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چکیـدٌ
نَضَع حقَق ةظر ةًویژه از اواشط قرن ةیصحم ةا صدور اغالنیً جٍاىی حقَق ةظر و ةًجدریج
طکلگیری اةزارٌای حقَق ةظری ةیوالهللی در شطوَ نيوقطًای و جٍطاىی نوطر ةطَده اشطث
نَضَع نحیط زیصث ىیز در شوح جٍطاىی نوطر ةطَده و نيبطر ةطً جظطکیل سي راىسٌطای نٍطم
ةیوالهللی و جصَیب ةیاىیًٌا و ىیز چيدیو اةزار نٍم حقَقی زیصثنحیوی نيوقطًای و ةیوالهللطی
طد ةاوجَد پیظرفثٌای ةًوجَدآنده در ٌيبارشطازی ةطا جطدویو و جصطَیب اةزارٌطای حقطَقی
ةیوالهللی در زنیيًٌای حقَق ةظر و نحیط زیصث و ىیز پیَشحو جػداد زیطادی از دولثٌطا ٌيطَز
ضػفٌای فراواىی در اجرای ایوگَىً قَاغد ةًچظم نیخَرد در ایو راشحا نَضَع راةوً ةیو دو
نَضَع حقَق ةظر و نحیط زیصث و جأدیر نحقاةل آىٍا ةر یکدیگر ٌهَاره نحل ةحخ ةیظحر و گطاه
اخحالف یا جَافق ةیو دولثٌا در نبانع ةیوالهللی ةَده اشث ایيکً پس از شطا ٌا ةحطخ جانػطً
ةیو الهللی در ایو زنیيً جا سبا پیض رفحً و جا چً حد جَاىصحً ةر پیچیدگی نَضَع غلتً سرده و ةطً
ج اٌم ةرشد خَد نَضَع جالبجَجٍی اشث سً در ایو نقالً ةً آن پرداخحطً ططده اشطث ةطًىظر
نیرشد سً ازجهلً نَاىع رشیدن ةً ج اٌم غدم جهایل ةصیاری از دولثٌا ةً ایباد راةوطً نصطحقیم
ةیو حقَق ةظر و نحیط زیصث در اشياد ةیوالهللی ةا ٌدف نصَىیث از اجخاذ ٌرگَىً جصهیهی در
ایو زنیيً نیةاطد سً نهکو اشث ةرای آىٍا پیاندٌایی ني ی درةر داطحً ةاطد ٌهچيیو ةرای ةرخی
از دولثٌا ایو ةیم وجَد دارد سً پذیرش ایو راةوً زنیيًٌای پایتيدی ٌرچً ةیظحر آىٍا ةطً اشطياد
حقَقی ةیوالهللی و ایباد نحدودیثٌای جدید را فراٌم سيد ةًٌرحا و ةا جَجً ةً ىیطاز ةطًىظر
نیرشد طر نَضَع در قالب جَشػً پایدار ةحَاىد ةً ىحیبً ةرشد
 واژگان کلیدی:
حقَق ةظر نحیط زیصث شازنانٌای ةیوالهللی رواةط ةیوالهلل حقَق ةیوالهلل
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مقدمٍ
مؼفىُؼ از جنهیمٌایی کً ةًًَر زغاگاىً جَؿي زانًْ ةیوالهللی ةًویژه ًی ٌفتث
دًٌ گػقحً درةاره نَوَّات «صقَق ةكؼ» و «نضیي زیـث» گؼفحً قتغه و ىیتؽ جضتَ ت
قگؼف در رواةي ةیوالهللی و ٌهکاری ةیو کيكتگؼان نعحلتد در ایتو زنیيتً ،واقْیثٌتا و
قؼایي فْلی زىغگی ،گَیای ىَّی راةًٌ اىکارىاپػیؼ و ىاگــحيی ةیو صقتَق ةكتؼ و نضتیي
زیـث اؿث .وزَد ةیف از دو نیلیَن نتؼگ زودٌيگتام ؿتا ىً در زٍتان در ادتؼ آلتَدگی
پیانغٌای نيفی جعؼیب اىَاع اکَؿیـحمٌا ةؼای نؼدم ،قانل :کهیتاةی آ ،،ىتاةَدی آةؽیتان،
ةالیتتای ًتیْتتی ىاقتتی از جبییتتؼ آ،وٌتتَا ،قتتیَع اىتتَاع ةیهاریٌتتا ةتتؼ ادتتؼ آلَدگیٌتتای
زیـثنضیٌی ،و ؿَءنغیؼیث اىَاع پـهاىغٌای ظٌؼىاك ،اززهلً چالفٌتایی ٌـتحيغ کتً
زانًْ ةكؼی ةا آن روةًرو اؿث .ةتً ایتو نتَارد ةایتغ ةؼظَردٌتای ىـتتحام نيفْالىتً زانْتً
ةیوالهللی ةا چالفٌا را ىیؽ افؽود.
در ایو ىَقحار ؿْی قغه اؿتث ةتا ىگتاٌی ةتً نتاصتخ و ىحتایر گؼدٌهاییٌتای نٍتم
ةیوالهللی صقَق ةكؼی و زیـثنضیٌی و ٌهچيیو اؿياد صقَقی ةیوالهللی ،جا صغ نهکتو
اةْاد قياظحًقغه راةًٌ ةیو نضیي زیـث و صقَق ةكؼ جَؿي زانًْ زٍاىی نْؼفی و ؿتیؼ
جضَ ت در ایو زنیيً نَرد ةؼرؿی قؼار گیؼد .در ایو نیان ،جسؼةًٌای ىاقی از فْالیثٌتا در
ؿٌَح نيٌقًای و ةیوالهللی در راةًٌ ةا نضیي زیـث و صقَق ةكؼ ىُیؼ جنَیب و ازتؼای
کيَاىـیَن اروپایی صقَق ةكؼ ،نيكَر صقَق ةكؼ افؼیقا ،و پؼوجکتل الضتاقی ةتً کيَاىـتیَن
صقَق ةكؼ انؼیکتایی درةتاره صقتَق اقحنتادی ،ازحهتاّی و فؼٌيگتی نیجَاىيتغ زنیيًؿتاز
اقغانات ةْغی در ؿٌش ةیوالهللی ةاقيغ .در ایو نیان ،اىحنا ،کارقياس نـتحقل و ؿت ؾ
گؽارقگؼ ویژه قَرای صقَق ةكؼ در زنیيً صقَق ةكؼ و نضیي زیـث نیجَاىغ در روقتوجؼ
قغن زوایا و اةْاد راةًٌ یادقغه ةـیار کارؿاز ةاقغ.
التحً پیچیغگی ةؼقؼاری ایو ارجتاط و زؽئیات آن ةاّخ قغه کً گامٌای کهتی جَؿتي
ىُؼیًپؼدازان و دولثٌا ةؼداقحً قَد و ازایورو دیغگاهٌای نعالفان ةؼزـتحًجؼ زلتَه کيتغ.
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ةيا ةً گفحً آلو ةَیل ،1صقَق زیـثنضیٌی در ٌیچ ًتقًةيغی یا ىـل صقَق ةكؼی ىهیگيستغ
و (راةًٌ ةیو ایو دو) ةایغ از ؿً زاویً دیغه قَد .ىعـث ایيکً از صقَق نتغىی تت ؿیاؿتی فْلتی
ةؼای دؿحؼؿی اقعاص ةً اًالّات زیـثنضیٌی ،نـائل قىتایی ،و روىتغٌای نتغىی اؿتحفاده
قَد .وی جأکیغ نیکيغ کً راهصل ّهلی ةؼقؼاری راةًٌ ةیو نضتیي زیـتث و صقتَق ةكتؼ،
ؿتؽ کؼدن قاىَن صقَق ةكؼ و ىً کار ةؼ روی قاىَن صقَق نضیي زیـث اؿث .دوم ،داقتحو
یک نضیي زیـث ؿالم ،صت ازحهتاّی و اقحنتادی افتؼاد اؿتث نَوتَّی کتً در نیذتاق
ةیوالهللی صقَق اقحنادی ،ازحهاّی و فؼٌيگی ىیؽ نٌتؼح اؿتث و ؿتَم ایيکتً جَزتً ةتً
کیفیث نضیي زیـث ةًّيَان ص ّهَنی و زهْی نؼدم (ىً اقعاص) ةتؼای جنتهیمگیؼی
درةاره نضیي زیـث و نياةِ ًتیْیقان وؼوری اؿث ).(Boyle, 2014
در ایو نقالً و ةؼای قؼح نٌلب یادقغه ،از روش جَمیفیتجضلیلی اؿتحفاده قتغه اؿتث.
در ایو چارچَ ،ؿْی قغه ةً پؼؿفٌای نٌؼحقغه اززهلً ایيکً چً راةٌتًای ةتیو ایتو دو
نَوَع صـاس نؼجتي ةا زَانِ ةكؼی وزَد دارد؟ ّيامؼ ٌؼیک از آىٍا چگَىً ةؼ یکغیگؼ ادتؼ
نیگػارىغ؟ چؼا اىغیكهيغان و زانًْ ةیوالهللی در ایو زنیيً ىُتؼات و اؿتيادی قاةلجَزتً و
درصغاىحُار نيحكؼ ىکؼدهاىغ؟ و آظؼیو جضَ ت در ایو زنیيً چیـث؟ پاؿط داده قَد.
فؼویً نقالً ایو اؿث کً «صقَق ةكؼ و نضتیي زیـتث ةتا یکتغیگؼ راةٌتً نحقاةتل و
اىکارىاپػیؼی دارىغ» .در ایو راؿحا ،نتاصخ و ىحایر کيفؼاىؾٌای نٍم زٍاىی ،ةؼظی از اؿياد
صقَقی نيٌقًای و ةیوالهللی در زنیيًٌای صقتَق ةكتؼ ،نضتیي زیـتث ،جَؿتًْ پایتغار و
ٌهچيیو آرای زیـثنضیٌی دادگاه اروپایی صقَق ةكؼ ةؼای روقوجؼ قغن راةًٌ ةیو ایتو
دو نَوَع نٍم ،نَرد ةؼرؿی قؼار نیگیؼىغ.
 .4کىفراوس محیط زیست اوساوی ملل متحد
در پی ةؼوز ىگؼاىیٌای وؿیِ در ؿٌش زٍاىی در نَرد روىتغ فؽایيتغه جعؼیتب نضتیي
زیـث در ادؼ فْالیثٌای جَؿًْای ،نسهِ ّهَنی ؿازنان نلل نحضتغ جنتهیم ةتً جكتکیل
کيفؼاىؾ نضیي زیـث اىـاىی نلل نحضغ 2گؼفث .ایو کيفؼاىؾ در ؿال  )1351( 1972ةتا
1. Alan Boyle
2. United Nations Conference on Human Environment
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صىَر ٌیئثٌای ّالیرجتً  113دولث ،ىهایيغگان زَانِ نغىی و ؿازنانٌای ةیوالهللی در
اؿحکٍلم ؿَئغ جكکیل و ًی آن ،نػاکؼات نٍهی درةاره جأدیؼ نحقاةل ووْیث نضیي زیـث
و فْالیثٌای جَؿًْای اىـتاىی اىستام قتغ .اززهلتً ىحتایر ایتو کيفتؼاىؾ ،متغور «ةیاىیتً
اؿحکٍلم» 1ةا  26امل و «ةؼىانً ّهل» ةا  109جَمیً ةَدٌ .هانگَىً کً از ّيَان کيفؼاىؾ
نكعل اؿث ،دو نَوَع «نضیي زیـث» و «اىـان» در دؿحَرکار ایو گؼدٌهایی جتاریعی
ةَد و در ؿعيان ىهایيغگان دولثٌا و زَانِ نغىی قؼکثکييغه ةًجفنیل نَرد ةؼرؿی قؼار
گؼفث .ةیاىیً کيفؼاىؾ اؿحکٍلم را نیجتَان قتؼوع ةتًکارگیؼی رٌیافتث زیـتثنضیٌی در
نَرد صقَق ةكؼ در ؿٌش زٍاىی داىـث.
ًت ةیاىیًٌ ،ؼ دو ةْغ نضیي زیـث ةكؼ ،یْيی ةعفٌای ًتیْتی ،و ؿتاظحًٌای ةكتؼی،
ةؼای ةؼظَرداری وی از رفاه و صقَق اؿاؿی اززهلً ص صیات 2وتؼوری اؿتث .صقتَق اؿاؿتی
ةكؼ قانل ةؼظَرداری از آزادی ،ةؼاةؼی ،و قؼایي نياؿب زىغگی در یک نضیي زیـتث ةاکیفیتث
اؿث کً ةاّخ یک زىغگی ةاکؼانث و نؼفً نیقَد ) .(Stockholm Declaration, para. 1ةایتغ
از نياةِ ًتیْی زنیو قانل ٌَا ،آ ،،زنیو و گَىً ٌای گیاٌی و زاىَری ،ةً ىفِ ىـلٌای
فْلی و آیيغه از ًؼی ةؼىانتً ریؽی و نتغیؼیث متضیش نضافُتث قتَد .ةكتؼ ،نـتئَلیث
صفاَتتث و نتتغیؼیث ظؼدنيغاىتتً نیتتؼاث صیتتات وصف و زیـتتحگاه آن را ةًٍّتتغه دارد
).(Stockholm Declaration, Principles 3, 4 & 5
ةًًَرکلی ،ةیاىیً ىگاٌی نذتث ةً فْالیثٌای اىـاىی ةؼای ىیل ةً جَؿًْ دارد .انا اگتؼ
فْالیحی ةًوؼر ؿالنث زـهی و رواىی ةكؼ و ةاّخ آؿیبرؿاىی ةً نضیي زیـتث از ًؼیت
آلَده کؼدن آ،وٌَا و ظاك و ةًٌمظَردن جْادل اکَلَژیک ؿ ٍؼ زیـحی قَد ،آن را نؼدود
نیقهارد ) .(Stockholm Declaration, para. 3ةًایوجؼجیب ،ةیاىیً وتهو اٌهیتث قائتل
قغن و دادن ص ةً ةكؼ ةؼای اىسام فْالیثٌای نْقَ ىً ةا اؿحفاده از نياةِ ًتیْی اًتؼاف
ظَد ،فْالیثٌای زیاىتار و غیؼقاةلزتؼان را رد کؼده و چيیو صقی ةؼای زَانِ ةكؼی قائتل
ىیـث زیؼا ةًوؼر ظَد آىٍا و ىیؽ نَزَدات زاندار و ةیزان در ًتیْث اؿث.

1. Stockholm Declaration
2. Right to Life
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ىکحً قاةلجأنل دیگؼ و از ىَع دوم در ةیاىیً ،نقاةلً ةا جىییِ صقَق ةكؼ ةؼظی گؼوهٌا و
افؼاد در یک زانًْ یا کكَر جَؿي ةؼظتی از افتؼاد و گؼوهٌتای دیگتؼ اؿتث (Stockholm

) .Declaration, Principles 1 & 15ةیاىیً ،ةًنَازات اقاره ةً وؼورت صفٍ نضیي زیـث
و در ةؼظَردی جيغ و مؼیش ،ةؼظی از ؿیاؿثٌای رایر در آن زنان (التحً در ةؼظتی نيتاً
زبؼافیایی) ىُیؼ جتْیه یا جـلي ىژادی ،اقبال ظارزی ،اؿحْهار ،و آپارجایتغ کتً نيستؼ ةتً
ىقه صقَق ةكؼ نیقَد را نضکَم نیکيغ .ىکحتً قاةلجأنتل ایتو اؿتث کتً ةؼظتی از ایتو
ؿیاؿثٌا و اقغانات ىاقه صقَق ةكؼ در چگَىگی ةٍؼهةتؼداری از نيتاةِ و ةؼىانتًریؽیٌای
نؼةَط ةً جَؿًْ و قٍؼؿازی زلَه نیکييغ.
ةؼظَرد قاةلجَزً و از ىَع ؿَم در ةیاىیً ،جتػکؼ دادن و نقاةلتً ةتا رؿتاىغن زیانٌتای
زیـثنضیٌی زَانِ ةكؼی ةً یکغیگؼ اؿث ).(Stockholm Declaration, Principle 21
ةیاىیً ،امل صقَق ةیوالهلل نتيیةؼ ص صاکهیث دولثٌا ةؼ نياةِ ظَد و ةٍؼهةؼداری از آن
را جأییغ نیکيغ و ةالفاملً پؾ از آن ،جػکؼ نیدٌغ کتً ایتو ةٍؼهةتؼداری در ؿتؼزنیوٌای
جضث صاکهیث یا کيحؼل ىتایغ نيسؼ ةً وارد قغن ظـارتٌای زیـثنضیٌی ةً نيتاً یتا
کكَرٌای دیگؼ قَد .ةؼاؿاس ایو ىکحً جسَیؽی ةیاىیً ،ص دؿحًزهْی افتؼاد یتک زانْتً
در ةٍؼهةؼداری از نياةِ ًتیْی ظَد ،دچار نضتغودیثٌایی نیقتَد .ةتًّتارت دیگتؼ ،یتک
دولث جا زناىی و در صغی ص ةٍؼهةؼداری از نياةِ ظَد را دارد کً ظـتارت زیـتثنضیٌی
ةً دیگؼ کكَرٌا وارد ىكَد.
 .2کىفراوس محیط زیست ي تًسعٍ ملل متحد
ةیاىیً ریَ و دؿحَرکار  121از ىحتایر نٍتم کيفتؼاىؾ نضتیي زیـتث و جَؿتًْ نلتل
نحضغ 2اؿث .پیف از ٌؼ چیؽ ةایغ جَزتً داقتث کتً ةیاىیتً ریتَ ،یتک ؿتيغ جَؿًْای ت
زیـث نضیٌی اؿث .در ایو چارچَ ،،ایو ةیاىیتً اىـتان را در نالصُتات جَؿتًْ پایتغار،
دارای نضَریث نی داىغ کً ةایغ از یک زىغگی ؿتازىغه و ؿتالم و در ٌهگتَىی ةتا ًتیْتث

1. Rio Declaration and Agenda 21
2. United Nations Conference on Environment and Development, so called Earth Summit
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ةؼظَردار ةاقغ ) .(Rio Declaration, Principle 1ةیاىیً ،وتهو اقتاره ةتً صت جَؿتًْ

1

(ةًّيَان یکی از ّيامؼ صقَق ةكؼ) و وؼورت ازتؼای آن ،صفاَتث از نضتیي زیـتث را زتؽء
زغاییىاپػیؼ روىغ جَؿًْ نْؼفی نیکيغ ةٍؼهةؼداری از نياةِ را ص صاکهیحی دولثٌا داىـحً
و ٌمزنان از دولثٌا نیظَاٌغ کً فْالیثٌتای ةٍؼهةؼداراىًقتان ،آؿتیتی ةتً نضتیي زیـتث
کكَرٌا یا نياً ٌهسَار وارد ىکيغٌ .هچيیو ،ةؼ وتؼورت جتأنیو ىیازٌتای زیـتثنضیٌی و
جَؿًْای ىـلٌای فْلی و آیيغه ةا ّهلی قغن ص جَؿًْ جأکیغ قغه اؿث .ةیاىیً ،دولثٌا را
نکلد نیؿازد کً ةؼای زتؼان ٌؼگَىً ظـارت واردقغه ةً قؼةاىیان آلَدگی و دیگؼ آؿیبٌای
زیـثنضیٌیٌ ،هکاری کييغ ) (Rio Declaration, Principles 2, 3, 4 & 13و ةتًایوجؼجیب،
زتؼان ظـارت واردقغه را ص افؼاد قؼةاىی نیداىغ .اقاره ةتً ىقتف و فْالیتث زىتان ،زَاىتان ،و
نؼدم ةَنی در جضق جَؿًْ پایغار و وؼورت صفاَث از نضیي زیـث و نياةِ ًتیْتی نتؼدم (در
نياً ) جضث اقبال و ؿتؼکَ ،و ؿتلًٌ ) (Rio Declaration, Principles 20 to 23ىكتان از
رىگوةَی صقَقةكؼی در ایو ةیاىیً زیـثنضیٌیتجَؿًْ ای دارد.
در نحو ًَ ىی دؿحَرکار ّ ،21تارتٌا یا واژهٌایی کً ةًًَر نـحقیم نؼةَط ةً صقتَق
ةكؼ ةاقغ ،یافث ىهیقَد .ولی ةًٌؼصال نیجَان اقاره ؿيغ ةً وؼورت کهک ةً افتؼاد نضتؼوم
ةًویژه زىان ،زَاىان ،کَدکان ،و آوارگان در فؼایيغ جضق جَؿًْ پایغار را ةًىَّی رّایث صقتَق
ایودؿحً از افؼاد جلقی کؼد .در دؿحَرکار ٌ ،21هچيیو جَزً ةً ظاىَارٌای فقیؼّ ،كایؼ ،زَانِ
ناٌیگیؼ ،نؼدم نضؼوم از نالکیث زنیو ،زَانِ ةَنی ،نٍازؼان و صاقیًىكیيان قٍؼی جَمتیً
قغه اؿث ) .(Agenda 21, Chapter 3, para. 3.5cدؿحَرکار  ،21صفاَث از نياةِ ًتیْتی
ةؼای ارجقای َؼفیث جَلیغی زَانِ نضلی و ىیؽ جأنیو دؿحؼؿی فقؼا ةً آ ،قیؼیو و ةٍغاقث
و آنَزش اةحغایی (کً از صقَق قياظحًقغه ةكؼی ٌـحيغ) را ةً دولثٌا جَمتیً کتؼده اؿتث
) .(Agenda 21, Chapter 3, para. 3.5d & 3.8p-qدر ؿيغ یادقغه ،ةً اٌهیث ؿالنحی جهام
اىـانٌا ةًویژه زىان ،کَدکان ،زَاىان و نؼدم ةَنی و ىیؽ آدار ؿَء آلتَدگی نضتیي زیـتث ةتؼ
ؿالنث اىـان جأکیغ قغه اؿث )ٌ .(Agenda 21, Chapter 6, para. 6.19 & 6.22هانگَىً
کً نكاٌغه نیقَد ،در ننَةات املی ریَ در ؿال  ،1992یْيی «ةیاىیتً» و «دؿتحَرکار »21
ةً یک ىـتث و ةًقکل ةـیار نضغودی ،ةً اةْاد صقَق ةكؼی جَزً قغه اؿث.
1. Right to Development
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 .3کىفراوس جُاوی حقًق بشر
ةیاىیً و ةؼىانً ّهل ویو 1ىحیسً نتاصخ نٌؼحقغه در کيفؼاىؾ زٍتاىی صقتَق ةكتؼ

2

اؿث کً در ؿال  1993مادر قغ .در اؿياد یادقغه ،درصغ اىحُار اقارهای مؼیش ةتً راةٌتً
ةیو نضیي زیـث و صقَق ةكؼ نكاٌغه ىهیقَد .ةیاىیتً ،ةتؼ صت جَؿتًْ و ایيکتً اىـتان
نَوَع نضَری در جَؿًْ اؿتث ،متضً نیگتػارد ) .(Vienna Declaration, para. 10در
ایو ةیاىیً آنغه اؿث کً ص جَؿتًْ ةایتغ ةًگَىتًای ازتؼا قتَد کتً ىیازٌتای جَؿتًْای و
زیـثنضیٌی ىـلٌای فْلی و آیيغه را جأنیو کيغ .کيفؼاىؾ زٍاىی صقَق ةكتؼ ٌهچيتیو
اذّان نیکيغ کً دفو غیؼقاىَىی جؼکیتتات و پـتهاىغٌای ظٌؼىتاك و ؿتهی ةاّتخ جٍغیتغ
زغی ص صیات و ؿالنث اىـان نیقَد .در پی آن ،کيفؼاىؾ از ٌهتً دولثٌتا نیظَاٌتغ
کً ةً کيَاىـیَنٌای نَزَد نؼةَط ةً دفو نضنَ ت ظٌؼىاك و ؿهی پیَؿحً و نفاد آىٍا
را ةًازؼا درآورىغ ) .(Vienna Declaration, para. 11ىکحً زالبجَزً ایو اؿث کً در ایو
ةیاىیً فقي ظٌؼٌای ّيامؼ ؿتهی و ظٌؼىتاك ةتؼای صقتَق ةكتؼ (در ایيستا صت صیتات)
ةًّيَان جٍغیغ جلقی قغه و اقارهای ةً دیگؼ نكکالت زیـثنضیٌی ىكغه اؿث.
 .4کىًاوسیًن آرًَس
کيَاىـیَن نيٌقًای آرٌَس 3را نیجَان پؾ از ةیاىیً اؿحکٍلم ،دونیو ؿتيغ نٍتمِ

()1

نتحيیةؼ صقَق 4درةاره صفاَث از نضیي زیـث داىـث .ایو کيَاىـیَن ةتً صقتَق اؿاؿتی
رویًای ّهَم 5اقتاره دارد و ةتًایوجؼجیب ظَاؿتحار نكتارکث ّهتَم در صفاَتث از نضتیي
زیـث ظَد نیقَد.
ًت کيَاىـیَن ،دولثٌای ٌمپیهان نََفيغ ؿً ّينؼ رویًای کً ةً آىٍا قٌبٌتای
کيَاىـیَن 6ىیؽ گفحً نیقَد را در قَاىیو ظَد وارد کييغ .ایو قٌبٌا قانل :دؿحؼؿتی ةتً
1. Vienna Declaration and Program of Action
2. World Conference on Human Rights
3. UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and
Access to Justice in Environmental Matters, so called: Aarhus Convention
4. Right-based
5. Public Basic Procedural Rights
6. Pillars of the Convention
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اًالّات نؼةَط ةً نضیي زیـث ،نكارکث ّهَم در روىغ جنهیمگیؼی درةاره نضتیي زیـتث،
و دؿحؼؿی ةً دؿحگاه ّغالث نیةاقيغ .کيَاىـیَن آرٌَس ،صفاَث کلی از نضتیي زیـتث را
ةؼای رفاه و ةؼظَرداری ةكؼ از صقَق اولیً اىـاىی ،اززهلً ص صیات ،وؼوری نیداىتغً .تت
ؿيغٌ ،ؼ قعنی ص دارد در یک نضیي زیـث نياؿب ةتؼای ؿتالنحی و رفتاه ظتَد زىتغگی
کيغ و صفاَث و ةٍتَد ووْیث نضیي زیـث ةً ىفِ ىـلٌای فْلی و آیيغه اؿث.
 .5کىفراوس تًسعٍ پایدار ملل متحد
ؿيغ پایاىی کيفؼاىؾ جَؿًْ پایغار نلتل نحضتغ کتً در ؿتال  )1391( 2012در قتٍؼ
ریَدوژاىیؼوی ةؼزیل ةًجنَیب رؿیغ( ،)2ةًًَرکلی ىکات صقتَق ةكتؼی کهتی تالتحً ىـتتحام
ةیكحؼی در نقایـً ةا ةیاىیً ریَ 1992ت دارد و ازآىساکً نضیي زیـث ىقكی نضَری در ایو
ؿيغ ایفا نیکيغ ،نیجَان راةًٌ ةیو ایو دو نَوَع را ةؼداقث کؼد .در ایو ؿيغ ،ةؼ اٌهیتث
آزادی ،ملش ،انيیث ،اصحؼام ةً اىَاع صقَق ةكؼ اززهلً ص جَؿًْ ،و ص اؿتحاىغارد کتافی
زىغگی قانل ص غػا و ...جنؼیش قغه و ةتؼ اٌهیتث اّالنیتً زٍتاىی صقتَق ةكتؼ و دیگتؼ
اةؽارٌای صقَق ةكؼی ةیوالهللی و صقَق ةیوالهللی جأکیغ گؼدیغه اؿثٌ .هچيیو ةا اّحؼاف
ةً ایيکً دنَکؼاؿی ،زنانغاری نٌلَ ،،و صاکهیث قاىَن ،زنً جَؿتًْ پایتغار قتانل رقتغ
اقحنادی پایغار ،جَ ؿًْ ازحهاّی ،صفاَث از نضیي زیـث ،و نضَ فقؼ و گؼؿيگی اؿث ،ةتؼ
ازؼای اٌغاف جَؿًْ پایغار و ىیاز ةً نؤؿـًٌای نؤدؼ ،قفاف ،پاؿطگَ و دنَکؼاجیک جأکیتغ
قغه اؿث .در زایی دیگؼ ،ةؼ جٍْغ ٌهگان ةً جقَیث ٌهکاری ةیوالهللی ةتؼای نتغىُؼ قتؼار
دادن و رفِ چالفٌای نؼةَط ةً جَؿًْ پایغار ،ىیاز ةً جضق دتات اقحنادی ،رقغ اقحنتادی
پایغار ،ارجقای ةؼاةؼی ازحهاّی و صفاَث از نضیي زیـث ،ةؼاةتؼی زيـتیحی ،جَاىهيغؿتازی
زىان ،و ...جنؼیش قغه اؿث ).(Rio Outcome Document, para. 8 to 11
ٌهانگَىً کً نكعل اؿث ،ؿيغ یادقتغه ّالوهةتؼ ىکتات متؼیش صقَقةكتؼی ىُیتؼ
آزادی و ص غػا و دنَکؼاؿی و صاکهیث قاىَن ،ص جَؿًْ را ةًّيَان زؽئی از صقَق ةكتؼ
نٌؼح کؼده و ةا ةؼقهؼدن ازؽای صقَق ةكؼ و جَؿًْ پایتغار ،جضقت آىٍتا را جلَیضتام زم و
نلؽوم یکغیگؼ داىـحً اؿث.
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 .6اسىاد بیهالمللی حقًقبشری
ةؼای روقوجؼ قغن راةٌتً ةتیو صقتَق ةكتؼ و نضتیي زیـتث ،ةؼرؿتی اؿتياد نٍتم
ةیوالهللی صقَقةكؼی ًی ٌفحاد ؿال گػقحً قایانجأنل اؿث .در ایو ىَقحار جالش قتغه
کً نَوَّات «نضیي زیـث»« ،نياةِ ًتیْی» و «ص صیات» ةتًّيَان نْیارٌتای امتلی
زـحسَ قَىغً .ت نفاد اّالنیً زٍاىی صقَق ةكؼ 1در ؿال ٌ ،)1327( 1948هگان صت
صیات و آزادی و انيیث دارىغ ) .(Universal Declaration, Art. 3در ایو اّالنیً ،اقارهای
ةً نضیي زیـث و نياةِ ًتیْی ىكغه اؿث.
ةؼاؿاس نیذاق ةیوالهللی صقَق نغىی و ؿیاؿی 2در ؿال ٌ ،)1355( 1976هً نتؼدم
نیجَاىيغ ةؼای رؿیغن ةً اٌغافكان ،آزاداىً از دتؼوت و نيتاةِ ًتیْتی ظتَد ،ةتغون آؿتیب
رؿاىغن ةً الؽانات ىاقی از ٌهکاری اقحنادی ةیوالهللتی و ةؼاؿتاس ىفتِ نحقاةتل و صقتَق
ةیوالهلل ةٍؼهةؼداری کييغٌ .یچکؾ ىتایغ از وؿیلً انؼار نْتاش ظتَد نضتؼوم قتَدٌ .تیچ
چیؽی در نیذاق ىتایغ ةًگَىًای جفـیؼ قتَد کتً صت ذاجتی ٌهتً نتؼدم در ةؼظتَرداری و
اؿحفاده کانل و آزاداىً از دؼوت و نياةِ ًتیْیقان را نعحل کيغ .در نیذتاق یادقتغه ،صت
ذاجی صیات نَرد جأکیغ قؼار گؼفحتً ) (ICCPR, Art. 2, 6 & 47ولتی اقتارهای ةتً نضتیي
زیـث ىكغه اؿث.
ًت نیذاق ةیوالهللی صقَق اقحنادی ،ازحهاّی و فؼٌيگی ،3دولثٌای ًتؼف نیذتاق
ةایغ ةً ةٍتَد اةْاد ةٍغاقث ميْحی و زیـثنضیٌی ة ؼدازىغٌ .یچ چیتؽی در نیذتاق ىتایتغ
ةًگَىًای جفـیؼ قَد کً ص ذاجی ٌهً نؼدم در ةؼظتَرداری و اؿتحفاده کانتل و آزاداىتً از
دؼوت و نياةِ ًتیْیقان را نعحل کيغٌ .هً نؼدم نیجَاىيغ ةؼای ىیل ةً اٌغافكان ،آزاداىتً
از دؼوت ًتیْی و نياةِ ظَد ،ةغون آؿیب رؿاىغن ةً الؽانتات ىاقتی از ٌهکتاری اقحنتادی
ةیوالهللی و ةؼاؿاس ىفِ نحقاةل و صقَق ةیوالهلتل ةٍؼهةتؼداری کييتغٌ .تیچکؾ ىتایتغ از
وؿیلً انؼار نْاش ظَد نضؼوم قَد .دولثٌای ًؼف نیذاق ةایتغ در راؿتحای صت اؿاؿتی
ٌؼکؾ ةؼای گؼؿيً ىتَدن ،در زنیيًٌای روش جَلیغ و غػا ...ةا اىحكار داىف امَل جبػیتً و
1. Universal Declaration on Human Rights
2. International Covenant on Civil and Political Rights
3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
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ةا جَؿًْ یا امالح ؿیـحمٌای زراّی ةً قیَهای کتً جَؿتًْ نتؤدؼ و ةٍؼهةتؼداری از نيتاةِ
ًتیْی جضق یاةغ ،اقتغاناجی اىستام دٌيتغ ) .(ICESCR, Art. 1, 11, 12 & 25در نیذتاق
یادقغه ،اقارهای ةً ص صیات ىكغه اؿث.
ةؼاؿاس کيَاىـیَن صقَق کَدكٌ ،1تؼ کتَدکی صت صیتات دارد .دولثٌتای ًتؼف
کيَاىـیَن ةایغ ةا ةیهاریٌا و ؿَءجبػیً و ...ةا جَزتً ةتً نعتاًؼات زیـتثنضیٌی ،نقاةلتً
کييغ .دولثٌا ةًنيَُر اِّهال ص کَدك ةایغ جىتهیو کييتغ کتً ٌهتً ةعفٌتای زانْتً
دؿحؼؿی ةً آنَزش داقحً ةاقيغ و داىتف اولیتً درةتاره ،...ةٍغاقتث نضتیي زیـتث ،و ...را
کـب کييغ .دولثٌای ٌمپیهان نَافقيغ کً آنَزش کَدك ةایغ نحَزً ،...و نؼاّات نضتیي
زیـث ًتیْی ةاقغ ) .(CRC, Art. 6, 24 & 29کيَاىـیَن صقَق کَدك ةً نياةِ ًتیْتی
اقارهای ىکؼده اؿث.
2

کيَاىـیَن ةیوالهللتی صتػف جهتام قتکلٌای جتْتیه ىتژادی کتً در ؿتال 1969
( )1348زما زؼا قغ ،اقارهای ةً ص صیات ،نضیي زیـث و نياةِ ًتیْی ىغارد.
در کيَاىـیَن نقاةلً ةا قکيسً و دیگؼ رفحارٌتا یتا نسازاتٌتای َالهاىتً ،غیؼاىـتاىی یتا
جضقیؼآنیؽ 3کً در ؿال  )1366( 1987زما زؼا قغ ،اقارهای ةً ص صیات ،نضیي زیـث و
نياةِ ًتیْی ىكغه اؿث .ةؼاؿاس کيَاىـیَن ةیوالهللی صفاَث از صقتَق کتارگؼان نٍتازؼ و
اّىای ظاىَادهٌایكان 4کً در ؿال  )1382( 2003زما زؼا قغ ،ص صیات کارگؼان نٍتازؼ
و اّىای ظاىَادهٌایكان ةًوؿیلً قاىَن صفاَث ظَاٌيغ قغ .ایو کيَاىـیَن اقارهای ةً نضیي
زیـث و نياةِ ًتیْی ىکؼده اؿث .در کيَاىـتیَن صقتَق افتؼاد نْلتَل 5کتً در ؿتال 2008
( )1387زما زؼا قغ ،دولثٌای نحٍْغ نکلد ةً جنؼیش ص ذاجی صیات نْلتَ ن قتغهاىغ.
کيَاىـیَن ةیوالهللی صفاَث از اقعاص ىاپغیغقغه ةً قتیَه قٍؼآنیتؽ 6کتً در ؿتال 2010
( )1389زما زؼا قغ ٌم اقارهای ةً ص صیات ،نياةِ ًتیْی و نضیي زیـث ىغارد.
1. Convention on the Rights of the Child
2. International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination
3. Convention against Torture, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
4. Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their
Families
5. Convention on the Rights of Persons with Disabilities
6. International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearances
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ٌهانگَىً کً نكاٌغه نیقَد ،ةًًَرکلی در اؿياد ةیوالهللی صقتَق ةكتؼی ةًقتکل
قاةلجَزٍی ةً نَوَّات نضیي زیـث و نياةِ ًتیْی اقاره ىكغه اؿتث .التحتً ةتا گػقتث
زنان و ةًویژه از دٌتً  ،1990اقتارهٌای ةیكتحؼی ةتً ایتو دو نَوتَع در ةؼظتی از اؿتياد
ةًچكم نیظَرد .اقاره ةً نَوَع «ص صیات» کً نیجَاىتغ دارای دو ةْتغ صقَقةكتؼی و
زیـثنضیٌی ةاقغ ىیؽ در غالب اؿياد ،مؼفىُؼ از جاریط مغور ،وزَد دارد ةا ایتو جفتاوت
کً در اؿياد اولیً جيٍا نْيای صقَقةكؼی نغىُؼ ةتَده و ةًجتغریر ةتا اوتافً قتغن نفٍتَم
نضیي زیـث ،دچار جضَل قغه اؿث.
 .7کمیسیًن ي شًرای حقًق بشر
کهیـیَن فؼّی زلَگیؼی از جتْیه و صفاَث از اقلیثٌای واةـحً ةً کهیـتیَن صقتَق
ةكؼ ،جالقی نفیغ انا ةیؿؼاىسام را ةؼای روقو قغن راةٌتً ةتیو صقتَق ةكتؼ و نضتیي زیـتث
قؼوع کؼد .دلیل ایو جنهیم ،زىغگی ةـیاری از اقلیثٌای قَنی و نػٌتی در نيتاًقی ةتَد کتً
ةًلضاظ زیـثنضیٌی وْید نضـَ ،قغه یا نضل دفتو اىتَاع پـتهاىغٌای ظتاىگی یتا ؿتهی
ظٌؼىاك اؿث .کهیـیَن فؼّی ًی گؽارقی (Report of the Special Rapporter of the

) )3(Sub-Commission, 1994در ؿال  )1373( 1994پیكيٍاد مغور یک اّالنیً درةتاره
امَل صقَق ةكؼ و نضیي زیـث را داد کً ةـیار ىؽدیک ةً امل ىعـث ةیاىیً اؿتحکٍلم ةتَد.
دلیل ایو جنهیم کهیـیَن را نیجَان ووْیث ىانـاّغ ةـیاری از اقلیثٌای قَنی و نتػٌتی
در کكَرٌایی داىـث کً از قؼایي زیـثنضیٌی ىانـاّغی ةؼظَردارىغ یا در دؿحؼؿتی آىتان
ةً نياةِ ًتیْی ،در نقایـً ةا زَانِ دارای اکذؼیثّ ،غالث و اىناف رّایث ىهیقَد.
پؾ از ةؼرؿیٌای فؼاوان کارقياؿی ،در پیفىَیؾ اّالنیتً جنتؼیش قتغه اؿتث کتً
اقعاص ،ص داقحو یک نضیي زیـث ؿالم و ایهو نيٌت ةا ىیازٌتای ىـتلٌای فْلتی را
دارىغ ووْیحی کً ةؼای صقَق ىـلٌای آیيغه زیانةار ىتاقغ .ایو صقَق ،قانل رٌا قغن از
آلَدگی ،پؼٌیؽ از جعؼیب نضیي زیـث و فْالیثٌایی کً ةؼ نضیي زیـث یا جَؿتًْ پایتغار
ادؼ نيفی ظَاٌيغ گػاقتث ،صفاَتث از آ ،و ٌتَا و ظتاك ،جيتَع زیـتحی و اکَؿیـتحمٌا،
دؿحؼؿی ؿالم ةً ًتیْث ،صفاَث و ةٍؼهةؼداری پایغار از ًتیْث و نياةِ ًتیْی ،صفاَتث
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از زیـحگاهٌای اؿحذيائی (ةیىُیؼ) و ةؼظَرداری از زىغگی ؿيحی نؼدم ةَنی نیقغ .گؽارش
کهیـیَن فؼّی ٌهچيیو ةً راةًٌ ةیو ص داقحو نضیي زیـث قؼافحهيغاىً ،1و ص جَؿتًْ
پؼداظث و ایيکً صقَق ةكتؼ جفکیکىاپتػیؼ و ةتًًَرنحقاةل ةتًٌم واةـتحً ٌـتحيغ .گؽارقتگؼ
کهیـتتیَن ،ىحیستتً ایتتو اّالنیتتً (التحتتً درمتتَرت مادرقتتغن) را گتتػر از نؼصلتتً صقتتَق
زیـثنضیٌی ةً ص داقحو یک نضیي زیـث ؿتالم و قتؼافحهيغاىً داىـتحً اؿتث .ةتًدلیل
نعالفث ىهایيغگان ةؼظی از دولثٌا ،پیفىَیؾ ایو اّالنیً در زلـً کهیـیَن جنَیب ىكغ.
ّالوهةؼ فْالیثٌتای کهیـتیَن فؼّتی زلتَگیؼی از جتْتیه و صفاَتث از اقلیثٌتا،
کهیـیَن صقَق ةكؼ و (در ادانً) قَرای صقَق ةكتؼ ،قٌْيانتًٌایی را در راؿتحای روقتو
قغن زوایا و چگَىگی جأدیؼگػاری نحقاةل صقَق ةكؼ و نضتیي زیـتث متادر کؼدهاىتغ کتً
ةؼرؿتتی اةْتتاد و ىحتتایر ایتتو فؼایيتتغٌا قاةلجأنتتل اؿتتث .کهیـتتیَن صقتتَق ةكتتؼ ةتتا متتغور
قٌْيانًای()4در ؿال  )1384( 2005از کهیـاریای ّالی صقَق ةكؼ ،ةؼىانً نضتیي زیـتث
نلل نحضغ ،و ةؼىانً ّهؼان نلل نحضغ نیظَاٌغ کً ةتً ٌهتاٌيگی فْالیثٌتای نؼةتَط ةتً
صقَق ةكؼ و نضیي زیـث در زنیيً رفِ فقؼ ،ارزیاةی زیـثنضیٌی دوران پتؾ از زيتگ و
اصیا ،و زلَگیؼی از ةالیا ادانً دٌيغ .قَرای صقَق ةكتؼ ىیتؽ ةتا جنتَیب دو قٌْيانتً( )5در
ؿالٌای  )1387( 2008و  )1388( 2009ةؼ راةًٌ صقَق ةكتؼ و جبییتؼ آ،وٌتَا نحهؼکتؽ
قغه ،ادؼات نـحقیم و غیؼنـحقیم جبییؼ آ،وٌَا ةؼ ةؼظَرداری نؤدؼ از صقَق ةكتؼ را نتَرد
جَزً قؼار داد( .)6قٌْيانًٌای یادقغه ٌهچيیو نضتیي زیـتث را در ةؼظتَرداری از صقتَق
ةكؼ دارای اٌهیث اؿاؿی داىـحيغ.
از دیگؼ جنهیمٌای قاةلجَزً قَرای صقَق ةكؼ در زنیيً نضیي زیـث ،متغور یتک
قٌْيانً( )7در ؿال  )1391( 2012و ًی آن ،اىحنتا ،زتان ىتاکؾ 2ةتًّيَان «کارقتياس
نـحقل» ةؼای نٌالًْ الؽانات صقَقةكؼی نؼةَط ةً ةؼظَرداری از یک نضیي زیـث پایغار،
ؿالم ،پاك و ایهو قياؿایی و ارجقاء و جتتادل ىُتؼات در نتَرد ةٍحتؼیو ّهلکؼدٌتا اىستام
نسهًَّای از اقغانات ارائً جَمیًٌایی ةؼای کهک ةً جضق اٌتغاف جَؿتًْ ٌتؽاره ةتًویژه

1. Decent environment
2. John Knox
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ٌغف قهاره ( 7پایغاری زیـثنضیٌی) و درىُؼ گؼفحو ىحایر ازالس ریَ 20+ةؼای کهتک
ةً ایساد ىَّی دیغگاه صقَقةكؼی یگاىً و پیگیؼی فؼایيتغٌا ةتَد .در ایتو راؿتحا و در یتک
اقغام زغیغ در راؿحای ارجقای نَقْیث ىاکؾ و افؽایف کارایی وی ،قتَرای صقتَق ةكتؼ ةتا
مغور قٌْيانًای( )8در ؿال  2014وهو جهغیغ نأنَریث ىاکؾّ ،يتَان زغیتغ «گؽارقتگؼ
ویژه صقَق ةكؼ و نضیي زیـث» را ةً وی اٌّا کؼد.
ؿعيؼاىی ىاکؾ در ازالس  25قَرای صقَق ةكؼ در جتاریط  11نتارس  ،2014پتؾ از دو
ؿال اىسام نأنَریث ةًّيَان کارقياس نـحقل ،قاةلجَزً اؿث .وی ةا ذکتؼ ایيکتً ٌؼگَىتً صت
اىـاىی نیجَاىغ ةا ىاةَدی نضیي زیـث ىقه قَد ،اذّان نیکيغ کتً اِّهتال ةـتیاری از صقتَق
قياظحًقغه جَؿي دولثٌا ناىيغ ص صیات ،ؿالنحی ،غػا ،آ ،،و صحی صت ؿؼىَقتث ةتا ٌتم
ارجتاط دارىغ .نسهًَّ ةغىًٌای صقَقةكؼی ،یکؿؼی الؽانات صقتَق ةكتؼ زیـتثنضیٌی را ةتا
ؿً ّينؼ املی دارا ٌـحيغ کً در نَرد آىٍا جَاف وزتَد دارد و قتانل اًالعرؿتاىی ةتً ّهتَم
درةاره ارزیاةی ادؼات زیـثنضیٌی ،جـٍیل قتؼکث ّهتَم در جنتهیمگیؼیٌای زیـتثنضیٌی
اززهلً در زنیيً صفاَث از ص جسهِ و آزادی ةیان ،و فتؼاٌم کتؼدن زنیيتًٌای دؿحؼؿتی ةتً
راهصلٌای نؤدؼ ةؼای آؿیبٌای زیـثنضیٌی اؿث .وی اوافً کؼد کً ةعف ّهغه ایتو قتیتل
الؽانات ،نضحَایی ةَده و نؼةَط ةً صقَق ؿیاؿی ت نغىی اؿث.
از ؿعيان گؽارقگؼ ویژه ایوگَىً ةؼنیآیغ کً ةغون داقحو یک نضتیي زیـتث ؿتالم،
ةكؼ قادر ةً ازؼای آرزوٌای ظَد و داقحو زىغگی در یتک ؿتٌش نٌتاة ةتا اؿتحاىغاردٌای
صغاقلی و کؼانث اىـاىی ىعَاٌغ ةَد .دیگؼ آىکتً رّایتث صقتَق ةكتؼ و صفاَتث از نضتیي
زیـث جأدیؼ نحقاةلی دارىغ و جضق ٌؼکغام ،نَزب جقَیث دیگؼی نیقَد.
 .8آرای زیستمحیطی دادگاٌ اريپایی حقًق بشر
یکی از راهٌای روقو کؼدن راةًٌ ةتیو نضتیي زیـتث و صقتَق ةكتؼ ،ةؼرؿتی نفتاد
کيَاىـیَن اروپایی صقَق ةكؼ و ىیؽ نضحَا و ؿیؼ جضَل آرای مادرقغه جَؿي ىٍاد ازؼایتی
آن ،یْيی دادگاه اروپایی صقَق ةكؼ 1از زنان قؼوع ةًکار جاکيَن اؿث .کيَاىـتیَن اروپتایی
1. European Court on Human Rights
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صقَق ةكؼ در ؿال  )1338( 1959ةؼای ًؼفٌا زما زؼا قغه و دادگاه یادقغه در ٌهتان
ؿال جأؿیؾ قغ( .)9ىکحً زالب جَزً ایو اؿث کً نَوَع پؼوىغهٌای جكکیلقغه ًی چيغ
دًٌ ىعـث قؼوع ةًکار دادگاهّ ،هَنام نؼةَط ةً آزادیٌای فؼدی ،ىُیؼ آزادی گؼدٌهایی و
ةیان و افکار ،دنَکؼاؿی ،ص نالکیث و دارایی ،ص زىغگی ،و ...ةَده اؿتث .ةتًایوجؼجیب در
کيَاىـیَن  59نادهای اروپایی صقَق ةكؼ ٌیچ ىكاىًای از نضیي زیـث ةؼای اروپای اواؿي
قؼن ةیـحم یافث ىهیقَدٌ .هً قـهثٌای نحو ،جيٍا ةً صقتَق افتؼاد ةًمتَرت فتؼدی یتا
زهْی اظحناص دارد و ةازجا،دٌيتغه جتالش قتٍؼوىغان اروپتایی در آن دوره زنتاىی ةتؼای
صفاَث از صقَق ظَد در ةؼاةؼ دولثٌای نحتَع ةَده اؿث .صحی کهیـیَن اروپتایی صقتَق
ةكؼ ًی یک جنهیم اولیً ّيَان کؼده کً ٌیچ صقی ةؼای صفٍ ًتیْث در نیتان صقتَق و
آزادیٌای جنؼیشىكغه ةًوؿیلً کيَاىـیَن ،جىهیو ىكغه اؿث.
ةًرغم وزَد چيیو قؼایٌی ،اروپا ةًجتغریر در نتَرد نَوتَع نضتیي زیـتث در دوره
پیف و پؾ از کيفؼاىؾ اؿحکٍلم صـاسجؼ گؼدیغ و صاوؼ قغ ةًجغریر واقْیث راةٌتً ةتیو
نضیي زیـث و صقَق ةكؼ را ة ػیؼد .ایو روىغ ،وؼرٌا و جيگياٌای ةـیاری ةؼای قؼکثٌای
کكَرٌای ٌمپیهان ایساد کؼد و ازایورو ٌهَاره ةا نقاونث ةعفٌای اقحنادی روةًرو ةَد.
در ایيسا ةً جْغاد نضغودی از نَارد زیـثنضیٌی ارزاّی ةً کهیـیَن و کيَاىـتیَن
اروپایی صقَق ةكؼ و اصکام مادرقغه اقاره نیقتَد ) .(Mensah, 2002ىاگفحتً ىهاىتغ کتً
قاکیٌا نََفيغ پؾ از ارزاع دادظَاؿث ةً ىٍادٌای نـئَل داظلی و در مَرت ىاروتایحی
و ىاانیغی از اصکام مادرقغه ،در دادگاه اروپایی ،پؼوىغهای ةاز و جُلمظَاٌی کييغ.
 .1در نَرد پاول و رایيؼ ،1قاکیان دارای نلکی در ىؽدیکی فؼودگاه ٌیحؼوی ليغن ةتَده
و ةا اؿحياد ةً نَاد ( 8 ،6)1و  13کيَاىـتیَن و نتاده یکتم پؼوجکتل یتک( ،)10متغای ةليتغ
ٌَاپیهاٌا را آزاردٌيغه ّيَان کؼدىغ .کهیـیَن ٌهً نَارد اؿحياد را ةًدلیل وْد رد کؼد و
فقي ناده  13کيَاىـیَن( )11را وارد داىـث .دادگاه ةا اقاره ةً قتاىَن ٌَاىتَردی  1982کتً
پؼداظث ةً ؿتب آزار ٌَاپیها را در قؼایي نكعنی رد کؼده اؿث ،ةؼقؼاری جتَازن نينتفاىً
ةیو نيافِ درصالرقاةث قعل و زانًْ را وؼوری داىـثٌ .هچيیو ّيَان قغ کً ّهلیتات
1. Powel & Rayner
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یک فؼودگاه ة ؽرگ ،یک ٌغف نكؼوع دارد و ادؼات نيفتی آن ةتؼ نضتیي زیـتث ىهیجَاىتغ
ةًًَر کانل صػف قَد.
 .2در نَرد زاىغر ،1قاکیان ،نلکی در کيار قؼکث فْال در زنیيً پـهاىغٌای ظتاىگی و
ميْحی داقحيغ .ةؼرؿیٌا ،وزَد نقادیؼ زیادی نتاده ؿتیاىیغ را در چاهٌتای نيٌقتً ىكتان
نیداد .نالکان واصغٌای نـکَىی در نيٌقً ةا درظَاؿث گـحؼش ّهلیات دفتو پـتهاىغٌا
جَؿي قؼکث ،نعالد ةَدىغ .دادگاه نضلی و دولث ةً درظَاؿث قؼکث ،پاؿط نذتث داده و
قکایث نؼدم را رد کؼدىغ .دادگاه اروپایی صقتَق ةكتؼ ،ىقته نتاده ( 6)1کيَاىـتیَن( )12را
جكعیل داد.
 .3در نَرد لتَپؽ آؿتحؼا ،2ظتاىَاده لتَپؽ در نيٌقتً لَرکتا در ىؽدیکتی نسهَّتًای از
کارظاىًٌای چؼم و یک واصغ پـهاىغِ ةغون گَاٌیيانً زىغگی نیکؼدىغ .در ادؼ قکایث نؼدم
ةً ىٍاد نـئَل نضلی ةًدلیل ىقه صقَقكان و جأییتغ ىانالیهتات جَؿتي نـتئَ ن نضتیي
زیـث ،جيٍا یکی از واصغٌا جٌْیل قغ .ةا ادانً قکایثٌا ًی چيتغ ؿتال ،جهتام واصتغٌای
پـهاىغ ةا صکم قاىَىی جٌْیل قغىغ .ظاىَاده لَپؽ ةا ادّای قؼةاىی قغن در ایو روىتغ ،ىقته
صقَق ،آؿیب دیغن زىغگی ظنَمی ،و روةًرو قغن ةا ةؼظَردٌای جضقیؼآنیتؽ ةتً قتکایث
ادانً داد .دادگاه پؾ از ةؼرؿی نَرد قکایث ،ىقه ناده  8کيَاىـیَن و ّغم ىقته نتاده 3
کيَاىـیَن( )13را جكعیل داد و نعالفثٌای اولیً دولث نحتَع قاکی را رد کؼد.
 .4در یک نَرد دیگؼ نكٍَر ةً قىیً گؼا ،3نسهًَّای صاوی چٍتل قتکایث از ؿتَی
نؼدم ؿاکو نانفؼدوىیا کً در یککیلَنحؼی یک کارظاىً قتیهیایی زىتغگی نیکؼدىتغ ،ةتً
نقانات نضلی رؿیغ .ایو کارظاىً ةا ویژگی «نعاًؼات ةا » دتث قتغه ةتَد .دادگتاه نضلتی
جاصغودی قکایثٌا را پػیؼفث .انا نتؼدم ةتا ذکتؼ ایيکتً اقتغام نقحىتی متَرت ىگؼفحتً و
اًالّات زم ةؼای نقاةلً ةا آدار ؿَء نعاًؼات ،نيحكؼ ىكغه ،ةً قکایث ظتَد ادانتً دادىتغ.
کهیـیَن اروپایی اةؼاز داقث کً دولث ةایغ اًالّات زم را ةؼای ّهَم زهِآوری ،پتا یف
و نيحكؼ کيغ درغیؼایومَرت ناده  10کيَاىـیَن ىقه قغه اؿتث .اًالعرؿتاىی ّهتَنی
1. Zander
2. Lopez Ostra
3. Guerra & Others
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یک اةؽار وتؼوری ةتؼای صفاَتث از رفتاه ّهتَنی و ؿتالنحی نتؼدم در نْتؼض نعتاًؼات
زیـثنضیٌی اؿث .دادگاه اروپایی صقَق ةكؼ ،ناده  10کيَاىـیَن را غیؼنتؼجتي و نتاده 8
کيَاىـیَن را ىقهقغه داىـث و ةؼ نؼاّات زىغگی ظاىَادگی و ظنَمی نؼدم جأکیتغ کتؼد.
دادگاه ٌهچيیو اؿحياد قاکیٌا ةً ناده  2کيَاىـیَن( )14را غیؼوؼوری جكعیل داد.
ٌهانگَىً کً پیف از ایتو اقتاره قتغ و در نتَارد ةتا ٌتم نكتاٌغه نیقتَد ،نفتاد
کيَاىـتتیَن اروپتتایی صق تَق ةكتتؼ ،نَوتتَعٌای زیـتتثنضیٌی را درةتتؼ ىغاقتتث و نتتَارد
اىگكثقهار قکایثٌای نؼجتي ةا نضیي زیـث ىیتؽ ةتا افتؽایف صـاؿتیثٌای ّهتَنی و
دولثٌا در نَرد آن و ىیتؽ ةتا رفتحو ؿتٌش اؿتحاىغاردٌای اروپتایی ةتًویژه در زنیيتًٌای
اىتارؿازی پـهاىغٌای ظاىگی و نعاًؼات ىاقی از آن ،ةًجغریر در دًٌٌای  1980و 1990
نٌؼح قغ .کهیـیَن ةً ایو ىحیسً رؿیغ کً آلَدگیٌایی ىُیؼ مغا و دود نهکو اؿث ص
زىغگی ظنَمی و ظاىً و انَال قعنی را نتَرد جْتؼض قتؼار دٌتغ .در ایتو زنیيتً ،نتَرد
آراىغل کً در زیؼ جَویش داده قغه ،قاةلجأنل اؿث .دلیل ارائً ةؼداقث زغیغ ایو اؿتث کتً
زانًْ اروپایی ٌهَاره جالش کؼده نحياؿب ةا ىیازٌای روز صؼکث کيتغ و در ایتو چتارچَ،
ةؼداقثٌا از نفاد کيَاىـیَن ىیؽ اؿحذيا ىتَده و دچار جضَ جی قغه اؿتث .ةتًّتارت دیگتؼ،
کيَاىـیَن ةایغ در نَرد ازحهاع و ىیازٌای آن ،ةًّيَان یک «اةؽار زىغه» و ىً یک اةؽار کُيتغ
قغیهی ّهل کيغ .ازایورو ،نَوَع قاىَن نَردی 1نٌؼح قغ کتً از ایتو ًؼیت  ،صفاَتث از
نضیي زیـث ةا اؿحفاده از نفاد فْلی کيَاىـیَن در دؿحَرکار قؼار گیؼد .ةؼای پیكتؼد ایتو
ؿیاؿث اؿحفاده از دو روش زیؼ ةًىُؼ نیرؿيغ:
الد) ةًّيَان ةعكی از صقَق قعنی ،کً در ایو زنیيً از نیتان صقتَق قياظحًقتغه
در کيَاىـیَن نیجَان ةً ص صیات (ناده دو) ،ص نؼاّات زىغگی ظنَمی و ظاىتً (نتاده
ٌكث) ،و ص نالکیث و دارایی (ناده یک پؼوجکل یک) اقاره کؼد .التحً ایتو روش ٌيگتانی
قاةلاؿحفاده اؿث کً «قؼةاىی قغن» قعل جَؿي دادگاه نضؼز قَد.
 )،اِّهال نضغودیث نكؼوع در صقَق فؼدی یادقغه ،ةًىضَیکً جَازىی ةیو نيتافِ و
صقَق ّهَم ازیکؿَ و صقَق فؼد از ؿَی دیگؼ ةؼقؼار قَد.
1. Case-law
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ىکحً قاةلجَزً در ةـیاری از پؼوىغهٌای نٌؼحقغه در دادگاه صقَق ةكؼ اروپتایی ایتو
اؿث کً در یک ًؼف ،فؼد یا افؼاد و در ًؼف دیگؼ ،دولث نحتتَع قتاکی یتا قتاکیان قتؼار
داقحيغ و ةًىغرت دولثٌا در زنیيً نضیي زیـث ّلیً یکغیگؼ ةً دادگاه اروپایی صقَق ةكؼ
قکایث کؼدهاىغ .ازایورو ،قکایث دولث قتؼس از دولث جؼکیً ةًؿتب جعؼیب ّهغی نضتیي
فؼٌيگی ،اىـاىیً ،تیْی و قؼایي زىغگی در قهال آن کكَر ةا ؿاکو کؼدن جْغاد زیادی از
نؼدم جؼك ،قاةلجَزً اؿث .در ایو نَرد ةیو قتؼس و جؼکیً ،1دولث قتؼس ادّا کؼد کتً در
ادؼ اقغانات دولث جؼکیً ،ص افؼاد ةیظاىهانقغه در قهال زؽیؼه ةتًدلیل نؼاّتات ىكتغن
زىغگی ظنَمی و ظاىًقان ىقه قتغه اؿتث .دادگتاه د یتل دولتث قتتؼس را رد ىکتؼد و
درّیوصال زم ىغاىـث کً نَوَّی کً در آن ىقه ناده ٌكث کيَاىـتیَن روقتو ةتَده
(افؼاد ةیظاىهانقغه را ىهیجَان ةً قهال قتؼس ةؼگؼداىغ) را ةؼرؿی کيغ.
 .9کىًاوسیًنَای مىطقٍای حقًق بشر در امریکا ي افریقا
ةا ةؼقهؼدن جضَ ت ایسادقغه در زنیيً راةًٌ ةتیو صقتَق ةكتؼ و نضتیي زیـتث در
ؿٌش ةیوالهللی و ىیؽ اروپا کً پیكؼفثٌایی در ایو نَرد داقحً ،نينفاىً ىعَاٌتغ ةتَد اگتؼ
نياً زبؼافیایی دیگؼی کً دؿثکم در ٌيسارؿازی راةًٌ ةتیو نضتیي زیـتث و صقتَق
ةكؼ ،جضَ ت چكهگیؼجؼی داقحًاىغ ،نَرد اقاره قؼار ىگیؼىغ.
یکی از ایو نياً زبؼافیایی ،قاره انؼیکا اؿث کً دولثٌای ّىَ ؿازنان کكتَرٌای
انؼیکایی پؾ از چيغ دور نػاکؼه درةاره جغویو پؼوجکل الضاقی ةً کيَاىـیَن صقَق ةكتؼ در
زنیيً صقَق اقحنادی ،ازحهاّی و فؼٌيگی نَؿَم ةً «پؼوجکتل ؿانؿتالَادور» 2ةتً جَافت
رؿیغىغ .ایو پؼوجکل ،ةؼ ص دراظحیار داقحو آزاداىً دؼوت و نياةِ ًتیْی نؼدم جأکیغ کؼده
اؿثً .ت پؼوجکل یادقغهٌ ،ؼکؾ ص دارد کً در یک نضیي زیـث ؿالم زىغگی کتؼده و
ةً ظغنات ّهَنی دؿحؼؿی داقحً ةاقغ .دولثٌای ٌمپیهتان ،صفاَتث و ةٍتتَد ووتْیث
نضیي زیـث را ارجقاء نیدٌيغ ) .(San Salvador Protocol, preamble 7 & Art. 11در
ایو ؿيغ نيٌقًای ،اقارهای ةً ص صیات ىكغه اؿث.
1. Cyprus v. Turkey
2. Additional Protocol to the Convention on Human Rights in the areas of Economic, Social and
Cultural Rights, so called: San Salvador Protocol
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ؿيغ نٍم نيٌقًای دیگؼ ،نيكَر صقَق ةكؼ افؼیقا اؿث 1کً در آن ةً وؼورت نؼاّات
ص زىغگی (ص صیات) افؼاد و کؼانث اىـاىی اقاره قغه اؿثً .تت نيكتَرٌ ،هتً نتؼدم
ص دارىغ دؼوت و نياةِ ًتیْی ظَد را آزاداىً دراظحیار داقحً ةاقيغ و (ایو ص ) ةایغ ةًىفِ
نؼدم اِّهال قَدٌ .یچکؾ در ٌیچ قؼایٌی ىتایغ از ایو ص نضؼوم قَدٌ .هچيیو در ایتو
نيكَر جَویش داده قغه کً ازؼای ص یادقغه ةایغ ةغون مغنً زدن ةتً الؽانتات ىاقتی از
ارجقای ٌهکاری اقحنادی ةیوالهللی ،ةؼاؿاس اصحؼام نحقاةل ،نتادلتً ةؼاةتؼ و امتَل صقتَق
ةیوالهلل اىسام قَد .ةؼاؿاس نفاد نيكَرٌ ،هً نؼدم ص دارىغ کتً از یتک نضتیي زیـتث
ّهَنی روایثةعف در راؿحای جَؿًْقان ةؼظَردار ةاقيغ.
 .41قًاویه کشًرَا
ةؼوز ةؼظی جضتَ ت در رٌیافثٌتای زیـثنضیٌی تصقَقةكؼی در داظتل ةْىتی از
کكَرٌا نَزب جضَ جی در ؿٌَح نيٌقًای و ةیوالهللی قغ کً ةتً ةؼظتی از آىٍتا در ةتا
اقاره قغه اؿث .روقو اؿث کً جضَ ت ةیوالهللی ىیؽ ةًًَر نحقاةل ةؼ ؿیاؿتثگػاریٌا و
اقغانات در داظل ةـیاری از کكَرٌا نؤدؼ ةَده اؿث .التحً جْیتیو صتغود ایتو جتأدیؼ ةـتیار
دقَار اؿثّ .الوهةؼ ایو ،قاىَن اؿاؿی ٌؼ کكتَری ةتًراصحی و در ةازهٌتای زنتاىی کَجتاه،
قاةل جبییؼ ىیـث کً ةحتَان جأدیؼٌتای ایسادقتغه را نكتاٌغه کتؼد .ةتا درىُتؼ داقتحو ایتو
نالصُات ،در ایيسا فقي ةً چيغ قاىَن اؿاؿی کً نفاد صقَقةكؼی و زیـثنضیٌی دارىتغ،
اقارهای کَجاه نیقَد.
ًت قاىَن اؿاؿی پؼجبالٌ ،ؼکؾ از ص داقحو یک نضیي زیـتث ؿتالم و ةتًلضاظ
ةَم قياظحی نحَازن ،ةؼظَردار ةَده و نََد ةً دفاع از آن اؿث (قاىَن اؿاؿی پؼجبال ،نتاده
ً .) 66ت قاىَن اؿاؿی اؿ اىیاٌ ،ؼ اىـاىی ص ةؼظَرداری از نضیي زیـتث نياؿتب ةتؼای
جَؿًْ قعنی و وَیفً صفٍ آن را دارد (قاىَن اؿاؿی اؿ اىیا ،نتاده  .)45ةؼاؿتاس قتاىَن
اؿا ؿی ةؼزیلٌ ،ؼ کـی ص داقحو یک نضیي زیـث نحَازن اکَلَژیکی را دارد کً ذظیتؼه
اؿحفاده نكحؼك از یک زىغگی ؿالم اؿث و دولث و زانْتً وَیفتً دارىتغ کتً از آن ةتؼای
1. African Charter on Human and Peoples’ Rights
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ىـلٌای فْلی و آیيغه دفاع و صفاَث کييغ (قاىَن اؿاؿی ةؼزیل ،ناده ً .)225تت قتاىَن
اؿاؿی ایؼان ،صفاَث از نضیي زیـث کً ىـل انتؼوز و ىـتلٌای ةْتغ ةایتغ در آن صیتات
ازحهاّی روةًرقغی داقحً ةاقتيغ ،وَیفتً ّهتَنی جلقتی نیقتَد .ازایتورو ،فْالیثٌتای
اقحنادی و غیؼ آن ،کً ةا آلَدگی نضیي زیـث یا جعؼیتب غیؼقاةتلزتؼان آن نالزنتً پیتغا
کيغ ،نهيَع اؿث (قاىَن اؿاؿی زهٍَری اؿالنی ایؼان ،ناده .)50
نٌالًْ و نقایـً قَاىیو اؿاؿی کكَرٌا در نَرد نَوَع ایو ىَقحار ،ىكان نیدٌغ کً
در قَاىیو اؿاؿی جؼکیً ،کؼه زيَةیٌ ،يغ ،افؼیقای زيَةی و اجضادیً اروپا اقتارهٌایی قتَی
ةً نضیي زیـث وزَد دارد .ةـیاری از قَاىیو اؿاؿی ،ناىيغ قتَاىیو کكتَرٌای ٌيتغ ،کتؼه
زيَةی و اجضادیً اروپا ،نـئَلیث صفاَحی را ةؼٍّغه دولتث نیگػارىتغ ،ةتغون آىکتً صقتی
زیـثنضیٌی ةؼای افؼاد قائل ةاقيغ .قَاىیو اؿاؿی اؿ اىیا ،جؼکیً ،روؿیً و افؼیقای زيَةی
ةً ىَّی ةً ص داقحو نضیي زیـث کیفی نْحقغىغ کً التحً نیؽان و صغود آن ةـتحگی ةتً
جفـیؼ قَاىیو اؿاؿی آىٍا دارد.
وتیجٍگیری
در ایو ىَقحار جالش قغ کً ًت اؿياد و ننَةات نؼازِ صقَقی و نسانِ ةیوالهللی،
اةْاد گَىاگَن راةًٌ ةیو نضیي زیـث و صقَق ةكؼ و ىیؽ ؿیؼ جضَ ت ایتو نَوتَع ،نتَرد
ةؼرؿی قؼار گیؼد .ةا وزَد ایيکً درةاره ٌؼیک از دو نَوتَع صقتَق ةكتؼ و نضتیي زیـتث
ةًًَر زغاگاىً جضقی ٌا و ةؼرؿیٌای ةیقهاری اىسامقغه و ةیاىیًٌای ةـیاری مادر قتغه
اؿث ،ةًىُؼ نیرؿغ ةًًَرکلی جهایتل چيتغاىی در گؼدٌهاییٌتای ةیودولحتی ةتً نتؼجتي
ؿاظحو ایودو ةً یکغیگؼ وزَد ىغاقحً و ىغارد.
از ؿال  1948کً اّالنیً زٍاىی صقَق ةكؼ مادر قغ و ةًدىتال آن ،پیَؿحو دولثٌتا
ةتتً نیذتتاق نغىی تؿیاؿی و نیذتتاق اقحنتتادی ،ازحهتتاّی و فؼٌيگتتی ،جتتاکيَن ىكـتتثٌای
نيٌقًای و ةیوالهللی فؼاواىتی در زنیيتً صقتَق ةكتؼ ةؼگتؽار ،و ةیاىیتًٌا ،کيَاىـتیَنٌا و
پؼوجکلٌای نٍهی جنَیب قغه اؿث .از ؿتال  1971کتً نتحو کيَاىـتیَن رانـتؼ درةتاره
جا ٌ،ا ىٍایی قغ و ةًدىتال آن ،مغور ةیاىیً اؿحکٍلم ،جتا ةتًانؼوز دهٌتا ؿتيغ ةیوالهللتی
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اززهلً ةیاىیً ،ةؼىانً ّهل ،دؿحَرکار ،کيَاىـیَن و پؼوجکل درةتاره جَؿتًْ پایتغار و نضتیي
زیـث ،جنَیب قغه اؿث.
ةیاىیًٌای ؿیاؿی نْهَ م ةا ازهاع ،جنَیب و مادر قغهاىغ و جْغاد زیتادی از دولثٌتا
ةً اةؽارٌای صقَقی ةیوالهللی در نَرد ٌؼ دو نَوَع پیَؿحًاىغ ةًگَىًای کً ةؼظی از آىٍتا
زٍانقهَل داىـحً نیقَىغ .نَوَّات نٌؼح در جهتام جتادلىُؼٌتا و نتاصتخ نَرداقتاره
صَل نضَر اىـان ،صقَق فؼدی و زهْی وی ،راهٌای متضیش جَؿتًْ و صفاَتث از نضتیي
زیـث ةؼ روی کؼه زنیو و اًؼاف آن اؿث .ىحیسً ،ایساد پیكؼفثٌای قاةلجَزتً زغاگاىتً،
دؿثکم در ٌيسارؿازی ،در ٌؼ زنیيً ،یْيی جَؿًْ پایغار ،نضیي زیـث ،و صقَق ةكؼ ةَده
اؿث .انا راةًٌ ةیو ّيامؼ صقَق ةكؼ و نضیي زیـث و جَؿًْ کهحؼ نَرد ةضخ قؼار گؼفحتً
و یا اگؼ در نَاردی اىسامقغه ،ةً نَفقیثٌایی رؿیغه قغه اؿث کً ىهَىً آن را نیجتَان در
ىحایر کيفؼاىؾ اؿحکٍلم در ؿتال  ،1972کيَاىـتیَن نيٌقتًای آرٌتَس در ؿتال ،2002
ةؼرؿی نـائل زیـثنضیٌی در دادگتاه اروپتایی صقتَق ةكتؼ (ٌؼچيتغ نيٌقتًای اؿتث)،
پؼوجکل الضاقی ةً کيَاىـیَن صقَق ةكؼ انؼیکایی ،نيكَر صقَق ةكتؼ افؼیقتا ،و ىیتؽ جَزتً
ةیكحؼ ةً ایو صَزهٌا در قاىَن اؿاؿی و دیگؼ قَاىیو داظلتی ةـتیاری از کكتَرٌا نكتاٌغه
کؼد .ایو نَفقیثٌا در اجنال ةتیو دو رقتحً را نیجتَان در جنتَیب واژهٌتایی چتَن صت
صیات( ،)15ص جَؿًْ( ،)16ص ةٍؼهةؼداری از نياةِ ًتیْی ظَد ،ص دؿحؼؿی ةتً اًالّتات
در زنیيًٌای زیـثنضیٌی ،و ص نكارکث در روىتغ جنتهیمگیؼی اززهلتً در ًؼحٌتای
زیـثنضیٌی یافث .انا ایو نیؽان از جفاٌم ةیو دولثٌا در نقایـتً ةتا ؿتٌش پیكتؼفث در
ٌؼیک از دو زنیية نَردةضخ ،ىاچیؽ اؿث و ّالوهةؼ آن ،نيْکؾکييغه واقْیث نَزَد ،یْيی
ارجتاط گـحؼده ةیو ایو دو نَوَع ىیـث .ىکحً زالبجَزً ایو اؿث کً ایو ووتْیث جيٍتا
در نسانِ ةیودولحی اجفتاق ىیفحتاده و زـتحسَیی در فٍؼؿتث نٌالْتات اىسامقتغه و آدتار
اىغیكهيغان ،کموةیف ووْیث نكاةٍی را ىكان نیدٌغ .ةتًىُؼ ىگارىتغه ،د یتل ایتو ّتغم
جياؿب و وزَد نَاىِ را نیجَان در زنیيًٌای زیؼ یافث:
 .1در نَرد «صقَق» اىـان و زَانِ ةكؼی در راةًٌ ةا «ًتیْث» ٌهَاره پؼؿتفٌایی
نٌؼح ةَده اؿث .ایيکً آیا نياةِ ًتیْی را ةایغ در جـعیؼ اىـتان داىـتث؟ و ًتت ىُتؼ دو
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نیذاق صقَقةكؼی و ةؼظی از نکاجب ،ص ةكؼ ،ةٍؼهةؼداری از نياةِ ًتیْی ظَد ةًٌؼىضَی
کً نی ظَاٌغ اؿث؟ آیا ةكؼ زؽئی از ًتیْث ةَده و ةایغ ةً اىغازه ظتَد و ةتًًَر نضتغود از
آن ةٍؼه ةؼداری کيغ و ةؼای ؿایؼ ازؽای ًتیْتث ىُیتؼ جتا  ،،زيگتل ،صیتاتوصف ،آ ،و
ظاك و ٌَا و ...صقَقی قائل قَد؟ آیا ؿایؼ ازؽای ًتیْث ىیؽ ص صیات دارىغ یا ایيکً ایتو
ص جيٍا و جيٍا ةً ةكؼ ةًّيَان زؽء ىیؼونيغجؼ ةؼ روی کؼه زنیو جْل دارد؟ ایيٍتا نتتاصذی
ٌـحيغ کً ٌيَز در ةیو اىغیكهيغان و دولحهؼدان ةً ىحیسً ىؼؿتیغه و متاصتان نکحبٌتای
نعحلد ،دیغگاهٌای نحفاوجی درةاره آن دارىغ.
 .2ارجتاط ةیو نضیي زیـث و صقَق ةكؼ از دیغگاه ٌیچ فؼد یا دولحی رد ىكغه و ایتو
ظَد ،ىكان از وزَد واقْیحی اىکارىاپػیؼ دارد .پػیؼش ایو ارجتاط ،ةتؼ پیچیتغگیٌا افتؽوده و
نكعل ىتَدن صغونؼزٌا و اةْاد ایو ارجتاط نیجَاىغ نَزتب وتْد ٌتؼ دو نَوتَع قتَد.
ةًّيَان نذال ،اگؼ دادگاه اروپایی صقَق ةكؼ در دادرؿیٌا ةً نضتیي زیـتث جَزتً زیتادی
داقحً ةاقغ ،صقَق ةكؼی کً در کيَاىـتیَن اروپتایی صقتَق ةكتؼ ةتًّيَان پایتً و اؿتاس
فْالیث دادگاه ةً آن جنؼیش قغه ،دچار آؿیب قغه و دادگاه ،دیگؼ ىهیجَاىغ از آىٍا ٌهچَن
گػقحً صفاَث کيغ یا در ىكـتثٌای ظتاص صقَقةكتؼی ىُیتؼ کهیحتًٌای نتؼجتي ةتا
کيَاىـیَنٌا 1دیگؼ ىهیجَان روی نَوتَع ظتاص آن گؼدٌهتایی ،نحهؼکتؽ قتغٌ .هچيتیو
ةؼقؼاری ایو راةًٌ نهکو اؿث در نسانِ ةیوالهللی فْتال در زنیيتً نضتیي زیـتث ناىيتغ
ىكـث ًؼفٌای اؿحفاده کييغه از اةؽارٌتای صقتَقی زیـتثنضیٌی ةتً پیچیتغهجؼ قتغن
نَوَع و اصیاىام ةیىحیسً ناىغن زلـًٌا ةیيسانغ.
ّالوهةؼ ایو ،ةؼقؼاری راةًٌ ةیو نضیي زیـث و صقَق ةكؼ ةً گـحؼش دّاوی صقَقی
ّلیً نحٍهان اقغام ّلیً نضیي زیـث اىسانیغه و فْالیثٌای زتاری ؿتاظحارٌا و روىتغٌای
زاافحاده را دچار ؿؼدرگهی و نعاًؼه نیکيغ.
 .3ؿیاؿی قغن ٌؼ نَوَّی نیجَاىغ ةتؼ نیتؽان جفتاٌم و جَافت ةتؼ ؿتؼ آن در ةتیو
دولثٌا ادؼ نيفی ةگػارد .در نسانِ ةیوالهللتی کتً ةتا صىتَر ىهایيتغگان دولثٌتا ةؼگتؽار
نیقتتَىغ ،ةتتًٌؼصال نیؽاىتتی از ؿیاؿیقتتغن نَوتتَّات ةًچكتتم نیظتتَرد .ازایتتورو
1. Treaty Bodies

رابطه بین حقوق بشر و محیط زیست از منظر جامعه بینالمللی 99 /

صـاؿیثٌای ؿیاؿی دولثٌا ةً ةؼقؼاری راةٌتً ةتیو نَوتَّات صقَقةكتؼی و جَؿتًْ و
نضیي زیـث و ...افؽایف نییاةتغ و ایتو ىگؼاىتی نتاىِ ىیتل ةتً جفتاٌم درةتاره نَوتَع در
دؿحَرکار نیقَد .ةغیٍی اؿث کً ایو روىغ ةؼای نَوَع نَردةضخ ،ةًزای نكعل کتؼدن
اةْاد یک راةًٌ ،ویؼاىگؼ ظَاٌغ ةَد و زلَگیؼی از قؼوع ایو روىتغ ،ةاّتخ نتَرد ةضتخ قتؼار
ىگؼفحو و روقو ىكغن اةْاد راةًٌ ةیورقحًای در نضافل رؿهی نیقَد.
ٌهانگَىً کً اقاره قغ و ةًّيَان نذال ،جالش کهیـیَن فؼّی صهایث از اقلیثٌا ةتؼای
نكعل کؼدن راةًٌ ةیو نضیي زیـث و صقَق ةكؼ در نؼصلتً جضقیقتات ةتً پیكتؼفثٌایی
دؿث یافث ،انا در کهیـیَن صقَق ةكؼ کً زهْی ؿیاؿیجؼ و کهحؼ فيی اؿتث ،ةتً جأییتغ و
جنَیب ىؼؿیغ .در ىهَىتًای دیگتؼ ،ةـتیاری از کكتَرٌای درصالجَؿتًْ در ةؼاةتؼ جالشٌتای
اجضادیً اروپا ةؼای وارد کؼدن ّيامتؼ صقَقةكتؼی ناىيتغ صت نالکیتث ،آزادیٌتای اؿاؿتی،
صاکهیث قاىَن ،دنَکؼاؿی و ...در اؿياد زیـثنضیٌی ةًدلیل وزَد وْد در نغیؼیث نضیي
زیـث در کكَرٌای ظَد نقاونث نیکييغ .یا اروپا و انؼیکا نعالد درج واژه «جَؿًْ» ةًّيَان
یک «ص » در نیان صقَق قياظحًقغه ةكتؼ ٌـتحيغ و اگتؼ جتاکيَن ٌتم نَافقتث کؼدهاىتغ،
ىحَاىـحًاىغ نقاونث کييغ و درىحیسً ةا وزَد پػیؼش آن در ةؼظی از اؿياد ةیوالهللتی ،کهکتی
ةً جْهی و ازؼای ایو ص ىهیکييغ .از ؿَی دیگؼ ،انؼیکتا ةتا جَزتً ةتً وتْدٌایی کتً در
صفاَث از نضیي زیـث دارد ،و ةا درىُتؼ گتؼفحو ادؼاجتی کتً صت زیـتثنضیٌی اصحهتالی
نیجَاىغ ازیکؿَ ةؼ صقَق ةكؼ و از ؿَی دیگؼ ةؼ اقحناد ُّیم آن کكَر ةگػارد ،نَافت ایتو
راةًٌ ىیـث .ىحیسً آىکً در اؿياد جَاف ٌای رؿهی ةیوالهللی ،کهحتؼ ىكتاىًای از راةٌتً ةتیو
ّيامؼ دو نَوَع صقَق ةكؼ و نضیي زیـث ةًچكم نیظَرد.
ةً ٌؼصال ،راةًٌ ةیو صقَق ةكؼ و نضیي زیـث یک واقْیث اؿث و واکتيف ةكتؼ ةتً
ایو راةًٌ در نسانِ ةیوالهللی ّلهی و رؿهی ٌؼچً ةاقغ ،ىهیجَان از آقکار قغن اةْاد آن
و ةضخٌای ةیكحؼ در ایو زنیيً زلَگیؼی کؼد .ةا افؽایف پیچیتغگیٌای زىتغگی ،گـتحؼش
رواةي اىـاىی ،روىغ زٍاىیقغن ،ادانتً جعؼیتب نضتیي زیـتث و درىحیستً ةتًظٌؼ افحتادن
روزافؽون ؿالنث و ادانً صیات اىـان ،ةكؼ چارهای زتؽ پتػیؼفحو ایودؿتحً از واقْیثٌتای
زىغگی ،و جيُیم قَاّغی در ؿٌَح نلی و ةیوالهللی ةؼای ةٍتَد راةًٌاش ةا نضتیي زیـتث
و ةٍؼهةؼداری پایغار و ظؼدنيغاىً از نياةِ ًتیْی ةاقیناىغه ىغارد.
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صحی اگؼ ةؼ ایو ةاور ةاقیم کً جهانی نَزَدات ،اّم از زاىتغار و ةیزتان ،ةتؼ روی کتؼه
زنیو در جـعیؼ و ظغنث اىـان ٌـتحيغ ،ىتایتغ از آن جتَزیٍی ةتؼای ةٍؼهةتؼداری ىاپایتغار از
نياةِ ًتیْی ؿاظث زیؼا اىـان ةؼای ادانً زىغگی ظَد و رقتغ و جَؿتًْ ةتً نضتیي زیـتحی
ؿالم و نياةِ ًتیْی کافی ىیاز دارد .در جْالیم ادیان الٍی و نکحبٌای فکؼی کتً اىـتان را در
نیان نَزَدات دیگؼ ،نضَر یا ةؼجؼ نیداىيغ ،اؿحفاده از ًتیْتث و جَزتً ةتً آن زتؽء وَتاید
پیؼوان داىـحً قغه و در ٌیچ نَردی ىاةَدی نضیي زیـث ةً ىفِ اىـان نغىُؼ ىتَده اؿث.
ةياةؼایو ،پػیؼفحو راةًٌای نْقَل ةیو نضیي زیـث و صقَق ةكؼ و روقو کؼدن اةْاد
آن ،ةغون اِّهال نالصُات ؿیاؿی ،ةایغ در دؿحَرکار زانًْ ةكتؼی ةاقتغ .ةتًىُؼ ىگارىتغه،
دیغگاه ةَیل نتيیةؼ «ؿتؽ کؼدن قاىَن صقَق ةكؼ» ةًّيَان یتک روش ةتؼای جقَیتث ایتو
اجنال ٌهاىيغ «صقَقةكؼی کؼدن نضیي زیـث» ةا نقاونث روةًرو ظَاٌغ قغ .قتایغ قتؼار
دادن نَوَع در دؿحَرکار «نسهِ ّالیرجتً ؿیاؿتی »1در قالتب جَؿتًْ پایتغار ،ةٍحتؼ ةتً
ىحیسً ةؼؿغ ،زیؼا دو نَوَع یادقغه در یک صالث کلیجؼ و ةا جَزً ةً اةْاد ؿتًگاىة جَؿتًْ
پایغار ،نَرد ةضخ و ةؼرؿی قؼار ظَاٌيغ گؼفث و اصحها م نیجَان ةا اؿحفاده از ةؼظی ّيامتؼ
دیگؼ ،راصثجؼ ةً جْؼیدٌای قاةلقتَلی ةؼای جهام دولثٌا رؿیغ.
مؼفىُؼ از قیَة ادانً ةضخ در ایو زنیيً ،زانًْ ةیوالهللی ةایغ صت ةؼظتَرداری از
یک نضیي زیـث ؿالم و ص صیات ةا اةْاد صقَقةكتؼی و زیـتثنضیٌی را ةتؼای اىـتان
ة ػیؼد .صحی صقَق مِؼف ةكؼی ناىيغ ص نالکیث ،ص ةؼظَرداری از آزادیٌتای اؿاؿتی،
دنَکؼاؿی ،ص آنَزش ،و دیگؼ صقَق ؿیاؿی ،نغىی ،اقحنادی ،ازحهاّی ،و فؼٌيگتی ىیتؽ
درمَرجی قاةلازؼا ٌـحيغ کً نضیٌی ؿالم و نياةِ ًتیْی کافی ةؼای جأنیو ىیازٌای اولیً
زىغگی فؼاٌم ةاقغ .ةًّتارت دیگؼ ،اگؼ نياةِ ًتیْی کافی ةؼای ةٍؼهةؼداری اىـتانٌا وزتَد
ىغاقحً ةاقغ ،رقاةث ةیو زَانِ ةكؼی ةؼای ةؼظَرداری از نياةِ ،جكغیغ قتغه و چًةـتا ةتً
زيگ و ظَىؼیؽی و ىاانيی دانو ةؽىغ .ةغیٍی اؿث در چيیو قؼایٌی ،دیگؼ ؿعو گفتحو از
آزادیٌای اؿاؿی ،دنَکؼاؿی و دیگؼ صقَق اىـاىی ،نْيا و جَزیٍی ىعَاٌغ داقث و اولَیث
اىـانٌا ةقا ،و ىً ادانً صیات ،صحی ةً قیهث از دؿتث رفتحو زتان دیگتؼ افتؼاد ،ةتًویژه در
زَانِ وْیدجؼ ظَاٌغ قغ.
1. High-Level Political Forum
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یادداشتَا:
 .1زم ةً ذکؼ اؿث کً نػاکؼات نؼةَط ةً جغویو نحو کيَاىـیَن آرٌَس در قالب کهیـتیَن
اقحنادی اروپا مَرت گؼفتث و جتاکيَن فقتي  47دولتث اروپتایی ،قفقتاز و آؿتیای نؼکتؽی ةتً آن
پیَؿحًاىغ .ازؼای نفاد کيَاىـیَن از ؿال  2002ةؼای دولثٌای ٌمپیهان زما زؼا قغ.
2. Outcome Document of the United Nations Conference on Sustainable
Development, so called Rio+20.

 .3ةؼای اًالع از قهاره ؿيغ ،ةً قـهث نياةِ نقالً نؼازًْ قَد.
 .4قٌْيانً قهاره .2005/60
 .5قٌْيانًٌای قهاره  )2008( 7/23و .)2009( 10/4
 .6قٌْيانً قهاره .)2008( 7/23
 .7قٌْيانً قهاره .)2012( 19/10
 .8قٌْيانً قهاره .25/21
 .9التحً ةًجغریر اةؽارٌای صقَقةكتؼی نيٌقتًای دیگتؼی در ؿتایؼ نيتاً زبؼافیتایی ىُیتؼ
انؼیکای جیو قکل گؼفحيغ کً در ایيسا ةً ةؼرؿی کيَاىـیَن و دادگاه اروپایی ةـيغه نیقَد.
ً .10ت ناده  1پؼوجکل ٌ ،1ؼ کـی دارای ص ةؼظَرداری از نالکیث و دارایی نیةاقغ.
 .11ةؼاؿاس ناده  13کيَاىـیَن اروپایی صقَق ةكؼ ةا ّيَان «ص زتؼان نؤدؼ»ٌ ،ؼ کتؾ کتً
صقَق و آزادیف ةًگَىًای کً در ایو کيَاىـیَن آنغه ىقه قَد ،ةایتغ ةتًًَر نتؤدؼ جَؿتي نقتام
نـئَل نلی زتؼان قَد ،نگؼ ایيکً آن ىقه جَؿي یک قعل در زایگاه رؿهی اىسام قغه ةاقغ.
ً .12ت ناده ( 6)1کيَاىـیَن ،در جْییو صقَق نغىی و الؽانات یا ٌؼ اجٍام کیفؼی ،فتؼد ةایتغ
از یک زلـً اؿحهاع ّهَنی در نغجی نْقَل ةًوؿتیلً یتک جكتکیالت داوری ةیًتؼف و نـتحقل
ًت قاىَن ةؼظَردار ةاقغ .قىاوت (ةا اؿحذياٌایی) اّالم ّهَنی نیقَد.
ً .13ت ناده  8کيَاىـیَنٌ ،یچکؾ ىتایغ در نْؼض قکيسً یا ةؼظَرد و نسازات جضقیؼآنیتؽ
قؼار گیؼدً .ت ناده  3کيَاىـیَنٌ ،ؼ کـی ص دارد کً زىغگی ظنَمتی ،زىتغگی ظتاىَادگی ،و
جهاسٌایف نؼاّات قَد.
ً .14ت ناده  2کيَاىـیَنٌ ،هگان ةؼظَردار از ص زىغگی (ص صیات) ةَده و ةایغ ةًوؿتیلً
قاىَن صهایث قَىغ .ةؼاؿاس ناده  10کيَاىـیَنٌ ،ؼ کـی ص آزادی ةیان دارد ،نیجَاىغ ّقایتغی
داقحً ةاقغ و اًالّات و ایغهٌایی را ةغون نغاظلً نقام نـئَل ّهَنی دریافث کيغ.
 .15التحً ةؼداقثٌای اولیً از ص صیات جيٍا در زنیيً صقَق ةكؼ ةتَد و ةًجتغریر ةتً نضتیي
زیـث گـحؼش یافث.
ٌ .16ؼچيغ در «ص جَؿًْ» راةًٌ ةیو صقَق ةكؼ و جَؿًْ نٌؼح اؿتث ،انتا ةتًکارگیؼی واژه
«جَؿًْ پایغار» درىٍایث ةً نضیي زیـث نیرؿغ.
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مىابع
الف) فارسی
.UN Doc. A/CONF.48/14 ةیاىیً کيفؼاىؾ نضیي زیـث اىـاىی نلل نحضغ ةً قهاره
: نَؿَم ةً ةیاىیً ریَ در،ةیاىیً کيفؼاىؾ نضیي زیـث و جَؿًْ نلل نحضغ
www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/RIO_E.PDF

: در،ؿيغ پایاىی کيفؼاىؾ جَؿًْ پایغار نلل نحضغ
www.uncsd2012.org/content/documents/774futurewewant_english.pdf

 واةـحً ةً کهیـیَن صقَق،گؽارش کهیـیَن فؼّی زلَگیؼی از جتْیه و صفاَث از اقلیثٌا
E/CN.4/Sub.2/1994/9 ةكؼ ةً قهاره
:جارىهای ؿازنان نلل نحضغ
www.un.org/documents

:جارىهای کهیـاریای ّالی صقَق ةكؼ
www.ohchr.org

:جارىهای کهیـیَن اروپایی صقَق ةكؼ
www.echr.coe.int.
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