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چکیده
حقوقبینالمللمحیطزیستازجملهشاخههایحقوقبینالمللاستکهدرچند
دههقبلبهخصوصازدهه 9191رشدوتوسعهیافتهاست.چنددههگذشتهفرایند
انسانیشدنحقوقبینالمللنیزآغازوبهشاخههایمختلفآنتسرییافت.انسانی
شدن حقوق بینالملل ابتدا از رویکردی فردمحور متعاقبا رویکردی بشریتمحور به
خودگرفت.بدینمعناکهبدنبالتحققهدفهای عالی مشترکدرمیان کلبشریت
المللمحیطزیستازجملهشاخههایحقوقبینالمللاستکه

میباشد.حقوقبین
تحتتاثیراینفرایندقرارگرفتهوباتوجهبهعواملعینیوذهنیِموجوددرفضای
زیستمحیطی،دارایرویکردیبشریتمحورمیباشد.بهنظرنگارندهآنچهمنجربه
انسانی شدن حقوق محیط زیست و رویکرد بشریتمحور در آن شده است نفوذ
مولفههای کرامتی با استناد به کرامت انسانی در حوزه حقوق محیط زیست و

ظرفیتهاییاستکهمفهومکرامتانسانیازآنبرخورداراست.



واژگان کلیدی :کرامت انسانی ،انسانی شدن حقوق محیط زیست ،بشریت ،حقوق
بشر،حقوقبینالملل
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مقدمه
سازمانمللمتحدکهبرویرانه هایجنگجهانیدومبنانهادهشدنویدبخشِایجادِنظم
نوینی بوده تا صلح و امنیت را برای انسان به ارمغان آورده و در راستای اعتالی کرامت
انسانی9گامبردارد.متعاقباجامعهبینالمللیبرای اجرایاینمهمبهتصویباسنادبینالمللو
منطقهایرویآوردهوبهمنظوراجراوتضمیناینقواعدنهادهایبینالمللیومنطقهایرا
تاسیس نمود .از جمله تحوالت مهمی که در سالهای اخیر بهوقوع پیوسته آغاز فرایند
انسانمحوریِحقوقبینالمللبودهاست.انسانیکردنحقوقبینالمللباسرعتروبهرشدی

در شاخههای مختلف حقوق بینالملل تجلی یافت .بیتردید از جمله شاخههای حقوق
المللکهتحتتاثیراینفرایندبودهاستحقوقبینالمللمحیطزیستمیباشد.


بین
امروزهتردیدینیستکهحقوقمحیطزیستشاخهایمجزاازحقوقبشرمیباشدبااین
حال بهخصوص در سالهای اخیر تحت تاثیر آموزههای حقوق بشر رویکردی کرامتی و
بشریت محور به خود گرفته است؛ بدین معنا که چه از حیث عینی و چه ذهنی با عواملی
روبروستکهمنافعبشریتراتحتالشعاعخودقرارمیدهند.بهنظرمیرسدازطرفیحقوق

خاذرویکردیکرامت محوردرصدداستتاضمنتامینمحیطیمناسب

محیطزیستباات
برای زندگی انسانها ،از کرامت و حیثیت آنها پاسداری نموده و از طرف دیگر کرامت
انسانینیزانسانرامتعهدبهحراستازمحیطزیستمینماید.
در واقع این نوشتار در پی پاسخ به این سوال است که آیا روند تدریجی انسانی شدن
حقوقبین المللتوانستهحقوقمحیطزیستراتحتتاثیرخودقراردهد؟درصورتمثبت
بودن پاسخ ،چه عاملی منجر به انسانی شدن حقوق محیط زیست شده است؟ فرض اولیه
تحقیق آن است که کرامت انسانی بعنوان یک اصل زمینههای انسانی شدن حقوق محیط
دهومنجربهشکلگیریرویکردبشریتمحوردراینحوزهشدهاست.

زیسترافراهمنمو
ریشه بحث را میبایست در موضوع جایگاه انسان در حقوق محیط زیست جستوجو
نمود.بهلحاظنظری،اندیشمندانحقوقبینالمللدرارتباطباجایگاهانساندرحقوقمحیط
زیست راههای مختلفی را پیمودهاند .برخی اندیشمندان با رویکرد انسانمحوری 2معتقدند
1. Human Dignity
2. Anthropocentrism
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مباحث زیستمحیطی میبایست ذیل موضوعات و نسلهای حقوق بشری مورد توجه قرار
گیرد زیرا از نظر این عده ،هدف نهاییِ حمایت از محیط زیست ،بهرمندی بشر و ارتقای
کیفیتزندگیانسانیاست؛لذادرایندیدگاهحقوقمحیطزیستبهعنوانیکیازحقوقِ
نسلِسومِحقوقِبشرمحسوبمیشود.
عدهدیگربامحورقراردادنِمحیطزیست9معتقدندبشرتنهایکعنصرازاکوسیستمجهانی
است.حتیاگرانسانرامهمترینعنصراکوسیستمبدانیمبازهمسایرعناصرازجایگاهوارزش
خاصِخودبرخوردارند.درواقع هر بخش از اکوسیستم دارایاهمیتی حیاتی است زیرا یک
عنصرِضروریازکلسیستمِمرتبطوبههمپیوستهایاستکهحیاتراتضمینمینماید.دراین
رویکرد،حقوقبشرذیلهدفاصلیحفاظتازطبیعتبهعنوانیککلقرارمیگیرد.
دینا شلتون معتقد است در عصر حاضر ورای دو رویکرد مذکور میبایست به رویکرد
سومیقائلشد.بدینمعناکهبراساسقواعدحقوقبینالملل،حقوقبشروحقوقمحیط
زیستارزشهایاجتماعیمتفاوتودرعینحالمشترکیرابازگومینمایند.درواقعمیان
حقوق بشر و حقوق محیط زیست منافع و اهداف مشترکی وجود دارد .با این حال نقض
حقو ق بشر لزوما به معنای تخریب محیط زیست نیست؛ از طرف دیگر لزوما موضوعات
زیستمحیطینیزدرچهارچوبقواعدحقوقبشریقرارنمیگیرند.دررویکردسومممکن
استحقوقبشروحقوقمحیطزیستبعضانقطهمقابلهمقرارگیرند.امامبنایمشترک
میانایندورشته(کهازارزشهایمشترکاجتماعینشاتمیگیرد)واهدافمشترکشان
نهتنهاتعارضاتاحتمالیراحلمینمایدبلکهفرصتبهتریدراختیارجامعهبینالمللیقرار
میدهدتابهارتقایجایگاهوکرامتانسانینائلآید2.
بدینترتیبدرایننوشتهدرابتدامعنایعبارت"انسانیشدنحقوقمحیطزیست" و
تفاوترویکردفردمحوروبشریت محورموردتوجهقرارگرفتهسپسمفهومکرامتانسانیو
جایگاهآندراسنادداخلیوبینالمللیبررسیمیگردد.درنهایتنقشکرامتانسانیدر
انسانیکردنحقوقمحیطزیستمطمحنظرقرارمیگیرد.
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.
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 .1انسانی شدن حقوق محیط زیست با رویکرد بشریتمحور
اصولحاکمبرروابطدولتهاپسازجنگجهانیدومدچارتحوالتمهمیشدهاست.
ماهیتارتباطمیاندولتهادرابتداتحتعنوانقاعده"همزیستی"،9متعاقبا"همکاری" 2و
حتی امروزه حرکت جامعه بینالمللی به سمت "تالش همگانی در جهت پیشرفت" 9نیز
میباشد4.اصطالحاخیردردکترین(دربردارندهپیشرفتسریعجامعهبینالمللیدرحوزههای

اخالقینسبتبهسایرحوزههاوهدفنهاییآنرشدوشکوفاییانسانهادرعالیترینسطح
آن است .بطوریکه هر انسانی قادر و مایل به تحقق بخشیدن به اهداف ارزشمندِ خود و یا
درکزندگی مناسب باشد) 5البتهرویکرد اخیر درحقوقبینالملل تحتتاثیر انسانی شدن
حقوق بینالملل میباشد .انسانی شدن حقوق بینالملل و شاخههای آن از مهمترین مباحث
حقوقبینالمللمعاصرمیباشد 6.منظورازانسانیشدنحقوقبینالمللتوجهبهمالحظات
انسانیدرروابطمیاندولتهاوسازمانهایبینالمللیاست9.انسانیشدنحقوقبینالمللدر
1. Co-existence.
2. Co-operation.
3. Co-progressiveness.
اصولحاکمبرروابطدولتهابهچنددورهتقسیمشدهاست:
دورهاولکهپسازجنگجهانیدومآغازوتاپایانجنگسردادامهداشتمبنایروابطدولتهاهمزیستیمسالمتآمیز
بودهاست.درایندورهتابعاصلیحقوقبینالمللاصوالدولتهابودهاند.درکناردولتهابهتدریجسازمانهایبینالمللی
نیزبهتابعانحقوقبینالمللتبدیلشدند.دغدغهاصلیجامعهبینالمللیدراینمقطعزیستِصلحآمیزدولتهادرکنار
یکدیگربودهاستبطوریکهصلحمیاندولتهارادرایندورهصلحغیردوستانه()Standoffish Peaceنامیدهاند.
دورهدومحدوداازسال9111تا2111رادربرمیگیردروابطدولتهابرمبنایهمکاریبودهاست.درایندورهحقوق
بین المللشاهدمشارکتبیشترسایرتابعان(منفعل)بهخصوصافرادبودهاست.درایندورهدولتهابهدلیلمنافعمتقابل
بههمکاریبایکدیگررویآوردند.
دورهسومکهازسال2111آ غازشدهآنرادورهتالشهمگانیدرجهتپیشرفتنامیدهاند.درایندورهنقشبازیگران
غیردولتیبه خصوصافرادبسیارپررنگشدهاست.بطوریکهنقشبازیگرانجدیدحتیدرشکلگیریواصالحقواعد
حقوقبینالمللغیرقابلانکارمیباشد.درایندورههدفحقوقبینالمللپیشرفتتمامیانسانوبهرهمندیآنهاازیک

زندگیمناسبمیباشد.
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.
.6فرناندوتسون،فلسفهحقوقبینالملل،ترجمهمحسنمحبی،چاپسوم(تهران:شهردانش)9914،ص.94
.9حسینشریفیطرازکوهی،فاطمه فتحپور «،الزاماتمقابلهباتروریسمدرپرتو روندانسانیشدنحقوقبینالملل»،
مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز،دوره ،1شماره ،)9916(،2ص.296
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دکترینبادورویکردمطرحشدهاست:رویکردفردمحورورویکردبشریتمحور.
در رویکرد فردمحور 9،برخی اندیشمندان انسانی شدن حقوق بینالملل را ماحصل
تحوالتیمی دانندکهدرنتیجهپیدایشوتوسعهحقوقبشروحقوقبشردوستانهبوجودآمده
است2دادگاهبینالمللیکیفریبراییوگسالویسابقدرقضیهتادیچعنوانمیدارد:توسعهو
المللیتحوالتمهمیدرحقوقبینالمللبوجود

انتشارآموزههایحقوقبشردرجامعهبین
محوربهتدریججایخودرابهرویکردانسانمحورداده

آوردهاست.لذارویکردحاکمیت
است .در واقع این قاعده برخاسته از حقوق روم میباشد که (تمام قوانین برای انتفاع بشر
بوجودآمدهاند)جایگاهخودرادرجامعهبینالمللیتثبیتنمودهاست 9.دلیلاینکهحقوق

بشروحقوقبشردوستانهدرانسانیکردنحقوقبینالملل(بارویکردفردمحور)پیشگاماند
ایناستکهماهیتانسانیکردندرذاتاینشاخههایحقوقینهفتهاست.قواعدحقوق
بشردوستانهازطرفینهتنهادولتهایطرفمعاهدهبلکهگروههایطرفمخاصمهرانیزملزم
مینماید .از طرف دیگر با تبدیل شدن این قواعد به عرف بینالمللی حتی دولتهای
غیرمتعاهد نیز ملزم به این قواعد میباشند .دیوان بینالمللی کیفری برای یوگسالوی سابق
اذعانمیدارد«:همحقوقبشروهمحقوقبشردوستانهبراحترامبهارزشهاوکرامتشخص

انسانمتکیمیباشند.توجهوتاکیدهردوشاخهحقوقیبرکرامتانسانیپایههایحداقل
استاندارهایاساسی،برایشکلگیرینظاممبتنیبربشریتراتشکیلمیدهد»4.
مفهومجدید"حقوقبینالمللبشریتمحور"5بهاینمعنیاشارهداردکهاصول،قواعدو
مکانیزمهایحقوقبینالمللصرفابرایتامینمنافعدولتهاوحتیمنافعاشخاص،وضعو
اعمالنمیشوندبلکهبرایتامینمنافعورفاهبشریتبهکارگرفتهمیشوند.درواقعفرایند
انسانمحوری حقوقبینالملل تمامحوزههای آن،ازمبانی وتابعانحقوقبینالملل گرفتهتا
ساختهای مفهومی جدید واصولمبنایی حقوقبشرراتحتتاثیر قراردادهاست.همچنین
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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کوششهایی کهبرای استقرارحقوقبینالملل انسانمحوربهعملآمدههمهبرای آنبودهتا
ارزشهایی مانندصلح،عدالتو...بهصورتی مناسبمستقرشوند .چنین فرایندی ازحقوق
بینالملل جدید حکایت دارد( :یک حقوق بینالملل برای کل بشریت) 9مقصود از بشریت
"نوعانسان"استیعنی تماماعضای جامعهانسانیوهمچنینبهنسلهایفعلیوآتیبشرنیز
اشارهدارد.دراین مفهومحقوقبینالملل بدنبالتحققهدفهای عالی مشترکدرمیان کل
بشریتمیباشد 2.لذاارجاعبهبشریتارجاعبهآنبعنوانیککل،دررابطهبامسائلمربوط
بهمنافعمستقیم،مشترکوعمومیتفسیرشدهاست9.
رویکردبشریتمحوربعنوانیکیازشاخههایانسانیشدنحقوقبینالمللمعاصر،سابقه
تاریخیکمتریازرویکردفردمحورداردبااینحالبهسرعتدرحالتوسعهمیباشد.از
جملهرژیمهاییکهامروزهزیرچتررویکردبشریتمحورقرارمیگیردحقوقمحیطزیست
است 4.حقوق محیط زیست که در دهههای اخیر به سرعت توسعه یافته سمبل رویکردِ
بشریتمحوردرانسانیشدنِحقوقِبینالمللبهشمارمیرود5.
یباشد.موافقتنامه  9191راجع به
امروزه مصادیق میراث مشترک بشریت رو به افزایش م 
فعالیت دولتها در ماه و سایر اجرام آسمانی ،پروتکل  9119در مورد حفاظت از محیط
زیست جنوبگان ،اعالمیه  2119یونسکو در مورد تنوع فرهنگی و ...وصف مشترک تمامی
دهایاختصاصداردکهبشریترا
تالشهاییکهدرایناسنادبهمنصهظهوررسیدهاندبهپدی 

یشناسد .حضور افراد در اداره این میراث بهگونهای
دهای فراملی به رسمیت م 
بعنوان پدی 
تعریفشدهکهمنافعبشریتدرسراسرجهانونهصرفاقلمروسرزمینی دولتمتبوعخود را
تهایاقتصادیباید
درنظرگرفتهوبدنبالمنافعملیخودباشند؛عوایدحاصلهدرنتیجهفعالی 
به نفع بشریت تقسیم شود ،دستاوردهای علمی باید در دسترس بشریت قرار گیرد و به نفع
آنهابهکارگرفتهمیشود6.

.9هدایتالهفلسفی،سیرعقلدرمنظومهحقوقبینالملل(تهران:نشرنوباهمکارینشرآسیم)9916،ص.426
.2همان،صص.499-492
.9یوسففرزانه،انسانیشدنحقوقبین المللدرپرتونظریهمسئولیتحمایتباتاکیدبردیدگاهاسالم (تهران:دانشگاه
پیامنور،گروهالهیاتوحقوقاسالمی)9919،ص.19
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.
.6محمدشریف،گذارازحقوقبینالمللبهحقوقبشر(تهران:شهردانش)9919،صص.999-996
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امروزه موضوعات زیستمحیطی مانند تغییر اقلیم ،تنوع بیولوژیکی و  ...آنچنان دارای
ابعادگستردهایهستندکهصرفارادهدولتهابرایمرتفعساختناینمشکالتکافینیست

ونیازمندرویکردیجهانی 9میباشد.لذادراسنادمتعددبینالمللیکهمربوطبهحفاظتاز
محیطزیست،توسعهپایدارومیراثفرهنگیمیباشندمکررابهبشریتاستنادشدهاست

2

براینمونهاصلهجدهماعالمیهاستکهلم9بهخیرمشترکبشریت4استنادمینماید.
به نظر میرسد ارجاع اسناد متعدد زیستمحیطی به بشریت ،نشان میدهد اصول
اساسیمشترکدرمیانآنهاتامینمنافعمشترکبشریتمیباشددرواقعامروزهبشریت
بعنوان یک شخصیت حقوقی باید مورد توجه قرار گیرد .برای نمونه پروتکل 9191
مونرال در مورد حفاظت از الیه ازن (که بخشی از معاهده  9115در مورد حفاظت از الیه
ازن می باشد)مناطقی که در قلمرو سرزمینی دولتها قرار گرفته است را بعنوان میراث
مشترک بشریت قلمداد نموده و با توجه به اینکه هزینه مورد نیاز جهت حفاظت از آنها
(بطور مشخص جنگلهای آمازون)را بر عهده جامعه بشری میداند و همچنین بشریت را
اعم از نسلهای حال و آینده تعریف مینماید ،مفهوم نوینی از مالکیت عمومی به دست
میدهد که ناشی از شکلگیری بشریت بعنوان یک شخصیت حقوقی بر اساس منافع
مشترکمیباشد5.
در سالهای اخیر در حقوق بینالملل محیط زیست «میراث مشترک بشریت» 6در سیر
تکاملیخودبه«نگرانیمشترکبشریت» 9تبدیلشدهاست.مجمععمومیسازمانمللدر
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.
.5محمدشریف،همان،ص.991
. 6هیچتعریف رسمیازمفهوممیراثمشترک بشریتوجودندارد،دکتریننیزدراینموردبهجمعبندیمشخصی
هاوجودپنجویژگیدرمفهوماخیرمیباشد-9:اینمناطققابلتملک

نرسیدهاستبااینحالوجهمشترکتمامتعریف
ازهمهافرادبشرانتظارمیرودکهدرمدیریتآنسهیمباشند؛-9منافعحاصلازبهرهبرداریمنطقهبهصورت

نیستند؛-2
برداریبااهدافمسالمتآمیزصورتگیردو-5تحقیقاتعلمیدرمنطقهمادامکهمحیط

بینالمللیتقسیمشود؛-4بهره

زیستآسیبنبیندمجازاست.
بینالملل»،دانشنامهحقوقوسیاست،دوره،6
حمیدرضاجمالی«،میراثمشترکبشریت:مفهوموکاربردآندرحقوق 
شماره،)9911(،94صص.69-61
7. Common Concern of Mankind.
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قطعنامه49/59دراولینپاراگرافاجرایی،تغییراقلیمرابعنواننگرانیمشترکبشریتمورد
شناسایی قرارمی دهد زیرامراقبتاز اقلیمراشرطضروریزندگیدرکرهزمینمیداند.
متعاقبادرپاراگرافبعدیخواهاناقدامضروریوبهموقعدرچهارچوبیجهانیمیشود.
تغییررویکردبینالمللیازمیراثمشترکبشریتبهنگرانیمشترکبشریتالهامگرفتهاز
رویکردینویندرنظمعمومیبینالمللیاست.درمیراثمشترکبشریت،جامعهبینالمللی
بدنبالتوزیعمنافعِحاصلازبهرهکشیازطبیعتبودهاستدرحالیکهنگرانیمشترکبشریت
همموجدحقاستوهمتکلیف؛حقبهرهبرداریِمشروعاز منابعومسئولیتمشترکبه
همکاریدرحفاظتوحراستازمحیطزیست9.لذادررویکرداخیر،دولتهاعالوهبرحق
بهرهبرداریمتعهدبهحراستازمحیطزیستنیزهستند.
برنامهمحیط زیست مللمتحد 2نیز اینمسئله راتصدیقمینمایدکهحفاظتازمحیط
زیستبهمسئلهحقوقبشر"قطعامرتبط" 9میباشد4.دراینراستامقدمهکنوانسیونیونسکو
درموردحمایتازمیراثفرهنگیوطبیعی5مقررمیدارد«:برخیازمیراث...طبیعیدارای
منفعتاساسیبودهومیبایستازآنهابعنوانمیراثجهانیِبشریتدرکل6محافظتشود».
درواقعکنوانسیوناخیربهمسئولیتوتعهدجامعهبینالمللیدرکلیتآناشارهدارد.دراین
راستابند 9ماده 6کنوانسیوناخیرمقررمیدارد«:بااحترامکاملبهحاکمیتدولتهاییکه
میراث...طبیعیدرسرزمینشانقراردارد...کشورهایعضواینکنوانسیونبراینباورندکه
چنینمیراثیمیراثجهانیاستکهجامعهبینالمللیبهعنوانیککلوظیفهحفاظتازآن
راباهمکاریبعهدهدارد».
قبلازبرگزاریکنفرانسسازمانمللدربارهمحیطزیستوتوسعه9درریو،برنامهمحیط
زیست سازمان ملل گروهی متشکل از متخصصان حقوق بینالملل را در دسامبر  9111در
مالت تشکیل داد تا مبنای هنجاریِ موضوعاتِ موردِ بحث در کنفرانس پیشِرو را تعیین
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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میکند«درگذشتهمفهومنگرانیبینالمللی 9بهرویهارگانهایسازمانمللدرحلمسائلِ
مربوط به حمایت از حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت مردمان اشاره داشت ...اما در حال
حاضر نگرانی مشترک بشریت نشان دهنده ابعاد زمانی و اجتماعی متعددی بوده و بر
موضوعاتی متمرکز میباشد که حقیقتا برای تمام بشریت مسئلهای اساسی باشند 2».گزارش
کمیتهمالتبهخوبیتاییدمینمایدکهحقوقمحیطزیستبعنواننگرانیمشترکبشریت
صرفابدنبالتامینمنافعدولتهانبودهبلکهفراترازآن،درصددرفعنیازهایجامعهبینالمللی
حرکت مینماید .گروه مذکور در سال  9119مجددا در ژنو تشکیل جلسه داده و بحث
نگرانی مشترک بشریت را مورد مداقه قرار دادند .در گزارش ژنو مقرر شده« :مراقبت از
محیطزیستجهانیمستلزمتوجهبیشترجامعهبینالمللیاست.تامینزندگیهمراهباکرامت
برایهمهدرمحیطیسالم،امنوبهداشتیمیبایستموضوعنگرانیمشترکبشریتباشد»9.
آخریناجالسیهگروهمتخصصاندربیجینگچینبرگزارشد.درایناجالسیهنتیجهگیری
شد (ظهور تازه مفهوم نگرانی مشترک بشریت ،به منظور بهرهمندی از پذیرش عمومی در
خصوصمسائلزیستمحیطیجهانی،ازمبناییموسعوانعطافکافیبرخورداراست) 4.به
عبارت دیگر گروه مذکور موضوعات زیستمحیطی جهانی را در چهارچوب نگرانی
مشترکبشریتقابلبررسیمیداند.درنهایتکنوانسیونتغییراقلیم5وتنوعزیستی6درسال
 9112درریودوژانیروبهتصویبمیرسدوهردوکنوانسیوندرمقدمهبه«نگرانیمشترک
بشریت»درموردمسائلزیستمحیطیاذعانمینمایند.
باتماماینتفاسیرهیچتعریفرسمیازتسریحقوقینگرانیمشترکبشریتبهنظام
حقوقمحیطزیستوجودندارد.امادکترینبرمبنایاسنادزیستمحیطیوجودسهمولفهرا
درتبیینآنضروریمیداند:
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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* بعد مکانی :از این منظر تمام دولتها متعهد به همکاری برای حفظ و حراست از
نگرانیهایمشترکمیباشند.چهایننگرانیدرمحدودهحاکمیتوصالحیتدولتهاباشد
یاخارجازآن؛
* بعد زمانی :از این بُعد ،نگرانیهایمشترکبشریتدر حوزهزیستمحیطی دارای
آثارگستردهوبلندمدتیهستندکهنهتنهانسلحاضربلکهدامنگیرنسلآتینیزمیباشند.
بنابرایننسلحاضردربرابرنسلهایآیندهدارایتعهداتاخالقیوحقوقیمیباشد؛
* بعد اجتماعی:بعداجتماعی،مستلزممشارکتتمامگروههایدولتیوغیردولتیاعم
از قوای سهگانه و حتی شهروندان نیز میباشد 9.وجود ابعاد مکانی ،زمانی و اجتماعی در
حقوقبین المللمحیطزیستازحیثعینیوذهنیقابلتاییداست.درتحلیلعواملعینی
بایداذعاننمودافزایشمسائلزیستمحیطیدرسالهایاخیردولتهارابهصورتفردیو
جمعیبهچالشکشیدهاست.پیشرفتعلموتکنولوژی،ازطرفیرشداقتصادیوپیشرفت
اجتماعیبشررابهدنبالداشته؛ازطرفدیگراثراتسوئیبرمحیطزیستبهجاگذاشتهو
روندتوسعهپایدارراباکندیمواجهنمودهاست.خطراتموجودبرایمحیطزیستنهلزوما
ناشیازحرکتطبیعیتکنولوژیکهغالباساختهوپرداختهدستبشرند.باتوجهبهاینکه
آسیبهایزیست محیطیمانندتغییراقلیم،آسیبدیدنالیهاوزونو...بسیارگستردهوجدی
بودهوغالبامحدودبهمنطقهودولتخاصینمیشوددولتهاباهمکارییکدیگرمیبایست
تمهیداتی اندیشیده تا جلوی آسیبهای بیشتر را گرفته و در راستای ایجاد محیطی سالم و
مناسببرایارتقایکراماتانسانیگامبردارند.
ازحیثذهنیشناساییمحیطزیستبهعنوانیکموضوعفراملیکهسرنوشتجامعه
بینالمللیمتاثراز آناستسابقهایطوالنیندارد.قبلازسالهای 9161دولتهابهسختی
ضرورت حمایت از محیط زیست بشری توسط حقوق بینالملل را درک میکردند .تاخیر
دولتهادردرکاهمیتموضوعاتزیستمحیطیبهطورکلیمعلولسه علتاست:اول
اینکه در سالهای اخیر بوده که با توسعه فعالیتهای صنعتی آلودگیهای زیستمحیطی و
خسارتهای گسترده ناشی از آن بوجود آمد .قبل از آن غالبا خسارات زیستمحیطی در
.9شیم اعرباسدی،امیرحسینرنجبریان«،نگرانیهایمشترکبشری:ازپدیداریتاتکاملدرحقوقبینالمللمحیط
زیست»،فصلنامۀمطالعاتحقوقعمومی،دورۀ،14شمارۀ،)9919(،2صص.411-419
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اندازهاینبودهکهبهیکبحرانبینالمللیتبدیلشود.دومحتیزمانیکهدولتهامسائل

زیستمحیطیرابهعنوانمسائلفراملیشناسایینمودندهمچنانبهرویکردسنتینسبتبهاین
مسائلپایبندبودندبدینمعناکهبابرقراریارتباطدوجانبهیاحتیچندجانبهتامینحداکثر
منافعخودرادرسرداشتهولذادغدغهاینسبتبهمنابعزیستمحیطیسایردولتهاوجامعه
بینالمللی نداشتند .سوم هنوز مردم نسبت به خطراتِ احتمالیِ زیستمحیطی ناشی از
فعالیتهای صنعتی و نظامی آگاهی کافی نداشته و حساسیت به میزانی نبود که از طریق
جوامعمدنی،دولتهاراتحتفشارقراردهند9.
اصطالحنگرانیمشترکبشریتبهخوبینشانمیدهدمبانیرویکردهایپوزیتیویستیِ
حقوق بینالملل تضعیف شده و بجای اتکای صرف به اراده دولتها به نیازها و تمنیات
بشریتبعنوانیککل(چهنسلفعلییانسلهایآتی)توجهمیشودوهمانطورکهمالحظه
شدمسائلزیستمحیطیجهانیکلبشریتراتحتتاثیرخودقرارمیدهد.درادامهمفهوم
ریحمیگردد.

کرامتانسانیوتاثیرآنبرانسانیشدنحقوقمحیطزیستتش

 .2جایگاه کرامت انسانی در اسناد داخلی و بینالمللی و معنای آن
امروزههستهمرکزیهنجارهایحقوقبشریراکرامتانسانیتشکیلمیدهد.مهمترین
اسنادحقوقبینالملل(به خصوصپسازجنگجهانیدوم)وقوانیناساسی دولتهااز
این مفهوم و جایگاه آن غافل نبودهاند .قبل از  9145تنها در قوانین اساسی  5دولت به
کرامتانسانیاشارهشدهبود  2.بعدازجنگجهانیدومتاسال 962،2192دولتکرامت
انسانیرادرقوانیناساسیخوددرجنمودند 9.بااینحالدرهیچسندرسمیمفهومکرامت
انسانی تعریف نشد؛ بالتبع برای تعریفِ این مفهوم می بایست به دکترین حقوق بینالملل
متوسلشد.

1. Lingliang Zeng, op. cit, at 25.
.2مکزیک،آلمان،فنالند،ایرلند،کوبا.
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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 .2-1کرامت انسانی منبع حقوق و تعهدات در اسناد بینالمللی و داخلی

ازمهمترینکارکردهایکرامتانسانیبهخصوصدرچهارچوببررسیهایحقوقیاین
استکهاینمفهوممنشاحقوقوتعهداتمیباشد.درحقوقبینالمللبعدازجنگجهانیدوم

ازاولیناسنادیکه بهکرامتانسانیاشارهداردمنشورمللمتحدمیباشد .بهمنظور تدوین
منشوردرکنفرانسسانفرانسیسکوطرحاولیهایبرایمقدمهمنشورپیشنهادگردید.پیشنهادشد
تادومینبندمقدمهمنشوربدینصورتتنظیمگردد«:بابرقرارییاتجدید9ایمانمردانوزنان
بهحقوقاساسیبشر.»...اماعبارتمذکوردرکنفرانسسانفرانسیسکوتغییریافتودرنهایت
دربنددوممقدمهمنشورمقررگردید«باتصدیق مجدد2ایمانبهحقوقاساسیبشر،کرامتو
ارزش هر شخص انسانی ،تساوی حقوق مردان و زنان و .»...همانطور که مالحظه گردید از
مهمترینتغییراتبندمذکورتغییرعبارت«برقراریمجدد»به«تصدیقمجدد»بودهاست.دلیل
تغییرمذکوراین بودهاست کهاکثراعضای کنفرانسسانفرانسیسکوبر ایناعتقادبودندکه
ایمانبهکرامتوارزشهایانسانیهیچگاهبطورکلازبیننرفتهتامجددابرقرارشودبههمین
دلیلصرفاایمانبهکرامتانسانیرامجدداتصدیقنمودند9.پسازمنشورمللمتحد،کرامت
انسانیدرمقدمهمهمتریناسنادبینالمللیازجملهاعالمیهجهانیحقوقبشرومیثاقینمورد
توجهقرارگرفت.دراسنادمذکور،کرامتانسانیدرکنارسایرحقوقبشرقرارنمیگیردبلکه
درراسآنهاقرارگرفتهومنبعایجادحقوقبشرمیباشد.
بعدازجنگجهانیدومباتصویبمنشورمللمتحدواعالمیهجهانیحقوقبشر،بسیاری
ازدولتهاکرامتانسانیرادرقوانین(اساسی)داخلیخودگنجاندند.براینمونهدرقانون
پایهدولتاسپانیا،قوانین  اساسیدولهند،پرتغالو...بهکرامتانسانیتوجهنمودند 4.اولین
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 285286.
.4قانونپایهدولتاسپانیاآمده«دولتاسپانیابهعنوانیکاصلهدایتکنندهاعمالخود،احترامبهکرامت،صداقتوآزادی
فردانسانرااعالممینماید».قانوناساسیدولتهندنیزمقررمیدارد«:برایترویجدرمیانهمه(شهروندانهند)؛برادریو
اخوت،کرامتفردووحدتویکپارچگیملتراتضمینمیکند».همچنیندرقانوناساسیپرتغالمقررشدهاست«:پرتغال
یکحکومتجمهوریاستکهبراساسکرامتومنزلتشخصانسانوارادهمردمبهوجودآمدهاست» .اولینعبارتقانون
اساسیآلمانکرامتانسانیرامصونوغیرقابلتخطیمیداندکهاحتراموحمایتازآنوظیفهتماممراجعدولتیمیباشد.
Doron Shultziner, “Human Dignity - Functions and Meanings, Global Jurist Topics”,
Global Jurist Topics, Volume 3, Issue 3, (2003), at 4.
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عبارت قانون اساسی آلمان کرامت انسانی را مصون و غیرقابلتخطی میداند که احترام و
حمایتازآنوظیفهتماممراجعدولتیمیباشد9.
همانطورکهدرقوانینداخلیدولت هانیزمشاهدهمی گرددکرامتانسانییکارزش
برتر می باشد که سایر حقوق و تعهدات را هدایت و سازماندهی می نماید .البته صرفا
قانون اساسی مجارستان ،آفریقای جنوبی و رژیم اشغالگر قدس ،وضعیت بدین صورت
نیست؛بدینمعناکهکرامتانسانیدرراسسایرحقوقبشرقرارنداردودرکنارسایر
حقوقبشرمطرحمی شود.بااینحالقوانیناساسیمذکورصرفاجنبهاستثناییدارندو
نمیتوانندقاعده سازباشند.درسایرموارد،کرامتانسانیبعنوانیکارزشبرتردرراس
سایر حقوق بشر قرار دارد  2.بنابراین کرامت انسانی بعنوان یک اصل (از اصول کلی
حقوقی) منشا شکل گیری قواعد در نظام بینالمللی میباشد  9.حال باید دید چه تعریفی
می توان از کرامت انسانی که منشا حقوق و تعهدات حقوق بشری در حقوق بینالملل
استارائهنمود؟

 .2-2معنای کرامت انسانی

در سطح دکترین تعاریف متعددی در باب کرامت انسانی وجود دارد از جمله اینکه
کرامتانسانییکیازمحدودارزشهایمشترکدردنیایفلسفیبامبانیپلورالیسممی-
باشد 4.همچنیناسکار شاختر 5درمودکرامتانسانیعنوانمیدارد«:بهنظر نمیرسدهیچ
آرمان دیگری مانند کرامت انسانی به وضوح بعنوان یک خصلت جهانی اجتماعی پذیرفته
شدهباشد6».اندیشمنددیگریدرموردکرامتانسانیعنواننمودهبهدشواریمیتوانمفهوم
حقوقیدیگرییافتکهبهاندازهکرامتانسانیتقدیسشدهومورداقبالاندیشمندانقرار
1. Ibid, p 12.
2. Ibid, p 4.
. 9درتفاوتاصلوقاعدهعنوانشدهکهاصلجنبهکلیداشتهبطوریکهقواعدیکهدرهرنظامحقوقیجاریاستاز
دلاصولنشاتمیگیرند
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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گرفتهباشد 9.درواقعکرامتانسانیبنیادیترینبایداخالقیومادرتمامگذارههایاخالقی
محسوبمیشود2.بااینتفاسیربایددیدچهتعریفیمیتوانازکرامتانسانیارائهنمود؟
بایدتوجه داشتکهکرامتانسانی ذاتی انساناست؛ انساننمیتواندبطوراختیاری یا
اجباریآنراازخودسلبنماید.البتهانسانهایزیادیدرپهنههستیممکناستدرمعرض
رفتارهایغیرانسانیقرارداشتهباشندبااینحالرفتارهایغیرانسانیبهمعنایسلبکرامت
انسانینیستچراکهکرامتانسانیقبلازتولدشخصبوجودآمدهوبعدازمرگاوهمچنان
تداومخواهدداشت.درواقعهمانگونهکهامانوئلکانت9اعتقادداشتکرامتبهانسانچنان
جایگاهیمیدهدتابااوبعنوانغایتبالذاتتعاملشودوازدیدگاهابزارگرایانهنسبتبهاو
اجتنابگردد4.
اماسازمانمللبطورآگاهانهازپذیرشمبنایفلسفیخاصیبرایکرامتانسانیاجتناب
نمودهواینمفهومرابراساسهیچکدامازآموزههایدینیاستوارننمودهاستزیراتکیهبر
هرکدامازاندیشههاوادیانچهبسابهمعنایردسایرتفکراتتلقیمیشد،بههمیندلیل
برخیاندیشمندانمعتقدندسازمانمللمفهومکرامتانسانیرابرهیچکدامازمبانیفلسفی
مبتنینساختهبلکهاینمفهومرابهاندازهکافیواضحمیداندبطوریکهماهیتآنبرخود
استوارباشد5.بهنظرمککرودن6سازمانمللبدوناینکهکرامتانسانیراتعریفنمایددر
صددبودهتافیلسوفانمکاتبمختلفبراساسمکتبفکریِخودآنراشرحوبسطدهند؛
لذا سازمان بدنبال استخراج مخرج مشترک یا حداقلهایی بوده است که در تمام مکاتب
مشترکباشند.بهنظرمککرودن،ایدهایکهازهستهمشترکمکاتبمختلفقابلاستنباط
می باشدایناستکههرشخصانسانیبهصرفانسانبودنازارزشذاتیبرخورداراست

بالتبعاینارزشذاتیمی بایستتوسطسایرینشناساییشدهومورداحترامقرارگیرد.البته
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.
.2سیدمحمدقاریسیدفاطمی،حقوقبشردرجهانمعاصر،دفتریکم،چاپسوم(تهران:شهردانش)9911،ص.91
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 659660.
5. Otto Spijkers, op.cit, at 298.
6. Christopher McCrudden.
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مکاتب فلسفی در پاسخ به این سوال که چرا انسان از چنین ارزش ذاتی برخوردار است
راههایمتفاوتیراپیمودند.همچنینویمعتقداستتئوریایکهسازمانمبناقراردادهمنتج

بهایننتیجهمیشودکهاساساوجودِدولتهابخاطرنوعبشراستباشدنهبرعکسآن9.
یکی دیگر از نویسندگان حقوق بینالملل معتقد است تئوری سازمان ملل در رابطه با
کرامتانسانیمبتنیبر«دکترینحقوقبشرذاتی» است.دکترینیکهطراحاناعالمیهجهانی
حقوق بشر آن را برگزیدهاند .دکترین حقوق بشر ذاتی بر دو فرض اولیه مبتنی است :اول
اینکهانسان هادرهرزمانیازحقوقیبرخوردارندکهعارضینیستندبلکهاززمانتولد،ذاتی
انسانهستند.دوممردمدراقصانقاطجهان(شهرهاوروستاها)اینحقرادارندتاازحقوق
ذاتی خود مطلع گردند .به نظر مورسینک این تئوری بیشتر از آنکه بر دکترینهای فلسفی
استوارباشدبرگزارههایاخالقیبناشدهاست،بههمیندلیلاستافراددارایرفتاریمغایر
تشخیصمی دهندگرچهنتوانندمفهومکرامتانسانیرا

باکرامتانسانیباشندرابهراحتی
دقیق تعریف نمایند 2.اسکار شاختر در این رابطه عنوان میکند تمام مردم میتوانند نقض
کرامت انسانی را تشخیص دهند بدون اینکه بتوانند کرامت انسانی را برای یکدیگر تبیین
نمایند.درواقعدرایندیدگاهکهبرگزارههای اخالقیمتکیاستبرایتشخیصکرامت
انسانیمیبایستبهمفهومومصادیقمخالفآنتوجهنمود9.بهنظرمیرسدجامعهبینالمللی
تعمداازارائهتعریفدراینموردخودداریمیورزندتامفهومموسعِکرامتانسانیمحدود
نشودوبتواندخالهایموجودبرایارتقایجایگاهانساندرحقوقبینالمللراپرنماید.به
نظرنگارندهنیزدرسیاقحقوقبینالمللمیبایستبهتعریفکلیآنیعنیشایستگیاحترام
بهصرفانسانبودناکتفانمودوازجهتگیریدراینموردامتناعنمود.
 .3کرامت انسانی در حقوق محیط زیست
اساساهرنظامحقوقی براساساصولشکلمیگیرد.نظامحقوقی مبتنی بربشریت مانند
حقوق محیط زیست نیز بر پایه اصولی قرار دارد که از منزلتی شایسته در حقوق بینالملل
برخوردارند.ازمهمتریناصولِمذکور،منزلتوکرامتانسانیاستکهازجملهاصولمطلق
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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واساسیمحسوبمیشود9،برایمثالگروهیازاندیشمنداندرسال2191سند«هارتول»2
هدفاینسندچارچوببندی

رادرموردتغییراقلیمتهیهنمودند.دراینسندعنوانشده«:
مجدد موضوع تغییر اقلیم حول محور کرامت انسانی است» همچنین اذعان میدارد« :اصل
سازماندهیکنندهتالشهایمابایدارتقایکرامتانسانیباشد»9.
این نکته را باید مد نظر داشت که رویکرد کرامتی به محیط زیست ،به معنای نادیده
انگاشتن سایر اجزای محیط زیست نمیباشد.برنامهمحیط زیست ملل متحد(یونپ) 4نیز در
سال2199درگزارشیتحتعنوان"گنجاندنمحیطزیستدراهدافتوسعهپایدار"5عنوان
میدارد«:محیطزیست فینفسهدارایارزشذاتیاست.یکپارچگیمحیطزیستبهخودی
خوددارای اهمیت است،زیرا طبیعت دارای ارزشهای آموزشی ،فرهنگی ،تفریحی ،زیبایی
شناسی،مذهبی،معنویوغیرهمیباشد».

6

برای مثال منشور زمین 9درسال 2111باابتکارسازمانآموزشی ،علمی وفرهنگی ملل
متحد(یونسکو)باکنسانسوسبهتصویبرسید.منشورزمینضمن"تصدیقاعتقادبهکرامت
ذاتی همهانسانها""،احترام به زمین و حیات در تمام اشکال آن" را اصول اصلی این سند
دانستهودراینرابطهعنوانمیدارد«:تمامموجوداتبهیکدیگروابستگیمتقابلدارندوهر
شکلی از زندگی ارزشمند میباشد» همچنین در اصول اساسی منشور زمین پذیرفته شده «حق
ستمحیطی و
بهای زی 
مالکیت ،مدیریت و استفاده از منابع طبیعی تعهد به ممانعت از آسی 
حمایتازحقوقافرادرادرپیدارد».
شنویس منشور زمین ،اظهار داشت منشور زمین اساسا
استیون راکفلر ،رئیس کمیته پی 
.9هدایتالهفلسفی،همان،ص.421
درح الیکه(اصول)جنبهعاموکلیدارندقاعدهموضوعخاصوفرعیمیباشد.درواقعقواعدجاریدرهرنظامحقوقی
ازاصولکلینشاتمی گیرند.تبعااگراصولاساسیحاکمبریکجامعهرویکردیکرامتمحورداشتهباشندنمودِاین
رویکرددرتمامقواعدیکهازآناصولنشاتگرفتهودرجامعهجاریهستندنمایانمیباشد.
حمیدالهوئینظری،رویکردانسانیدرآرایدیوانبینالمللیدادگستری(تهران:نشردادگستر)9911،ص.991
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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مربوط به انتقال به روشهای پایدار زندگی و توسعه پایدار بشری میباشد .وی با استناد به
اصول اساسی منشور زمین عنوان نمود این سند در واقع بدنبال انعکاس این واقعیت است که
مراقبت از مردم و مراقبت از زمین ،دو بُعد کامال مرتبط با یکدیگر هستند .لذا فعاالن و
نهادهای اقتصادی در کنار تحقق توسعه انسانی عادالنه میبایست از سیستم اکولوژیکی زمین
نیز حراست نمایند 9لذا رویکرد کرامتی نهتنهابرای انسانایجاد حقمیکند بلکهوی رادر
ینماید .اما ظرفیتهای موجود در کرامت انسانی چگونه
برابر محیط زیست متعهد نیز م 
یتواندانسانیشدنحقوقمحیطزیست(بارویکردبشریتمحور)راتامیننمایند.
م 
 .3-1حفاظت از محیط زیست درپرتو تفسیر موسع کرامت انسانی

یکیازکارکردهایِرویکردِکرامتیبهمحیطزیست،تفسیرِموسعِحقهایبشریاست.
بهعبارتدیگرازویژگیهایکرامتانسانیمفهومگستردهآنوتفسیرموسعیاستکهدر
حوزههایمختلفحقوقبینالمللمیتوانازآنارائهنمود.ازجملهپروندههایجالبدر
اینموردپروندهدولتآفریقایجنوبیعلیهگروتبومودیگرانمیباشد.دراینرای،دادگاه
قانوناساسی آفریقا باتفسیر موسعی کهازمفهومکرامتانسانی مینماید حقبرخوراک،
پوشاکومسکنرابعنوانحداقلهاییکهاقتضایکرامتانسانی است؛زیر بنای ارزشهای
جامعهاعالم مینماید .اینپروندهمربوطبهگروهیازافرادبیخانماناستکهساکنمنطقه
واالسیدین 2بودهاند که وضعیت اسفناکی از حیث شرایط زندگی داشتهاند .دادگاه قانون
اساسی آفریقای جنوبی در این پرونده عنوان میدارد« :قانون اساسی آفریقای جنوبی هم
حقوقمدنیوسیاسیوهمحقوقاقتصادیواجتماعیرادربرمیگیرد...زمانیکهافراداز
خوراک،پوشاکومسکنمناسبمحروممیشوندبیتردیدکرامتانسانیآنهابعنوانیکی
ازارزشهایمبناییجامعهمامخدوششدهاست» 9.درواقعدادگاهباتفسیرموسعکرامت
انسانی حقِ بر خوراک ،پوشاک و مسکن را برای شهروندان آفریقایی به رسمیت شناخته
است.بنابراینتفسیرموسعِکرامتانسانی،بهمحاکماینختیاررامیدهدتادامنهحمایتهای
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.
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بشریراتوسعهدهند.ازدیگر پروندههاییکهمحاکم برای تفسیر موسع بهکرامتانسانی
استناد کردند پرونده معروف به بچههای خیابان 9است .پرونده اخیر که در سال  9111در
دادگاهآمریکاییحقوقبشرمطرحشدمربوطبهقتلچندنوجوانگوآتماالییبودهکهدر
خیابانبهفروشموادغذاییونوشیدنیاشتغالدادشتند 2.قاضی ترینداد واِبرو برلی درنظر
مشترکیکهدرمورداینرایصادرنمودنداعتقادداشتندکهحقحیات،مستلزمبرخورداری
از حداقل شرایط زندگی است که با کرامت انسانی مطابقت داشته باشد 9.در واقع قاضی
تریندادبااستنادبهکرامتانسانی،تفسیرموسعیازحقحیاتارائهنمود؛بدینمعناکهحق
حیاتصرفامستلزمزندهبودنشخصنیستاگراشخاصازحداقلشرایطِزندگیِهمراهبا
کرامتبرخوردارنباشندحقحیاتشاننقضشدهاستولواینکهزندهباشند.
در حوزههای زیستمحیطی ارتباط میان تخریب محیط زیست و آسیب دیدن کرامت
انسانی مسئلهای است که همواره مورد توجه نهادهای بینالمللی بوده است .کمیسیون
آمریکاییحقوقبشردرگزارشخودراجعبهدولتاکوادورمقررداشتهاست«:کنوانسیون
آمریکاییحقوقبشربرپایهایناصلاستواراستکهحقوقذاتیِافرادنشاتگرفتهازانسان
بودنآنهاست.احترامبهکرامتانسانیافراد،اصلیاستکهزیربنایحمایتاساسیازحق
حیاتوحفاظتازسالمتجسمانیاست.آلودگیشدیدزیستمحیطیکهموجببیماری
جدی،دردورنجمردممحلیمیشودباحقاحترامبهانسان،سازگارنیست»4.
نالمللی با شناسایی حق بر محیط زیست سالم ،ورود
در سالهای اخیر برخی محاکم بی 
خسارت به محیط زیست را بدون اینکه مستقیما به انسانی خسارتی وارد شود پذیرفته و
نمودهاند.از جمله پرونده "مرکز اقدام حقوق اقتصادی و اجتماعی علیه نیجریه" در
محکوم  
خلقهای آفریقا مطرح شده و مربوط به نقض حق بر محیط زیست
کمیسیون حقوق بشر و  
سالم توسط دولت نیجریه میباشد زیرا دولت اخیر بر تعهدات خود در قبال شهروندانش در
1. Street Children Case.
2. Case of the “Street Children”, (Villagran-Morales et al.) v. Guatemala, InterAmerican 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, InterAmerican 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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زمینه محیط زیست پایبند نبوده است 9.خواهان پرونده مدعی بود که دولت نیجریه بطور
مستقیم در آلوده نمودن هوا ،آب و خاک مشارکت داشته است.لذا کمیسیون عنوان میدارد
ستمحیطی ،افزایش حمایت از
یبایست برای ممانعت از آلودگی ،تخریب زی 
که«:دولت م 
ستمحیطیواستفادهصحیحازمنابعطبیعیهرگونه
محیطزیست،حراستازتوسعهپایدارزی 
اقداممعقولیراترتیبدهد»2
با این حال برخی دادگاههای بینالمللی عموما زمانی ورود خسارت ناشی از آثار
زیستمحیطی را شناسایی مینمایند که این خسارت اوال جدی و قریب الوقوع باشد ثانیا

حیات،سالمتواموالشخصیِشاکیراتهدیدنماید.یکیازآرایجالبودرعینحال
قابل انتقاد دیوان اروپایی حقوق بشر ،پرونده کرتاتوس علیه یونان است .در این پرونده
خواهانهاخانم و آقای کرتاتوس(مادر وپسر) بدنبالتخریبساختمانهاییبودندکهدر
مردابِنزدیکِمحلِسکونتآنهابناشدهبود.دیواندراینپروندهاذعانمیدارد«:حتی
اگر فرض کنیم به علت توسعه شهری منطقه ،محیط زیست منطقه مورد اختالف به شدت
آسیبدیدهاستخواهانهااستداللقابلقبولیارائهنکردندکهاثباتنمایدخساراتادعایی
بهپرندگانوسایرگونههایموردحمایتکهدرمردابمیزیستندازچنانماهیتیبرخوردار
استکهبطورمستقیمحقوقآنهاراطبقبند9ماده1کنوانسیون9نقضنماید».متعاقبادیوان
نتیجهمیگیردکهنمیتواندبپذیردمداخلهدرشرایطزندگیحیواناتدرمرداب،تهدیدی
برایزندگیشخصییاخانوادگیخواهانهابهحسابمیآید4.
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.
کنوانسیوناروپاییحقوقبشروآزادیهایاساسی:

.9ماده1
الف -هرکسازحقاحترامبهزندگیخصوصیوخانوادگی،خانهومراسالتخودبرخورداراست.
دراجرایاینحقهیچمداخله اینبایدازسویهیچیکازمقاماتدولتیصورتگیردمگر مداخالتمنطبقبر

ب -
قانون و مواردی که در یک جامعهی دموکراتیک به  دالیل حفظ امنیت ملی ،ایمنی عمومی یا رفاه اقتصادی کشور،
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
رامتانسانواردشودبدوناینکهبهظاهرحیات،سالمتواموالویتحتالشعاعقرارگیرند.

بهک
انتقاداتبهرایمذکوربهاینجاختمنمیشودزیرادامنهماده 1کنوانسیونِاروپاییِحقوقِبشربا
تفسیردادگاهبسیارمضیقگردید.بطوریکهبااینتفسیرنهتنهاظرفیتدادگاهدرحمایتازمحیط
زیستبلکهظرفیتدادگاهدرحمایتازحقوقِبشرِمندرجدرماده1نیزمحدودمیگردد.دادگاه
دراینپروندهمیتوانستباتوسلبهمفهومکرامتانسانیتفسیریموسعازحقوقمندرجدرماده
1کنوانسیونارائهنماید؛9ایندرحالیستکهتوسلبهکرامتانسانیبرایتوسعهحقوقمندرجدر
ماده 1کنوانسیوندر رویهدیواناروپایی حقوق بشربیسابقهنبودهاست.درپروندهکریستین
گودوینعلیهبریتانیا،دیواناروپاییحقوقبشرمقررمیدارد:ماهیت اصلیکنوانسیون اروپایی
حقوقبشراحترامبهکرامتانسانیوآزادیانساناست.

2

دررایاخیریکیازحقوقیکهدیواندرراستایکرامتانسانیموردشناساییقرارداده
حقِتعیینهویتمیباشد.بالتبعرویهقضاییبایدتعییننمایدچهجنبههاییاززندگیانسان،
هویتانسانراتشکیلمیدهد؟بیتردیدبخشیازهویتانساندرتعاملویبامحیطزیست
شکلمیگیرد.آسیبرساندنبهمحیط زندگیگروههایقومیوفرهنگیممکناستبه
حیات ،سالمت و حتی اموال شخصی آنها نیز آسیبی نرساند اما بیتردید هویت قومی و
فرهنگیآنهاراخدشهدارمینماید.برایمثالاگرمحیطزندگیگروههایقومیوفرهنگی
محلتجمعزبالههایشهری باشدحتی اگرزبالههایمذکور بطورمستقیم بهسالمتآنها
آسیبنرساندمسلماکرامتانسانیآنهانادیدهانگاشتهشدهاست.زیرامحیطزندگیآنها
کهبخشیازهویتآنهادرآنشکلگرفتهاستازبینمیرود.وجودانسانچنانبامحیط
زیستپیوندداردکههرگونهآسیبیبهمحیطزیستالمحالهانسانوکرامتویرادچار
مخاطرهمی نماید.درواقعهویتشخصکهبخشیازکرامتانسانیِفردراتشکیلمیدهد
در ارتباط شخص با محیط زیست (شامل محیط پیرامونی وی) شکل میگیرد .در پرونده
اندورویس 9کمیسیونآفریقاییحقوقبشروخلقهانیزعنوانمیداردجداییاجباری مردم
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.

انسانیشدنحقوقمحیطزیستدرپرتوکرامتانسانی 23

اندورویس از سرزمینشان ،هویتِ جمعیِ آنها را بعنوان مردم تهدید مینماید 9.شناسایی
هویتانسانیبهعنوانبخشمهمیازکرامتانسانیبهدادگاهاینفرصترامیدهدتاتاثیر
تخریبمحیطزیستبرتوسعههویتفردیرادرنهایتنقضِکرامتِانسانی تفسیرنماید
(ولواینکهاینخسارتجدیوقریبالوقوعنبودهیاحیات،سالمتواموالشخصراتهدید
ننماید).بهعبارتیسادهپاسداریازکرامتانسانیجامعهبینالمللیرابهسمتحفاظتاز
محیطزیستسوقمیدهدچراکهدرغیر اینصورتهویتانسانکهبخشیازکرامتوی
میباشدمخدوشمیگردد.به همیندلیلاستکهدیوانعالیدولتهنددریکیازپرونده-
های خود اذعان میدارد :بهرهمندی از زندگی با کرامت انسانی ،مستلزم حفاظت از محیط
زیستوایجادتعادلزیست محیطیاستبهنحویکهآلودگیازآبوهوازدودهشدهو
بهداشتیفراهمشودکه بدونآن نمیتواناز زندگی بهرهمند گردید.همچنین دیواناخیر
عنوانمیکند:بهره مندیاززندگیمستلزمبرخورداریازحیاتیمتناسبباکرامتانسانی،
حفاظتازمحیطزیست،ایجادتعادلمحیطیبارفعآلودگیازآبوهواوبهرهمندیاز
محیطسالموبهداشتیاست...بنابراینمحیطزیستبهداشتییکجنبهجداییناپذیرازحق
زندگیسالماستوزندگیهمراهکرامتانسانیبدونداشتنمحیطیزیستیسالموانسانی
غیرممکناست 2.درواقعدیوانعالیدولتهندباالهامازاعالمیهاستکهلموتفسیرموسعاز
کرامت انسانی این رای را صادر نمود زیرا اعالمیه مقرر میدارد زندگی همراه با کرامت
انسانیمستلزمبرخورداریازمحیطیاستکهشرایطالزمرابرایبرخورداریازآنفراهم
نماید.


 .3-2کرامت انسانی و توسعه صاحبان حق در حیطه حقوق محیط زیست

 مفهومکرامتانسانیاینفرصترادراختیارمحاکمقرارمیدهدتاحقوقمندرجدر
اسنادحقوقبشریوزیستمحیطیرابهگروههاییتسریدهندکهبهظاهرنامیازآنهادر
)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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اسنادبین المللیبردهنشدهاست.بدینمعناکهکرامتانسانی،برخیحقوقبشرراحتیبه
مردگانوجنینانساننیزتعمیممیدهد.
یکی از پروندههای جالب در این زمینه پرونده وو علیه فرانسه میباشد .دیوان اروپایی
حقوقبشردراینپروندهدررابطهباحقوقجنیناعالممینماید:احتمالبالقوهموجودشدن
و ظرفیت تبدیل شدن به یک انسان ،بدون اینکه شخص از حق حیات به معنای ماده 2
کنوانسیونبرخوردارباشد،تحتعنوانکرامتانسانیموردحمایتمیباشد9.کرامتانسانی
دراینمفهومبااستقاللفردیمطابقتندارد.بهعقیدهامانوئلکانت،انسانبهایندلیلاز
کرامتبرخورداراستکهموجودیآزادوصاحباختیارمیباشددرنتیجهموجوداتیکهاز
ایناستقاللبرخوردارنباشندبهرهایازکرامتانسانیندارند.پروندهاخیربهخوبینشانداد
که دادگاه از روش کانتی برای تفسیر کرامت انسانی استفاده نکرده است .زیرا دادگاه از
احتمالبالقوهموجودشدنصحبتمینماید2.
مفهوم کرامت انسانی نهتنها بر طول زندگی انسان بلکه بر فراتر از آن نیز حکومت
مینماید.دادگاهفدرالآلماندرپروندهمفیستو 9ازمفهومکرامتانسانیبرایتسریبرخی

حمایتهایاساسیبهاشخاصمردهنیزبهرهمیگیرد.بدینمعناکهاشخاصمردهنیزازاین
حقبرخوردارندکهمورداحترامقرارگیرند.بنابراینمفهومکرامتانسانیاینظرفیترادر
اختیارمحاکمقرارمیدهدتا برخیحقوقبشررافراترازدورهحیات،بهجنینانسانیوحتی
مردگاننیزتسریدهند4.
در هر دو مورد مذکور (جنین و مرده) کرامت انسانی اجازه حمایت از گروههایی را
میدهد که به ظاهر جایی در اسناد حقوق بشری ندارند .در مثالهای باال (جنین و مرده)

شخصصاحبکرامتیوجو دندارداماافراد،تعهدبهرفتارکرامتباردارند.مایکل روزن5
عنوانمیکندبعضاهیچفردیازرفتارکرامتمحورمنتفعنمیشودبدینمعناکههیچصاحب
حقیوجودنداردامارویکردکرامتیایجادتعهدمینماید.درواقعروزنمعتقداستدراین
مواردبایدازاولویتتعهدب رحقسخنبگوییم.لذاتعهدبهبرخوردمحترمانهباجسمبیجان،
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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یکتعهدکلیاستکهانسانبهصرفانسانبودنبهآنمتعهدمیباشدولواینکهصاحب
حقیدراینمواردوجودنداشتهباشد 9.بنابرایندراینمواردکرامتانسانیبهجایاینکه
منبعایجادحقباشدمنبعایجادتعهدمیشود2.
ازآثارمثبتاینرویکرددرحقوقمحیطزیستنحوهتعاملانسانباسایرموجوداتغیر
بشریازجملهحیواناتمیباشد.سایرموجوداتگرچهمانندانساندارایکرامتنیستنداما
بدون تردید در چرخه طبیعت ارزشمند هستند 9و انسان در برابر آنها متعهد میباشد .در
رویکرد کرامتی ،رابطه انسان و محیط زیست بر اساس "نیاز" تعریف نمیشود؛ بدین معنا که
انسان را بعنوان موجودی دارای نیاز و طبیعت را بعنوان منبعی برای تامین نیازهای وی بدانیم.
از این منظر انسان صاحب حق و طبیعت صرفا موضوع حق میباشد 4.همچنین رابطه انسان و
یباشد زیرا در این صورت ،طبیعت فی نفسه و
محیط زیست بر مبنای "سود و منفعت" نیز نم 
در ذات خود ارزشمند نیست بلکه ارزش آن ،وابسته به سود و منفعتی است که برای انسان
دارد 5.در نظام مبتنی بر کرامت ،جایگاه انسان در نظام محیط زیست بر اساس "ارزش" و
حیثیت ذاتی مورد توجه قرار میگیرد.ذیل دیدگاه اخیر در دکترین چند نظریه مطرح شده
است:طبق نظریه اصالت نفس ،مفهوم ارزش ،مستلزم ارزشگذاری ذهنی است ،بدین معنا که
خواستهها و امیال انسان دارد.نظریه

انسان صاحب ارزش ذاتی است اما ارزش طبیعت بسته به 
اصالتوجودنیزاصالت رابرایانسانقائلبودهوتعامل انسانباطبیعتمادی،معنای ارزش
یدهد 6.اما نظریه اصالت طبیعت خصلتها ،ویژگیها و ارزش طبیعت را
طبیعت را شکل م 
عتگرایی بر خصلت عینیتِ ارزش در برابر جنبه
خارج از انسانِ شناسنده میداند.نظریه طبی 
ذهنیآنتاکیددارد.درنظریهاخیربرخیمعتقدنداشیاءطبیعتفینفسهارزشمندمیباشندو
عتگرایی
تنها انسان میتواند آن را کشف نماید (نه اینکه آن را ایجاد نماید) این را طبی 
1. Michael Rosen, Dignity: Its History and Meaning (Boston: Harvard University
Press, 2012) at 141.
2. Dinah Townsend, op. cit, at 220.
.9برایتفکیکمعنایکرامت()Dignityازارزش()Valueرکبه:
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.
.4علیمشهدی،اسماعیلکشاورز«،تأملیبرمبانیفلسفیحقبرمحیطزیستسالم» ،پژوهشنامهحقوقاسالمی،دوره
،99شماره،)9919(،96صص.51-41
.5همان،صص.59-52
.6همان،صص.51-56
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ارزشگذارموجودی آگاه و

کوجهی مینامند.در مقابل برخی معتقدند لزومی ندارد که 
ی 
مدرک باشد بلکه ممکن است عنصری از طبیعت مانند گیاه یا رود و ...باشد .طبق نظریه
عتگراییدووجهی ،جاندارانفاقد شعورارزشمختصبه خود را دارندوبرمبنای همین
طبی 
کرامتمحور انسان را در برابر

ارزش ذاتی میتوانند صاحب حق شوند 9.بالطبع رویکرد 
موجودیکهصاحبحقباشدمسئولمیداند.
در سالهای اخیر حتی برخی محاکم برای مسئول شناختن انسان در برابر برخی پدیدههای
طبیعی ،برای آنها شخصیت حقوقی قائل شدهاند .در سال  2196دادگاه قانون اساسی کلمبیا
رودخانه آتراتو را بعنوان صاحب حق شناسایی مینماید .در رای اخیر ،دادگاه عنوان میدارد
رودخانهآتراتووحوزههایآبریزآنصاحبحقوقحمایت،حفاظتوبازسازیتوسطدولتو
گروههایقومیمیباشد 2،بهعبارتدیگردادگاهپذیرشدعوارامنوطبهآسیبانسانیندانستهو
بطورضمنی تاییدمینمایدکه خسارات زیستمحیطیدربلند مدتحیات انسانی رابامخاطره
مواجهمینماید9.
پروندهجالبدیگریکهمیتوانذکرکردمربوطبهجنگلآمازون()2191میباشد.این
پروندهتوسط25نفر(باطیفسنی9تا)26علیهدولتکلمبیامطرحشد.درپروندهمذکور،
نماینده خواهانها (که یک سازمان حقوق بشری بوده است)سوای حقوق خواهانها ،به حق
جنگل آمازون نیز تصریح مینماید.دادگاه در ابتدا تصریح مینماید که جنگلزدایی بعنوان
منبع کلیدیِ انتشارِ گازهایِ گلخانهای منجر به تغییر اقلیم میشود.تغییر اقلیم نیز اکوسیستم و
منابع آبی را از بین برده و موجبات نابودی زمین را فراهم مینماید.همچنین دادگاه میافزاید
کهبدونداشتنیکمحیطسالمبطورکلموجوداتزندهقادربهزندهبودننخواهندبودچه
نسلهای آتی حراست نماییم 4.نکته مهم رای
برسد به اینکه بتوانیم از حقوق فرزندانمان و  
.9همان،صص.69-51
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-courtdynamics-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-globalprecedent.
4. Anastasia Moloney, Colombia's Top Court orders Government to Protect Amazon Forest
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مذکور این است که دیوان عالی کلمبیا برای جنگل آمازون شخصیت حقوقی قائل شده ،بر
همین اساس طبق قانون آن را صاحب حق میداند .لذا در مقابل آن ،دولت کلمبیا تعهد
حقوقی به حفاظت و بازسازی آن دارد 9.در واقع در پرونده جنگل آمازون دادگاه بدرستی
بقاینسل حاضرو حیاتنسلآتی رابهمحیطزیستسالمگرهزدهولذابرای تامین حقوقِ
عناصرِ تشکیل دهنده محیط زیست ،شخصیت حقوقی آنها را شناسایی مینماید تا از این
طریقآنهاراصاحبحقدرمقابلدولتومردمرامتعهدومسئولبداند.
انسان بعنوان موجودی که دارای کرامت میباشد در برابر پدیدههای طبیعی که بعضا
شخصیتحقوقیآنهابهرسمیتشناختهشدهمسئولبودهلذانمیتواندهربرخوردیباسایر
موجوداتداشتهوآنهارامورد آزارواذیتقراردادهیاآسیبیبهآنهابزند 2.مبنایایجاد
تعهد در رویکرد کرامتمحور ،ریشه در اندیشههایِ فلسفیِ حقوق بینالملل دارد .سیسرو
معتقد بود جهانطبیعت،انسان رامجهزبهقوهعقالنیتنمودهتا برخالفحیوانات ،غرایز
انسانی تحت حکومتِ عقل وی باشد .وی معتقد بود عقالنیت که منشا کرامت است برای
انسانایجادمسئولیتمی نماید؛ویایننتیجهراازدومقدمهاستنباطنمود:اولاینکهطبیعت
عقالنیترابهانساناعطانمود.دومانسانمیبایستمطابققوانینطبیعتعملنماید.درواقع
اینواقعیت(وجودقوهعقالنیت)درکنارتعهد(بهزندگیبروفقعقالنیت)انسانرامتعهد
میسازدتارفتارهایخودراباسایرموجوداتباجایگاهِکرامتیِخود،منطبقنماید9.همچنین
اینمعنارادراندیشههایکانتمیتوانمشاهدهنمود.
کانت 4مهم ترین فیلسوفی است که آزادی فردی را به صلح بین المللی گره میزند.
برایدرکبهترآزادیفردیِکانتمی بایستاصولمطلقیادستوری  5کانترامطالعه
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-toprotect- 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-personhoodamazon-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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نمود.ویسهشکلیابیانازاصلمطلقذکرمی نماید.نخستینبیان،عنوانمیکند(بر
اساس اصلی عمل کن که همان زمان که عمل می کنی بخواهی یک قانون جهانی و
عمومی باشد)  9از حیث تئوری نخس تینصورتبندی کانت دربرگیرنده حمایت از جهانی
بودنحقوقبشرمی باشد.دومینبیانمنبعثازتاکیدکانت،براستقاللوحاکمیتفردی
می باشد.درواقعاینصورت بندیمتضمنکرامتانسانیاست؛(خواهنسبتبهشخص
خودتیادیگرانطوریعملکنکهباانسانیترفتارمیکنی،نهب عنوانابزاربلکهبعنوان
غایتوهدف)  2واژهانسانیتبرمجموعهایازویژگی هایانسانیداللتمیکندکهوی
راقادرمی سازداهدافیرابرایخودتعیینکردهوانتخابعقالنینماید.دراینجاکانت
باتاکیدبرویژگی"عقالنیت" انسانراهدفوغایتفینفسهدانستهولذاویراشایسته
احتراممیداند.صورت بندیدوم،متضمنتکالیفسلبیبودهاست؛بدینمعناکهدیگران
(اعم از دولت و سایر اشخاص) می بایست انسان را در تعیین و دستیابی به اهداف و
آرزوهایخودآزادگذارند.دربرابراینتکلیفسلبی،انسانداراییکتکلیفایجابی
می باشد که تک لیف اخیر متضمن صورتبندی سوم می باشد .بیان سوم مشتمل بر این امر
استکهانساننهتنهامی بایستدردستیابیبهاهدافخودآزادباشدبههمانمیزانمی-
بایستنسبتبهسایرینعادلوخیرخواهباشد  9.صورتبندیسومبهنظرنگارنده،مشتمل
بر جنبه تعهدی کرامت می باشد .در وا قع کرامت انسانی در خوانش کانتی (به معنای
غایت بودن انسان) صرفا ایجاد حق نمی کند بلکه ممکن است متضمن ایجاد تعهد نیز
باشد.ازاینمنظرانساندربرابرموجوداتزندهوغیرزندهمحیطزیستمتعهدمیباشد.
بههمیندلیلاصلاولاعالمیهاستکهلم 4انسانرادربرابرمحی طزیستمسئولمیداند5.
از دیگر آثار مثبت رویکرد اخیر در حقوق محیط زیست ،حفاظت از محیط زیست به

.9فرناندوتسون،همان،ص.21
.2همان،ص.29
.9همان،ص.92

4. Stockholm Declaration on the Human Environment (1972).
به
که 
مناسبوزندگیدرمحیطی 

وشرایط

،مساوات
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به
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منظور بهرمندی نسلهای آتی 9است که اسناد مختلف زیستمحیطی از جمله اصل دوم
اعالمیهاستکهلمبهآناشارهنمودهاست2.یکیازمولفههایانسانیشدنحقوقمحیطزیست
بارویکردبشریتمحوربُعدزمانییعنیبهرمندینسلهایآتیمیباشد.نسلهایآیندهکه
اندرانمی توانبایکانسانِموجودِمستقلومختارقیاسنمود؛اگرمعیار

هنوزبهوجودنیامده
بهرهمندیازحقوقراصرفااستقاللواختیارانسانبدانیمنسلهایآتیالمحالهازهیچگونه
ح قوقیبرخوردارنیستند.اماهمانطورکهدیواناروپاییحقوقبشردرپروندهوو اعالمنمود
زیرچترکرامتانسانیاحتمالبالقوهموجودشدنبرایبهرمندیازحقوقکافیاست.براین
مبنانسلهایآتیوسایرموجوداتغیرانسانینیزازکرامتانسانیبهرهمندمیباشند.درواقع
کرامت انسانی با رویکرد تعهد محور ،نسل حاضر را نسبت به نسل آتی متعهد مینماید تا
زمینههایبهرهمندیازمحیطزیستیسالمرابرایآنهافراهمنمایند.

نتیجهگیری
درسالهایاخیرتحوالتزیست محیطیازجملهگرمایشزمین،آسیبالیهاوزونو...
دولتهارابهاینسمتهدایتنمودکهمیبایستبیشازپیشبهآنتوجهنمایند.حقوق
محیط زیست که در صدد ایجاد محیطی امن و سالم برای زندگی انسانی میباشد با اتخاذ
رویکردیکرامت محورهموارهبدنبالحفاظتوحراستازکرامتوشرافتانسانیبوده

است.صاحبکتابتکاملارزشهایجهانیوحقوقبینالملل9معتقداستاهمیتوارزش
کرامتانسانیتنهابهایننیستکههستهاصلیحقوقبشرراتشکیلمیدهد،کرامتانسانی
بدنبال انسانی کردن کل حقوق بینالملل میباشد 4.گرچه هیچ تعریف رسمی از کرامت
انسانیدراسنادبینالمللیوجودنداردامادکترینآنرابطورکلبرخورداریازارزشذاتی
بهصرفانسانبودنتعریفکردهاست.
بهنظرنگارندهحقوقمحیطزیستبعنوانیکیازشاخههایحقوقبینالمللباتکیهبر
1. Future Generation.
.2اصلدوماعالمیهاستکهلم«:منابعطبیعیزمینشاملهوا،آب،گونههایگیاهیوجانوریوبهخصوصنمونههای
یقبرنامهریزیو

حاکیازاکوسیستمهایطبیعی،می بایستبهمنظورتامینمنافعنسلحاضروآیندهبطورمناسبیازطر
مدیریتدقیقموردمحافظتقرارگیرند».
3. The Evolution of Global Values and International Law.
4 Otto Spijkers, op.cit, at 306.
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مولفههایکرامتی ،تحت تاثیرفرایندانسانیشدن حقوق بینالملل قرار گرفتهاست .انسانی
شدنحقوق بینالمللدر ابتدابا نفوذ  مفاهیمحقوقبشر و حقوقبشردوستانهبه شاخههای
مختلف حقوق بین الملل آغاز شد .در رویکرد فردمحور اخیر ،توجه به مالحظات شخصِ
هاوسازمانهایبینالمللیبودهاست.امابهتدریجبااستقراراصل

انسانیدرروابطمیاندولت
کرامت انسانی در مباحث زیستمحیطی ،انسانی شدن حقوق بینالملل و شاخههای آن بر
اساس نظام مبتنی بر بشریت شکل گرفت .در رویکرد بشریتمحور؛ هدف ،مرتفع ساختن
نگرانیهایمشترکبشریت وتعالی نوع انسان میباشد .به گواهاسناد بینالمللی ودکترین
حقوقی،حقوقمحیط زیستبرپایهعواملعینی وذهنی ،سمبلرویکردبشریتمحوردر
حقوقبینالمللمیباشد.
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