: 216).«شد گرفتهنظر
های افزایش توانمندی بر کنفرانس این در»کشورها برگزار شد. دیدگاههای پیشنهادات و

 به مربوط حقوق کامل یبوسیله اجرا اقتصادی کیفیت شرایط اجتماعی، انسانی، شخصی،توسعه
 013)سالم تاکید شد آشامیدنی آب مسکن، پرورش، و غذا،آموزش بهداشتی، مسائل

A/hrc/wg/crp,.) «بر جبران خسارت در مواردی که  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 13ماده  در
 ,Shelton and Kiss)«دکنمیهای مندرج در کنوانسیون وجود دارد،تاکید نقض حقوق و آزادی

برای اجرای  هادولتشود:بیان می 1982کنوانسیون حقوق دریاها  235ماده 1بند  در .(90 :2017
این ماده  2زیست دریا مسئول هستند.بندی خود در مورد حمایت و حفاظت محیطالمللبینتعهدات 

های حقوقی آنها برای پرداخت تضمین خواهند داد که در سیستم هادولت» د:کنمینیز اشاره 
امت فوری و کافی یا سایر راه های جبران خسارت در ارتباط با خسارت وارده به وسیله غر

مرجع قابل  یا حقوقی تحت صالحیت آنها،زیست دریا توسط اشخاص حقیقی محیطآلودگی 
 .(Convention on the Law of the Sea, 1982) باشدرجوع در دسترس می

 
 هازیست سالم و الزامات کشورق بر محیطح -4

باشد وحفاظت از زیست میدستیابی به پیشرفت مستلزم جلوگیری از خسارت به محیط
زیست می توان این با مدیریت منابع محیط زیست،توسعه ورفاه عمومی را در پی دارد.محیط

طبیعی  فرآیندتواند در اگر چه حقوق نمی ی بعدی هدیه داد.هانسلمیراث مشترک بشریت را به 
های بشری را در جهت تواند فعالیتولی می محیطی تاثیر گذار باشد،ات زیستمنتهی به تغییر

زیستی و در حل تعارضات محیط هادولت نقش» زیست تنظیم نماید.ت از محیطی درسبرداربهره
زیست ضروری و ی در مورد تدوین و اجرای قوانین در جهت حفاظت از محیطالمللبینهمگرایی 

                                                           
1.  Rio Plus 
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سازد که روابط این امکان را فراهم می هادولتزیست برای ز محیطباشد و حفاظت امهم می
محیطی را بهبود بخشند و از ی خود را متعادل نماید و نحوه اجرای قوانین زیستالمللبین

شورای حقوق بشر  .(Mahoutchian and Taybi, 2018: 109)«ی آن استفاده نمایندهاپیشرفت
 یبه علل ساختار یدگیقدرتمند در رس یابزار  یستگهمب وقحق بیان نمودکه: 1سازمان ملل

را  بر حقوق بشریی آب و هوا راتییتغ ریتأثهمچنین  است، یجهان یهاچالش ریو سا یفقر،نابرابر
تر عادالنهمقررات  میتنظ یبراحقوق همبستگی ،نیا بر عالوه .( 201735/35A/hrc ,) کندبررسی می

 تیمالک ،یانتقال فناور ،یخارج ی، بدههاکمک ،یلامور ما ،یگذارهیسرما تجارت، یبرا
زیست لذا کشورها باید حق بر محیط است. یزیست ضرورکار و محیط یروین مهاجرت، ،یمعنو

بنابر  ی رعایت نمایند.المللبینسالم را به عنوان یکی از مفاهیم حقوق همبستگی در قوانین ملی و 
حق  زیست سالم بر عهده دارد.حق بر محیط ر مورددی یک حق و یک تکلیف المللبیناین جامعه 

که مبنای قواعد حقوق  ی مشروع از منابع و وظیفه حفاظت از منابع مشترک،برداربهره
مذاکرات پاریس در چارچوب کنوانسیون تغییرات  2015که در سال » باشد،زیست میمحیط

در تاریخ حقوق محیط زیست ار ی انجام شد و برای اولین بالمللبیناقلیمی بر مبنای همکاری 
باعث شد که کشورها برای التزام به مسئولیت خود در قبال نسل فعلی و آینده در کنار هم به توافق 

حده آمریکا از این توافق هر چند ایاالت مت .(Arabasadi and Ranjbarian, 2017: 413)«رسیدند
چرا که ایاالت  بر دارد،ی درالمللنبیزیستی برای جامعه آمیز محیطتبعات فاجعهخارج شد، که 

ای در جهان شورهای تولیدکننده گازهای گلخانهمتحده آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین ک
 .ه استنامه پاریس اعالم کردازگشت مجدد این کشور را به توافقب بایدن،البته دولت  .است

ی تعهدات و المللبینزیست در سطح ملی و تصویب قوانین و مقررات حفاظت از محیط
این زمینه تدوین  معاهدات مختلفی در و هاهر چند کنوانسیون کند.حقوقی برای کشورها ایجاد می

 ولی با توجه به استفاده بشر از تکنولوژی جدید نیاز به قوانین مرتبط وجود دارد.شده است، 
در حال  نه نگارش شود،تر قوانینی در این زمیدقیق انین اساسی کشورها باید بطورهمچنین در قو

ای وجود دارد و زیست سالم نگاه ویژهمحیطکشور به حق بر  حاضر در قانون اساسی یکصد
جلوگیری از تخریب آن ایجاد نموده  زیست ونسبت به حفاظت از محیط هادولتتعهداتی برای 

 «انددهزیست سالم را در قوانین داخلی خودتصویب نموی متعددی حق بر محیطهادولت» است.
Shelton and Kiss, 2017: 46).)  ه دولت مسئولیت خسارت وارد»زیست محیط المللبیندر حقوق

و  (Firoozpour, 2018: 252)«به وسیله افراد تحت صالحیت یا کنترل خویش را نیز برعهده دارد
 ند.شومیکه به دو بخش تعهدات سلبی و تعهدات ایجابی تقسیم  اندتهتعهداتی را پذیرف

 تعهدات سلبی -1-4

                                                           
1.  The Third Generation of Human Rights 
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نجام ه عدم اتی تعهد بند. به عبارباشمیاین گونه از تعهدات شامل موارد خودداری و بازدارنده 
تفاده شورها در مسیر اسکه کتعهدات سلبی بدین مفهوم است باشد.اعمالی خاص یا ترک فعل می

 ز:رتند اهایی ایجاد نکند.مصادیق تعهدات سلبی عباها موانع و محدودیتاز این حق
 زیستتعهد به رعایت حق بر محیط -1-1-4

سته ههستند که در  یلو اهداف مکم دهیر هم تند حقوق بشر جیمحیطی و تروزیست یداریپا
نند ما بعادین اا دارد. یاهداف ابعاد متعدد نیمتقابل ا یتیحما تیتوسعه قرار دارند. ماه یاصل

 محیط بر کامل از حق یریگبهره یبرا ییاهشرطشیپرفاه و ، بهداشتغذا، آب، دسترسی به 
تواند می یزیست تنها در صورتمحیط یداریپا جیترو یتالش براهمچنین » هستند.زیست سالم 

 نند حقما یشربحقوق قوانین  یو با اعمال برخ ی باشدقانون یموثر باشد که در بستر چارچوب ها
ی زیست زمینه اجرای تعهدات براطحق بر محیو یگیرتصمیمدر  یاطالعات، مشارکت عموم بر

ند که وشمیمتعهد  هادولت. لذا از این منظر (UNEP, 2015)«دکنمیرا فراهم  هادولت
یز از زیست را آلوده نکنند و عدم آلوده نمودن مناطقی که خارج از صالحیت آنهاست نمحیط

دود جود دارد که محباشد. از طرفی در اسالم قاعده الضرر ومی هادولتجمله تعهدات سلبی 
ر زیست باشد.به عبارتی اشخاص حتی دکننده تصویب قواعدی است که بر خالف حق بر محیط

زیست محدوده مالکیت شخصی خویش اختیار مطلق ندارند و ملزم به رعایت حقوق محیط
شان امونمحیط پیر همچنین قاعده اتالف در اسالم بیانگر ایجاد رابطه بین افراد و»ند.باشمی
مان فاعل موجبات ض زیست گردد،ل و ترک فعلی که موجب تخریب محیطباشد که هر فعمی

که مشمول  همچنین قاعده ضمان ید .(Fahimi and Arabzadeh, 2012: 193)«کندآن را فراهم می
خت با اصل پردا ای کهقاعده»د. کنمیمسئولیت فردی است و موجبات تضرر به غیر را ایجاد 

  (Fahimi and Arabzadeh, 2012: 194) «است زیست قابل قیاسدر حقوق محیط سازآلودهتوسط 
 جرای حق بر محیطاتاکید بر  ی کنترل آلودگی،هاهزینهبه قبول  سازآلودهکه با متعهد کردن 

 زیست دارد.
 زیست سالمبر محیطعهد به عدم تصویب قوانین نقض کننده حق ت -2-1-4

زیست سالم به خطر افتاده و مایند که با تصویب آنها محیطنباید قوانینی وضع ن هادولت
د که کنمیبیان  1کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 10ماده » محیطی بوجود آورد.ی زیستهاخسارت

محیطی توانند قوانین مربوط به افترا را در جهت محدود کردن انتشار اطالعات زیستنمی هادولت
ها و فرایندهای خطرناک محیطی معموال فعالیتقوانین زیست... . توسعه دهند دارای نفع عمومی

زیست خسارت به محیطو به دنبال محدودیت  (Shelton and Kiss, 2017: 85,95)«کنندرا منع می
رعایت ملزم به  هادولت «اصل همسایگی خوب» عرفی المللبینهمچنین طبق حقوق  باشند.می

                                                           
1.  European Convention on Human Rights 
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از طرفی طبق منشورملل متحد و  ند.باشمیزیستی ات محیطحقوق دیگر کشورها و قوانین و مقرر
ای دارند که با توجه به حقوق حاکمه ی ازمنابع،برداربهرهبرای  هادولتالملل اصول حقوق بین

محیطی به که نباید موجب ایجاد خسارت زیستنمایند زیستی اعمال میی محیطهاسیاست
 المللبینحقوق ها ودریاچه مه آلودگی رودخانه ها،قطعنا 2همچنین در ماده کشورهای دیگر شود.

بر رعایت حقوق  ،هادولتاعالمیه ریو در خصوص مسئولیت 2استکهلم و اصل  اعالمیه 21و اصل
را  هادولتتاکید شده است و  هادولتزیست توسط زیست و عدم ایجاد خسارت به محیطمحیط

لذا  .(Salehi, 2020: 202-203)یری نموده استگبینی و پیشظر گرفتن تدابیر پیشملزم به در ن
 به رعایت این قوانین و عدم تصویب قوانینی که حق بر محیط زیست سالم را نقض نماید، هادولت

 .انددهمتعهد ش
 ابیتعهدات ایج-2-4

د.به کنمیت و اشخاص حمای هادولتاین نوع از تعهدات از حقوق افراد در مقابل تجاوز 
 .دپردازمیو تصویب قوانین و مقررات به ضمانت اجرای این گونه حقوق  عبارتی با ایجاد

تخاذ  ه و اتعهدات ایجابی بر مداخله فعال دولت و مقامات عمومی در اعمال حقوق مطرح شد»
حق بر  از آنجایی که .(Vijheh, 2004: 115)«تصمیمات الزم برای اجرای این حقوق داللت دارد

 بینیپیشو  شناسایی این حق» کندانسان ایجاد می زیست وین محیطسالم، ارتباط ب زیستمحیط
این  .(Vafadari, 2007: 102)«باشدبویژه ازنظر قضایی الزم می قوانین مرتبط برای تضمین آن،
جرای اضمین کننده در مقابل برخی از حقوق باید ت هادولتکه  گونه تعهدات بیان کننده اینست

 نه صرفا عدم نقض آن تاکید کنند. ،آن باشند
 زیستبر محیطیب قوانین و مقررات الزم االجرا در زمینه حق تعهد به تصو -1-2-4

زیست به ز محیطای و تصویب قوانین در جهت رعایت و حفاظت ریزبرنامهباید با  هادولت
به  نجها ورکشقانون اساسی بیش از یکصد » عنوان میراث مشترک و امانت عمومی گام بردارند.

 «زیست سالم تاکید دارد و تعهدات مختلفی را برای دولت ایجاد نموده استحق بر محیط
(Shelton and Kiss, 2017: 46). « ق بر قانون اساسی کشورهایی که تصویب شده ح 1970از سال

فته زیست سالم را به عنوان یک حق بشری شناخته و وظایفی را برای دولت در نظر گرمحیط
ی دارای به عنوان مسئول اصلی در پذیرش تعهدات حقوق هادولت .(Vafadari, 2007: 91)«تاس

ص حفاظت مورد نیاز در خصو لذا باید با تصویب قوانین و مقررات»ند. باشمیی المللبینمسئولیت 
حیت زیست موجبات صالحیت محاکم کشور خود را فراهم آورند تا منجر به اعمال صالاز محیط
  .(Rahimi, 2018: 85)«دادگستری نباشد یالمللبیندیوان تکمیلی 

اشاره  هادولتزیست اتحادیه اروپا به تعهدات اصول قانون محیط 191از طرفی در ماده 
یکی از این تعهدات اصل احتیاط و دیگری اصل انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت به  ،استنموده
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 قوانین تأکید از ایعمده (. بخشProelss, 2016: 35) باشدحداقل رساندن خسارت می
 به برای را هاآالینده وظایف قوانین. است شده متمرکز وظایف کردن عملیاتی بر محیطی،زیست
 آلودگی برای را هاییمحدودیت ندکهکنمی تعریف مجوزهایی رعایت و آوردن دست
 نظارت، تنظیم، در جهت هادولت هایی را برایمسئولیت» همچنین .کنندمی ایجاد زیستمحیط

 تعیین برساند، آسیب عمومی بهداشت و زیستمحیط به تواندمی که هاییفعالیت و اجرا
 رویکرد اجرای و توسعه جهت در مهم گامی عنوان به هادولت .(UNEP,  2019: 137)«کردند

 اثرات از مانع هک را هاییفعالیت بر حاکم مقررات و قوانین ها، سیاست باید مسائل این به یکپارچه
 قوانین جمله از اقداماتی چنین» .کنند اتخاذ شود،می زیستمحیط یا بشر حقوق بر منفی
 و شناسایی باید ریسک ارزیابی های رویه یا محیطیزیست اثرات ارزیابی از استفاده یا ریزیبرنامه
 اقدامات، مامت اجرای و قبلی تصویب طراحی، در بشر حقوق مالحظات سازی یکپارچه به متعهد
 .(UNEP, 2015) «شود انجام دولتی غیر چه و دولتی بازیگران توسط چه ها،فعالیت و هابرنامه

های نامهتوانند قوانین و موافقتمی هادولتد: کنمیبیان  1982 همچنین کنوانسیون حقوق دریاها
رعایت این قوانین را  اجرایی مرتبط با آن را وضع کنند و صالحیت پیگیری و الزام اتباع خود به

 (Salehi, 2020: 297) را مقرر نموده است هادولتبرای 
 زیستی قوانین و مقررات حق بر محیطتعهد به اجرا-2-2-4

را به تعهدات  2یالمللبینیا حقوق نسل سوم به دنبال این است که تعهدات  1حقوق همبستگی       
رک بشریت نیاز به همسویی اهداف و اقدامات ملی مرتبط نماید. لذا حفاظت از این میراث مشت

ی به توسعه دستیاب» و به عبارتی باشدمحیطی میاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وزیست سیاسی،
. (Moradi, 2017: 55)«ندباشمیزیستی های محیطهای وسیعتراز راه حلپایدار مستلزم راه حل

کنوانسیون اروپایی حقوق بشرحق بر  8و ماده 6با تفسیر موسع از ماده  3دادگاه حقوق بشر اروپایی»
ر د هادولت(. تعهد Mirzadeh and Speharifar, 2013: 51)«شناسدزیست را به رسمیت میمحیط

 مورد تاکید قرار گرفته است.از جمله المللبینحقوق محیطی درجهت جبران خسارت زیست
معروف به اعالمیه استکهلم و  1972 کنوانسیون زیست،اعالمیه انسان و محیط 9،12،13،22 اصول»

نسبت به جلوگیری و جبران  هادولتزیست و توسعه ناظر بر تعهد اعالمیه محیط 16و  13اصول 
همچنین در زمینه اجرای قوانین  (Jafari and Ahmadi, 2019: 618)«محیطی هستندخسارت زیست

مان ملل متحد در مورد سازمیعمومجمع 1990دسامبر14زیست قطعنامه مربوط به حق بر محیط

                                                           
1. Solidarity Rights 
2.  International Obligations 
3.  European Court of Human Rights 
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همچنین دیوان » زیست سالم برای پیشرفت اشخاص بیان شده است.ضرورت تضمین محیط
به دنبال گسترش دامنه تعهدات ایجابی مندرج یا مستتر  1970اروپایی حقوق بشر از اواسط دهه 

برای » .(Rahim Khoi and Rostamzadeh,  2017: 278)«درکمیسیون اروپایی حقوق بشر بوده است
شخص بر  هر کند:بیان می 1996ژوئن سال  28قانون اساسی اکراین مصوب  50مثال ماده 

 سالم حق دارد و برای غرامت ناشی از خسارات برآمده از نقض این حق، و زیست ایمنمحیط
. این توسعه به شکلی است که تاکید بیشتری بر حقوق (Shelton and Kiss, 2017: 46)«محق است

ای عضو کشوره د:کنمیاز طرفی کنوانسیون تنوع زیستی تاکید  دارد. هادولتعی در مقابل جم
رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی در مناطق دریایی تحت حاکمیت و  متعهد هستند به

 جرای قوانین و مقررات حق بر محیطمتعهد به ا هادولتبنابر این  (Salehi, 2020: 234) صالحیت
 اند.زیست شده

 زیست تعهد به ترویج فرهنگ حق بر محیط -3-2-4
 و یگیرتصمیم در عمومی مشارکت اطالعات، به دسترسی در موردکنوانسیون آرهوس  

. است شده یبتصو متحد ملل سازمان توسط که است محیطیزیست مسائل در عدالت به دسترسی
 بلکه حفاظت شناسدمی رسمیت به و آوردیم یاد به را استکهلم اعالمیه اول اصل تنها نه آن تظاهر

 فرد هر که ددارمی اراظه»ضروری است و از طرفی  هاانسانرفاه و پیشرفت  برای زیستمحیط از
دین  (Alan Boyle, 2011: 3).«برخوردار باشدمطلوب و بهداشت  زندگی محیط یک دارد از حق

انکه چن»زیست داردحفاظت از محیط ای بهاسالم به عنوان یکی از ادیان الهی که توجه ویژه
زیست در آیات و محیطی و تحصیل آن و خودداری از تخریب محیطشناخت اصول زیست

ن اشاره شده آیه به زمی 444در قرآن کریم » .(Islami, 2012: 87) روایات اسالمی بیان شده است
به  .(Fahimi and Arabzadeh, 2012: 188)«باشدزیست میآیه مربوط به مباحث محیط 90که 

داخته اسالم به آن پرکه در  باشدموضوعاتی می ترینمهمزیست از عبارتی طبیعت و حقوق محیط
 و مورد تاکید قرار گرفته است. شده

 زیست در سند الگوی ایرانی اسالمی پیشرفتتعهدات حق بر محیط -3-4
مثل دیگر قواعد های اساسی نیز جمهوری اسالمی ایران حقوق وآزادیدر نظام حقوقی 

زیست سالم نیز در این میان در قانون اساسی مورد تاکید حق بر محیط و حقوقی جنبه قانونی دارند
شود این است که: سازوکارهای اجرای حق بر سوالی که اینجا مطرح می قرار گرفته است.

مهوری اصل پنجاهم قانون اساسی جزیست در سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت چیست؟ محیط
 اسالمی، حفاظت در جمهوری» دکنمیبیان و زیست پرداخته اسالمی ایران به حفاظت از محیط

باشند،  داشته رشدی رو به اجتماعی حیات بعد باید در آن یهانسلامروز و  نسل که زیستمحیط
یا  زیستمحیط آلودگی هک و غیر آن اقتصادی هایرو فعالیت شود. از اینمی تلقی عمومی وظیفه
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اصل چهلم قانون اساسی اشاره بر همچنین در  .«است ، ممنوعایجاد کند جبران قابلغیر تخریب
تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز هیچ کس نمی» :داردکه تاکیداین موضوع 

که متاثر از قاعده الضرر و  ساسی،لذا با بررسی این اصل از قانون ا به منافع عمومی قرار دهد.
 «دارد به غیر ولو با اعمال حق، )تعهدات سلبی( باشد،تاکید بر عدم خسارتالضرار فی االسالم می

(Panahandeh and Ranjbar, 2019: 152).  د و از کنمیلذا شخصی که درختان جنگلی را قطع
اقع تجاوز به اموال عمومی نموده در و»دکنمیکند و به جنگل خسارت وارد چوب آن استفاده می

. قوانین جمهوری اسالمی (Panahandeh and Ranjbar, 2019: 159)«شودو غاصب محسوب می
ی اسالمی به عنوان یک امانت عمومی مورد هاآموزهزیست را با توجه به ایران حفاظت از محیط

لذا از  ند.دانمیفه عمومی وظی ی آینده،هانسلشناسایی قرار داده است و حفاظت از آن را برای 
چرا که در  شود.زیست خسارت وارد نماید جلوگیری میاقدامات اقتصادی و تجاری که به محیط

زیست در جمهوری اسالمی ایران رویکرد خالق محور مد نظر تصویب قوانین ناظر بر محیط
و حفاظت از شود رابطه انسان با خالق برقرار باشد باشد.رویکردی که در آن تالش میمی

  .(Hoffman, 2004: 7) زیست به عنوان یک تکلیف دینی بیان شده استمحیط
قی یست تحقیای از اندیشمندان اسالمی، در مورد ارتباط بین اسالم و محیط زعده 1983در 

ست ات الهی ک امانهای آن نشان داد که استفاده از محیط زیست به عنوان یانجام دادند که یافته
 .Shelton and Kiss, 2017: 42)) دینی است یتکلیف و صداقت باشد بت به آن امین و باو باید نس

ین حال ازیست، آب، هوا و غذای سالم را حق بشر دانسته است. با ی از محیطبرداربهره خداوند
 ق بشر وحقو ندهای الزم برای پیون دارد که در وضعیت کنونی، زمینهنتیجه بررسی حکایت از آ

ند که اهای حقوقی فراهم شده و اغلب حقوقدانان به خوبی واقفست در اندیشهمحیط زی
با  طضوعات مرتبو چند بعدی بودن مو اندتههای حقوق بشر و زیست محیطی به هم پیوسنگرانی

ه در ملکرد نادرست گذشتبعدی آنها و استمرار عجانبه و تکاین مسائل، مانع از بررسی یک
یماً ود، مستقد. باید توجه داشت هر خطری که بر محیط زیست وارد شوشمیبررسی مستقل آنها 

 ر است.د؛ تخلف از محیط زیست تخلف از حقوق بشدهمیوضعیت بشر را تحت تأثیر قرار 
ی حق اشخاص برای رجوع به محاکم و مراجع قضایی داخلی و المللبیندر بعضی از اسناد 

 ه عنوان یک حق بشری و جمعی مطرح نموده استی مورد تاکید قرار گرفته و حتی بالمللبین
(Hoseyni and Mohammadi, 2017: 144)ز این روی جایگاه حق بر محیط زیست سالم در سند . ا

الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت که سندی باالدستی است در تحوالت جهانی باید مشخص گردد تا 
ی در گیرتصمیممسئوالن را در گیری در این خصوص کاهش یافته و ی حقوقی تصمیمهاچالش

الگوی  سند تدابیر 24در بند  .(Shahvali, 2018: 103) راهبری نماید دارای اهمیت  این موضوع
به تامین عدالت بین نسلی و جلوگیری از سوء استفاده دولت  هادولتاسالمی ایرانی پیشرفت الزام 
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استقالل بودجه دولت از » شریت بیان شده است:زیست به عنوان میراث مشترک بمحیطاز 
ها به وت های عمومی و انتقال این درآمدی از منابع طبیعی و ثربرداربهرههای حاصل از درآمد

بر  غیرمستقیمتدابیر این سند به طور   25از طرفی بند. ... نسلیمردم جهت تأمین عدالت بین
سال از زمان  15ف فروشی منابع طبیعی ظرتوقف خام» دکنمیزیست تاکید حفاظت از محیط

افزوده ملی در داخل و  رونده تولید ارزششروع اجرای الگو و جایگزینی آن با زنجیره پیش
های زیربنایی، توسعه فعالیت»است:  تدابیر الگو بیان شده 26همچنین در بند ... خارج کشور

قوق و اخالق اقتصادی و اجتماعی و مصرف آب، انرژی و سایر منابع حیاتی متناسب با ظرفیت، ح
باشد که مورد تاکید سند الگوی زیست سالم میزیستی این بند متضمن اجرای حق بر محیط

 .(Iranian Islamic Model of Progress Document, 2020:  24-26) «باشدمینیز اسالمی ایرانی 
معی جزیست و ثروت های ملی به عنوان حقوق تدابیرسند الگو نیز بر حفاظت از محیط28 بند 
یت های ملی همراه با رعاحفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و ثروت» د:کنمیاشاره 

تدابیر الگو  29بند. ... هااز آن برداریمحیطی و بین نسلی در بهرهمالحظات صیانتی، زیست
شر یار بزیست به عنوان امانت عمومی در اختی آینده و اینکه محیطهانسلکننده حفظ حقوق بیان
 نماید: خودداری باشد وانسان حق دارد استفاده بهینه از این منابع نماید و از تضییع این منابعمی

 «سازی سهم تولید و مصرف انرژی از منابع انرژی پاککاهش شدت مصرف انرژی و متناسب»
(Iranian Islamic Model of Progress Document, 2020: 28-29). 

زیست در قوانین جمهوری اسالمی مورد شناسایی قرار محیطلذا تعهدات ایجابی حق بر 
زیست و توسعه پایدار بوسیله اما تاکید بر ارائه الگوی مناسب جهت حفاظت از محیط اند.گرفته
باعث  ،جنگالمللی و ی بینهاتحریم ی همچونالمللبیناز طرفی موانع » باید تدوین شود. هادولت

. (Naderi and et.al., 2020: 109)«شده استزیست قوق محیطزمینه ح جلوگیری از پیشرفت در
زیست به عنوان ضرورت تبیین حق بر محیطاز آن است که  یحاکهای انجام شده نیز پژوهش

چرا که  وجود داردیکی از مفاهیم حقوق همبستگی در سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 
(. Domaradzki and et.al, 2019: 441) است.اولویت در حقوق بشر نوین به سمت حقوق جمعی 

ها و اندازچشمزیست اسالمی ایرانی یک سند باالدستی است که بنابراین الگوی پایه محیط
و ناظر بر حقوق  بر دارد زیست را دری توسعه محیطهابرنامهی کلی ابالغی نظام و هاسیاست

زیست از ورای عینیت آن و با طمبنای این الگو آن است که واقعیت محی»جمعی است و از طرفی 
.در نتیجه هم تعهدات سلبی و هم (ShahVali, 2018: 101)«شودقائل شدن معنویت تعریف می

تعهدات ایجابی در قوانین عادی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و سند الگوی اسالمی 
زمند تصویب قوانین اجرایی نیااما  ،ایرانی پیشرفت به عنوان اسناد باالدستی مورد تاکید قرار گرفته

مراجع همچنین تاسیس  د.باشمیها و مفاهیم خاص از جمله حق بر محیط زیست سالم در بخش
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 تری برای این مباحث بوجود آورد.تواند ضمانت اجرای قویقضایی خاص در این زمینه می
 

 گیرینتیجه
برای  ددی راد مشکالت متعتوسعه فناوری و استفاده از تکنولوژی جدی افزایش جمعیت جهان،

ی المللبینزیست ی جبران ناپذیری در عرصه محیطهاخسارتبشریت بوجود آورده و موجب 
در نظر  هادولتنسل سوم حقوق بشر که یک حقوق جمعی است تعهداتی برای  در شده است.

افته و یوسعه گرفته است.نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی، ناشی از فاصله بین کشورهای ت
زیست حیطبر مدر حال توسعه است.با توجه به اینکه یکی از مفاهیم نسل سوم حقوق بشر حق 

ی متعدد به هاخسارتباشد،کشورهای توسعه یافته به علت اینکه  عامل اصلی ایجاد سالم می
 ترینمهم یافته کهشورهای توسعهک ند.کنمیچندان به آن توجه ن ی هستند،المللبینزیست محیط

ورهای خود اقدام ند باید هم دروضع قوانین درکشباشمیزیستی های محیطعامل آلودگی
 سارت خودخی مالی به کشورهای در حال توسعه نسبت به جبران هاکمککنندو از طرفی با 

باشد و زیست به عنوان میراث مشترک بشریت میچرا که محیط زیست اقدام نمایند.به محیط
اخلی خود ی و قوانین دالمللنبیزیست، طبق معاهدات محافظت ازمحیطهمه کشورها تعهد به 

 دارند.
به  1973که در سال کنندهآلودهزیستی توسط عامل اساس اصل پرداخت محیط همچنین باید بر

محیطی به ی زیستهاخسارتتصویب سازمان توسعه و همکاری اقتصادی رسید، با پرداخت 
از این میراث مشترک بشریت مسؤلیت حقوق بشری خود کشورهای در حال توسعه در حفاظت 

اما متاسفانه بعضی از کشورهای توسعه یافته با پرداخت مبالغ ناچیزی تحت عنوان  را انجام دهند.
به دنبال استثمار این کشورها  ی بشردوستانه به برخی از کشورهای در حال توسعه یا فقیر،هاکمک

اتی که این کشورها در زمینه نقض حقوق بشر در سکوت در مقابل اقدام و باج خواهی و
ها به سمت قانونی جلوه تا افکار عمومی جهانی را با این روش ند،دهمیکشورهای مختلف انجام 

 که حقوق همبستگی یا حقوق نسل سوم به دنبال این دادن اقدامات خود سوق دهند در صورتی
نظام :د کهنکمیاید.نتایج این پزوهش بیان ی را به تعهدات ملی بیفزالمللبینست که تعهدات ا

جمهوری اسالمی ایران که بر مبنای اسالمی پایه گذاری شده است ودر حقوق اسالمی نیز 
زیست به عنوان یکی از اصول اساسی بیان شده و انسان را به عنوان امانت دار حفاظت از محیط

ید فرضیه مطرح شده در این مقاله لذا در پاسخ به سوال اصلی و تاید.کنمیزیست معرفی محیط
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حفاظت از   50باید به موارد زیر اشاره کرد: در اصل 

تدابیر سند الگوبه عنوان سند باالدستی که برنامه  29-28-26زیست بیان شده ودر بندهای محیط
زیست اشاره ر حفاظت از محیطب غیرمستقیمد، به صورت کنمیپنجاه ساله آینده کشور را تدوین 
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سازو کارهای مناسب جهت حفاظت از  مشخص، در این سند باید واضح و اما شده است.
 ی،المللبینی هاتحریمی مانند: المللبینتدوین شود.هر چندموانع  هادولتزیست بوسیله محیط

، باید با گرددزیست سالم میبر محیطجنگ که باعث جلوگیری از توسعه و پیشرفت در حق 
اولویت در حقوق بشر نوین ناظربر  ی و اتخاذ تصمیمات درست خنثی شود. از طرفیریزبرنامه

 ی اسالم و قرآن بر حقوق جمعی تاکید زیادی شده است.هاآموزهباشد که در جمعی بودن می
ها و اندازچشمزیست اسالمی ایرانی یک سند باالدستی است که همچنین الگوی پایه محیط

و ناظر بر حقوق  زیست را دربر داردی توسعه محیطهابرنامهی کلی ابالغی نظام و هاتسیاس
زیست از ورای عینیت آن و با مبنای این الگو آن است که واقعیت محیط»جمعی است و از طرفی 

 .شودقائل شدن معنویت تعریف می
مفاهیم حقوق زیست به شکل شفاف و مستقیم به عنوان یکی از لذا تبیین حق بر محیط

یراث حفاظت از این م باشد.می انکارناپذیرهمبستگی در سند الگوی ایرانی اسالمی ضرورتی 
 نگی واقتصادی، اجتماعی، فره مشترک بشریت نیاز به همسویی اهداف و اقدامات سیاسی،

ظیفه ومحیطی دارد وکشورهای توسعه یافته باید این تعامل و همکاری را به عنوان یک زیست
ز راه ا های وسیعترق بشری قلمداد کنند، به عبارتی دستیابی به پیشرفت مستلزم راه حلحقو
زیستی در دنیای حیطکه تلفیق اهداف اجتماعی اقتصادی و م ند،باشمیزیستی های محیطحل

ی آینده هانسلدر جهت به حداکثر رساندن پیشرفت با در نظر گرفتن  اطالعات و انفورماتیک،
شفاف  زیست سالم را بایدد. در سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت حق بر محیطباشبشریت می

ی جع قضاینیز مشخص گردد و مرال و راهبردها و نحوه اجرای آن اصو بیان نموده و اهداف،
ل ن عامتخصصی جهت تضمین این حقوق بوجود آید، تا بتواند در کشورهای اسالمی به عنوا

موجب پیشرفت کشور و اجرایی شدن موضوعات حقوق و  همبستگی در نظر گرفته شود
 همبستگی توسط قوه مجریه و ارجاع به آنها در مراجع قضایی کشور گردد.
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