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های مختلف همچون از دست دادن عالوه بر اینکه به شیوه اقلیمیتغییرات :  چکیده

های کشاورزی و کمبود آب بر روی معیشت مردم اثر گذاشته، با ایجاد مناقشات زمین

و درگیری، امنیت مناطقی از جهان را نیز بر هم زده است و با توجه به اینکه اختیار و 

تن محیط زیست سالم، آزادی افراد در کسب حقوق بنیادین بشری همچون حق داش

حق داشتن تابعیت و برخورداری از کمترین امکانات زیستی را محدود کرده، مانع از 

.واین عامل باعث زیرپاگذاشتن تحقق حقوق بشر و تأمین امنیت افراد نیز شده است

اخالق محیط زیست می شود.این نوشتاردرصددارائه روش هایی برای مبارزه با 

رده براثرتغییرات اقلیمی وگسترش اخالق زیست محیطی  زیرپاگذاشتن حقوق برشم

نقشی که دولت ها وسازمان های بین المللی می  این مقاله بههمچنین .می باشد

 پرداخته است.,توانند درپیشگیری ازتغییرات اقلیمی داشته باشند

 ,حقوق بشر ,حقوق انسان  ,اخالق زیست محیط ,ییرات اقلیمیغت کلیدواژگان:

   المللی سازمان های بین
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 مقدمه:

کند، نه تنها آرامش و امنیت زندگی او را برهم زده، بلکه مروزه خطر بزرگی که بشر از ناحیه مشکالت زیست محیطی احساس می ا

خوردن هم موجودیت او را هم در معرض تهدید و خطر قرار داده است. بنابراین، در کنار مشکالتی که بشرِ امروز دارد، فاجعه به

 .های اوستترین مسائل و دغدغه تعادل زیست محیطی در اثر تغییرات شدید اقلیمی، یکی از مهم

مشکل تغییرات شدید اقلیمی، مشکل تنها یک کشور یا یک قلمرو خاص نیست، بلکه یک چالش بزرگ جهانی است که در بردارنده 

هوا، گرم شدن کره زمین، تغییر الگوی بارش باران و برف، باال  توان به آلودگی آب ومسائل مختلفی نیز هست، که از جمله می

ها و های گیاهی و جانوری، فرسایش الیه ازن، تخریب جنگلها، انهدام گونهآمدن سطح آب دریاهای آزاد و کاهش سطح آب دریاچه

 .های اسیدی اشاره کردباران

تر شدن های مرگبار، همه و همه حکایت از وخیمتشدید طوفان ها، کاهش محصوالت کشاورزی،ها، افزایش سیلافزایش خشکسالی

های سراسر جهان، هر های هیمالیا، آند، کوهستانهای طبیعی در کوهاوضاع دارد. این پدیده، جزایر موجود، نواحی ساحلی، یخچال

یای فزاینده طبیعی دو قطب زمین، مناطق گرمسیری مانند آفریقا، منابع آبی، جمعیت مردمانی که در معرض خطر بال

 .کندگیاهان و جانوران، و به طور کلی اکوسیستم را، جداً تهدید میهستند،

امروزه امنیت، سالمت و معاش مردم در نتیجه تغییرات اقلیمی به شدت مورد تهدید قرار گرفته است. اکثر کسانی که در اثر این 

بوده، شاهد ویران شدن مساکن و منابع حیاتی خود هستند و در نتیجه بینند فقیرترین افراد در جهان تغییرات اقلیمی صدمه می

-وادار به مهاجرت شده، در پی یافتن پناهگاهی برای خود برخواهند آمد. واقعیت این است که مردمی که کمترین نقش را در شکل

کنند. پذیری را تجربه مییشترین آسیباکنون کشورها و جوامع فقیر بکنند. همگیری این اوضاع دارند، بیشترین بار را تحمل می

های شیرین، و باالخره از بین رفتن مناطق ها، نابودی محصوالت کشاورزی، افزایش سطح آب دریاها، نابودی آبخشک شدن زمین

 (1131:81,)شایان .هاستترین آسیبمسکونی از مهم

ی سو بر حیات بشر دارد. در نتیجه، افزایش دمای زمین محیطی و آثارانتشار کربن از سوی کشورهای صنعتی، پیامدهای زیست 

ای منتشر شده از سوی کشورهای صنعتی، هاست و مادامی که گازهای آالینده گلخانههاست که در حال نقض حقوق انسانمدت

 .داردسازند، چنین نقضی ادامه ها انسان را از حیات، امنیت، غذا، سالمت و سرپناه محروم میحقوق اولیه میلیون

http://www.jolaw.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 125-111، ص   1931،  تیر  1، جلد 52، شماره حقوق و علوم قضایی 

ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir 

 

     

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                       پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir      پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

154 
 

1394-0037 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 
 
 

ها در حیطه حقوق بشر و حقوق محیط زیست شناخته شده است. از حق داشتن محیط زیست سالم بعنوان حقی از حقوق انسان

ها محسوب می شود پس مبدا و خاستگاه تمامی حقوق دیگر بشر که حق حیات نخستین و اساسی ترین حق از حقوق انسانآنجایی

وق بشر هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است و از جمله حقوق اعالمیه جهانی حق :می باشد. طبق ماده 

کوشد ترویج و حمایت کند حق برخورداری از استانداردهای المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میبشری که میثاق بین

-است. به عالوه بخش سوم مقررات میثاق بینترین استانداردهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی زندگی رضایت بخش و عالی

-باشد. این حقوق ماهوی با ذکر بنیادیترین بخش میثاق است، شامل حقوق ماهوی افراد میالمللی حقوق مدنی و سیاسی که مهم

ای شود. حق حیات عبارت است از اینکه انسان حق بنیادی برآغاز می 6ها که همان حق حیات است در ماده ترین حق انسان

زندگی کردن دارد. از آنجایی که حقوق بشر منوط به زنده بودن بشر است، حق زندگی بر حقوق دیگر اولویت دارد؛ زیرا بدون 

حیات، دیگر حقوق، ارزش یا کاربرد ندارد. در چنین شرایطی، برای دستیابی به عدالت در زمینه تغییرات اقلیمی و جلوگیری از 

ای المللی دفاع از حقوق انسان ها، در این خصوص چارهتر بشریت الزم است نهادهای بینتر شدن بیشصدمه دیدن و آزرده

الملل، به حمایت از این پذیر برخیزند و ضروری است تا قوانین و نهادهای حقوق بیناندیشیده و به حمایت از این جوامع آسیب 

ها در این عرضه ایستادگی ابل نقض جدی حقوق انسانحق انسانی برخیزند. دولت ها نیز می بایست در اقدامی فوری در مق

 دراین نوشتار به دنیال پاسخ به سوال های ذیل می باشیم3.کنند

اش گذارده و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با تغییرات اقلیمی چه تاثیراتی در برخورداری بشر از حقوق اساسی .1

 باشند؟آن چه می

 تاثیرات نامطلوب تغییرات اقلیمی حاکم است؟چه نظام حقوقی بر مقابله با  .2

 اند؟ساز و کارهای حقوق بشری تا چه حدی در مواجهه با تغییرات اقلیمی موثر بوده .:

 دهد؟تغییرات اقلیمی چگونه حقوق کودکان و زنان را تحت تاثیر قرار می .4

 دهد؟تغییرات اقلیمی چگونه امنیت غذایی انسان را تحت تاثیر قرار می .5

 رابطه اخالق محیط زیست وتغییرات اقلیمی چیست؟.      6
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با وجود تدوین قواعد اساسی در زمینه مقابله با تغییرات  باتوجه به مطالب یادشده دراین مقاله میتوان به این نتیجه دست یافت که3

گونه تغییرات و آثار نامطلوب اینالمللی اقدامات الزم و موثر را در پیشگیری از های بینها و سازماننامطلوب اقلیمی، هنوز دولت

المللی عزم بیشتری را در اجرای های بینها و سازمانبنابراین ضرورت دارد که دولت .اندآنها بر وضعیت حقوق بشر اتخاذ ننموده 

بر حقوق بشر قواعد و مقررات موجود در در زمینه مقابله با تغییرات نامطلوب اقلیمی به کار برده و از آثار سوء این تغییرات 

باید به این نکته توجه داشت که پیشگیری از تغییرات نامطلوب اقلیمی و حمایت از حقوق بشر در این  .پیشگیری به عمل آورند

  .ها می باشدها و دولتچارچوب، در جهت منافع همه ملت

 

 اقلیم:-1

عـادل فارسـی آن آب و هوا می باشد به طور خالصه اقلیم واژه ای عربی است که از کلمه یونانی کلیما مشتق گرفته شده است. م

می توان اقلیم را متوسط وضیعت هوا در یک منطقـه دانسـت کـه فقـط بـا دو پارامتر دما و بارندگی سنجیده می 

شرایط جوی موقت و معینی که برای مدت کوتاهی در یک "گفته شده است که اقلیم3.تعاریف دیگری در (.31:12:,علیزاده)شود

مکان غالب می گردد به اختصـار هـوا یا وضیعت جوی می نامند. میانگین این وضیعت جوی در دراز مدت را اقلیم 

 (.:831:1,)فرجی"گویند

 3اخالق محیط زیست-2

در یک چشم انداز برای عدالت گسترده تر تعبیه شده وتالش برای ارتقاء عدالت اقتصادی وقدرت سیاسی به  1عدالت زیست محیطی

وآسیب پذیر تاکید دارد  ی به حاشیه کشیدن عدالت زیست محیطی نیست.عدالت زیست محیطی بر نیازهای مردم فقیرمعنا

وویژگی مهم آن تالش در جهت عدالت اجتماعی است.این جنبش همکاری موثر سازمان ها،مراکز علمی ودانشگاه ها ونظر محققان 

ت عمومی را از کلیدی ترین عوامل تحقق این مهم می پندارد واین مهم را در تحقق عدالت زیست محیطی موثر می داند وبهداش

تحقق نمی یابد مگر اینکه زمینه های اجتماعی مساعد باشد ونقش جنبش های مدنی،زیست محیطی وحقوق بشری پررنگ تر 

ن دارد.این جنبش مدعی جلوه کند که همه این ها برموضع اخالق تاکید داشته واذعان می دارد هرکسی حق بر هوا،آب،غذا ومسک

                                                           
کمیسیون متحد مسیحیت صورت پذیرفته واین اصطالح براي اولین بار در گزارش کلیساي  1311اولین گام به سوي عدالت زیست محیطی توسط مارتین لوترکینگ در سال  1 -

 .بکار رفته است
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است که حقوق برای همه هست وحفاظت از این حقوق الزم وضروری است آنچنانکه حق برحیات یک حق طبیعی والهی است که 

حفظ آن واجب است ودراه حفظ این حق بایستی حقوق دیگر انسانی حفظ شود تا انسان از هرگونه خطر مصون بماند واین محقق 

محیط زیست سالم،حق مدنی وشهروندی وکرامت وی حفظ گردد وبه آن احترام گذاشته شود.گروه های  نمی شود مگراینکه حق بر

عدالت محیط زیست راه حل بی عدالتی های زیست محیطی را در شکل دموکراتیک حکومت وافزایش مشارکت شهروندان در 

خالق وعدالت زیست محیطی عمیقا جنبش های ا دانسته اند.(Low&Gleeson.1999.16) تصمیم گیری های منابع زمین

معتقدند که انسان اشرف مخلوقات ومرکز ثقل موجودات است واین بدان معنی است که انسان ها نگران نزول اخالق ،رفاه انسانی 

وعدالت اجتماعی هستند.در این فرآیند توسعه پایدار راهکارعدالت زیست محیطی بوده وحرکت در جهت کاهش انتشار گازهای 

ای ومقابله با اختالالت آب وهوای جهانی بسیار ارزشمند است.بنابراین به نظر می رسد اخالق یک فرآیند سازنده برای  گلخانه

رسیدن به عدالت زیست محیطی وثبات محیط زیست متعارف است واین نشان دهنده این است که داشتن محیط زیست پاك یک 

افزایش مشارکت عمومی در تصمیم گیری های زیست محیطی نتایج مثبت حق انسانی وبشری است وبه طور قاطع می توان گفت 

زیستی در بر خواهد داشت.دراین راستا نیز حق بردسترسی به عدالت زیست محیطی یکی از ارکان حق برمحیط زیست  محیط

 ) 1:18،:1سالم است وتامین آن موجب بهبود استانداردهای حقوق بشری در جوامع می شود.)جم؛

 اصلی تغییرات اقلیمیدالیل -3

ای از شک مجموعهتغییرات اقلیمی یکی از مجموعه مباحث جدید است که در محافل مختلف علمی مورد بحث می باشد. بی 

توان این شوند. با یک دید کلی می عوامل مختلف به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث تغییراتی اساسی در روند طبیعی اقلیم می 

کنند. به نظر های زمانی و مکانی متفاوتی عمل می  مل طبیعی و انسانی تقسیم کرد که هر کدام از آنها در مقیاسعوامل را به عوا

توان تا حدود زیادی رسد که عوامل انسانی امروزه بیشتر مورد توجه باشند. اکثر دانشمندان علوم جوی معتقدند که چون نمی می 

رد، به ناچار باید با عوامل انسانی که باعث تغییر اقلیم و پیامدهای آن می شود تا حد امکان با عوامل طبیعی تغییر اقلیم مقابله ک

های پیشگیری و مقابله با آنها را دنبال مقابله کرد و در این راه به تقسیم بندی عوامل تغییر اقلیم پرداخته اند تا با آگاهی کامل راه

شـوند می توان در سـه دسته تقـسیم بندی کرد3 دسـتـه ه باعـث تغییر اقـلیم مـی کنند. بنابراین در یک جمع بندی عـواملی را ک

ها، تغییرات  هـای رخ دهنده در درون زمیـن یا سطح زمیـن، تغییرات مقدار نمک آب اقیانوساول عوامل زمینی )پدیده 

ذرات و غبارهای کیـهانی و سـرانجام تغییرات  تغییر مدار زمیـن، جذب انرژی به وسیلهاتـمسفری(، دستـه دوم عوامل کیهانی )

اند. تغییرات اقـلیمی تحت های انسانی نیز به عنوان عامل سوم این تغییرات شناخته شده ابتدایی انرژی تابشی خورشید( و فعالیت
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های  ی ناشی از فعالیتافـتد، در حالی که تغییرات اقـلیمهای زمانی بلند مدت اتفاق می  عوامل زمینی و کیـهانی در مـقیاس

تـوان به دهند. به طور کلی عامل اول و دوم را می های زمانی کوتاه مدتی رخ می  انسانی در مقایسه با دو عامل قبلی در مقیاس

ث تواند دخـالتی در آنها داشته باشد و امروزه هـنگامی که بحعـنوان عـوامـل طبیعی تغییر اقـلیم در نظر گرفت که انسان نمی 

باشد، بلکه نقش انسان و شـود، تغییر خود به خودی اقـلیم )تغییرات متاثر از عامل اول و دوم( مد نظر نمی تغییر اقـلیم مطرح می 

 باشد. شدت تغیـیـرات اقلیمی در چند سال اخیر به خاطر فعالیتهایی کـه موجب این تغییـرات می شود، مد نظر میانجام فعالیت

ده کـننـده انسانـی روند افزایشی بیشتری یافته، بـه طوری کـه میزان غلظت مواد سمی و دی اکسیدکربن در های صنعتی و آلو

ها ودریاها به های حرارتی، تغییرات زیـادی را در آلبدوی سـطوح مختلف و ترکیبات اقیانوسجو به حد بحرانی رسیده وآلودگی

سری مشـکـالت جدی برای انسان و محیـط زیست او و نیز ذخایر غذاییش به توانند یک وجود آورده است. چـنین مسائـلی می 

 وجود آورند

 حقوق انسان دربرخورداری ازمحیط زیست-4

 حق حیات:  -1-4

اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز به آن اشاره شده، هرکس حق زندگی آزاد و امن را دارد، همچنین  :بر اساس این حق که در ماده 

سیاسی، بشر حق ذاتی حیات دارد و هیچ کس را نمی توان خودسرانه از حیات  -میثاق بین المللی حقوق مدنی 6ماده 1طبق بند 

محروم کرد. فقط در محیط زیست سالم است که بشر می تواند از این حق حیاتی و ذاتی خود بهره مند شود. در حالیکه آثار 

استانداردهای زندگی، عدم دسترسی به آب و غذای سالم و قرارگرفتن در تخریبی تغییر اقلیم بر محیط زیست می تواند باعث افت 

معرض بیماری ها شود.از سویی حق محیط زیست و حق حیات چنان الزم و ملزوم یکدیگر هستند که نقض هریک فی نفسه بر 

 نقض حق بعدی تاثیر می گذارد.

 :توسعه حق -2-4 

یز رسمیت شناخته شده و در اصل سوم بیانیه محیط زیست و توسعه پایدار نبه  1816حق توسعه  121/41این حق در قطعنامه  

ند، به این حق اشاره شده است. اما این حق در کشورهای در حال توسعه که عمدتا از تکنولوژی های مدرن و پاك برخوردار نیست

وسعه و مواجه می کند. اینجاست که تباعث تخریب محیط زیست شده و دسترسی به امنیت آب، غذا، کشاورزی و غیره را با خطر 
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حیطی فرآیند محیط زیست در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند. کشورهای توسعه یافته که زمانی بدون توجه به مالحظات زیست م

   .توسعه خود را طی کرده اند، امروز باید به کمک کشورهای در حال توسعه آمده و آن ها را در فرآیند توسعه پاك همراهی کنند

 حق برخورداری از محیط زیست سالم: -3-4

مناسب برخوردار  و رضایتبخش زیستی محیط از دارند حق اقوام کلیه که است کرده تایید بشر حقوق آفریقایی منشور 24 ماده 

آمده است هر  "حق محیط زیست"پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر تحت عنوان  11باشند. همچنین در ماده 

فرد حق دارد در محیط زیست سالم زندگی کند و از خدمات عمومی اساسی بهره مند گردد. تغییر اقلیم با تاثیری که در محیط 

ث می شود که بشر از این حق اساسی خود محروم شود، هرچند که این محرومیت ممکن است توسط زیست ایجاد می کند، باع

خود او ایجاد شده باشد. الزم به ذکر است که بیشتر موارد، نقش مستقیم یا غیر مستقیم کشورهای توسعه یافته در نقض این حق 

 بسیار پر رنگ تر می باشد.

 حق مالکیت: -4-4

شده بشر، حق مالکیت بر اموال و دارایی های خود است. درحالیکه تغییرات آب وهوا ممکن است به فقدان یکی از حقوق شناخته 

دارایی ها، بدون جبران غرامت و خسارت منجر شود. به عنوان مثال در مناطق ساحلی، زیر آب رفتن زمین ها می تواند باعث صلب 

از طریق طغیان، سیل و خشکسالی نیز یکی دیگر از نمونه های آشکار  مالکیت مالکین زمین ها شود. همچنین افت کیفیت اراضی

 نقض این حق است.

 حق تعیین سرنوشت: -5-4

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق  1همه افراد بشر حق دارند که سرنوشت خود را تعیین کنند. این حق در ماده 

 دارای اقلیم تغییر اما  منشور سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته است. 55اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر و ماده  -اقتصادی

 درجه افزایش ای، جزیره و ساحلی های سرزمین رفتن آب زیر مثل عواملی. هاست دولت و افراد سرنوشت تعیین حق بر پیامدهایی

ارضی و فشار بر مرزهای جغرافیایی و سیاسی ا صدمه به تمامیت ی و کشور یک کامل نابودی باعث تواند می خشکسالی و حرارت

کشورها شود. انسان هایی که زیستگاه خود را از دست داده اند، مجبور به مهاجرت در داخل مرزها و گاهی خارج مرزهای کشور می 

طرف دیگر، بر شوند. این اتفاق خارج از کنترل، تهدید کننده حق تعیین سرنوشت افراد مهاجر و دولت های صدمه دیده شده و از 
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مناطق مهاجر پذیر تاثیر می گذارد. در این شرایط تضمین حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی مهاجرین و مهاجر 

پذیران با مشکل مواجه می شود. نکته حائز اهمیت در این است که عمدتا کشورهای جزیره ای کوچک که در انتشار گازهای 

 .سهم دارند، جزء آسیب پذیرترین کشورها هستند در صد 1گلخانه ای کمتر از 

 حق سالمت:  -6-4

حقوق کودك اشاره به این دارد که هر کودك می بایست از باالترین استاندارد دست یافتنی برای سالمت برخوردار  24در ماده 

خانواده اش به رسمیت اعالمیه جهانی حقوق بشر حق بر خورداری هرکس برای سالمت خود و  25باشند همچنین در ماده 

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این حق برای دولتهای عضو میثاق  11ماده  1شناخته شده است. عالوه بر این در بند 

به رسمیت شناخته شده است.این حق شامل مجموعه ای از پارامترهای الزم جهت داشتن زندگی سالم همچون غذا، دسترسی به 

محیط زیست سالم است. داشتن سالمت و بهداشت جسمی و روحی را هم می توان جزیی از حق حیات  مسکن و آب سالم و

دانست زیرا پیوستگی سالمتی با امکان تداوم یا سلب حیات انکار ناشدنی است چرا که یکی از ملزومات حق حیات ان است که با 

مردم توسط بیماریها جلوگیری شود. بدیهی است که فراهم ساختن شرایط بهداشتی و سالمتی توسط دولتها از سلب حیات 

بهداشت جسمی و روحی را نمی توان در محیط زیستی آلوده داشته باشیم. تغییرات آب و هوایی می تواند نرخ مرگ و میر ناشی از 

 سوء تغذیه فشارهای گرمایی و بیماریهای واگیردار را افزایش دهد و موجب نقض حق سالمت و حق حیات گردد.

 حق غذا:  -7-3

 1حق غذا در کنوانسیونهای متعدد حقوق بشری و بیانیه های مجامع بین المللی بسیار بدان اشاره گردیده است.از جمله در بند 

اعالمیه جهانی حقوق بشر این حق برای  25ماده  1اجتماعی و فرهنگی و نیز بند  -میثاق بین المللی حقوق اقتصادی 11ماده 

داردهای مناسب به رسمیت شناخته شده است. و در صورتی که محیط زیست دچار بحران آلودگی یا تخریب برخورداری از استان

شود، آینده تغذیه بشر در معرض خطر قرار می گیرد. از طرف دیگر تغذیه در محیطی آلوده، تخریب شده، ناسالم و غیر بهداشتی با 

د داشت.از این رو حق بر محیط زیست سالم، حق بر غذا را تضمین انچه در اسناد مذکور حقوق بشری مقرر شده مغایرت خواه

خواهد کرد و مقتضیات حق بر غذا نیز بعضا وجود محیط زیستی سالم را ضروری می سازد.تغییر اقلیم از طریق کاهش دسترسی به 

، تاثیر برروی الگوهای جوی  غذا، بیابان زایی و کاهش محصول و دام، از بین بردن زمینهای کشاورزی توسط حوادث غیر مترقبه
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موجب از بین رفتن ذخائر غذایی و کاربرد و استفاده غذا شده است به ویژه آنکه آسیب پذیری مردم و جوامع بومی ساکن در 

 .(15131:12,)حبیبیجزایرنسبت به گرسنگی و سوء تغذیه بیشتر از سایر مناطق می باشد

 حق آب:  -8-4

حقوق منع تبعیض علیه زنان بیان شده است و تصدیق شده است که آب حق مستقل  14ماده  حقوق کودك و نیز در 24در ماده 

است.حق بر آب اگرچه یک حق اساسی بشر است ولی در کنار مالزمه آن با حق حیات، حق بهداشت و حق غذا خود می تواند 

است که محیط زیست از سالمت و تعادل گویای حق بر محیط زیست سالم باشد.پس الزمه بهره مندی همگانی از حق بر آب آن 

زیست بومی برخوردار باشد و در واقع حق بر محیط زیست سالم مراعات گردد. تغییر اقلیم می تواند از طریق تاثیر بر روی چرخه 

دنبال  هیدرولوژیکی بر روی الگوهای بارش و کمیت و کیفیت آب اثر گذارد.اخیرا در گزارش کمیسیون شورای عالی حقوق بشر و به

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد محدوده و تعهداتی را برای کشورها در خصوص آب شرب سالم و  204/2تصمیم شماره 

اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر حق  -حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی 12بهداشتی مشخص ساخته است. بر اساس ماده 

دالت و بدون تبعیض به مقدار کافی از آب سالم برای خوردن و مصارف خانگی دسترسی بر اساس ع»آب را چنین بیان نموده است 

بر اساس تعهداتی که مشخص گردیده است. کشورهای عضو می بایست متعهد « برای هرشخص جهت نیل به زندگی پایدار و سالم

ی که به دالیل خارج از کنترل در گردند که تسهیالت الزم را جهت ارتقاء جهانی دسترسی به آب از طریق تولید آب برای افراد

 مضیقه و کمبود آب هستند را انجام دهند.

 حق مردم بومی: -9-4

 حق بومی مردم بشری، حقوق ابزارهای دیگر و بومی مردم حقوق خصوص در 2008 سال در متحد ملل سازمان بیانیه اساس بر 

رابطه ذاتی میان زمین و فرهنگ بومی وجود دارد. بر اساس  یک و دارند را نهادها و ها سنت فرهنگی، روشهای تقویت و بکارگیری

 به زندگیشان معاش امرار و کنند می زندگی سرزمینها حواشی در که  گزارش چهارم گروه بین الدول تغییر آب و هوا، جوامعی

تقیم اثر بر زندگی این مس بطور تواند می زیستی تنوع به خسارت. میگیرند قرار گروه این در بیشتر است وابسته طبیعی منابع

جوامع داشته باشد مانند محرومیت آنها از منابع غذایی و یا کاهش تواناییشان به پوشش و مقابله علیه بیماریها از طریق برنامه 

 دارویی. این جوامع اصوال محدود به برنامه های کاهش انتشار از طریق مبارزه با جنگل زدایی در کشورهای در حال توسعه هستند و

اصوال در تصمیمات جلسات اعضاء کنوانسیون تغییر اقلیم مشارکتی ندارند و اغلب اجرای سه مکانیسم انعطاف پذیر پیش بینی شده 
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در پروتکل کیوتو بدون اطالع و آگاهی آنهاست و یکی از موارد نقض حقوق بشر در خصوص این جوامع اجبار در جابجایی و نقل 

 مکان این افراد است.

 صلح: حق  -11-4

حق زیستن در صلح به عنوان حق بشری برخالف سایر حق ها موضوعی جدید است. در پیش طرح سومین میثاق بین المللی 

بر آن تاکید شده است که حق دستیابی به صلح حق هر انسانی است و این حق شامل حق بر  4و  :، 2حقوق همبستگی در مواد 

حقوقی در راه استمرار وضعیت های جنگی است. تغییر اقلیم از طریق تاثیراتی که  امنیت و حق بر آرامش است. حق بر صلح مانعی

بر روی منابع حیاتی جوامع می گذارد، موجبات نایابی و یا کمیابی آنها را فراهم می آورد، این تغییرات باعث می گردد جوامع بر 

ین تغییرات اقلیم از طریق تاثیر بر روی مهاجرت افراد سر دستیابی به این منابع محدود با یکدیگر به منازعه بپردازند. همچن

 (1031:11,)گودرزموجبات ناآرامی و اغتشاش را در یک منطقه موجب می گردد.

بر اساس اعالمیه جهانی حقوق بشر همه مردم حق برخورداری از یک سطح زندگی مناسب ، داشتن سالمت و رفاه برای خانواده 

موارد میتوان به تامین خوراك، پوشاك مسکن و مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی و برخورداری خود را دارند که از جمله این 

از حقوق الزم در زمان بیکاری، بیماری ، ناتوانی و حق آموزش اشاره کرد. بر طبق میثاق بین المللی حقوق بشر در زمینه بحث های 

ب زندگی و بهبود مستمر زندگی می باشد و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید بر حق استاندارد مناس

بشر در زمینه حقوق مدنی و سیاسی بر حق تعیین سرنوشت مردم بطور آزادانه در موقعیت های سیاسی خود و همچنین پیگیری 

شده است که توسعه ماهیتا  آزادانه در مورد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد همچنین بر اساس همین اعالمیه بیان

 (12531:10,)موسی زادهیک حق انسانی به حساب می آید و بخش جدایی ناپذیر از آزادی های اساسی بشر محسوب می شود

که سندی غیر الزام آور است در مورد چهار حق بحث می کند که  1812پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی 

پیش طرح سومین  15و  14عبارتند از3 حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست و حق بر میراث مشترك بشریت. مواد 

حیط زیست می گوید هر انسان و کلیه انسانها به صورت گروهی حق دارند از میثاق بین المللی حقوق همبستگی در بیان حق بر م

محیط سالم و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی حقوقی برخوردار گردند و دولتهای 

سالمت انسان و بهزیستی جمعی صدمه عضو متحد می گردند که شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات نامساعدی ننمایند که به 

وارد سازد، صدمه ای که برای توسعه جمع ضروری باشد و راهی برای اجتناب از آن وجود نداشته باشد قابل قبول محسوب می 
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تأکید کرده است که  :دارد که حق دستیابی به صلح، حق هر فرد انسانی است و در ماده این پیش طرح بیان می 2گردد. در ماده 

ر فرد انسانی حق دستیابی به صلح مدنی را دارد و این حق شامل حق بر امنیت و حق بر آرامش است. در ماده چهارم هم ه

گوید3 هر فرد و یا تمام افراد به صورت گروهی حق دارند علیه نقض منظم، یکپارچه و مشهود حقوق بشر که به صورت تهدید می

گیرد، مخالفت نمایند. البته حق بر صلح فقط مختص اشخاص نیست حد صورت میعلیه صلح به معنی مندرج در منشور ملل مت

 بلکه دولت ها نیز دارای حق بر صلح هستند.

ی داشتن محیطی سالم و از نظر زیست محیطی متعادل، مورد تجاوز برا او حق که فردی هر میدارد بیان طرح پیش این 11 ماده 

ین تجاوزی وجود داشته باشد، حق خواهد داشت به طور مؤثر به مرجع صالحه، شکایت قرار گیرد، یا تهدیدی واقعی مبنی بر چن

 نماید، حتی اگر عامل تجاوز یا تهدید به تجاوز، شخصی باشد که در حال انجام وظایف قانونی خود است.

 .خسارت داده شده استنیز، به کسی که به حق برخورداری او از محیط زیست تجاوز شده، حق درخواست جبران  18در ماده 

 نقش دولت ها وسازمان های بین المللی درپیشگیری ازتغییرات اقلیمی-5

های مربوط به حمایت از محیط زیست که قواعد عرفی و معیارهای ناظر برمسئولیت و غرامت ناشی از تخریب ها و بیانیهعهدنامه

ب محیط زیست تا حدی که بر حقوق بین الملل بشر نظیر حق عدم تخری کنند، بیان گر آنند که وظیفهمحیط زیست را تدوین می

این حقوق بین الملل فاقد ابزار کافی برای جبران گذارد، مورد پذیرش عامه واقع شده است. با وجودحیات، سالمت و امنیت تاثیر می

ها مستلزم اهیت جهانی آنباشد. زیرا نتیجه بخش بودن قواعد محیط زیست به لحاظ ماعمال زیان آور برای محیط زیست می

یا نهادهای هاهمکاری بین المللی است، در حالی که آلوده کنندگان و ناقضان محیط زیست به علت ناهماهنگی موجود بین دولت

 Michael)ها را برای اجرای قوانین محیط زیستی با مشکل مواجه سازندشوند، که تالش آنای اغلب موفق میمنطقه

R,1996:44). های چند جانبه که نهادهایی برای نظارت برتخلفات زیست محیطی تثنای تعداد انگشت شماری از عهد نامهبه اس

یا مجوز اجرای قواعد رو به تحول حقوق بین المللی محیط یا با حق نظارتاند، هیچ محکمه قضایی با صالحیت اجباریتعیین نموده

المللی دادگستری برای رسیدگی به اختالفات محیط زیستی صالحیت دارد،  زیست تشکیل نشده است. بنابراین، هرچند دیوان بین

این زمینه، مورد حکم قرار نداده است، عالوه بر این که صالحیت آن محدود به سال گذشته هیچ دعوایی را در 40اما درعمل ظرف 

د دیوان بین المللی دادگستری را ندارند. های دولتی و غیر دولتی اهلیت طرح دعوی نزها و سازمآنها است و افراد شرکتدولت

برای مثال در پرونده گابچیکو ناگیماروس بین مجارستان و اسلواکی راجع به خسارات زیست محیطی ناشی از انحراف رودخانه 
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 1888ی محیط زیستی قضیه نپردازد و قضیه را براساس نقض عهد نامه ترجیح داد به جنبهدانوب دیوان بین المللی دادگستری

ر بخش حقوق کیفری بین المللی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که د .(Murninghan,2007:21 ) بین دو کشور حل کند

صالحیت آن به جرائم مهم بین المللی محدود است، درباره رسیدگی به دعاوی محیط زیستی ساکت است. اعمال صالحیت بر 

 2.دیوان کیفری بین المللی استجرائم محیط زیستی مستلزم اصالح اساسنامه 

ها مورد بررسی یک جانبه کوتاه مدت دولتتواند از طریق اقداماتیک مشکل بلند مدت است، نمیاز آن جایی که تغییر آب و هوا

. ای و چه جهانیمنطقه چه جانبه، دو  ها است، چهقرار بگیرد. حل مشکل آب و هوا نیازمند همکاری بین المللی در همه زمینه

ایجاد آن و آثارش با بحث توسعه اقتصادی ارتباط نزدیک دارد. توسعه اقتصادی نیازمند رشد بحث تغییرات آب و هوایی و دالیل

در زمینه انرژی موجب تغییرات آب و هوایی  "باشد، اما همین رشد اقتصادی مخصوصااقتصادی و مقابله با فقر می

ات آینده در مورد تغییرات آب و هوایی در قالب کنوانسیون چارچوب سازمان ملل توافقات و مذاکر (1531:16,)عساکرهشود.می

ایی در اتمسفر داشته باشد تا بتواند از مداخالت خطرناك در سیستم آب و متحد باید هدفی بلند مدت در ثبات گازهای گل خانه

3 کاهش، تطابق، تکنولوژی و امور مالی. هر توافقی باید ها باید در چهار مورد توافق کننداین مورد دولتهوایی نیز خوداری کند. در

باشد. اندك میهزینه اقدام اکنون (hejny,2007:158)هابرخی بازنگریهمه جانبه بوده و شامل همه کشورها شود. مطابق با 

یک توافق جدید تنها البته انداختن آن بسیار است.یک درصد رشد تولید داخلی و منفعت اقدام در مقایسه با به تعویقتقریبا حدود

 .یا اکثریت کشورها پذیرفته و اجرا شوددر صورتی موفق خواهد بود که توسط تمام

 3بین المللی زیست محیطی برا ی مقابله باتغییرات اقلیمی شاملروند جهانی ایچادمعاهدات باتوجه به مطالب یادشده 

 (1882کنفرانس محیط زیست انسان)استکهلم-1

 (1882جع به محیط زیست وتوسعه)ریوکنفرانس را-2

 (1882کنوانسیون ساختاری ملل متحدراجع به تغییرات اقلیمی)-:

 (1888+3ارزیابی عملکرددولت هاواختالفات زیست محیطی)5نشست سران زمین -4

 (1888پروتکل کیوتو)-5

                                                           
2 - Kyoto Protocol to the United Nation Framework Convention on Climate Change, Dec.11, 1997. 
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 (2002کنفرانس ژوهانسبورگ راجع به توسعه پایدار)-6

 (2008اجالس کپنهاك)-8

 گیری:نتیجه 

 دست یافت3 نتایج ذیلازمجموعه مطالب یادشده دراین نوشتار میتوان به 

به طور کلی نشان دهنده تهدیدی برای جامعه ملل بوده اما کشورهای در حال توسعه مخالف قرارگرفتن بحث  اقلیمیتغییرات -1

تغییرات آب وهوائی در دستور کار شورای امنیت هستند چراکه شورای امنیت دارای عملکردی غیر دموکراتیک بوده وممکن است 

اند ونگرانی های بشردوستانه وزیست محیطی را نادیده بگیرند.در این راستا این مسئله را در الیه های پنهان وتو دائم به چالش بکش

تغییرات در چارچوب توسعه پایدار بهبود این دانند ومعتقدند  را یک مساله امنیتی نمیاقلیمی کشورهای در حال توسعه تغییرات 

مقررات وپروتکل های موجود شانه خالی کرده  می یابد.کشورهای در حال توسعه نیز مدعی اند که کشورهای توسعه یافته ازاجرای

 اند.

تهدیدی برای صلح وامنیت بین المللی است و سازوکارهای اجرائی موجود به نظر می رسدناکافی باشد وهمین  اقلیمیتغییرات  -2

مایت قوانین بین ناکا فی بودن، تخریب های زیست محیطی را را روز به روز افزایش می دهد.بنابراین بایستی این مسئله تحت ح

به عنوان یک تهدید به رسمیت شناخته شود ودر دستور کار  اقلیمیمنشور ملل متحد قرار گیرد وتغییرات  8:المللی از جمله ماده

شورای امنیت کماکان باقی بماند.هرچند دراین راستا نیز نبایستی از مسئله همکاری های بین المللی در جهت پیشگیری از جرائم 

زیست محیطی غفلت گزید آنچنانکه این همکاری ها بایستی میان دولت ها،سازمان های بین المللی دولتی وغیر  بین المللی

 .دولتی،نهادهای بین المللی از جمله پلیس بین الملل شکل واقعی به خود بگیرد

ای که حق بر محیط زیست گونهباشند به یکدیگر میحقوق شهروندان و حق بر محیط زیست سالم، دارای ارتباطی تنگاتنگ با -:

ی تالقی بین حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر دانست. هرچند اسناد بین المللی توان نقطهسالم را می

« حق بر محیط زیست سالم»ها را متعهد به شناسایی حقوق بشری اعم از عرفی و قراردادی، توانسته است تا حد زیادی دولت

یکی از موانع و مشکالت فرا روی این حق، کماکان به عنوانها در به رسمیت شناختن، ولی عدم مسئولیت پذیری دولتنماید

 .باشداین حق میاجرای
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توان آن را از مقوله ی حیاتی و مهم حقوق بین الملل است و نمیهایکی از شاخهامروزه حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان -4

ایجاد ارتباط بین دو حوزه امنیت و حفظ محیط زیست الزمه ثبات و صلح در جهان است.  این رو،از .لمللی جدا دانستامنیت بین ا

آورد. رژیم حقوقی زیست محیطی نه تنها به و فنی دشواری را به میان میحمایت از محیط زیست موضوعی است که مسایل علمی

ه بر اثر رقابت اقتصادی و اختالفات عقیدتی نیز با مانع و چالش روبرو است. کشورهای ، بلکهاعنوان مساله حاکمیت سرزمینی دولت

اند که بیشتر مشکالت زیست محیطی کره زمین از جمله موضوع تغییرات آب و هوایی از عملکرد این باور رسیدهدر حال توسعه به

مقررات زیست محیطی به کشورهای در حال توسعه به یافته صنعتی پدید آمده است و تحمیل ضوابط و نادرست کشورهای توسعه

 .یک نظام تشخیص خطاکار و جبران خسارت در آن بسیار دشوار استای طراحی شده که پیش بینیگونه

یاری رساند. تبدیل شدن مید است تالش مشترك کشورها بتواند به پیشبرد حقوق بین الملل محیط زیست ودرآخرباید گفت ا

 .هاستی انساناشتراك تالش همهان سبز نیازمند برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت وجهان معاصر به جه

 منابع:

 .(انتشارات دانشگاه زنجان، چاپ اول )زنجان3، تغییر اقلیم،(1:16)عساکره، حسین -

 چاپ سوم(.نشر میزان،  )تهران3المللی،های بین، سازمان(1:10)موسی زاده، رضا -

 چاپ سوم(انتشارات مدرسه،  )تهران3، فرهنگ اصطالحات جغرافیای طبیعی،(1:81سیاوش)، شایان -

 .)سماعیل فرجی، هوا و اقلیم شناسی، )تهران3 انتشارات کارنو، چاپ سوما-

 ).شارات دانشگاه فردوسی، چاپ پنجمهوا و اقلیم شناسی، )مشهد3 انت,(1:12امین )علیزاده ،  -

عدالت زیست محیطی3کاوشی در نظریه سمت وطرح دعاوی ومنفعت عمومی در ایاالت متحده  دسترسی به ,(1:18جم،فرهاد)-

 .8،فصلنامه حقوق اساسی،سال هفتم،شماره"آمریکا

 .50ی تحقیقات حقوقی، شمارهمجله ، حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار،(1:11)گودرز. افتخار جهرمی -

http://www.jolaw.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 125-111، ص   1931،  تیر  1، جلد 52، شماره حقوق و علوم قضایی 

ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir 

 

     

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                       پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir      پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

166 
 

1394-0037 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 
 
 

ز محیط زیست سالم به عنوان حق بشریت، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، حق برخورداری ا, (1:12)حبیبی، محمد حسن -
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