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 چکیده
های موفق شهری است. به ها و مکانگیری فضامؤلفه اصلی شکل 4ی توجه به اکوسیستم و محیط زیست پیرامون انسان، یکی از مؤلفه
شهری، که به اختصار حقوو   رسد حق برخورداری و دسترسی شهروندان از محیط زیست سالم، امن و شایسته در فضاهای عمومی نظر می

آورد. در واقو  در  های موفق شوهری را فوراهم موی   ها به مکانهایی باشد که زمینه تبدیل فضاشود، یکی از ویژگیمحیط زیست نامیده می
 نظر از متعادلو  سالم محیط از دارند حق گروهی، صورت به هاانسان کلیه و انسان شود که هرحقو  محیط زیست بر این نکته تاکید می

شوند. از اینرو در این مقالوه و بوا اسوتفاده از رو      برخوردار حقوقی و  فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، توسعه برای مساعد و محیطی زیست
  ای از حقوشناخت مفاهیم مرتبط با حق بر محیط زیست به عنوان گونهای، به بازتحقیق توصیفی تحلیلی در بستری از مطالعات کتابخانه

 شود.شهروندی پرداخته می

 

 حق بر محیط زیست، حقو  شهروندی، فضاهای عمومی شهری کلمات کلیدی:
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 . مقدمه1
های عمومی موضوع تولید، تقویت و توسعه فضای شهری مناسب، فعال، پویا و زنده و تبدیل فضاهای عمومی شهر به مکان

های مصنوع شهری، همواره در صدر کار برنامه ارتقای کیفیت محیط در محیطشهری موفق، به عنوان یکی از اهداف راهبردی 

است. اهمیت این موضوع اساساً به جهت نقش مؤثری است که این گونه فضاها در جامعه ریزان و طراحان شهری قرار داشته

، 1915اسی مانند )پاتریک گدس: دارند و این مهم بارها از سوی بسیاری از دست اندرکاران مسائل شهری، اجتماعی و روان شن

، اموس راپاپورت: 1973، ادموند بیکن: 1961جین جیکوب:  1961، لوئیس مامفورد: 1961، کوین لینچ: 1959گوردن کالن: 

، 1988، جان مونتگمری: 1991و  1981، دیوید هربرت: 19888، کارولین فرانسو از: 1985، ادوراد کروپات:  1978و  1977

 ( 42:  1381( مطرح شده است. )پارسی، 1999یان بنتلی: 

-کند، ویژگی، رویداد و اتفا  منحصر به فردی است که در آن اتفا  میاست آنچه یک فضا را به مکان تبدیل میگفته شده

 دهد. در واق  مکان آن بخش از فرم و منظر شهری است که انسان را به چالش، تعامل و تقابل باافتد و به آن بار ارزشی می

شود. یکی از خود بر می انگیزد و همین چالش اجتماعی است که موجب تفاوت یک فضای عمومی با یک مکان عمومی می

ها و فضاهای عمومی، رسیدن به نوعی مکان عمومی موفق است که  بتواند ترین دغدغه های طراحان امروز در خلق عرصهمهم

کفا ایجاد کند که توانایی تامین وجود آورد و منظری اجتماعی و خودتعادلی پایدار میان فضاهای شهری و بستر طبیعی به

های عمومی با میزان مقاومت عناصر هزینه های خود را داشته و در مسیر پایداری گام بردارد. در واق  پایداری و موفقیت مکان

زمان تعریف می شود. اگر یک فضای  سازنده آن در مقابل فرسودگی و حفظ کارایی اجتماعی، معنا و غنای فرهنگی آن در طول

ها، همچنان به عنوان فضایی زنده در شهر مطرح باشد و مردمان بارها به دیدار  بشتابند و از دیدار عمومی بعد از گذشت سال

-توان گفت که آن فضا به مکانی عمومی موفق تبدیل شدهای به یادماندنی و ویژه در ذهن ایشان شکل بگیرد، میآن خاطره

 ت. اس

ی عالیق و توانایی مردم در استفاده از یک مکان عمومی بسیار متفاوت است. گروهی از حضور در مبرهن است که دایره

شتابند و جم  بزرگ و پر نشاط شهری لذت می برند؛ برعکس عده ای کنج خلوتی را می جویند؛ زنان به سوی محیطی امن می

ها خواهان فضایی خلوت و خنک هستند. همچنین ترن ها دراز می کشند، مسندر حالی که جوانان به زیر آفتاب بر روی چم

تری نسبت به سایر مردم قرار می گیرد. به واق  در یک مکان عمومی پایدار و موفق، ی متفاوتهای معلولین در حوزهنیاز

مکان عمومی دلپذیر و دلخواه  پاسخی مناسب به تمامی نیاز های جسمی، اجتماعی و معنوی انسان داده می شود. بنابراین

گیرند، نه تنها شهری که با احترام به شاخصه های فرهنگی و هویت بومی در جهت خلق فضاهایی متنوع برای مردمان شکل می

ی حضور در این مکان ها در ذهن بازدیدکنندگان می گردند، بلکه به جلب مشارکت های مردمی در باعث تداعی و تکرار خاطره

ی اکوسیستم، که نمایانگر ضرورت است که مؤلفهها کمک می کنند. اما گفته شدهیی، بهداشت و ماندگاری این پهنهحفظ، زیبا

گیری مکان است. همچنین در ویژگی آسایش و مؤلفه اصلی شکل 4توجه به محیط زیست طبیعی پیرامون انسان است، یکی از 

-است، به لزوم توجه به مسائل اکولوژیکی تاکید شدهمکان شناخته شدهتصویر ذهنی، که به عنوان یکی از چهار ویژگی اصلی 

رسد حق برخورداری شهروندان از محیط زیست سالم، امن و شایسته در فضاهای عمومی شهری، که است. از اینرو به نظر می

های موفق شهری ا و مکانهگیری فضاهایی باشد که زمینه شکلشود، یکی از ویژگیبه اختصار حقو  محیط زیست نامیده می

-ای، به بازآورد. از اینرو در ادامه و با استفاده از رو  تحقیق توصیفی تحلیلی و در بستری از مطالعات کتابخانهرا فراهم می

 شود. ای از حقو  شهروندی پرداخته میشناخت مفاهیم مرتبط با حق بر محیط زیست به عنوان گونه

 چارچوب نظری موضوع پژوهش -2
 های مرتبط با حقوق محیط زیستواژه

 نماید، کمک موضوع آن از صحیح درك به تواند می موضوعی هر در مطرح های واژه از دقیق تعریف و از آنجا که شناخت

 است.  های مرتبط با حقو  محیط زیست پرداخته شدهشناخت واژهبه باز 1در ادامه و در قالب جدول شماره 
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 با استفاده از مناب  گوناگون نگارندگانهای مرتبط با حقو  محیط زیست. ماخذ: ت مفهوم واژهشناخ. باز1جدول شماره 

 های مرتبط با حقوق محیط زیستشناخت مفهوم واژهباز

 مفهوم واژه

 حق

 کنند می پیدا قدرت قانونی خاصی، گروه یا شخص آن حسب بر که اعتباری است امری حق،  -1

 ذی برای امتیاز آن، ی الزمه و دیگر انجام، یاشخصِ شیء در اعتباری یا خارجی تصرفِ نوعی که

  ( 1364 اسالمی، انتشارات باشد.)دفتر می دیگران بر حق

 برابر در را امتیازهایی کسی هر برای حقو  اجتماع، در نظم حفظ و مردم روابط تنظیم برای -2

 حق مثل می نامند، حق را توانایی امتیاز و این می بخشد، او به خاصی توان و شناسد می دیگران

 (1-2 : 1371 و... )کاتوزیان، شغل آزادی حق مالکیت، حق حیات،

 یزدی، شود. )مصباح می وض  دیگری )علیه(  بر و )له( کسی برای که اعتباری، است امری حق، -3

1377:26) 

 آن از عدالت،  اجرای مقام در کشور، هر حقو  که شخص به متعلق است نفعی و امتیاز حق، -4

دهد.  می را آن به از تجاوز دیگران من  و حق موضوعِ در تصرف توانِ او به و می کند حمایت

 (374 : 1377 )کاتوزیان،

 آن رعایت به مکلف دیگران و شده اعتبار شخصی برای که است امتیازی و سلطه اقتدار، حق، -5

 (25 :1374 هستند. )مدنی،

 دیگران و شده اعتبار شخصی برای که است امتیازی و سلطه نوشتار منظور از حق، اقتدار،در این 

 باشد.هستند، می آن رعایت به مکلف

 حقوق

( 16 : 1379 است )خسروشاهی، اجتماعی روابط بر حاکم مقررات ی مجموعه معنای به حقو  -1

این مورد به عنوان مثال می توان از دانسته می شود. در « قانون»مرادف  گاهی معنا این در حقو 

 و ...نام برد.« حقو  بین الملل»، «حقو  مدنی»، «حقو  ایران»

 برای حقو  دراجتماع، نظم حفظ و مردم روابط تنظیم است. برای حق جم  معنای به حقو   -2

 توانایی و امتیاز خاصی به او می بخشد، این توانِ و شناسد می دیگران برابر در را امتیازهایی کس هر

 حق و شغل آزادی حق مالکیت، حق حیات، مانند: حق  است؛ حقو  آن جم  که نامند را  حق می

 (2 :1371می گیرد. )کاتوزیان،  قرار حمایت مورد«  بشر حقو » عنوان  با که زوجیت

 می آن سیر تحول و حقوقی قواعد تحلیل به که دانشی حقو  یعنی علم معنای به حقو ، -3

 و«  کیفری حقو » ، «مدنی  حقو »مانند:  حقو  گوناگون های شعبه حقو  و ی پردازد؛ دانشکده

 (14 -15: 1362 باشد. )خلیلیان، می معنا همین استعمال موارد شای  ترین از ...

 است. حق در این نوشتار منظور از حقو ، جم 
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 مفهوم حق بر محیط زیست

 که کند می تقسیم دسته چهار به را بشر حقو  سوم نسل همبستگی، مقوالت حقو  المللی بین میثا  سومین طرح پیش

 محیط بر حق حاضر، حال در بشریت. مشترك میراث بر حق و زیست محیط بر حق توسعه، بر حق برصلح، حق : از عبارتند

 ارجمند، امیر ).است گرفته قرار تحلیل و بحث مورد همبستگی حقو  عنوان به که است موضوعی یافته ترین توسعه زیست

 سومین طرح پیش 15 و 14 مواد اما است، شده ارائه زیست محیط بر حق از تعریفی المللی بین اسناد و متون (  در349 :1374

 حق گروهی صورت به ها انسان کلیه و انسان هر» گوید:زیست می محیط بر حق بیان در همبستگی حقو  المللی بین میثا 

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

 انسان سالمت به که ننمایند نامساعدی  تغییرات دچار را حیات طبیعی شرایط که گردند می متعهد عضو های دولت«. »گردند

 نداشته وجود آن از اجتناب برای راهی و باشد ضروری جم  ی توسعه برای که ایصدمه کند، وارد صدمه جمعی بهزیستی و

 محیط زیست

 رودخانه، دریا، دریاچه، مرت ، بیشه، جنگل، گیاه، خاك، آب، هوا، از است عبارت زیست محیط» -1

 ساختمان، خیابان، کوچه، )شامل . ده یا و شهر کویر، جلگه، دشت، کوه، حیوانات، آبزیان، چشمه،

 (5 :1351)بنان،«. غیره و ( کارخانه و عادی و تاریخی از اعم

 نامیده زیست باشد، محیط مساعد زندگی نوعی برای حداقل که زمین ی پوسته یا جو از قسمتی -2

 شامل را لیتوسفر و )اتمسفر(، هیدروسفر  جو از کوچکی قسمت زیست، محیط بنابراین شود، می

 در را زندگی همه ی که است آب و زمین هوا، از نازکی قشر زیست محیط دیگر، عبارت به شود؛ می

 (143 :1352بردارد. )جنیدی،

 فضای به حتی و سیاره یک تمام یا ی محدود منطقه یک به توان می را زیست محیط اصطالح -3

  خصوصًا  یونسکو که حیاتی ی الیه یا بیوسفر اصطالح اطال  کرد. کرده، احاطه را آن که خارجی

 محیط زندگی از، است رت عبا که دارد مطابقت ها تعریف ترین وسی  از یکی با برد، کار می به را آن

 )کیس،  .دارد آن جریان در حیات ی همه بشر، کنونی دانش به بنا که جهان از بخش آن یا بشر

1379: 5) 

 غیر و مستقیم طور به انسان که است اطال  محیطی تمام زیست در این نوشتار، منظور از محیط

 باشد.دارد، می قرار آن با ارتباط در او های فعالیت زندگی و است وابسته آن به  مستقیم

زیست محیط 

 طبیعی

 نقشی آن بشر تشکیل در که گردد می اطال  زیست محیط از بخش آن به طبیعی زیست محیط

 ها، رودخانه ها، ها، دشت کوه مرات ، ها، جنگل شامل و است خدادادی های موهبت از بلکه نداشته،

 شامل طبیعی، زیست ی محیط دهنده تشکیل عوامل .گردد می ... و اندازها چشم ها، باتال  دریاها،

 (5 :1375 باشد. )قوام، می هوا( و )خاك،آب جان بی عوامل و جانوران( و )گیاهان جاندار عوامل

محیط زیست 

 ساختانسان

 زیست محیط از بخش آن به ساخت، انسان زیستِ محیط دیگر، عبارت به یا انسانی زیست محیط

 (5 :1375 باشد. )قوام، می تفکر او ی زاییده و شده ساخته بشر دست به که گردد می اطال 

آلودگی محیط 

 زیستی

 زیست از آلودگی را ذیل تعریف ،1353 مصوب زیست محیط بهسازی و حفاظت قانون 9 یماده

مواد  آمیختن یا پخش از است عبارت زیست محیط ساختن آلوده از دهد: منظور می ارائه  محیطی

 به را بیولوژیک آن یا شیمیایی فیزیکی، کیفیت که میزانی به زمین، یا خاك هوا، آب، به خارجی

دهد.  تغییر باشد، ابنیه آثار و یا و گیاهان یا زنده موجودات سایر یا انسان حال به آور زیان که طوری

 (6 :1375 )قوام،
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 برای بنیادین حقوقی از انسان» گوید: می استکهلم ی اعالمیه اول اصل دیگر سوی از «گردد می محسوب قبول باشد، قابل

 بدهد، را سعادتمندانه و حیثیت با زندگی اجازه ی او به که زیستی محیط در زندگی مناسب شرایط و برابری آزادی، داشتن

  «دارد عهده بر را  آینده و حاضر نسل های برای زیست محیط بهبود و حفاظت مسئولیت رسمًا او است. برخوردار

 است )پارسا،« امن و سالم شایسته، زیست محیط از برخورداری حق»جدید،  حقو  بشر نوع این از منظور رسدبه نظر می

 Lyuba) .کرد اشاره سالمتی استاندارد حداقلی از و پاکیزه هوای و آب همچون مواردی به توان( که در زمینه آن می13 :1377

Zarsky, 2002 p.10 )محیط که دارند حق ها انسان که است این است، آن پی در زیست محیط بر حق آنچه دیگر، عبارت به 

 که جا آن از گفت، بتوان شاید .باشد برخوردار سالمت و امنیت با توأم سعادتمندانه زندگی برای مناسب شرایط از آنها زیست

 که دیگری رویکرد است، پاکیزه و تمیز کامال زیست محیط یک از کمتر بینانه، واق  نگرشی با شایسته، و سالم زیست محیط یک

 (1 :1377 )پارسا، باشد. سالم زندگی برای الزم حداقل یک نمایانگر که شود اتخاذ معیاری که است این کرد اتخاذ توان می

 جایگاه حقوق محیط زیست در دین مبین اسالم

لزوم پاسداشت محیط زیست در دین مبین اسالم جایگاهی بس رفی  دارد. در ادامه به موارد چندی که موکد لزوم رعایت 

 حقو  محیط زیست در دین مبین اسالم هستند به اختصار اشاره شده است. 

و شناخت طبیعت: در آیات الهی، تاکیدات فراوانی در شناخت پدیده های طبیعی به چشم تاکید قرآن کریم بر مطالعه  -1

( و قرآن دعوت به سیر 1)تین، « والتین و الزیتون»می خورد. مثالً خداوند به بعضی مظاهر طبیعی سوگند خورده است مثل: 

 (20در زمین و پند گیری از آفرینش نموده است. )عنکبوت، 

آیه در مورد خداشناسی از طریق  750یعت را از آیه های الهی برشمرده است: در این کتاب عظیم قرآن کریم طب  -2

)یونس، «. درخلقت شب وروز نشانه هایی است برای کسانی که می شنودند»طبیعت، ذکر شده است. به طور مثال می فرماید: 

خداوند در هر برگی رشته هایی مانند رگ های بدن از هر فکر کن که »( امام صاد  )علیه السالم( در این باره می فرمایند: 67

طرف کشیده و فواید و مصالحی در آنها قرار داده است، اگر انسان بخواهد یکی از برگ ها را بسازد در صورتی که وسایل و 

: 1379بن عمر، )مفضل «. اسباب کار هم فراهم باشد با اعمال زحمت ها و صرف وقت زیاد از عهده ساختن یک برگ برنمی آید

144) 

به هم پیوستگی و هماهنگی نظام طبیعت: دنیای مخلو ، دنیای پیوستگی و هماهنگی است. به طور مثال قرآن کریم  -3

ما هر چیزی را »( یا در جای دیگر می فرماید: 3)طال ، «. خداوند برای هر چیز مقدار و اندازه هایی قرار داده است»می فرماید: 

 (49)قمر، «. مبه اندازه آفریدی

تاثیرپذیری انسان از مظاهر طبیعی: طبیعت، آثار گوناگونی بر وضعیت جسمی، اخال  و منش افراد دارد، البته نوع تاثیر   -4

در حدی نیست که از انسان سلب اختیار نماید. به طور مثال: قرآن کریم گیاهان را شادی آفرین و آنها را مایه سرور انسان ها 

نگاه به گیاهان خرم و سرسبز چشم را جال می دهد و بر »( امام کاظم )علیه السالم( در این باره می فرمایند: 60 می داند. )نمل،

بوی خو ، عسل، سوارکاری و نگاه »( امام رضا )علیه السالم( فرموده اند که: 75، ج1403)مجلسی، «. روشنایی آن می افزاید

( امام صاد  )علیه 76، ج 1403)مجلسی، «. یماریهای روانی و روحی می گرددبه مناظر سرسبز باعث از بین بردن برخی از ب

نگاه به گل های رنگارنگ، شکوفه های زیبا و درختان سرسبز و خرم چنان لذتی به آدمی می بخشد که »السالم( می فرماید: 

 (3، ج 1403هیچ لذتی را با آن برابر نمی توان کرد. )مجلسی، 

ن: خداوند همه چیز را در طبیعت برای انسان خلق کرده است و چنین اراده نمود که مواهب طبیعت در تسخیر انسا -5

( و در جای 33طبیعی در اختیار انسان باشد. قرآن کریم در جایی می فرماید: خداوند خورشید و ماه را مسخر ساخت )ابراهیم، 

ت مسخر شما کرد که در مسیر مناف  و سود شما حرکت آیا ندیدید خداوند آنچه را در آسمان ها و زمین اس»دیگر می گوید: 

( قرآن کریم انسان را خلیفه و جانشین الهی معرفی می نماید، چرا که مالک روز جزا را، خداوند می داند. 2)لقمان، «. کنند

صی در زمین شما تا روزگار مشخ»( ولی سکونت انسان در زمین، موقت این و در این باره قرآن کریم می گوید: 16)مومن، 
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( بر این اساس انسان مومن در استفاده از طبیعت باید سه برنامه مشخص را 36)بقره، «. هستید و حق بهره برداری دارید

 پیشینه خودسازد که عبارتند از: ورع به دست آوردن، ادب به کار بردن، هدف در مصرف نمودن.

 بعد فردی و جمعی حق بر محیط زیست

 . است دو بعدی ماهیتی دارای زیست، محیط بر حق خاص طور به و بشر حقو  سوم نسل دوم، اول و های نسل خالف بر

 قربانی هر حق زیست، محیط بر حق فردی بعد. جمعی بعد هم و دارد فردی هم بعد ، زیست محیط بر حق که ترتیب بدین

حق  . کند خودداری آن از نیز خود کرده، جلوگیری زیست محیط مخرب های تمامی فعالیت از که است زیست محیط تخریب

 مسائل حل برای ها همکاری این کمک به یا و المللی بین های همکاری در مشارکت  در ها دولت ی وظیفه نشانگر نیز، جمعی

 دیگر و ها دولت تمام که است مهم واقعیت این بیانگر زیست، محیط حق بر جمعی است. بعد جهان سطح در محیطی زیست

 (173 : 1371 دارند. )مسائلی، مقدم فردی مناف  به بر را بشر نوع مناف  باید ، المللی بین ی در عرصه بازیگران

 آن  زیست محیط بر حق جمله از  حقو  همبستگی خصوصیت بشر، حقو  قبلی نسل دو با مقایسه در دیگر، عبارت به

 از که فردی یعنی (346 :1374 ارجمند، هستند،)امیر دولت از مطالبه قابل هم و اقامه هم قابل حال عین در حقو  این که است

 قربانی جبران خسارت به مستقیمًا یا باید دولت و کند خسارت ادعای بتواند باشد، دیده آسیب زیست محیطی مشکل یک

 دولت حال، عین در . کند وصول خصوصی بخش از را بتواند خسارت آنها طریق از قربانی که دهد ارایه راهکارهایی یا و بپردازد

 و ثروت به ی دولت ه عال  بر را آزادی و شرف با آمیخته زندگی به فرد ی عالقه و بکوشد محیطی مشکالت زیست حل در باید

محیط  از حفاظت بر حق باید را آن واق  در که  زیست محیط بر حق که، این نهایتًا (7 :1380 دارد. )توحیدی، مقدم قدرت

 تکلیف ایجاد و حق اعطای عین در نمود  تعبیر بهبود و تخریب مقابل در حمایت معنای به حفاظت موارد برخی در و زیست

 اتفا  و الحا  بدون یعنی (351 :1374 ارجمند، امیر دهد ) می گستر  را نیز عمومی مؤسسات و ها دولت وظایف فرد، برای

 باشد. نمی پذیر ن امکا حقو  این تحقق ، حقوقی اشخاص و افرادها،  دولت همه های کوشش و ها توانایی

 ای موکد حق بر محیط زیستاسناد جهانی و منطقه

ای بسیاری اشاره کرد. در جدول شماره توان به اسناد جهانی و منطقهدر زمینه مناب  تایید کننده حق بر محیط زیست می

 اند.خوانی شدهای بازاین اسناد جهانی و منطقه 2

 با استفاده از مناب  مختلف نگارندگانای تاییدکننده حق بر محیط زیست. ماخذ: . اسناد جهانی و منطقه2جدول شماره 

 ای تایید کننده حق بر محیط زیستاسناد جهانی و منطقه

 هادیگر سند ایاسناد منطقه اسناد جهانی

 نام سند
موارد تایید کننده حق بر 

 محیط زیست
 نام سند

موارد تایید 

کننده حق بر 

 محیط زیست

 نام سند
موارد تایید کننده 

 حق بر محیط زیست
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 یاعالمیه

 استکهلم

 بحث رسمًا اعالمیه، این

 محیط ی ه رابط ی درباره

 آغاز را بشر حقو  و زیست

 تواند می اصل این کرد

 فر حقو  بر که را تفسیری

 تحکیم دارد، تأکید دی

 داشت توجه باید اما ; بخشد

 بین ی معاهده هیچ که

 حق به صریحًا المللی

 زیست محیط یک داشتن

 اشاره شکل، این به شایسته

 است نکرده

 منشور

 آفریقایی

 بشر حقوق

 

 که منشور این

 1981 مصوب

 ی ماده در است،

دارد:  می اعالم 24

 اقوام حق ی کلیه»

 محیط از دارند

 رضایت زیستی

 جام ، و بخش

 برای مناسب

خود،  ی توسعه

 «باشند برخوردار

 دو از سند این

 اهمیت جهت،

 اوالً، :دارد خاص

 اولین سند، این

الزام  حقوقی سندِ

 خصوص در آور

 محیط بر حق

 ثانیًا، است، زیست

 وسیله به سند، این

های  دولت ی

 در که سوم جهان

 مایل چندان ابتدا

 در مقررات وض  به

 حفاظت زمینه ی

 محیط  زیست از

 و تدوین نبودند،

 گشت. تصویب

ی قطعنامه

94/45 

مجمع 

عمومی 

 سازمان ملل

 مصوب قطعنامه این

 1990 دسامبر 14

 که است عمومی مجم 

 ضرورت »عنوان  تحت

 زیست محیط تضمین

 بهزیستی برای سالم

 شده تصویب« فرد هر

 است.

 ی اعالمیه

 الهه 19٨9

 عنوان به اعالمیه، این

 از قبل مهم سند یک

 جهت در ریو، کنفرانس

 بر محیط حق بیان

 مسأله عنوان به زیست

 گام بشری حقو  ای

 این است. برداشته

 کند بیان می اعالمیه

 زیست صدمات که

 لطمه واق  در محیطی

 با زندگی حق به

محیط  در کرامت

 است جهانی

 طرح پیش

 سومین

 بین میثاق

 المللی

 حقوق

همبستگی 

(19٨2) 

 میثا  این مقدمه ی در

 های طرف»:است آمده

 این به توجه با حاضر، میثا 

 محیط توسعه، صلح، که

 مشترك  میراث و زیست

 ارز  بعد به این از بشریت،

 که هستند جهانی های

 هی کلی شناسایی مورد

 ها مّلت و اقوام ها، انسان

 که این و اند گرفته قرار

 مربوط حقو  است، شایسته

 بشر، حقو  عنوان به آنها به

 تحقق و حمایت شناسایی،

 طرح پیش 14 ی ماده.یابد

 المللی بین میثا  سومین

 بیان در همبستگی، حقو 

 بیان زیست بر محیط حق

 کلیه و انسان هر»:می دارد

 نویس پیش

 مربوط اصول

 حقوق به

 محیط و بشر

 دارای افراد ی همه»

 و امنیت حق

 محیط از برخورداری

 بی و سالم زیستی
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 صورت به ها انسان ی

 محیط از دارند حق گروهی

 از متعادل سالم و زیستی

 و محیطی زیست نظر

 ی توسعه برای مساعد

 اجتماعی، اقتصادی،

 برخوردار حقوقی فرهنگی و

 این ی ماده در «گردند

 :است آمده نیز طرح پیش

 می متعهد عضو های دولت»

 طبیعی شرایط که گردند

 تغییرات دچار را حیات

 به که نکنند نامساعدی

 بهزیستی و انسان سالمت

 «کند. وارد صدمه جمعی

 خطراکولوژیکی 1994زیست 

 «هستند

 منشور

 جهانی

 طبیعت

 طبیعت، جهانی منشور

 عمومی مجم  مصوب

 قطعنامه متحد ملل سازمان

 مصوب  7/37 ی شماره

 24 تا 14 اصول ، 1982

 کار به ی نحوه به را خود

 مربوط اصول اجرای و بستن

 و زیست محیط بر حق به

 اختصاص آن از حفاظت

 از این فصل در .است داده

 طبیعت، جهانی منشور

 و ها دولت تکالیف و وظایف

 همچنین و دولتی نهادهای

 انسانی ههای گرو افراد

 .است گردیده تعیین

 پروتکل

 به الحاقی

 کنوانسیون

 آمریکایی

 بشر حقوق

 در که پروتکل این

 حقو  هی زمین

 اقتصادی،

 و اجتماعی

 در است، فرهنگی

 در 1988سال 

 به سالوادور سان

 در .رسید تصویب

 این 11 ی ماده

 تحت پروتکل،

 بر حق»عنوان 

 زیست محیط

 است: آمده« سالم

 دارد حق فرد هر»

 زیست محیط در

 و کند زندگی سالم

 عمومی خدمات از

 اساسی برخوردار

 عضو دول .گردد

 شوند می متعهد

 حراست، که

- - 

 ریو اعالمیه

 خود 10 تا 1 اصول در

 مشابه منشور قواعدی حاوی

 .است طبیعت جهانی

 اعالمیه این اول اصل در

 موضوع ها انسان :است آمده

 های مشغولی دل اصلی
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 گیریبندی و نتیجهجمع -3
 محیط بر دهنده حقتوان اجزای تشکلیلبندی مطالب موجود در مناب  مختلف، میبا توجه به آنچه گفته شد و با جم 

آموز   بر حق محیطی، زیست تصمیمات اتخاذ در مشارکت حق محیطی، اطالعات زیست به دسترسی زیست را شامل حق

محیطی دانست  زیست خسارات جبران مجازات و جمله از قضایی و اداری مراج  به دسترسی حق و محیطی زیست مسائل

 است.در ادامه به توضیح هر کدام از این اجزا پرداخته شده (132 :1377 پارسا، )  (3-1 :1382 گودرز، جهرمی، )افتخار

 محیطی زیست اطالعات به دسترسی حق -1

 به دسترسی آزاد مردم و شهروندان جهت عضو هایدولت برای زیست حاوی الزاماتی محیط المللی بین هاینامه موافقت

محیطی  زیست اطالعات به دسترسی ها و موارد موکد بر حقنامهاین موافقت 3در جدول شماره  .است محیط زیستی اطالعات

 است.تدقیق شدهها در آن

با استفاده از مناب   نگارندگانمحیطی. ماخذ:  زیست اطالعات به دسترسی های موکد حقنامه. موافقت3جدول شماره 

 گوناگون

 محیطی زیست اطالعات به دسترسی های موکد حقنامهموافقت

 محیطی زیست اطالعات به دسترسی موارد موکد بر حق نامهموافقت

 در عمومی مقامات که اطالعاتی به کامالٌ باید فرد هر که کند تأکید می ریو ی اعالمیه 10 ی ماده ریو ی اعالمیه

 در خطرناك های فعالیت و مواد به مربوط اطالعات جمله از دارند، دراختیار زیست محیط مورد

 باشد. داشته منطقه، دسترسی

 مورد نکته این های عمده، سازمان و ها گروه نقش تقویت خصوص در 21 کار دستور 23 فصل در 21 کار دستور

 و زیست محیط به مربوط به اطالعات باید ها سازمان و گروهها افراد، که است گرفته قرار توجه

 هایی فعالیت و ها فرآورده مورد در اطالعاتی شامل شده و مقرر ملی مقامات ی وسیله به که توسعه

 به مربوط اطالعات به نیز و باشد داشته زیست محیط بر تأثیری عمده می رود احتمال که است

 باشند داشته زیست، دسترسی محیط حفاظت

 اصول راهبردی

 مصوب صوفیا

1995 

 : کرد تقسیم بخش دو به توان می را اطالعات محیط زیستی به دسترسی خصوص در صوفیا اصول

 اطالع در مورد صوفیا راهبردی اصول ترین مهم . ابتکاری رسانی اطالع .2  واکنشی رسانی اطالع .1

 : نمود ارائه زیر ترتیب به توان می را واکنشی رسانی

 دریافت که تقاضای این مگر است، زیست محیط به مربوط اطالعات به عموم دسترسی بر اصل،

 . باشد قانون توسط شده استثنا موارد به بوط مر اطالعات

 اطالعات و کند می موظف محلی و استانی مّلی، سطوح در را دولتی مقامات صوفیا، راهبردی اصول

 هی زمین در عمومی که مسئولیت نهادهایی همچنین و مردم عموم اختیار در را محیطی زیست

 .دهند قرار دارند، زیست محیط

 پایدار ی توسعه به مربوط

 از دارند حق آنها . باشند می

 با هماهنگ و سالم زندگی

 باشند. برخوردار طبیعت

 بهبود و حفاظت

 را زیست محیط

 کنند ترویج
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 ناشی عمومی موظفند نف  دولتی مقامات گردد، می اطالعات ی ارائه درخواست که موردی هر در

 کم بسیار ی هزینه با یا رایگان صورت به باید اطالعات به دستیابی.بگیرند نظر در را انتشار عدم از

 .باشد

 موظف دولتی مقامات یا شنیداری، مکتوب صورت به مثالً دارد، وجود مختلف اشکال در اطالعات اگر

 نمایند ارائه شده است، تقاضا آنان از که شکلی در را اطالعات هستند،

 تصریح 11 ی ماده. است یافته اختصاص ابتکاری یا فعال رسانی اطالع به سند این 12 تا 10 مواد

 ها برنامه راهبردها، مانند  محیط زیست به مربوط المللی بین و مّلی اسناد باید ها دولت که کند می

 . برسانند همگان اطالع به را  آنها اجرای ی به نحوه مربوط گزارشات همچنین و ها عمل یبرنامه و

 ; نمود اشاره ، است المللی بین های فعالیت و اسناد به مربوط اصولی که به است مناسب جا، این در

 زبان به را المللی بین های کنفرانس های توصیه و ها نامه قط  المللی، اسناد بین باید ها دولت

 است هایی مکانیزم ی کننده ایجاد اسناد این که هنگامی ویژه، به نمایند، شهروندان منتشر مادری

 زیست محیطی امور در را آنها مشارکت یا محیطی زیست اطالعات خصوص در را حق متقاضیان که

 گزار  یا شکایت امکان ارسال از مورد حسب را افراد موظفند ها دولت همچنین ;نماید می تضمین

 زیست تعهدات انجام عدم مورد در دریافت گزار  صالحیت که المللی بین نهادهای و مقامات برای

 نمایند مطل  دارند، را محیطی

 بین کنوانسیون

 مورد در المللی

  اطالعات بر حق

 مشارکت و

 در عمومی

 محیط یزمینه

 مصوب زیست

 دانمارك 19٨٨

 به دسترسی عمومی خصوص در المللی بین قلمرو در االجرا الزم سند اولین کنوانسیون، این

 تعهدات ی در زمینه باارزشی ی سابقه همچنین کنوانسیون این .است محیطی زیست اطالعات

 مبنا پایه دو بر کنوانسیون کلی است؛این صورت به اطالعات، به مردم دسترسی خصوص در دولتها

در  عمومی مشارکت امکان :دوم محیطی زیست اطالعات به عموم دسترسی :اول:است شده گذاری

 به آنها نمایندگان و مردم برای حقو  این تضمین برای کنوانسیون. محیطی زیست تصمیمات اتخاذ

 .است کرده بینی پیش را ضروری اداری و قضایی های آیین دولتی غیر های ویژه سازمان

 محل یا و شهروندی، تابعیت رابطه ی گرفتن نظر در بدون حقو  این که کند، می تأکید کنوانسیون

 عضو که کشورهایی برای امضای کنوانسیون این عالوه به .می گردد تضمین همه برای اقامت،

 کنوانسیون، این 3 ی ماده است. نیستند، باز اروپا برای متحد ملل سازمان اقتصادی کمیسیون

 درخواست بنابر اطالعات ی ارائه در ی دولت وظیفه بر عالوه که کند می بیان را کلی اصول مجموع

 جست و دسترسی ی نحوه از را اشخاص مقدماتی، به صورت باید دولتی های دستگاه ؛ افراد ی کلیه

 ارائه به موظف دولتی های دستگاه عالوه به .کنند کمک امر این در را آنها مطل  و اطالعات جوی و

 به رجوع امکان کنوانسیون، 9 ی ماده .اند گردیده اینترنت طریق از ویژه به ی اطالعات گسترده ی

 اطالعات ارسال از استنکاف صورت در قانون، شده توسط مشخص مستقلِ اداری و قضایی مراج 

 زیست اطالعات از وسیعی بسیار تعریف ،2 ی ماده .است پیش بینی نموده را محیطی زیست

 خاك، آب، مثل مواردی شامل محیطی زیست اطالعات ماده، این به موجب .نماید می ارائه محیطی

غیره  و زندگی شرایط خاك، از بهره برداری برای برنامه ریزی انسانی، سالمت مواد شیمیایی، هوا،

 که تلّقی گردیده زیست محیط از جزئی انسان سالمت بار، اولین برای کنوانسیون این در .گردد می

 شکل در باید اطالعات کنوانسیون، این 4 ی ماده موجب به .است بوده مواجه نیز انتقاداتی با البته

 قبالً یا باشد تر مناسب دیگر صورت به آن هی ارائ که آن مگر گردد، او ارائه به متقاضی موردنظر

 .باشد شده ارائه دیگر به طریق اطالعات
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 کنوانسیون

 حقوق اروپایی

 بشر

 به آزادی دسترسی»شده اند که  موظف اروپایی های دولت کنوانسیون، این 10 ی ماده موجب به  

 کننده تضمین کنوانسیون را اطالعات

کنوانسیون 

 و آب تغییرات

  هوایی

 در اقتضا صورت در و مّلی سطح در کنوانسیون، این عضو های دولت»:است این آمده 6 ی ماده در

 مربوطه،ظرفیتهای  چارچوب در و مّلی مقررات و قوانین با ای، مطابق ناحیه یا ای منطقه  سطح

 کرد تسهیل خواهند و داده ارتقا را مردم عموم شرکت و اطالعات به عموم دسترسی

 

 محیطی زیست های تصمیم گیری فرایند در مشارکت حق -2

 محیطی زیست تصمیمات اتخاذ بتوانند در باید کردند، پیدا دسترسی محیطی زیست اطالعات به مردم که آن از پس

 در نظر اظهار با توانند می که است کسانی حق محیطی زیست اتخاذ تصمیمات در عمومی مشارکت .باشند داشته مشارکت

 کشور شهروندان و بیگانه حال اتباع شامل تواند می حق شوند. این واق  مؤثر خود زیست محیط آینده ی تعیین موقعیت مورد

 اند. تدقیق شده 4ترین آنها در جدول شماره مهمکرده اند که  اشاره حق این به فراوانی هاینامهموافقت.گردد 

با  نگارندگانمحیطی. ماخذ:  زیست های تصمیم گیری فرایند در مشارکت های موکد حقنامه. موافقت4جدول شماره 

 استفاده از مناب  گوناگون

 محیطی زیست های تصمیم گیری فرایند در مشارکت های موکد حقنامهموافقت

 محیطی زیست های تصمیم گیری فرایند در مشارکت حقد موکد بر موار نامهموافقت

 می تأکید زیست محیطی تصمیمات اتخاذ در عمومی مشارکت ضرورت بر ریو ی اعالمیه 10 اصل ریو ی اعالمیه

 ترکیبی مختلف اجزای مشارکت بر  اعالمیه، این طور شناسد. همین می رسمیت به را آن و کند

آنها  تشکیالت و بومی مردم ( ، 21 جوانان )اصل 20( زنان )اصل نظیر: ورز؛  می تأکید جمعیت

 مشارکتی عنوان به زیست محیط المللی بین مذاکرات بودن فرآیند ساالر مردم لذا (22 )اصل

 است.  منعکس شده اعالمیه در اساسی

 به سند این سراسر در .دهد می تأکید قرار مورد را عمومی مشارکت اهمیت قویًا نیز، 21 کار دستور 21 کار دستور

 فرایند در را ها گروه نقش ،3 بند در 23 مقدمه ی فصل در که طوری به شده، توجه مهم این

 خواهان بخش، این مقررات .داند می پایدار ی های توسعه شرط پیش از یکی تصمیم گیری

 باشد.  می تصمیمات در مشارکت و محیطی زیست آثار فرآیند ارزیابی در عمومی مشارکت

 اصول راهبردی

 مصوب صوفیا

1995 

 تصمیمات فرایند اتخاذِ در عمومی مشارکت به مربوط اصل سند، این ینه چهارگا اصول از یکی

 زیست های گیری تصمیم شهروندان در مشارکت به موظف را دولت ها که است، محیطی زیست

 است کرده محیطی

 جهانی منشور

 طبیعت

 

 قانو به توجه با افراد ی همه» دارد:  می مقرر باره این در صراحت با طبیعت، جهانی منشور 23 اصل

 که تصمیماتی تنظیم در را همراه دیگران یا انفرادی طور به مشارکت فرصت خود، داخلی نمندی

 و ببیند زیان آنها زیست محیط که زمانی همچنین داشت و خواهند است، زیست محیط با مرتبط

 معلوم شد، گفته چه آن از«. داشت خواهند دسترسی غرامت وسایل جبران به گردد، خسارت دچار

 آگاهی حق است: ترکیبی جزء دو محیطی دارای زیست تصمیمات در مشارکت حق می شود،

 تصمیمات بر اثرگذاری حق و داشتن
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کنوانسیون 

(ESPOO )

(1991) 

 را ها دولت ی  برون مرزی است،زمینه در محیطی زیست آثار ارزیابی به کنوانسیون، که راج  این 

 فرآیند با ارتباط برای عمومی برای مشارکت مناسب فرصت ی ارائه و عموم به دادن آگاهی به

 بر اثرگذار که ای منطقه هر در پیشنهادی های ی فعالیت مالحظه با محیطی، زیست آثار ارزیابی

 کند. می است، ملزم فرامرزی زیستِ محیط

کنوانسیون 

 و آب تغییرات

  هوایی

 امر در غیر دولتی های سازمان مشارکت به تشویق را ها دولت ،4 ی ماده 1 بند در کنوانسیون این

 است کرده زیست محیط

 
 محیطی زیست مسایل زمینه ی در آموز  بر حق -3

 محیطی زیست مسائل آموز  بر حق همگان دهد، می شکل را سالم زیست محیط بر حق محتوای که اموری از دیگر یکی

اتخاذ  در دارد حق و باشد داشته دسترسی محیطی زیست اطالعات به دارد انسان حق که طور همان دیگر، عبارت به است.

 منوط فو  حق دو اصوال و ببیند آموز  را نیز محیطی زیست مسائل بتواند باید باشد، داشته مشارکت زیستیمحیط تصمیمات

 است. آن بر

 محیطی زیست خسارات جبران و دعوا ی اقامه حق -4

 در. است شده نهاده بنیان مؤثر ایگونه به جبران خسارت از برخورداری حق زیست، محیط حقو  و بشر حقو  مقررات در

محیطی  زیست امور در اداری و قضایی مراج  به دارند حق ها انسان که شده نکته تأکید این بر المللی بین مختلف اسناد

 الزاماتی دارای المللی، بین های توافق برخی از . نیست دولت یک شهروندان و اتباع به محدود حق این . باشند داشته دسترسی

 .باشند می خود، شهروندان با برابر طور به و بیگانه اتباع برای اداری و قضایی به دادرسی دسترسی حق اعطای مورد در عملی

 ساز آلوده توسط پرداخت اصل بر اجرای ابزاری داخلی، حقو  در مالحظه مورد خسارات جبران وسایل به یکسان دسترسی

 موان  ها، دولت که است آن نیازمند داخلی حقو  در خسارت جبران به وسایل دسترسی حق یکسان اجرای همچنین است؛

 به وارده لطمات به بوط مر جبران خسارات های راه دیگر به توجه با یا کنند برطرف را ملی حقو  صالحیت ی حیطه موجود در

 آورند. عمل به را مقتضی اقدامات زیست، محیط

 مراجع
 حقوو   همایش نخستین محیطی، زیست بر اطالعات دسترسی حق بر تأکید با : زیست محیط بر (، حق 1382گودرز، ) جهرمی، افتخار.1

  ایران، تهران زیست محیط

 15 یشماره حقوقی، المللی، تحقیقات بین همبستگی و زیست محیط از (،حفاظت1374اردشیر، ) امیرارجمند،.2

 انسانی محیط و طبیعی مناب  ملی حفاظت انجمن تهران: آلودگی،  از جلوگیری و انسان زیست محیط (،1351غالمعلی، ) بنان،.3

بشوری،   حوق  عنووان  بوه  شایسوته  و سالم زیست محیط از برخورداری حق بررسی  بشر حقو  و زیست (، محیط13 77علیرضا، ) پارسا،.4

 135 - 136 ی شماره سیزدهم،  سال اقتصادی، و سیاسی اطالعات
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Abstract  
 

Attention to ecosystem and natural environment around humans is one of the four key 

components of successful urban spaces and places. Citizens' right to access to a healthy, safe 

and worthy environment in urban public spaces, commonly referred to as environmental 

rights, seems to be one of the features that make successful urban spaces and places. In fact, 

environmental rights emphasize that every human being and all people have the right to 

access to a balanced and healthy environment that be appropriate to economic, social, cultural 

and legal development. Hence, in this manuscript, using a descriptive-analytical research 

method in the context of library studies, the concept of environmental rights as a type of 

citizen and human rights was recognized. 
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