
 9911بهار،66شمارهیکم،وبیستدوره،عمومیحقوقپژوهشهفصلنام

 

 
 

 

 انسانی شدن حقوق محیط زیست در پرتو کرامت انسانی
 

 2عباسعلی کدخدایی - 1حسین رضازاده

 
 1/1/1931پذیرش:  -11/11/1931دریافت: 



 چکیده
درچندالمللاستکههایحقوقبینالمللمحیطزیستازجملهشاخهحقوقبین
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 مقدمه
نظمسازمانمللمتحدکهبرویرانه ایجادِ هایجنگجهانیدومبنانهادهشدنویدبخشِ

اعتالیکرامت راستای در و آورده ارمغان به انسان برای امنیترا و صلح تا بوده نوینی

المللواجرایاینمهمبهتصویباسنادبینالمللیبرایگامبردارد.متعاقباجامعهبین9انسانی

وتضمیناینقواعدنهادهایبینمنطقه ایراالمللیومنطقهایرویآوردهوبهمنظوراجرا

سال در که مهمی تحوالت جمله از نمود. بهتاسیس اخیر فرایندهای آغاز پیوسته وقوع

رشدیبهالمللباسرعتروحقوقبینالمللبودهاست.انسانیکردنمحوریِحقوقبینانسان

شاخه بیندر حقوق مختلف بیهای یافت. تجلی شاخهالملل جمله از حقوقتردید های

باشد.المللمحیطزیستمیالمللکهتحتتاثیراینفرایندبودهاستحقوقبینبین

بااینباشدایمجزاازحقوقبشرمیامروزهتردیدینیستکهحقوقمحیطزیستشاخه

به سالحال آموزهخصوصدر تاثیر تحت اخیر وهای کرامتی رویکردی بشر حقوق های

عواملیبشریت با ذهنی چه حیثعینیو از چه که معنا بدین است؛ گرفته خود به محور

رسدازطرفیحقوقدهند.بهنظرمیالشعاعخودقرارمیروبروستکهمنافعبشریتراتحت

ات رویکردیکرامتمحیطزیستبا ضمنتامینمحیطیمناسبخاذ محوردرصدداستتا

حیثیتآنبرایزندگیانسان کرامتو از کرامتها، طرفدیگر از و پاسدارینموده ها

نماید.انسانینیزانسانرامتعهدبهحراستازمحیطزیستمی

تدری روند آیا اینسوالاستکه پیپاسخبه در ایننوشتار واقع جیانسانیشدندر

المللتوانستهحقوقمحیطزیستراتحتتاثیرخودقراردهد؟درصورتمثبتحقوقبین

فرضاولیه است؟ محیطزیستشده حقوق انسانیشدن به منجر عاملی چه پاسخ، بودن

زمینه یکاصل بعنوان کرامتانسانی استکه آن محیطتحقیق حقوق انسانیشدن های

محوردراینحوزهشدهاست.گیریرویکردبشریتدهومنجربهشکلزیسترافراهمنمو

می بحثرا حقوقمحیطزیستجستریشه در انسان جایگاه موضوع جووبایستدر

المللدرارتباطباجایگاهانساندرحقوقمحیطنمود.بهلحاظنظری،اندیشمندانحقوقبین

پیمودهزیستراه را مختلفی های برخی انساناند. رویکرد با معتقدند2محوریاندیشمندان

                                                                                                                                                                                                     
1. Human Dignity 
2. Anthropocentrism 
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نسلمحیطیمیمباحثزیست قراربایستذیلموضوعاتو توجه هایحقوقبشریمورد

ارتقای و بهرمندیبشر محیطزیست، حمایتاز هدفنهاییِ اینعده، نظر از زیرا گیرد

انیکیازحقوقِعنوکیفیتزندگیانسانیاست؛لذادرایندیدگاهحقوقمحیطزیستبه

شود.نسلِسومِحقوقِبشرمحسوبمی

معتقدندبشرتنهایکعنصرازاکوسیستمجهانی9عدهدیگربامحورقراردادنِمحیطزیست

ترینعنصراکوسیستمبدانیمبازهمسایرعناصرازجایگاهوارزشاست.حتیاگرانسانرامهم

 واقع در برخوردارند. خود بخشازخاصِ کیرایزاستیاتیحاکوسیستمدارایاهمیتیهر

نیادر.نمایدراتضمینمیحیاتکهایاستوبههمپیوستهمرتبطستمِیازکلسیضرورعنصرِ

.ردیگیکلقرارمکیبهعنوانعتیحفاظتازطبیهدفاصلذیلحقوقبشرکرد،یرو

مذکورشلتونناید رویکرد ورایدو حاضر عصر رویکردمیمعتقداستدر بایستبه

براساسقواعدحقوقبین که بدینمعنا حقوقبشروحقوقمحیطسومیقائلشد. الملل،

نمایند.درواقعمیانهایاجتماعیمتفاوتودرعینحالمشترکیرابازگومیزیستارزش

نقض اینحال با دارد. اهدافمشترکیوجود و حقوقمحیطزیستمنافع و بشر حقوق

موضوعاتحقو لزوما طرفدیگر از نیست؛ زیست تخریبمحیط معنای به لزوما بشر ق

گیرند.دررویکردسومممکنمحیطینیزدرچهارچوبقواعدحقوقبشریقرارنمیزیست

مبنایمشترک اما نقطهمقابلهمقرارگیرند. استحقوقبشروحقوقمحیطزیستبعضا

گیرد(واهدافمشترکشانمشترکاجتماعینشاتمیمیانایندورشته)کهازارزشهای

المللیقرارنمایدبلکهفرصتبهتریدراختیارجامعهبینتنهاتعارضاتاحتمالیراحلمینه

2دهدتابهارتقایجایگاهوکرامتانسانینائلآید.می

معنایعبارت و"تانسانیشدنحقوقمحیطزیس"بدینترتیبدرایننوشتهدرابتدا

محورموردتوجهقرارگرفتهسپسمفهومکرامتانسانیومحوروبشریتتفاوترویکردفرد

درنهایتنقشکرامتانسانیدرالمللیبررسیمیجایگاهآندراسنادداخلیوبین گردد.

گیرد.کردنحقوقمحیطزیستمطمحنظرقرارمیانسانی

                                                                                                                                                                                                     
1. Ecocentrism. 
2. Dinah Shelton, “Human Rights, Environmental Rights, and the Right to 
Environment”, Journal of International Law, Vol 28, No 103, (1991), at 105. 
 



99بهار،66،شمارهیکموبیستدورهپژوهشحقوقعمومی،فصلنامه 12
 

 

 محوربشریت . انسانی شدن حقوق محیط زیست با رویکرد1
هاپسازجنگجهانیدومدچارتحوالتمهمیشدهاست.اصولحاکمبرروابطدولت

تحتعنوانقاعدهماهیتارتباطمیاندولت "همزیستی"هادرابتدا
9 متعاقبا "همکاری"،

و2

بین جامعه حرکت امروزه حتی سمت به پیشرفت"المللی جهت در همگانی "تالش
نیز9

هایدرحوزهالمللیجامعهبینسریعشرفتیدربردارندهپاخیردردکترین)حاصطال4باشد.می

سطحنترییدرعالهاانسانییشکوفاوآنرشدنهاییهدفهاوحوزهرینسبتبهسایاخالق

بطوراستآن انسانکهی. مایهر و تحققبخشلیقادر دنیبه و خود اهدافارزشمندِ ایبه

شدنیانسانریتحتتاثالمللدرحقوقبینریاخکردیالبتهرو5(باشدمناسبیدرکزندگ

شاخهانسانیشدنحقوقبینباشد.یمالمللحقوقبین مهمترینمباحثالمللو از هایآن

انسانیشدنحقوقبین6باشد.المللمعاصرمیحقوقبین از بهمالحظاتمنظور المللتوجه

المللدرانسانیشدنحقوقبین9المللیاست.هایبیننهاوسازماانسانیدرروابطمیاندولت

                                                                                                                                                                                                     
1. Co-existence. 
2. Co-operation. 
3. Co-progressiveness. 

 هابهچنددورهتقسیمشدهاست:حاکمبرروابطدولتاصول

آمیززیستیمسالمتهاهمدورهاولکهپسازجنگجهانیدومآغازوتاپایانجنگسردادامهداشتمبنایروابطدولت
المللیهایبینزمانهابهتدریجسااند.درکناردولتهابودهالمللاصوالدولتبودهاست.درایندورهتابعاصلیحقوقبین

دغدغهاصلیجامعهبیننیزبهتابعانحقوقبین صلحالمللتبدیلشدند. درکنارآمیزدولتالمللیدراینمقطعزیستِ ها
 اند.(نامیدهStandoffish Peaceهارادرایندورهصلحغیردوستانه)یکدیگربودهاستبطوریکهصلحمیاندولت

هابرمبنایهمکاریبودهاست.درایندورهحقوقگیردروابطدولترادربرمی2111تا9111دورهدومحدوداازسال
هابهدلیلمنافعمتقابلالمللشاهدمشارکتبیشترسایرتابعان)منفعل(بهخصوصافرادبودهاست.درایندورهدولتبین

 بههمکاریبایکدیگررویآوردند.

اند.درایندورهنقشبازیگرانغازشدهآنرادورهتالشهمگانیدرجهتپیشرفتنامیدهآ2111دورهسومکهازسال
گیریواصالحقواعدخصوصافرادبسیارپررنگشدهاست.بطوریکهنقشبازیگرانجدیدحتیدرشکلغیردولتیبه
هاازیکمندیآنفتتمامیانسانوبهرهالمللپیشرباشد.درایندورههدفحقوقبینالمللغیرقابلانکارمیحقوقبین

 باشد.زندگیمناسبمی

 برایکسباطالعاتبیشتردراینموردرکبه:

Sienho Yee, Towards an International Law of Co-progressiveness, volume 71 (Leiden: 
Brill Nijhoff and Hotei Publishing, 2014) Available at: http://booksc.xyz/ 
book/48646488/dbce03. 
4. Sienho Yee, “The International Law of Co-progressiveness: The Descriptive 
Observation, the Normative Position and Some Core Principles”, Chinese Journal of 
International Law,Volume 13, issue 3, (2014), at 458-499. 
5. Ibid, p 1. 

 .94ص(9914سنمحبی،چاپسوم)تهران:شهردانش،،ترجمهمحالمللفلسفهحقوقبین.فرناندوتسون،6

حسینشریفیطراز9 . فتحپور، فاطمه روندانسانیشدنحقوقبین»کوهی، پرتو تروریسمدر با ،«المللالزاماتمقابله
 .296ص(،9916)،2 شماره ،1،دورهشیراز دانشگاه حقوقی مطالعات مجله
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محور.دکترینبادورویکردمطرحشدهاست:رویکردفردمحورورویکردبشریت

 بین9فردمحور،کردیرودر حقوق شدن انسانی اندیشمندان ماحصلبرخی را الملل

دوستانهبوجودآمدهدانندکهدرنتیجهپیدایشوتوسعهحقوقبشروحقوقبشرتحوالتیمی

دارد:توسعهوالمللیکیفریبراییوگسالویسابقدرقضیهتادیچعنوانمیدادگاهبین2است

المللبوجودالمللیتحوالتمهمیدرحقوقبینهایحقوقبشردرجامعهبینانتشارآموزه

رویکردحاکمیت لذا بهرویکردانسانآوردهاست. محوردادهمحوربهتدریججایخودرا

می حقوقروم از برخاسته اینقاعده واقع در بشراست. برایانتفاع قوانین )تمام که باشد

بینبوجودآمده جامعه در جایگاهخودرا است.اند( دلیلاینکهحقوق9المللیتثبیتنموده

پیشگامبشروحقوقبشردوستانهدرانسانیکردنحقوقبین رویکردفردمحور( اندالملل)با

قواعدحقوقایناستکهماهیتانسانیکردندرذاتاینشاخه هایحقوقینهفتهاست.

هایطرفمخاصمهرانیزملزمهایطرفمعاهدهبلکهگروهتنهادولتبشردوستانهازطرفینه

بینمی عرف به قواعد این شدن تبدیل با دیگر طرف از دولتنماید. حتی هایالمللی

م نیز میغیرمتعاهد قواعد این به بینلزم دیوان سابقباشند. یوگسالوی برای کیفری المللی

هاوکرامتشخصهمحقوقبشروهمحقوقبشردوستانهبراحترامبهارزش»دارد:اذعانمی

توجهوتاکیدهردوشاخهحقوقیبرکرامتانسانیپایهانسانمتکیمی هایحداقلباشند.

4.«دهدگیرینظاممبتنیبربشریتراتشکیلمیشکلاستاندارهایاساسی،برای

"محورالمللبشریتحقوقبین"مفهومجدید
بهاینمعنیاشارهداردکهاصول،قواعدو5

برایتامینمنافعدولتهایحقوقبینمکانیزم وضعوالمللصرفا وحتیمنافعاشخاص، ها

باعمالنمی ندیدرواقعفراشوند.شریتبهکارگرفتهمیشوندبلکهبرایتامینمنافعورفاه

گرفتهتاالمللوتابعانحقوقبینیآن،ازمبانیهاتمامحوزهالمللحقوقبینمحوریانسان

نیقراردادهاست.همچنریحقوقبشرراتحتتاثییواصولمبنادیجدیمفهومیهاساخت

                                                                                                                                                                                                     
1. The Individual-oriented of International Law. 
2. Theodor Moeron, The Humanization of International Law, Volume 3, The Hague 
Academy of International Law Monographs (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 
2006) at introduction. 
3. Case No. IT-94-1, Tadic Case (Decision on Interlocutory Appeal), Decision of 2 
October 1995, ICTY (1995), p 97. 
4. Case No. IT-96-21-A, Prosecutor V Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC, Hazim 
DELIC, ICTY (2001), p 149. 
5. Mankind-oriented International Law. 
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آنبودهتایحوربهعملآمدههمهبرامانسانالمللاستقرارحقوقبینیکهبراییهاکوشش

بهصورتییهاارزش ازحقوقیندیفرانیچنمناسبمستقرشوند.یمانندصلح،عدالتو...

)تیحکادیجدالمللبین بشر9(تیکلبشریبراالمللحقوقبینکیدارد: از تیمقصود

نیزبشریوآتیفعلیهانسلهبنیوهمچنیجامعهانسانیتماماعضایعنیاست"نوعانسان"

کلانیمشترکدرمیعالیهابدنبالتحققهدفالمللمفهومحقوقبیننیاشارهدارد.درا

لذاارجاعبهبشریتارجاعبهآنبعنوانیککل،دررابطهبامسائلمربوط2باشد.یمتیبشر

9بهمنافعمستقیم،مشترکوعمومیتفسیرشدهاست.

المللمعاصر،سابقههایانسانیشدنحقوقبیننوانیکیازشاخهمحوربعرویکردبشریت

اینحالبهسرعتدرحالتوسعهمی ازتاریخیکمتریازرویکردفردمحورداردبا باشد.

گیردحقوقمحیطزیستمحورقرارمیجملهرژیمهاییکهامروزهزیرچتررویکردبشریت

دهه4است. در که زیست محیط احقوق رویکردِهای سمبل یافته توسعه سرعت به خیر

5رود.شمارمیالمللبهمحوردرانسانیشدنِحقوقِبینبشریت

باشدیمشیافزابهروتیبشرمشترکراثیمقیمصادامروزه بهراجع9191موافقتنامه.

طیمحازحفاظتمورددر9119پروتکل،یآسماناجرامریساوماهدرهادولتتیفعال

ویفرهنگتنوعمورددرونسکوی2119هیاعالمجنوبگان،ستیز یتماممشترکوصف...

راتیبشرکهدارداختصاصیادهیپدبهانددهیرسظهورمنصهبهاسنادنیادرکهییهاتالش

شناسدیمتیرسمبهیفراملیادهیپدبعنوان یاگونههبراثیمنیاادارهدرافرادحضور.

راخودمتبوعدولتینیسرزمقلمروصرفانهوجهانسراسردرتیبشرعمنافکهشدهفیتعر

دیبایاقتصادیهاتیفعالجهینتدرحاصلهدیعواباشند؛خودیملمنافعبدنبالوگرفتهنظردر

نفعبهوردیگقرارتیبشردسترسدردیبایعلمیدستاوردهاشود،میتقستیبشرنفعبه

6.شودیمگرفتهکاربههاآن
                                                                                                                                                                                                     

 .426ص(9916شرنوباهمکارینشرآسیم،)تهران:نالمللسیرعقلدرمنظومهحقوقبینلسفی،.هدایتالهف9

 .499-492.همان،صص2

)تهران:دانشگاهالمللدرپرتونظریهمسئولیتحمایتباتاکیدبردیدگاهاسالمانسانیشدنحقوقبین.یوسففرزانه،9
 .19ص(9919روهالهیاتوحقوقاسالمی،پیامنور،گ

4. Lingliang Zeng, “Humanizing Tendency of Contemporary International Law”, 
Frontiers of Law in China, Volume 4, issue 1, (2009), at 19. 
5.  Ibid. p 24. 

.999-996صص(9919،شهردانش:)تهرانگذارازحقوقبینالمللبهحقوقبشر.محمدشریف،6
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موضوعاتزیست دارایامروزه آنچنان ... و بیولوژیکی تنوع اقلیم، تغییر مانند محیطی

هابرایمرتفعساختناینمشکالتکافینیستایهستندکهصرفارادهدولتابعادگسترده

دراسنادمتعددبینمی9ونیازمندرویکردیجهانی لذا المللیکهمربوطبهحفاظتازباشد.

توسعهپایدارومیراثفرهنگیمیمحیطزی بهبشریتاستنادشدهاستست، 2باشندمکررا
 

 نماید.استنادمی4بهخیرمشترکبشریت9براینمونهاصلهجدهماعالمیهاستکهلم

اصولدهدیمنشانت،یبشربهیطیمحستیزمتعدداسنادارجاعرسدیمنظربه

تیبشرامروزهواقعدرباشدیمتیبشرمشترکمنافعنیتامهاآنانیمدرمشترکیاساس

ردیگقرارتوجهمورددیبایحقوقتیشخصکیبعنوان 9191پروتکلنمونهیبرا.

هیالازحفاظتمورددر9115معاهدهازیبخشکه)ازنهیالازحفاظتمورددرمونرال

باشدیمازن راثیمبعنوانرااستگرفتهقرارهادولتینیسرزمقلمرودرکهیمناطق(

آنهاازحفاظتجهتازینموردنهیهزنکهیابهتوجهباونمودهقلمدادتیبشرمشترک

راتیبشرنیهمچنوداندیمیبشرجامعهعهدهبررا(آمازونیهاجنگلمشخصبطور)

دستبهیعمومتیمالکازینینومفهوم،دینمایمفیتعرندهیآوحالیهانسلازاعم

منافعاساسبریحقوقتیشخصکیبعنوانتیبشریریگشکلازیناشکهدهدیم

5.باشدیممشترک

سال بیندر حقوق در اخیر محیطزیستهای سیر6«میراثمشترکبشریت»الملل در

مجمععمومیسازمانمللدر9«نگرانیمشترکبشریت»تکاملیخودبه تبدیلشدهاست.

                                                                                                                                                                                                     
1. Universal Approach. 
2  Antônio Augusto Cançado Trindade, International Law for Humankind Towards a 
New Jus Gentium, Volume 8 (leiden: Martinus nijhoff publishers: 2013) at 339. 
3. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment. 
4. Common Good of Mankind. 

.991.محمدشریف،همان،ص5
بهجمع6 اینمورد دکتریننیزدر ندارد، میراثمشترکبشریتوجود هیچتعریفرسمیازمفهوم بندیمشخصی.

اینمناطققابلتملک-9باشد:هاوجودپنجویژگیدرمفهوماخیرمینرسیدهاستبااینحالوجهمشترکتمامتعریف
صورتبرداریمنطقهبهمنافعحاصلازبهره-9رودکهدرمدیریتآنسهیمباشند؛ازهمهافرادبشرانتظارمی-2ند؛نیست
تحقیقاتعلمیدرمنطقهمادامکهمحیط-5آمیزصورتگیردوبرداریبااهدافمسالمتبهره-4المللیتقسیمشود؛بین

زیستآسیبنبیندمجازاست.
،6،دورهسیاستقونشنامهحقودا،لملل«ابینقحقودآندربررکاموبشریت:مفهوکمشتراث»میرالی،حمیدرضاجم

 .69-61صص(،9911)،94رهشما

7. Common Concern of Mankind. 
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موردتیبشرمشترکینگراناجرایی،تغییراقلیمرابعنواندراولینپاراگراف59/49قطعنامه

می زمینمیشناساییقرار شرطضروریزندگیدرکره اقلیمرا مراقبتاز داند.دهدزیرا

درپاراگرافبعدیخواهاناقدامضروریوبهموقعدرچهارچوبیجهانیمی شود.متعاقبا

ریتبهنگرانیمشترکبشریتالهامگرفتهازالمللیازمیراثمشترکبشتغییررویکردبین

المللیالمللیاست.درمیراثمشترکبشریت،جامعهبینرویکردینویندرنظمعمومیبین

کشیازطبیعتبودهاستدرحالیکهنگرانیمشترکبشریتبدنبالتوزیعمنافعِحاصلازبهره

حقبهره مشروعازهمموجدحقاستوهمتکلیف؛ منابعومسئولیتمشترکبهبرداریِ

هاعالوهبرحقلذادررویکرداخیر،دولت9همکاریدرحفاظتوحراستازمحیطزیست.

برداریمتعهدبهحراستازمحیطزیستنیزهستند.بهره

مح تصدیقمی2متحدمللستیزطیبرنامه را اینمسئله محیطنیز نمایدکهحفاظتاز

دراینراستامقدمهکنوانسیونیونسکو4باشد.می9"قطعامرتبط"زیستبهمسئلهحقوقبشر

برخیازمیراث...طبیعیدارای»دارد:مقررمی5درموردحمایتازمیراثفرهنگیوطبیعی

بشریتدرکلمنفعتاساسیبودهومی «محافظتشود.6بایستازآنهابعنوانمیراثجهانیِ

المللیدرکلیتآناشارهدارد.دراینولیتوتعهدجامعهبیندرواقعکنوانسیوناخیربهمسئ

هاییکهبااحترامکاملبهحاکمیتدولت»دارد:کنوانسیوناخیرمقررمی6ماده9راستابند

میراث...طبیعیدرسرزمینشانقراردارد...کشورهایعضواینکنوانسیونبراینباورندکه

عنوانیککلوظیفهحفاظتازآنالمللیبهاستکهجامعهبینچنینمیراثیمیراثجهانی

«.راباهمکاریبعهدهدارد

طیبرنامهمحدرریو،9وتوسعهستیزطمحینفرانسسازمانمللدربارهقبلازبرگزاریک

مللستیز بینسازمان متخصصانحقوق گروهیمتشکلاز دسامبر در در9111المللرا

تا داد کنفرانسپیشِمالتتشکیل بحثدر موردِ موضوعاتِ هنجاریِ تعیینمبنای را رو

نمایند.گروهمذکوردرگزارشخودبهبحثنگرانیمشترکپرداختهودراینموردعنوان
                                                                                                                                                                                                     
1 Antônio Augusto Cançado Trindade, op. cit, at 345. 
2. United Nations Environment Programme. 
3. Decisively Linked. 
4. UNEP, doc. UNEP/ELIU/WG.1/1/2, pp. 1-2, par. 4, and cf. pp. 4-5, pars. 8-9. In 
Antônio Augusto Cançado Trindade, op. cit, at 340.  
5. Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972). 
6. The World Heritage of Mankind as a Whole. 
7. U.N. Conference on Environment and Development (1992). 
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هایسازمانمللدرحلمسائلِبهرویهارگان9المللیدرگذشتهمفهومنگرانیبین»کندمی

ح و حقوقبشر حمایتاز حالمربوطبه در اما داشت... اشاره تعیینسرنوشتمردمان ق

بر و بوده متعددی اجتماعی و زمانی ابعاد دهنده نشان بشریت مشترک نگرانی حاضر

می بشریتمسئلهموضوعاتیمتمرکز برایتمام حقیقتا گزارش2«ایاساسیباشند.باشدکه

واننگرانیمشترکبشریتنمایدکهحقوقمحیطزیستبعنکمیتهمالتبهخوبیتاییدمی

المللیهانبودهبلکهفراترازآن،درصددرفعنیازهایجامعهبینصرفابدنبالتامینمنافعدولت

حرکتمی سال در مذکور گروه بحث9119نماید. و داده جلسه تشکیل ژنو در مجددا

 شده: مقرر گزارشژنو در دادند. قرار مداقه مورد مشترکبشریترا مراقبتاز»نگرانی

المللیاست.تامینزندگیهمراهباکرامتمحیطزیستجهانیمستلزمتوجهبیشترجامعهبین

9«.بایستموضوعنگرانیمشترکبشریتباشدبرایهمهدرمحیطیسالم،امنوبهداشتیمی

درایناجالسیهنتیجه گیریآخریناجالسیهگروهمتخصصاندربیجینگچینبرگزارشد.

)ظ تازهشد بهرههور منظور به نگرانیمشترکبشریت، پذیرشعمومیدرمفهوم مندیاز

به4محیطیجهانی،ازمبناییموسعوانعطافکافیبرخورداراست(.خصوصمسائلزیست

زیست موضوعات مذکور گروه دیگر نگرانیعبارت چهارچوب در را جهانی محیطی

درسال6وتنوعزیستی5یتکنوانسیونتغییراقلیمداند.درنهامشترکبشریتقابلبررسیمی

نگرانیمشترک»رسدوهردوکنوانسیوندرمقدمهبهدرریودوژانیروبهتصویبمی9112

نمایند.محیطیاذعانمیدرموردمسائلزیست«بشریت

نظام اینتفاسیرهیچتعریفرسمیازتسریحقوقینگرانیمشترکبشریتبه تمام با

محیطیوجودسهمولفهرامحیطزیستوجودندارد.امادکترینبرمبنایاسنادزیستحقوق

داند:درتبیینآنضروریمی

                                                                                                                                                                                                     
1. The notion of international concern. 
2. Report of the II Meeting of the UNEP Group of Legal Experts to Examine the 
Implications of the ‘Common Concern of Mankind Concept’ in Relation to Global 
Environmental Issues (Geneva, 20-22 March 1991). 
3. Report of the II Meeting of the UNEP Group of Legal Experts to Examine the 
Implications of the ‘Common Concern of Mankind Concept’ in Relation to Global 
Environmental Issues (Geneva, 20-22 March 1991). 
4. UNEP, Beijing Symposium on Developing Countries and International 
Environmental Law (Beijing: 12-14 August 1991), at 4. 
5. United Nations Framework Convention on Climate Change (1992). 
6. Convention on Biological Diversity (1992). 
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دولتیمکان بعد*  تمام اینمنظر از حراستاز: همکاریبرایحفظو به متعهد ها

شدهاباباشند.چهایننگرانیدرمحدودهحاکمیتوصالحیتدولتهایمشترکمینگرانی

یاخارجازآن؛

نگرانی:یزمان بعد*  اینبُعد، زیستاز حوزه محیطیدارایهایمشترکبشریتدر

نسلحاضربلکهدامنآثارگستردهوبلند باشند.گیرنسلآتینیزمیمدتیهستندکهنهتنها

باشد؛هایآیندهدارایتعهداتاخالقیوحقوقیمیبنابرایننسلحاضردربرابرنسل

هایدولتیوغیردولتیاعمبعداجتماعی،مستلزممشارکتتمامگروه:یاجتماع بعد* 

قوایسه میاز نیز حتیشهروندان و در9باشد.گانه اجتماعی و زمانی مکانی، ابعاد وجود

المللمحیطزیستازحیثعینیوذهنیقابلتاییداست.درتحلیلعواملعینیحقوقبین

هارابهصورتفردیوهایاخیردولتمحیطیدرسالفزایشمسائلزیستبایداذعاننمودا

جمعیبهچالشکشیدهاست.پیشرفتعلموتکنولوژی،ازطرفیرشداقتصادیوپیشرفت

به ازطرفدیگراثراتسوئیبرمحیطزیستبهاجتماعیبشررا گذاشتهودنبالداشته؛ جا

هنمودهاست.خطراتموجودبرایمحیطزیستنهلزوماروندتوسعهپایدارراباکندیمواج

اینکه به توجه با وپرداختهدستبشرند. ساخته ناشیازحرکتطبیعیتکنولوژیکهغالبا

محیطیمانندتغییراقلیم،آسیبدیدنالیهاوزونو...بسیارگستردهوجدیهایزیستآسیب

بایستهاباهمکارییکدیگرمیشوددولتیبودهوغالبامحدودبهمنطقهودولتخاصینم

جلویآسیب تا محیطیسالموتمهیداتیاندیشیده راستایایجاد در و گرفته را هایبیشتر

مناسببرایارتقایکراماتانسانیگامبردارند.

عنوانیکموضوعفراملیکهسرنوشتجامعهازحیثذهنیشناساییمحیطزیستبه

هابهسختیدولت9161هایایطوالنیندارد.قبلازسالآناستسابقهالمللیمتاثرازبین

محیطزیستبشریتوسطحقوقبین درکمیضرورتحمایتاز تاخیرالمللرا کردند.

دردرکاهمیتموضوعاتزیستدولت اولمحیطیبهها علتاست: طورکلیمعلولسه

سال در فعالاینکه توسعه با که بوده محیطیوهایزیستهایصنعتیآلودگییتهایاخیر

خساراتزیستخسارت غالبا آن از قبل آمد. بوجود آن از ناشی محیطیدرهایگسترده
                                                                                                                                                                                                     

المللمحیطهایمشترکبشری:ازپدیداریتاتکاملدرحقوقبیننگرانی»اعرباسدی،امیرحسینرنجبریان،.شیم9
 .411-419صص(،9919)،2،شمارۀ14دورۀ،فصلنامۀمطالعاتحقوقعمومی،«زیست
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دومحتیزمانیکهدولتاینبودهکهبهیکبحرانبیناندازه مسائلالمللیتبدیلشود. ها

هرویکردسنتینسبتبهاینعنوانمسائلفراملیشناسایینمودندهمچنانبمحیطیرابهزیست

مسائلپایبندبودندبدینمعناکهبابرقراریارتباطدوجانبهیاحتیچندجانبهتامینحداکثر

هاوجامعهمحیطیسایردولتاینسبتبهمنابعزیستمنافعخودرادرسرداشتهولذادغدغه

احتمالیِبین خطراتِ به نسبت مردم هنوز سوم نداشتند. اززیستالمللی ناشی محیطی

طریقفعالیت از که نبود میزانی حساسیتبه و نداشته کافی آگاهی نظامی و صنعتی های

9هاراتحتفشارقراردهند.جوامعمدنی،دولت

دهدمبانیرویکردهایپوزیتیویستیِاصطالحنگرانیمشترکبشریتبهخوبینشانمی

بین اتکایحقوق بجای و تضعیفشده دولتالملل اراده به تمنیاتصرف و نیازها به ها

شودوهمانطورکهمالحظههایآتی(توجهمیبشریتبعنوانیککل)چهنسلفعلییانسل

دهد.درادامهمفهوممحیطیجهانیکلبشریتراتحتتاثیرخودقرارمیشدمسائلزیست

گردد.ریحمیکرامتانسانیوتاثیرآنبرانسانیشدنحقوقمحیطزیستتش



 المللی و معنای آن. جایگاه کرامت انسانی در اسناد داخلی و بین2
دهد.مهمترینامروزههستهمرکزیهنجارهایحقوقبشریراکرامتانسانیتشکیلمی

قوانیناساسیدولتالملل)بهاسنادحقوقبین و ازخصوصپسازجنگجهانیدوم( ها

ن غافل آن جایگاه و مفهوم بودهاین از قبل 9145اند. اساسی قوانین در دولتبه5تنها

دولتکرامت2192،962بعدازجنگجهانیدومتاسال2کرامتانسانیاشارهشدهبود.

بااینحالدرهیچسندرسمیمفهومکرامت9انسانیرادرقوانیناساسیخوددرجنمودند.

مف این تعریفِ برای بالتبع تعریفنشد؛ میانسانی بینهوم حقوق دکترین المللبایستبه

متوسلشد.

                                                                                                                                                                                                     
1. Lingliang Zeng, op. cit, at 25. 

 .مکزیک،آلمان،فنالند،ایرلند،کوبا.2

3. Dinah Townsend, “Taking Dignity Seriously? A Dignity Approach to Environmental 
Disputes before Human Rights Courts”, Journal of Human Rights and the 
Environment, Vol. 6, Issue 2, (2015), at 207-208. 
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 المللی و داخلی. کرامت انسانی منبع حقوق و تعهدات در اسناد بین1-2

هایحقوقیاینترینکارکردهایکرامتانسانیبهخصوصدرچهارچوببررسیازمهم

ازجنگجهانیدومالمللبعدباشد.درحقوقبیناستکهاینمفهوممنشاحقوقوتعهداتمی
مللمتحدمی منشور دارد کرامتانسانیاشاره به اولیناسنادیکه تدویناز منظور به باشد.

ایبرایمقدمهمنشورپیشنهادگردید.پیشنهادشدمنشوردرکنفرانسسانفرانسیسکوطرحاولیه
ایمانمردانوزنان9دیتجداییبرقراربا»تادومینبندمقدمهمنشوربدینصورتتنظیمگردد:

اماعبارتمذکوردرکنفرانسسانفرانسیسکوتغییریافتودرنهایت«.بهحقوقاساسیبشر...

ایمانبهحقوقاساسیبشر،کرامتو2مجددقیتصدبا»دربنددوممقدمهمنشورمقررگردید
و... زنان و تساویحقوقمردان شخصانسانی، ارزشهر مالحظه«. که ازهمانطور گردید

بودهاست.دلیل«تصدیقمجدد»به«برقراریمجدد»مهمترینتغییراتبندمذکورتغییرعبارت
بودندکه ایناعتقاد بر اعضایکنفرانسسانفرانسیسکو اکثر استکه اینبوده تغییرمذکور

دبههمینهایانسانیهیچگاهبطورکلازبیننرفتهتامجددابرقرارشوایمانبهکرامتوارزش
پسازمنشورمللمتحد،کرامت9دلیلصرفاایمانبهکرامتانسانیرامجدداتصدیقنمودند.

بینانسانیدرمقدمهمهم المللیازجملهاعالمیهجهانیحقوقبشرومیثاقینموردتریناسناد

گیردبلکهیتوجهقرارگرفت.دراسنادمذکور،کرامتانسانیدرکنارسایرحقوقبشرقرارنم
باشد.هاقرارگرفتهومنبعایجادحقوقبشرمیدرراسآن

بعدازجنگجهانیدومباتصویبمنشورمللمتحدواعالمیهجهانیحقوقبشر،بسیاری

هاکرامتانسانیرادرقوانین)اساسی(داخلیخودگنجاندند.براینمونهدرقانونازدولت

اولین4اساسیدولهند،پرتغالو...بهکرامتانسانیتوجهنمودند.پایهدولتاسپانیا،قوانین

                                                                                                                                                                                                     
1. Re-establish. 
2. Reaffirm. 
3 Otto Spijkers, The United Nations, the Evolution of Global Values and International 
Law, Volume 47 (Netherland: School of Human Rights Research Series, 2011) at 285-
286. 

دولتاسپانیابهعنوانیکاصلهدایتکنندهاعمالخود،احترامبهکرامت،صداقتوآزادی».قانونپایهدولتاسپانیاآمده4
برایترویجدرمیانهمه)شهروندانهند(؛برادریو»دارد:قانوناساسیدولتهندنیزمقررمی«نماید.دانسانرااعالممیفر

پرتغال»همچنیندرقانوناساسیپرتغالمقررشدهاست:«.کنداخوت،کرامتفردووحدتویکپارچگیملتراتضمینمی
اولینعبارتقانون «.وجودآمدهاستامتومنزلتشخصانسانوارادهمردمبهیکحکومتجمهوریاستکهبراساسکر

 باشد.داندکهاحتراموحمایتازآنوظیفهتماممراجعدولتیمیاساسیآلمانکرامتانسانیرامصونوغیرقابلتخطیمی

 Doron Shultziner, “Human Dignity - Functions and Meanings, Global Jurist Topics”, 
Global Jurist Topics, Volume 3, Issue 3, (2003), at 4. 
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غیر و مصون کرامتانسانیرا اساسیآلمان وداندتخطیمیقابلعبارتقانون احترام که

9باشد.حمایتازآنوظیفهتماممراجعدولتیمی

ییکارزشگرددکرامتانسانهانیزمشاهدهمیهمانطورکهدرقوانینداخلیدولت

می سازمانبرتر هدایتو را تعهدات و حقوق سایر که میباشد صرفادهی البته نماید.

وضعیتبدینصورت قدس، اشغالگر رژیم آفریقایجنوبیو اساسیمجارستان، قانون

نیست؛بدینمعناکهکرامتانسانیدرراسسایرحقوقبشرقرارنداردودرکنارسایر

جنبهاستثناییدارندوحقوقبشرمطرحمی اینحالقوانیناساسیمذکورصرفا با شود.

سازباشند.درسایرموارد،کرامتانسانیبعنوانیکارزشبرتردرراستوانندقاعدهنمی

دارد. قرار بشر حقوق کلی2سایر اصول )از یکاصل بعنوان انسانی کرامت بنابراین

شکل منشا بحقوقی( نظام در تعریفی9باشد.المللیمیینگیریقواعد چه دید باید حال

بینمی حقوق در بشری تعهداتحقوق و حقوق منشا که کرامتانسانی از المللتوان

 استارائهنمود؟


 . معنای کرامت انسانی2-2

اینکه جمله از دارد وجود انسانی بابکرامت در تعاریفمتعددی دکترین سطح در

مبانیپلورالیسممیارزشکرامتانسانییکیازمحدود -هایمشترکدردنیایفلسفیبا

مودکرامتانسانیعنوانمی5شاختراسکارهمچنین4باشد. در نمی»دارد: نظر رسدهیچبه

وضوحبعنوانیکخصلتجهانیاجتماعیپذیرفته آرماندیگریمانندکرامتانسانیبه

توانمفهومیعنواننمودهبهدشواریمیاندیشمنددیگریدرموردکرامتانسان6«شدهباشد.

حقوقیدیگرییافتکهبهاندازهکرامتانسانیتقدیسشدهومورداقبالاندیشمندانقرار
                                                                                                                                                                                                     
1.  Ibid, p 12. 
2.  Ibid, p 4. 

.درتفاوتاصلوقاعدهعنوانشدهکهاصلجنبهکلیداشتهبطوریکهقواعدیکهدرهرنظامحقوقیجاریاستاز9
 گیرنددلاصولنشاتمی

Mary Neal, “Respect for Human Dignity as ‘Substantive Basic Norm,” International 
Journal of Law in Context, Volume 10, Issue 01, (2014), at 35. 
4. Roberto Andorno, “The Paradoxial Notion of Human Dignity” (2001), Last Seen at 
25/4/2020, available at: http://www.revistapersona.com.ar/Persona09/9Andorno.htm 
5. Oscar Schachter.  
6. Oscar Schachter, “Human Dignity as a Normative Concept”, The American Journal 
of International Law, Vol. 77, issue 4, (1983), at 849. 
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هایاخالقیترینبایداخالقیومادرتمامگذارهدرواقعکرامتانسانیبنیادی9گرفتهباشد.

توانازکرامتانسانیارائهنمود؟یبااینتفاسیربایددیدچهتعریفیم2شود.محسوبمی

انساننمی داشتکهکرامتانسانیذاتیانساناست؛ اختیارییابایدتوجه تواندبطور

هایزیادیدرپهنههستیممکناستدرمعرضاجباریآنراازخودسلبنماید.البتهانسان

یرانسانیبهمعنایسلبکرامترفتارهایغیرانسانیقرارداشتهباشندبااینحالرفتارهایغ

انسانینیستچراکهکرامتانسانیقبلازتولدشخصبوجودآمدهوبعدازمرگاوهمچنان

اعتقادداشتکرامتبهانسانچنان9کانتامانوئلتداومخواهدداشت.درواقعهمانگونهکه

هابزارگرایانهنسبتبهاودهدتابااوبعنوانغایتبالذاتتعاملشودوازدیدگاجایگاهیمی

4اجتنابگردد.

اماسازمانمللبطورآگاهانهازپذیرشمبنایفلسفیخاصیبرایکرامتانسانیاجتناب

هایدینیاستوارننمودهاستزیراتکیهبرنمودهواینمفهومرابراساسهیچکدامازآموزه

بهمعنایردسایهرکدامازاندیشه وادیانچهبسا بههمیندلیلرتفکراتتلقیمیها شد،

برهیچکدامازمبانیفلسفی برخیاندیشمندانمعتقدندسازمانمللمفهومکرامتانسانیرا

کافیواضحمی اندازه به را اینمفهوم بلکه داندبطوریکهماهیتآنبرخودمبتنینساخته

متانسانیراتعریفنمایددرسازمانمللبدوناینکهکرا6کرودنمکبهنظر5استوارباشد.

صددبودهتافیلسوفانمکاتبمختلفبراساسمکتبفکریِخودآنراشرحوبسطدهند؛

حداقل مشترکیا مخرج استخراج بدنبال سازمان مکاتبلذا تمام در استکه بوده هایی

ستنباطایکهازهستهمشترکمکاتبمختلفقابلامشترکباشند.بهنظرمککرودن،ایده

باشدایناستکههرشخصانسانیبهصرفانسانبودنازارزشذاتیبرخورداراستمی

البتهبالتبعاینارزشذاتیمی بایستتوسطسایرینشناساییشدهومورداحترامقرارگیرد.

                                                                                                                                                                                                     
1. Stéphanie Hennette-Vauchez, “When Ambivalent Principles Prevail, Leads for 
Explaining Western Legal orders Infatuation with the Human Dignity Principle”, 
European University Institute, Volume 10, Issue 2, (2007), at 3.  

 .91ص(9911چاپسوم)تهران:شهردانش،،حقوقبشردرجهانمعاصر،دفتریکمفاطمی،سید.سیدمحمدقاری2

3. Immanuel Kant.  
4 Christopher McCrudden, “Human Dignity and Judicial Interpretation of Human 
Rights”, The European Journal of International Law, Vol. 19, issue 4, (2008), at 659-
660. 
5. Otto Spijkers, op.cit, at 298. 
6. Christopher McCrudden. 
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است برخوردار ارزشذاتی چنین از انسان چرا که سوال این به پاسخ در مکاتبفلسفی

ایکهسازمانمبناقراردادهمنتجاوتیراپیمودند.همچنینویمعتقداستتئوریهایمتفراه

9هابخاطرنوعبشراستباشدنهبرعکسآن.شودکهاساساوجودِدولتبهایننتیجهمی

بین حقوق نویسندگان از دیگر بایکی رابطه در ملل استتئوریسازمان معتقد الملل

است.دکترینیکهطراحاناعالمیهجهانی«دکترینحقوقبشرذاتی»کرامتانسانیمبتنیبر

برگزیده را آن اولحقوقبشر مبتنیاست: فرضاولیه دو ذاتیبر دکترینحقوقبشر اند.

هادرهرزمانیازحقوقیبرخوردارندکهعارضینیستندبلکهاززمانتولد،ذاتیاینکهانسان

تاازحقوقنقاطجهان)شهرهاوروستاها(اینحقرادارندانسانهستند.دوممردمدراقصا

مطلعگردند. ذاتیخود نظر دکتریننکیمورسبه بر آنکه از هایفلسفیاینتئوریبیشتر

هایاخالقیبناشدهاست،بههمیندلیلاستافراددارایرفتاریمغایراستوارباشدبرگزاره

بهراحتی دهندگرچهنتوانندمفهومکرامتانسانیراتشخیصمیباکرامتانسانیباشندرا

تعریفنمایند. می2دقیق عنوان رابطه این در شاختر میاسکار مردم تمام نقضکند توانند

تبیین یکدیگر برای را کرامتانسانی بتوانند اینکه بدون تشخیصدهند را کرامتانسانی

کهبرگزاره درواقعدرایندیدگاه اخالقیمتکیاستبرایتشخیصکرامتهاینمایند.

المللیرسدجامعهبینبهنظرمی9بایستبهمفهومومصادیقمخالفآنتوجهنمود.انسانیمی

ورزندتامفهومموسعِکرامتانسانیمحدودتعمداازارائهتعریفدراینموردخودداریمی

بهدرحقوقبیننشودوبتواندخالهایموجودبرایارتقایجایگاهانسان پرنماید. المللرا

بایستبهتعریفکلیآنیعنیشایستگیاحترامالمللمینظرنگارندهنیزدرسیاقحقوقبین

گیریدراینموردامتناعنمود.بهصرفانسانبودناکتفانمودوازجهت
 

 . کرامت انسانی در حقوق محیط زیست3
مانندتیبربشریمبتنی.نظامحقوقردیگیلمبراساساصولشکیاساساهرنظامحقوق

پازینحقوقمحیطزیست منزلتیاصولهیبر از که دارد حقوقبینستهیشایقرار المللدر

استکهازجملهاصولمطلقیاصولِمذکور،منزلتوکرامتانساننیبرخوردارند.ازمهمتر
                                                                                                                                                                                                     
1. Christopher McCrudden, op. cit, at 678. 
2. Johannes Morsink, Inherent Human Rights: Philosophical Roots of the Universal 
Declaration (Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, Inc., 2009) at 17. 
3. Oscar Schachter, op. cit, at 849. 
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2«هارتول»سند2191اندرسالبرایمثالگروهیازاندیشمند9،شودیمحسوبمیواساس

 دراینسندعنوانشده: درموردتغییراقلیمتهیهنمودند. بندیهدفاینسندچارچوب»را

کرامتانسانیاست محور حول اقلیم تغییر موضوع می«مجدد همچنیناذعان اصل»دارد:

9.«هایمابایدارتقایکرامتانسانیباشدسازماندهیکنندهتالش

روداشتنظرمددیبارانکتهنیا محیکرامتکردیکه معناست،یزطیبه دهینادیبه

برنامهمحباشدینمستیزطیمحیاجزاریسانگاشتنا درزین4(ونپیمتحد)مللستیزطی.

"داریدراهدافتوسعهپاستیزطیگنجاندنمح"تحتعنوانیدرگزارش2199سال
عنوان5

یبهخودستیزطیمحیکپارچگی.استیذاتارزشیداراهنفسیفستیزطیمح»:داردیم

ییبایز،یحیتفر،یفرهنگ،یآموزشیهاارزشیداراعتیطبرای،زاستتیاهمیداراخود

  .«باشدیمرهیوغیمعنو،یمذهب،یشناس
6
  

ابتکارسازمانآموزش2111درسال9نیزممنشورمثالیبرا مللیوفرهنگیعلم،یبا

اعتقادبهکرامتقیتصد"ضمننی.منشورزمدیرسبی(باکنسانسوسبهتصوکوونسیمتحد)

"هاهمهانسانیذات سندنیایاصلاصولرا"آناشکالتمامدراتیحونیزمبهاحترام"،

هرودارندمتقابلیوابستگگریکدیبهموجوداتتمام»:داردیرابطهعنوانمنیدانستهودرا

حق»شدهرفتهیپذنیزممنشوریاساساصولدرنیهمچن«باشدیممندارزشیزندگازیشکل

ویطیمحستیزیهابیآسازممانعتبهتعهدیعیطبمنابعازاستفادهوتیریمدت،یمالک

«.داردیپدرراافرادحقوقازتیحما

رئراکفلرونیاست زمسینوشیپتهیکمسی، زمن،یمنشور داشتمنشور سااسانیاظهار

                                                                                                                                                                                                     

.421.هدایتالهفلسفی،همان،ص9
باشد.درواقعقواعدجاریدرهرنظامحقوقیالیکه)اصول(جنبهعاموکلیدارندقاعدهموضوعخاصوفرعیمیدرح

گیرند.تبعااگراصولاساسیحاکمبریکجامعهرویکردیکرامتمحورداشتهباشندنمودِاینازاصولکلینشاتمی
 باشد.درجامعهجاریهستندنمایانمیرویکرددرتمامقواعدیکهازآناصولنشاتگرفتهو

 .991ص(9911)تهران:نشردادگستر،المللیدادگستریرویکردانسانیدرآرایدیوانبینحمیدالهوئینظری،

2. The Hartwell Paper. 
3. The Hartwell Paper, A New Direction for Climate Policy after the Crash of 2009 
(2010), at 35. 
4. United Nations Environment Programme (UNEP). 
5. Embedding the Environment in Sustainable Development Goals. 
6. United Nations Environmental Programme, Embedding the Environment in 
Sustainable Development Goals (2013), Post-2015 Discussion Paper 1, at 15. 
7. Earth Charter. 
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باشدیمیبشرداریپاتوسعهویزندگداریپایهاروشبهانتقالبهطمربو بهاستنادبایو.

کهاستتیواقعنیاانعکاسبدنبالواقعدرسندنیانمودعنواننیزممنشوریاساساصول

هستندگریکدیبامرتبطکامالبُعددو،نیزمازمراقبتومردمازمراقبت وفعاالنلذا.

نیزمیکیاکولوژستمیسازستیبایمعادالنهیانسانتوسعهتحققکناردریصاداقتینهادها

 ندینماحراستزین
دررایبلکهوکندیحقمجادیانساناینهتنهابرایکرامتکردیرولذا9

دینمایمزینمتعهدستیزطیمحبرابر چگونهیانسانکرامتدرموجودیهاتیظرفاما.

.ندینمانیتامرا(محورتیبشرکردیروبا)ستیزطیمحقوقحشدنیانسانتواندیم
 

 . حفاظت از محیط زیست درپرتو تفسیر موسع کرامت انسانی1-3

موسعِحق کرامتیبهمحیطزیست،تفسیرِ رویکردِ هایبشریاست.یکیازکارکردهایِ

استکهدرهایکرامتانسانیمفهومگستردهآنوتفسیرموسعیبهعبارتدیگرازویژگی

پروندهالمللمیهایمختلفحقوقبینحوزه ازجمله نمود. هایجالبدرتوانازآنارائه

دادگاهی،رانیدراباشد.اینموردپروندهدولتآفریقایجنوبیعلیهگروتبومودیگرانمی

تفسقایآفریقانوناساس ازمفهومکرامتانسانیموسعریبا اک،حقبرخوردینمایمیکه

یهاارزشیبناریز؛استیکرامتانسانهاییکهاقتضایرابعنوانحداقلپوشاکومسکن

خانماناستکهساکنمنطقهاینپروندهمربوطبهگروهیازافرادبی.دینمایمعالمجامعها

داشتهبوده2نیدیواالس زندگی شرایط حیث از اسفناکی وضعیت که قانوناند دادگاه اند.

 میاساسی عنوان پرونده این در جنوبی آفریقای هم»دارد: جنوبی آفریقای اساسی قانون

گیرد...زمانیکهافرادازحقوقمدنیوسیاسیوهمحقوقاقتصادیواجتماعیرادربرمی

هابعنوانیکیتردیدکرامتانسانیآنشوندبیخوراک،پوشاکومسکنمناسبمحروممی

مخدوششدهاستهایمبناییجازارزش تفسیرموسعکرامت9.«امعهما با درواقعدادگاه

رسمیتشناخته به آفریقایی برایشهروندان را مسکن پوشاکو خوراک، بر انسانیحقِ

هایدهدتادامنهحمایتاست.بنابراینتفسیرموسعِکرامتانسانی،بهمحاکماینختیاررامی
                                                                                                                                                                                                     
1. Rick Clugston, “Earth Charter Education for Sustainable Ways of Living”, Journal 
of Education for Sustainable Development, Volume 4, issue 2, (2010),  at 161. 
2. Wallacedene. 
3 Case CCT 11/00, The government of the republic of south africa v. Irene Grootboom, 
Constitutional court of South Africa (2000), para 23. available at: 
http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2000/19.html. 

http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2000/19.html
http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2000/19.html
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پرون دیگر از دهند. توسعه بهکرامتانسانیدهبشریرا موسع محاکمبرایتفسیر هاییکه

بچه معروفبه پرونده کردند 9هایخیاباناستناد سال در که اخیر پرونده در9111است.

دادگاهآمریکاییحقوقبشرمطرحشدمربوطبهقتلچندنوجوانگوآتماالییبودهکهدر

2ند.خیابانبهفروشموادغذاییونوشیدنیاشتغالدادشت
درنظریبرلاِبرووندادیتریقاض 

مشترکیکهدرمورداینرایصادرنمودنداعتقادداشتندکهحقحیات،مستلزمبرخورداری

باشد. مطابقتداشته کرامتانسانی با استکه شرایطزندگی حداقل قاضی9از واقع در

رائهنمود؛بدینمعناکهحقتریندادبااستنادبهکرامتانسانی،تفسیرموسعیازحقحیاتا

همراهبا زندگیِ حیاتصرفامستلزمزندهبودنشخصنیستاگراشخاصازحداقلشرایطِ

کرامتبرخوردارنباشندحقحیاتشاننقضشدهاستولواینکهزندهباشند.

حوزه کرامتهایزیستدر آسیبدیدن تخریبمحیطزیستو میان ارتباط محیطی

مسئله بیناانسانی نهادهای توجه مورد همواره که است کمیسیونی است. بوده المللی

کنوانسیون»آمریکاییحقوقبشردرگزارشخودراجعبهدولتاکوادورمقررداشتهاست:

آمریکاییحقوقبشربرپایهایناصلاستواراستکهحقوقذاتیِافرادنشاتگرفتهازانسان

انسانیافراد،اصلیاستکهزیربنایحمایتاساسیازحقهاست.احترامبهکرامتبودنآن

محیطیکهموجببیماریحیاتوحفاظتازسالمتجسمانیاست.آلودگیشدیدزیست

4.«شودباحقاحترامبهانسان،سازگارنیستجدی،دردورنجمردممحلیمی

ورودسالم،ستیزطیمحبرحقییشناسابایالمللنیبمحاکمیبرخریاخیهاسالدر

ورفتهیپذشودواردیخسارتیانسانبهمایمستقنکهیابدونراستیزطیمحبهخسارت

اندنمودهمحکوم در"هیجرینهیعلیاجتماعویاقتصادحقوقاقداممرکز"پروندهجملهاز.

ستیزطیمحبرحقنقضبهمربوطوشدهمطرحقایآفریهاخلقوبشرحقوقونیسیکم

درشهروندانشقبالدرخودتعهداتبرریاخدولترایزباشدیمهیجریندولتوسطتسالم

                                                                                                                                                                                                     
1. Street Children Case. 
2. Case of the “Street Children”, (Villagran-Morales et al.) v. Guatemala, Inter-
American Court of Human Rights (1999), pp 76-79. 
3. Case of the “Street Children”, (Villagran-Morales et al.) v. Guatemala, Joint 
concurring opinion of judges a.a. Cançado Trindade and a. abreu-burelli, Inter-
American Court of Human Rights (1999), para 7. 
4. Inter-American Commission of Human Rights, Report on the Situation of Human 
Rights in Ecuador (1997), chapter VIII inter-American, available at: 
http://www.cidh.org/countryrep/ecuador-eng/index%20%20ecuador.htm  
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بطورهیجریندولتکهبودیمدعپروندهخواهان 9.استنبودهبندیپاستیزطیمحنهیزم

داردیمعنوانونیسیکملذا.استداشتهمشارکتخاکوآبهوا،نمودنآلودهدرمیمستق

»که ازتیحماشیافزا،یطیمحستیزبیتخر،یآلودگازممانعتیبراستیبایمدولت:

هرگونهیعیطبمنابعازحیصحاستفادهویطیمحستیزداریپاتوسعهازحراستست،یزطیمح

 2«دهدبیترترایمعقولاقدام

دادگاه برخی حال این بینبا آثارهای از ناشی خسارت ورود زمانی عموما المللی

شناسایزیست را میمحیطی ثانیای باشد قریبالوقوع و جدی خسارتاوال این که نمایند

یکیازآرایجالبودرعینحال تهدیدنماید. شاکیرا حیات،سالمتواموالشخصیِ

 پرونده بشر، حقوق اروپایی دیوان انتقاد پروندهکرتاتوسقابل این در است. یونان علیه

پخواهان و آقایکرتاتوس)مادر خانمو بدنبالتخریبساختمانها درسر( هاییبودندکه

سکونتآن محلِ نزدیکِ اذعانمیمردابِ دیواندراینپرونده بود. شده بنا ها حتی»دارد:

محیطزیستمنطقه شهریمنطقه، علتتوسعه به فرضکنیم شدتاگر اختالفبه مورد

کهاثباتنمایدخساراتادعاییهااستداللقابلقبولیارائهنکردندآسیبدیدهاستخواهان

زیستندازچنانماهیتیبرخوردارهایموردحمایتکهدرمردابمیبهپرندگانوسایرگونه

.متعاقبادیوان«نقضنماید9کنوانسیون1ماده9هاراطبقبنداستکهبطورمستقیمحقوقآن

تهدیدیتواندبپذیردمداخلهدرشرایطزندگیگیردکهنمینتیجهمی حیواناتدرمرداب،

4آید.هابهحسابمیبرایزندگیشخصییاخانوادگیخواهان

رویکردِدیوانبااینانتقادمواجهبودهاستکهخساراتممکناستقریبالوقوعنبودهوبا

                                                                                                                                                                                                     
1. Communication No. 155/96, Social and Economic Rights Action Center v. Nigeria, 
African Commission on Human and Peoples’ Rights (2001), para. 50, available at: 
http://www.hlrn.org/~hlrnnew/img/documents/SERAC%20v%20%20Nigeria%20Com
munication.pdf  
2. Ibid, Paras 52-53. 

هایاساسی:کنوانسیوناروپاییحقوقبشروآزادی1.ماده9
هرکسازحقاحترامبهزندگیخصوصیوخانوادگی،خانهومراسالتخودبرخورداراست.-الف
مداخالتمنطبقبراینبایدازسویهیچیکازمقاماتدولتیصورتگیردمگردراجرایاینحقهیچمداخله-ب

یکجامعه در مواردیکه و قانون اقتصادیکشور،یدموکراتیکبه رفاه ایمنیعمومییا دالیلحفظامنیتملی،
پیشگیریازهرجومرجوجرایم،حفاظتازسالمتیواخالقیاتیاحفاظتازحقوقسایرینضروریتشخیصداده

 شوند.

4. Application no. 41666/98, Case of kyrtatos v. Greece, European Court of Human 
Rights (22 May 2003), Judgment, Strasbourg, para 53. 
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تاخیرموجباتورودزیانرافراهمنمایند.عالوهبراین،ممکناستلطمهجدیوقریبالوقوع

 ظاهرحیات،سالمتواموالویتحتالشعاعقرارگیرند.رامتانسانواردشودبدوناینکهبهبهک

بشربا1شودزیرادامنهمادهانتقاداتبهرایمذکوربهاینجاختمنمی حقوقِ اروپاییِ کنوانسیونِ

مایتازمحیطتفسیردادگاهبسیارمضیقگردید.بطوریکهبااینتفسیرنهتنهاظرفیتدادگاهدرح

گردد.دادگاهنیزمحدودمی1زیستبلکهظرفیتدادگاهدرحمایتازحقوقِبشرِمندرجدرماده

توانستباتوسلبهمفهومکرامتانسانیتفسیریموسعازحقوقمندرجدرمادهدراینپروندهمی

توسعهحقوقمندرجدرایندرحالیستکهتوسلبهکرامتانسانیبرای9کنوانسیونارائهنماید؛1

 بی1ماده دیواناروپاییحقوقبشر رویه کریستینکنوانسیوندر پرونده در است. نبوده سابقه

دیواناروپاییحقوقبشرمقررمی بریتانیا، گودوینعلیه اروپاییونیکنوانساصلیتیماهدارد:

2انساناست.یوآزادیاحترامبهکرامتانسانحقوقبشر
 

یریکیازحقوقیکهدیواندرراستایکرامتانسانیموردشناساییقراردادهدررایاخ

تعیینهویتمی هاییاززندگیانسان،باشد.بالتبعرویهقضاییبایدتعییننمایدچهجنبهحقِ

تردیدبخشیازهویتانساندرتعاملویبامحیطزیستدهد؟بیهویتانسانراتشکیلمی

آسیشکلمی هایقومیوفرهنگیممکناستبهبرساندنبهمحیطزندگیگروهگیرد.

شخصیآن اموال حتی سالمتو بیحیات، اما نرساند آسیبی نیز وها هویتقومی تردید

هایقومیوفرهنگینماید.برایمثالاگرمحیطزندگیگروهدارمیهاراخدشهفرهنگیآن

زمحلتجمعزباله مستقیمبهسالمتآنبالههایشهریباشدحتیاگر بطور هاهایمذکور

هاهانادیدهانگاشتهشدهاست.زیرامحیطزندگیآنآسیبنرساندمسلماکرامتانسانیآن

رود.وجودانسانچنانبامحیطهادرآنشکلگرفتهاستازبینمیکهبخشیازهویتآن

دچارزیستپیوندداردکههرگونهآسیبیبهمحیطزیستالمحا انسانوکرامتویرا له

فردراتشکیلمیمخاطرهمی دهدنماید.درواقعهویتشخصکهبخشیازکرامتانسانیِ

می شکل پیرامونیوی( محیط محیطزیست)شامل ارتباطشخصبا پروندهدر در گیرد.

مردمداردجداییاجباریهانیزعنوانمیکمیسیونآفریقاییحقوقبشروخلق9سیاندورو

                                                                                                                                                                                                     
1. Dinah Townsend, op. cit, at 216. 
2 Application no. 28957/95, Case of Christine Goodwin v. The United Kingdom, 
European Court of Human Rights (11 July 2002), Judgment, Strasbourg, para 90. 
3. Endoroise Case. 



 23انیشدنحقوقمحیطزیستدرپرتوکرامتانسانیانس
 

سرزمین آناندورویساز جمعیِ هویتِ میشان، تهدید مردم بعنوان را شناسایی9.نمایدها

دهدتاتاثیرعنوانبخشمهمیازکرامتانسانیبهدادگاهاینفرصترامیهویتانسانیبه

انسانی کرامتِ درنهایتنقضِ تفسیرنماید تخریبمحیطزیستبرتوسعههویتفردیرا

راتهدیدسالمتواموالشخصات،یحینکهاینخسارتجدیوقریبالوقوعنبودهیا)ولوا

پاسداریازکرامتانسانیجامعهبین بهعبارتیساده بهسمتحفاظتازننماید(. المللیرا

اینصورتهویتانسانکهبخشیازکرامتویمحیطزیستسوقمی دهدچراکهدرغیر

-همیندلیلاستکهدیوانعالیدولتهنددریکیازپروندهگردد.بهباشدمخدوشمیمی

اذعانمی بهرههایخود محیطدارد: حفاظتاز مستلزم کرامتانسانی، زندگیبا مندیاز

محیطیاستبهنحویکهآلودگیازآبوهوازدودهشدهوزیستوایجادتعادلزیست

بدونآننمی که زندگبهداشتیفراهمشود همچنیندیواناخیریبهرهتواناز مندگردید.

بهرهعنوانمی مندیاززندگیمستلزمبرخورداریازحیاتیمتناسبباکرامتانسانی،کند:

وبهره رفعآلودگیازآبوهوا ایجادتعادلمحیطیبا مندیازحفاظتازمحیطزیست،

ناپذیرازحقنبهجداییمحیطسالموبهداشتیاست...بنابراینمحیطزیستبهداشتییکج

زندگیسالماستوزندگیهمراهکرامتانسانیبدونداشتنمحیطیزیستیسالموانسانی

درواقعدیوانعالیدولتهندباالهامازاعالمیهاستکهلموتفسیرموسعاز2ممکناست.غیر

می مقرر اعالمیه زیرا نمود صادر اینرایرا هکرامتانسانی زندگی کرامتدارد با مراه

انسانیمستلزمبرخورداریازمحیطیاستکهشرایطالزمرابرایبرخورداریازآنفراهم

نماید.


 . کرامت انسانی و توسعه صاحبان حق در حیطه حقوق محیط زیست2-3

دراختیارمحاکمقرارمی دهدتاحقوقمندرجدرمفهومکرامتانسانیاینفرصترا

هادرهاییتسریدهندکهبهظاهرنامیازآنمحیطیرابهگروهاسنادحقوقبشریوزیست
                                                                                                                                                                                                     
1. Communication No. 276/2003, Centre for Minority Rights Development (Kenya) 
and Minority Rights Group International on Behalf of Endorois Welfare Council v 
Kenya, African Commission on Human and Peoples’ Rights (2010), para 75. 
2. Case No.: 2 SCC 577, Virendra Gaur and Ors vs State of Haryana and Ors, Supreme 
Court of India (24 November 1994), p 3, Available at: http:// ndiankanoon.org/ 
doc/27930439. 
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بین حتیبهاسناد برخیحقوقبشررا کهکرامتانسانی، بدینمعنا است. نشده المللیبرده

دهد.مردگانوجنینانساننیزتعمیممی

پرونده از اینزیکی پروندههایجالبدر میوومینه فرانسه اروپاییعلیه دیوان باشد.

نماید:احتمالبالقوهموجودشدنحقوقبشردراینپروندهدررابطهباحقوقجنیناعالممی

 ماده معنای به حیات حق شخصاز اینکه بدون یکانسان، به شدن تبدیل ظرفیت 2و

کرامتانسانی9باشد.موردحمایتمیکنوانسیونبرخوردارباشد،تحتعنوانکرامتانسانی

انسانبهایندلیلاز بهعقیدهامانوئلکانت، استقاللفردیمطابقتندارد. دراینمفهومبا

باشددرنتیجهموجوداتیکهازکرامتبرخورداراستکهموجودیآزادوصاحباختیارمی

رند.پروندهاخیربهخوبینشاندادایازکرامتانسانینداایناستقاللبرخوردارنباشندبهره

از دادگاه زیرا است. نکرده استفاده کرامتانسانی برایتفسیر روشکانتی از دادگاه که

2نماید.شدنصحبتمیاحتمالبالقوهموجود

نه انسانی کرامت حکومتمفهوم نیز آن از فراتر بر بلکه انسان زندگی طول بر تنها

ازمفهومکرامتانسانیبرایتسریبرخی9ستویمفلماندرپروندهنماید.دادگاهفدرالآمی

گیرد.بدینمعناکهاشخاصمردهنیزازاینهایاساسیبهاشخاصمردهنیزبهرهمیحمایت

حقبرخوردارندکهمورداحترامقرارگیرند.بنابراینمفهومکرامتانسانیاینظرفیترادر

برخیحقوقبشررافراترازدورهحیات،بهجنینانسانیوحتیدهدتااختیارمحاکمقرارمی

4مردگاننیزتسریدهند.

گروه حمایتاز اجازه کرامتانسانی مرده( و )جنین مذکور مورد دو هر رادر هایی

مثالمی در ندارند. بشری حقوق اسناد در جایی ظاهر به که مرده(دهد و )جنین باال های

تعهدبهرفتارکرامتشخصصاحبکرامتیوجو افراد، دندارداما 5روزنکلیماباردارند.

معناکههیچصاحبشودبدینمحورمنتفعنمیکندبعضاهیچفردیازرفتارکرامتعنوانمی

نماید.درواقعروزنمعتقداستدراینحقیوجودنداردامارویکردکرامتیایجادتعهدمی

جان،رحقسخنبگوییم.لذاتعهدبهبرخوردمحترمانهباجسمبیمواردبایدازاولویتتعهدب
                                                                                                                                                                                                     
1. Application no. 53924/00, Grand Chamber Judgment in the Case of Vo v. France, 
European Court of Human Rights (2004), Judgment, Strasbourg, para 84. 
2. Dinah Townsend, op. cit, at 220. 
3. Mephisto Case. 
4. Dinah Townsend, op. cit, at 219-220. 
5. Michael Rosen.   
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باشدولواینکهصاحبیکتعهدکلیاستکهانسانبهصرفانسانبودنبهآنمتعهدمی

باشد نداشته اینمواردوجود .حقیدر
اینمواردکرامتانسانیبهجایاینکه9 بنابرایندر

2شود.دمیمنبعایجادحقباشدمنبعایجادتعه

ازآثارمثبتاینرویکرددرحقوقمحیطزیستنحوهتعاملانسانباسایرموجوداتغیر
باشد.سایرموجوداتگرچهمانندانساندارایکرامتنیستندامابشریازجملهحیواناتمی

هستند طبیعتارزشمند چرخه در تردید آن9بدون برابر در انسان میو متعهد ها درباشد.
کهمعنانیبدشود؛ینمفیتعر"ازین"اساسبرستیزطیمحوانسانرابطهی،کرامتکردیرو

.میبدانیویازهایننیتامیبرایمنبعبعنوانراعتیطبوازینیدارایموجودبعنوانراانسان

وانسانرابطهنیهمچن4.باشدیمحقموضوعصرفاعتیطبوحقصاحبانسانمنظرنایاز
ونفسهیفعتیطبصورت،نیادررایزباشدینمزین"منفعتوسود"یمبنابرستیزطیمح

انسانیبراکهاستیمنفعتوسودبهوابستهآن،ارزشبلکهستینارزشمندخودذاتدر
و"ارزش"اساسبرستیزطیمحنظامدرانسانگاهیجاکرامت،بریمبتننظامدر5.دارد

ردیگیمقرارتوجهموردیذاتتیثیح شدهمطرحهینظرچندنیدکتردرریاخدگاهیدلیذ.
کهمعنانیبداست،یذهنیارزشگذارمستلزم،ارزشمفهومنفس،اصالتهینظرطبق:است
هینظر.داردانسانالیاموهاخواستهبهبستهعتیطبارزشامااستیذاتارزشصاحبانسان

ارزشیمعنا،یمادعتیطبباانسانتعاملوودهبقائلانسانیبرارااصالتزینوجوداصالت
راعتیطبارزشوهایژگیوها،خصلتعتیطباصالتهینظراما6.دهدیمشکلراعتیطب

داندیمشناسندهانسانِازخارج جنبهبرابردرارزشتِینیعخصلتبرییگراعتیطبهینظر.
وباشندیمارزشمندنفسهیفعتیطباءیاشمعتقدندیبرخریاخهینظردر.دارددیتاکآنیذهن
دینماجادیاراآننکهیانه)دینماکشفراآنتواندیمانسانتنها ییگراعتیطبرانیا(

                                                                                                                                                                                                     
1. Michael Rosen, Dignity: Its History and Meaning (Boston: Harvard University 
Press, 2012) at 141. 
2. Dinah Townsend, op. cit, at 220. 

 (رکبه:Value(ازارزش)Dignity.برایتفکیکمعنایکرامت)9

Dieter Schonecker, Elke Elizabath Schmidt, “Kant’s Ground-Thesis, On Dignity and 
Value in the Groundwork”, The Journal of Value Inquiry, Volume 52, Issue 1, 
(2018), at 86-88. 

،دورهپژوهشنامهحقوقاسالمی،«تأملیبرمبانیفلسفیحقبرمحیطزیستسالم»ورز،.علیمشهدی،اسماعیلکشا4
 .51-41صص(،9919)،96،شماره99

 .59-52.همان،صص5

 .51-56.همان،صص6

https://link.springer.com/journal/10790
https://link.springer.com/journal/10790/52/1/page/1
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نامندیمیوجهکی وآگاهیموجودگذارارزشکهنداردیلزوممعتقدندیبرخمقابلدر.
ورودایاهیگمانندعتیطبازیعنصراستممکنبلکهباشدمدرک باشد... هینظرطبق.

نیهمیمبنابرودارندراخودبهمختصارزششعورفاقدجاندارانی،دووجهییگراعتیطب
برابردرراانسانمحورکرامتکردیروبالطبع9.شوندحقصاحبتوانندیمیذاتارزش

.داندیممسئولباشدحقصاحبکهیموجود

یهادهیپدیبرخبرابردرانسانشناختنئولمسیبرامحاکمیبرخیحتریاخیهاسالدر

اندشدهقائلیحقوقتیشخصآنهایبرا،یعیطب ایکلمبیاساسقانوندادگاه2196سالدر.

دینمایمییشناساحقصاحببعنوانراآتراتورودخانه داردیمعنواندادگاه،ریاخیرادر.

ودولتتوسطیبازسازوحفاظتت،یحماحقوقصاحبآنزیآبریهاحوزهوآتراتورودخانه

 ،باشدیمیقومیهاگروه
وندانستهیانسانبیآسبهمنوطرادعوارشیپذدادگاهگریدعبارتبه2

مخاطرهبارایانساناتیحمدتبلنددریطیمحستیزخساراتکهدینمایمدییتایضمنبطور

9.دینمایممواجه

نیا.باشدیم(2191)آمازونجنگلبهمربوطکردذکرتوانیمکهیگریدجالبپرونده

،مذکورپروندهدر.شدمطرحایکلمبدولتهیعل(26تا9یسنفیطبا)نفر25توسطپرونده

حقبهها،خواهانحقوقیسوا(استبودهیبشرحقوقسازمانکیکه)هاخواهانندهینما

دینمایمحیتصرزینآمازونجنگل بعنوانییزداجنگلکهدینمایمحیتصرابتدادردادگاه.

وستمیاکوسزینمیاقلرییتغ.شودیممیاقلرییتغبهمنجریاگلخانهیِگازهاانتشارِیِدیکلمنبع

دیافزایمدادگاهنیهمچن.دینمایمفراهمرانیزمینابودموجباتوبردهنیبازرایآبمنابع

چهبودنخواهندبودنزندهبهقادرزندهموجوداتکلبطورسالمطیمحکیداشتنبدونکه

یرامهمنکته4.میینماحراستیآتیهانسلوفرزندانمانحقوقازمیبتواننکهیابهبرسد

                                                                                                                                                                                                     

 .69-51.همان،صص9

2. Ruling T-622, Expediente T-5.016.242, Colombia Constitutional Court (2016), p 159. In 
Francisca Pou Giménez, The Rights of Rivers and Forests and Apex Court Dynamics in 
Colombia: On Natural and Institutional Environments, 2018, available at: 
http://www.iconnectblog.com/2018/06/the-rights-of-rivers-and-forests-and-apex-court-
dynamics-in-colombia-on-natural-and-institutional-environments-i-connect-column/#_edn6  
3. Tierra Digna, Colombian Constitutional Court sets a Global Precedent, 2017, last seen at 
25/4/2020, available at: https://www.abcolombia.org.uk/constitutional-court-sets-global-
precedent.  
4. Anastasia Moloney, Colombia's Top Court orders Government to Protect Amazon Forest 
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برشده،قائلیحقوقتیشخصآمازونجنگلیبراایکلمبیعالوانیدکهاستنیامذکور

داندیمحقصاحبراآنقانونطبقاساسنیهم تعهدایکلمبدولتن،آمقابلدرلذا.

یبدرستدادگاهآمازونجنگلپروندهدرواقعدر 9.داردآنیبازسازوحفاظتبهیحقوق

حقوقِنیتامیبرالذاوزدهگرهسالمستیزطیمحبهرایآتنسلاتیحوحاضرنسلیبقا

نیاازتادینمایمییشناساراهاآنیحقوقتیشخصست،یزطیمحدهندهلیتشکعناصرِ

.بداندمسئولومتعهدرامردمودولتمقابلدرحقصاحبراهاآنقیطر

کرامتمی دارای که موجودی بعنوان پدیدهانسان برابر در بعضاباشد که طبیعی های
تواندهربرخوردیباسایرشخصیتحقوقیآنهابهرسمیتشناختهشدهمسئولبودهلذانمی

موردموجوداتداشتهوآن مبنایایجاد2آزارواذیتقراردادهیاآسیبیبهآنهابزند.هارا

کرامت رویکرد در اندیشهتعهد در ریشه بینمحور، حقوق فلسفیِ هایِ دارد. سرویسالملل
غرایز برخالفحیوانات، تا عقالنیتنموده قوه به مجهز انسانرا جهانطبیعت، معتقدبود

وی عقلویباشد. کرامتاستبرایانسانیتحتحکومتِ منشا عقالنیتکه بود معتقد
نماید؛ویایننتیجهراازدومقدمهاستنباطنمود:اولاینکهطبیعتانسانایجادمسئولیتمی

بایستمطابققوانینطبیعتعملنماید.درواقععقالنیترابهانساناعطانمود.دومانسانمی
عهد)بهزندگیبروفقعقالنیت(انسانرامتعهداینواقعیت)وجودقوهعقالنیت(درکنارت

همچنین9سازدتارفتارهایخودراباسایرموجوداتباجایگاهِکرامتیِخود،منطبقنماید.می

توانمشاهدهنمود.هایکانتمیاینمعنارادراندیشه
صلحبینمهم4کانت به آزادیفردیرا فیلسوفیاستکه میترین د.زنالمللیگره

کانتمی مطالعه5بایستاصولمطلقیادستوریبرایدرکبهترآزادیفردیِ کانترا

                                                                                                                                                                                                     
in Landmark Case, 2018, Last Seen at 25/4/2020, available at: https:// www. reuters. com/ 
article/us-colombia-deforestation-amazon/colombias-top-court-orders-government-to-
protect- amazon-forest-in-landmark-case-idUSKCN1HD21Y.  
1. Stephen Schmidt, Colombian High Court Grants Personhood to Amazon Rainforest 
in Case against Country’s Government, 2018, Last Seen at 25/4/2020, available at: 
https://www.pri.org/stories/2018-05-06/colombian-high-court-grants-personhood-
amazon-rainforest-case-against-country-s. 
2. Michael Rosen, op. cit, at 141. 
3. John Victor Enslin, Kant on Human Dignity: A Conversation among Scholars 
(Boston: Boston College Electronic Thesis or Dissertation, 2014) at 192. available at: 
https://dlib.bc.edu/islandora/object/bcir:101364/datastream/PDF/download/citation.pdf. 
4. Immanuel Kant. 
5. Categorical Imperative. 
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بیانازاصلمطلقذکرمی ویسهشکلیا عنوانمینمود. نخستینبیان، کند)برنماید.
می عمل که زمان همان که کن عمل اصلی واساس جهانی یکقانون بخواهی کنی

حیثتئورینخس9عمومیباشد( جهانیاز حمایتاز تینصورتبندیکانتدربرگیرنده
باشد.دومینبیانمنبعثازتاکیدکانت،براستقاللوحاکمیتفردیبودنحقوقبشرمی

واقعاینصورتمی در نسبتبهشخصباشد. )خواه بندیمتضمنکرامتانسانیاست؛
عنوانابزاربلکهبعنوانکنی،نهبخودتیادیگرانطوریعملکنکهباانسانیترفتارمی

کندکهویهایانسانیداللتمیایازویژگیواژهانسانیتبرمجموعه2غایتوهدف(
سازداهدافیرابرایخودتعیینکردهوانتخابعقالنینماید.دراینجاکانتراقادرمی

راشایستهانسانراهدفوغایتفینفسهدانستهولذاوی"عقالنیت"باتاکیدبرویژگی

بندیدوم،متضمنتکالیفسلبیبودهاست؛بدینمعناکهدیگرانداند.صورتاحتراممی
می اشخاص( سایر و دولت از اهدافو)اعم به دستیابی و تعیین در را انسان بایست

آرزوهایخودآزادگذارند.دربرابراینتکلیفسلبی،انسانداراییکتکلیفایجابی
تکمی که میباشد متضمنصورتبندیسوم اینامرلیفاخیر مشتملبر سوم بیان باشد.

-بایستدردستیابیبهاهدافخودآزادباشدبههمانمیزانمیاستکهانساننهتنهامی

صورتبندیسومبهنظرنگارنده،مشتمل9بایستنسبتبهسایرینعادلوخیرخواهباشد.
می کرامت تعهدی جنبه وابر در معنایباشد. )به خوانشکانتی در انسانی کرامت قع

نمی حق ایجاد صرفا انسان( نیزغایتبودن تعهد ایجاد استمتضمن ممکن بلکه کند
باشد.باشد.ازاینمنظرانساندربرابرموجوداتزندهوغیرزندهمحیطزیستمتعهدمی

5داند.طزیستمسئولمیانسانرادربرابرمحی4بههمیندلیلاصلاولاعالمیهاستکهلم

محیطزیستبه حفاظتاز حقوقمحیطزیست، در اخیر مثبترویکرد آثار دیگر از

                                                                                                                                                                                                     

 .21.فرناندوتسون،همان،ص9

 .29.همان،ص2

 .92.همان،ص9

4. Stockholm Declaration on the Human Environment (1972). 
بهکهدرمحیطیوزندگیمناسبوشرایط،مساواتآزادیبهنسبتبنیادیحقوقی:انساناولاعالمیهاستکهلم.اصل5

هایونسلحاضرنسلبرایزیستوبهبودمحیطحفظدهد،داردومسئولیترامیباوقاروسعادتمندانهزندگیاواجازه
 دارد.عهدهرابهآینده
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نسل بهرمندی آتیمنظور مختلفزیست9های اسناد که دوماست اصل جمله از محیطی

هایانسانیشدنحقوقمحیطزیستیکیازمولفه2اعالمیهاستکهلمبهآناشارهنمودهاست.

روی بُعدزمانییعنیبهرمندینسلکردبشریتبا نسلهایآتیمیمحور هایآیندهکهباشد.

توانبایکانسانِموجودِمستقلومختارقیاسنمود؛اگرمعیاراندرانمیهنوزبهوجودنیامده

هایآتیالمحالهازهیچگونهمندیازحقوقراصرفااستقاللواختیارانسانبدانیمنسلبهره

اعالمنمودووقوقیبرخوردارنیستند.اماهمانطورکهدیواناروپاییحقوقبشردرپروندهح

زیرچترکرامتانسانیاحتمالبالقوهموجودشدنبرایبهرمندیازحقوقکافیاست.براین

باشند.درواقعمندمیانسانینیزازکرامتانسانیبهرههایآتیوسایرموجوداتغیرمبنانسل

تعهد رویکرد با میکرامتانسانی متعهد آتی نسل نسبتبه را حاضر نسل تامحور، نماید

هافراهمنمایند.مندیازمحیطزیستیسالمرابرایآنهایبهرهزمینه



 گیری نتیجه
محیطیازجملهگرمایشزمین،آسیبالیهاوزونو...هایاخیرتحوالتزیستدرسال

بهاینسدولت بایستبیشازپیشبهآنتوجهنمایند.حقوقمتهدایتنمودکهمیهارا

برایزندگیانسانیمی سالم محیطیامنو ایجاد صدد در اتخاذمحیطزیستکه با باشد

بدنبالحفاظتوحراستازکرامتوشرافتانسانیبودهرویکردیکرامت همواره محور

معتقداستاهمیتوارزش9المللقبینوحقویجهانیهاتکاملارزشاست.صاحبکتاب

دهد،کرامتانسانیکرامتانسانیتنهابهایننیستکههستهاصلیحقوقبشرراتشکیلمی

بین حقوق کل کردن انسانی میبدنبال 4باشد.الملل
کرامت  از تعریفرسمی هیچ گرچه

برخورداریازارزشذاتیالمللیوجودنداردامادکترینآنرابطورکلانسانیدراسنادبین

بهصرفانسانبودنتعریفکردهاست.

المللباتکیهبرهایحقوقبینبهنظرنگارندهحقوقمحیطزیستبعنوانیکیازشاخه
                                                                                                                                                                                                     
1. Future Generation. 

اصلدوماعالمیهاستکهلم:2 هایهایگیاهیوجانوریوبهخصوصنمونهمنابعطبیعیزمینشاملهوا،آب،گونه».
ریزیویقبرنامهبایستبهمنظورتامینمنافعنسلحاضروآیندهبطورمناسبیازطرهایطبیعی،میحاکیازاکوسیستم

 .«گیرندمدیریتدقیقموردمحافظتقرار

3. The Evolution of Global Values and International Law. 
4 Otto Spijkers, op.cit, at 306. 
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فرایندانسانیشدنحقوقبینمولفه تحتتاثیر انسانیهایکرامتی، است. گرفته المللقرار

نفوذشدنحقوقبین با ابتدا شاخهالمللدر به حقوقبشردوستانه و هایمفاهیمحقوقبشر

بین مالحظاتشخصِمختلفحقوق به توجه اخیر، فردمحور رویکرد در شد. آغاز الملل

المللیبودهاست.امابهتدریجبااستقراراصلهایبینهاوسازمانانسانیدرروابطمیاندولت

مباحثزیست در انسانیشدکرامتانسانی بینمحیطی، حقوق شاخهن و برالملل هایآن

بشریت رویکرد در بشریتشکلگرفت. مبتنیبر ساختناساسنظام مرتفع هدف، محور؛

تعالینوعانسانمینگرانی بینهایمشترکبشریتو اسناد گواه به المللیودکترینباشد.

بشر سمبلرویکرد ذهنی، عواملعینیو پایه حقوقمحیطزیستبر دریتحقوقی، محور

باشد.المللمیحقوقبین
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 ها کتاب
-  نظری، بینالهوئی، دیوان آرای در انسانی دادگستریرویکرد نشرالمللی )تهران:

 (.9911دادگستر،

-  فرناندو، حقوقبینتسون، چاپسومفلسفه محسنمحبی، ترجمه شهرالملل، )تهران:

(.9914دانش،

(.9919:دانششهر:تهران)بشرحقوقبهالمللنیبحقوقازگذارمحمد،ف،یشر -

،چاپسوم)تهران:حقوقبشردرجهانمعاصر،دفتریکممحمد،فاطمی،سیدسیدقاری -

(.9911شهردانش،

)تهران:نشرنوباهمکارینشرالمللسیرعقلدرمنظومهحقوقبینفلسفی،هدایتاله، -

(.9916آسیم،



 ها مقاله

،لملل«ابینقحقوآندردبررکاوممفهو:بشریتکمشتراث»میرجمالی،حمیدرضا، -

 .(9911)،94رهشما،6،دورهسیاستوقحقونشنامهدا

الزاماتمقابلهباتروریسمدرپرتوروندانسانیشدنحقوق»کوهی،حسین،شریفیطراز -

 (.9916،)2 شماره ،1 ،دورهازشیر دانشگاه حقوقی مطالعات مجله،«المللبین
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