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Human Rights and the Right to Clean Air 

Mahmoud Abbasi1 

Abdolmajid Soudmandi2 

Abstract 

Air pollution that began with the discovery of fire and increased by the 

spread of human communities then gradually emerged as a problem of the 

communities since the Industrial Revolution, continues to be a major 

harmful factor to human health and life and the environment. This is despite 

that the fight against air pollution began, in some cases, hundreds years ago, 

and in domestic legislation of some countries from nineteenth century and in 

most countries from the middle of twentieth century. 

In the second half of the twentieth century after the publication of results 

of researches on the effects of air pollution on human health and the 

environment, countries came to the conclusion that the fight against this 

problem will be possible only through international cooperation. The result 

of this consensus was several international conferences and treaties to protect 

the environment in general or specifically to fight against air pollution. 

The next important step in this regard was emergence of the concept of 

"the right to the environment" as a human right which began with the 1972 

Stockholm Declaration. After the adoption of the Declaration, not only some 

human rights instruments set "the right to the environment" among other 

human rights and some environmental law instruments expressed the 

relationship between the environment and human rights, but also judicial and 

regulatory human rights bodies by giving environmental interpretation to the 

human rights, recognized "the right to the environment" as a derivative 

human right. In addition, some judicial and regulatory bodies outside the 

human rights systems have acknowledged the relationship between 

environmental protection and human rights. So, now there is not any doubt 
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about "the right to clean air" as a component of "the right to the environment" 

as an autonomous human right or at least as a derivative human right. 
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 مندی از هوای پاکحقوق بشر و حق بهره

 1محمود عباسی

 2عبدالمجید سودمندی

 چکیده

افزایش یافت و از زمان انقلاب  انسانی با گسترش جوامع آلودگی هوا که با کشف آتش شروع و

 آورزیانیک عامل عمده  به عنوانهمچنان  ،ه استیک معضل جوامع درآمد به صورت به تدریجصنعتی 

شود. این در حالی است که سازنده محیط زیست شناخته می یبرای سلامت و حیات انسان و تمام اجزا

قانونگذاری داخلی، در  به صورتموردی از صدها سال قبل و  صورت بهمبارزه با آلودگی هوا حداقل 

 بعضی از کشورها از قرن نوزدهم و در اکثر کشورها از نیمه قرن بیستم شروع شده است.

پیامدهای آلودگی هوا بر انسان و محیط نتایج تحقیقات پیرامون در نیمه دوم قرن بیستم و با انتشار 

المللی مقدور اری بینسیدند که مبارزه با این معضل فقط از طریق همکزیست، کشورها به این نتیجه ر

با هدف حفاظت متعدد المللی ها و عقد معاهدات بیننتیجه این اتفاق نظر، برگزاری کنفرانس .خواهد بود

 بود.خاص  به طور مبارزه با آلودگی هوایا عام  به طوراز محیط زیست 

است یک حق بشری  به عنوان« حق بر محیط زیست»مفهوم  ، پیدایشگام مهم بعدی در این زمینه

تنها بعضی از اسناد حقوق  استکهلم است. بعد از پذیرش این اعلامیه، نه 2791که سرآغاز آن اعلامیه 

و بعضی از اسناد حقوق محیط  ندرا در کنار سایر حقوق بشر قرار داد« حق بر محیط زیست»بشری، 

، بلکه نهادهای نظارتی و قضایی حقوق بشری حقوق بشر صحبت کردنداز ارتباط محیط زیست و  ،زیست

 به عنوانرا « حق بر محیط زیست»محیطی از حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری، با ارائه تفسیر زیست

خارج از  . در ضمن، بعضی از نهادهای نظارتی و قضاییشناختند رسمیت بهنیز یک حق بشری اشتقاقی 

های خود از ارتباط حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر صحبت نیز در تصمیم یهای حقوق بشرنظام

                                                                                                                                        
 .دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. 2

 ل(ؤو)نویسنده مس .استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، یزد، ایران. 1

Email: Soudmandi.jd@gmail.com 

 2/9/2975 تاریخ پذیرش مقاله: 7/5/2975 تاریخ دریافت مقاله: پژوهشی له:نوع مقا
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به « حق بر محیط زیست»یک جزء از  به عنوان« هوای پاکحق بر »بنابراین اکنون در وجود  اند.کرده

 یک حق بشری مستقل یا حداقل یک حق بشری اشتقاقی تردیدی نیست. صورت

 

 واژگان کلیدی

 هوای پاک، حقوق بشر حق بر محیط زیست، حق بر
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 مقدمه ـ1

 تعریف آلودگی هوا و پیدایش معضل آلودگی هوا ـ1ـ1

المللی و همچنین قوانین داخلی بسیاری از کشورها، آلودگی هوا را بعضی از اسناد بین

المللی از آلودگی هوا را در عهدنامه راجع به اند. شاید بتوان اولین تعریف بینتعریف کرده

آلودگی هوا به معنای ورود »کند: برد مشاهده کرد که بیان میزی دورمرآلودگی هوای برون

مستقیم مواد یا انرژی به هوا توسط انسان است که منجر به پیامدهای آنچنان  مستقیم یا غیر

ها و اموال بوماندازد، به منابع زنده و زیستخطر می شود که سلامت انسان را بهباری میزیان

ده یا در های قانونی از محیط زیست آسیب زبه امکانات یا دیگر استفادهزند و مادی آسیب می

« هوا یاز آلودگ یریقانون نحوه جلوگ» 1ایران در ماده  قانونگذار (.2) «کندآن اختلال ایجاد می

وجود و پخش یک یا چند  از عبارتست هوا آلودگی از منظور» :کندمیبیان  2991مصوب 

پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی  مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر کننده اعم از جامد،آلوده

یا آثار  یا گیاهان و یا سایر موجودات زنده و آور برای انسان وکه زیان یبه طورکه کیفیت آن را 

 (.1) «و ابنیه باشد، تغییر دهد

آلودگی هوا عام و  به طورمحیط زیست نیز آلودگی محیط زیست  نظرانحقوقدانان و صاحب

جرجانی، دانشمند ایرانی قرون پنجم و شاید بتوان اظهارات اند. خاص را تعریف کرده به طور

 .(9) آلودگی هوا دانسترا اولین تعریف علمی از  ششم هجری

 ها از همان زمان کشف آتش و بهانسانتوان گفت خصوص پیدایش آلودگی هوا نیز می در

از و ند اهتجربه کرددر محل زندگی خود آلودگی هوا را  دلیل احتراق ناقص مواد سوختنی،

پیدایش البته  ،(1) شداختراع رفع این معضل اولین راهکار انسان برای  به عنوانرو، دودکش این

 های انسانی بهگسترش شهرها و افزایش تجمع ، از زمانیک معضل محلی به عنوانهوا آلودگی 

 میلادی فردی را به 2911سال در مثال  به عنوانارد. ای چند صد ساله دسابقه ووجود آمد 

 .(5) دلیل سوزاندن زغال در لندن اعدام کردند

است، زیرا تا قبل از قرن معضل آلودگی هوا نیز گسترش یافته  ،شدن جوامعالبته با صنعتی

به  های هواهای بشری و از جمله آلایندههیجدهم و وقوع انقلاب صنعتی، ورود پسماند فعالیت

به ها را داشت، اما بعد از آن زمان، طبیعت در سطحی بود که طبیعت توان جبران و جذب آن

 .(6) ن توانایی طبیعت کاهش یافته استای تدریج
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ی در جوامع انسانی دائممعضلی مزمن و  به صورت به تدریججز آنکه  اما آلودگی هوا به

ته است، هر از گاهی موجب حوادث ناگواری ها سال ادامه یافدرآمده و در اکثر جوامع برای ده

های اصلی ایجاد و توسعه قوانین و مقررات داخلی توان گفت یکی از محرکنیز شده است و می

 این حوادث باعث شد زیرا ،انگیز بوده استدر زمینه مبارزه با آلودگی هوا همین رویدادهای غم

البته  ،(9) دست آورد نسان آگاهی کافی بهافکار عمومی از آثار ناگوار آلودگی هوا بر زندگی ا

در یکی از این  .(8) در صد سال اخیر بوده است های بشرحاصل فعالیت فجایع انسانی اغلباین 

اکسید گوگرد ناشی از رفتن غلظت دیدر لندن و بالا هوا ، وارونگی2751در دسامبر حوادث، 

 .(5) ر دیگر در سه ماه بعد شدنف 8111نفر و سپس  1111سبب مرگ  زغال سنگ سوخت

برانگیز باشد، در مقایسه با الذکر تأسفبا وجود این، هر اندازه رویدادهایی همانند واقعه فوق

 ها بسیار ناچیز است.تأثیر شوم و مزمن آلودگی هوا بر محیط زیست و حیات و سلامت انسان

 میر و ها و مرگه افزایش بیماریار، آمار و اطلاعات زیادی درببعدحداقل از نیمه قرن بیستم به 

 طبق آخرین تحقیقات علمی .(9) ناشی از آلودگی هوا در کشورهای مختلف منتشر شده است

های تنفسی، قلبی، عفونت هایهمچون بیماری ییهاآلودگی هوا عامل خطر عمده بیماری نیز

 .(7) سکته مغزی، بیماری مزمن انسداد ریوی و سرطان ریه است

 های حقوقی داخلیزه با آلودگی هوا در نظاممبار ـ2ـ1

در بعضی از وضع قوانین جامع مبارزه با آلودگی هوا، پیش از توان مشاهده کرد که می

ها به انجام شده است که سابقه بعضی از آنی این مبارزه در راستاای های پراکندهاقدامکشورها 

ادوارد توسط ین اقدامات را فرمانی دانست که گردد. شاید بتوان اولین مورد از اها قبل برمیقرن

میلادی درباره ممنوعیت استفاده از زغال در لندن صادر  2911در سال  اول، پادشاه انگلستان

، فرمان الیزابت اول پادشاه دیگر انگلستان مبنی بر ممنوعیت مصرف زغال در بعدیشد. نمونه 

 .(1) تروزهایی بود که پارلمان انگلیس در لندن جلسه داش

اصولاً از نیمه دوم قرن نیز رفع معضل آلودگی هوا  برایالاجرا وضع قوانین و مقررات لازم

ترتیب در  بهاستثنائاً کشورهای انگلیس، هلند و فرانسه  ، هرچندبیستم شروع شده است

 .(21) آلودگی هوا شدنددارای قوانین مرتبط با  2729و  2895، 2819های سال
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 و مبارزه با آن ن معضل آلودگی هواشدالمللیبین ـ3ـ1

نقش دارند. و مبارزه با آن آلودگی محیط زیست معضل شدن المللیدر بینعوامل مختلفی 

این عناصر شناسند و بین مرز نمیهوا  و عناصر سازنده محیط زیست همچون آب کهایناول 

ت بر یکدیگر اثر عناصر سازنده محیط زیس کهاینعامل دیگر . وجود دارد وحدت و همبستگی

تواند باعث تواند بر خاک اثر گذارد و قطع درختان میآلودگی آب میمثال  به عنوانگذارند، می

زیرا  ،های اقتصادی مبارزه با آلودگی است، جنبهرایط آب و هوایی گردد. عامل دیگرتغییر در ش

شده محصولات موجب افزایش قیمت تماممبارزه با آلودگی گرفته برای های صورتهزینه

المللی متضرر در رقابت بیندهد ها را انجام میکه این هزینهکشوری شود و کشاورزی می

 .(22) گرددمی

آلودگی هوا و مبارزه با آن معضل شدن المللیدر بینویژه عامل اول،  و بهتمام عوامل فوق 

مشاهده کرد که « ل اسملترتری»قضیه  توان دررا میموضوع این  ای ازنمونه .اندنیز نقش داشته

سرزمین ایالات متحده در کانادا به واقع کارخانه ذوب فلزات ناشی از دود یک هوای آلوده 

و ظاهراً اولین اختلاف  (21) وارد شد و باعث بروز خساراتی در این کشور گردیدآمریکا 

 .(29) همین موضوع بود ،فصل شد و المللی که نهایتًا با داوری حلمحیطی بینزیست

 بقای معضل آلودگی هوا ـ4ـ1

 به صورتمبارزه با آلودگی هوا که ملاحظه شد، صدها سال است تر پیشهمانطور که 

از نیمه قرن بیستم به بعد دارای قوانین حداقل و بسیاری از کشورها نیز شود میموردی انجام 

ه نتیجه مطلوب و قطعی هنوز بطولانی نسبتاً مبارزه این اما  ،اندشدهمبارزه با آلودگی هوا 

های زیر حاکی از این است که موضوع آلودگی هوا همچنان یکی از . نشانه(8) نرسیده است

 نشده باقی مانده است:المللی است و همچنان حلهای عمده در سطح ملی و بیننگرانی

ره دربامتعدد المللی های بینالمللی و انعقاد عهدنامههای بینبرگزاری کنفرانس 1-4-1

آب و  2797جهانی کنفرانس مثال  به عنوان :همچنان ادامه دارند کهپیامدهای آلودگی هوا 

 و درباره تغییرات جوی 2788شدن جهان، کنفرانس جهانی مربوط به گرم 2785، کنفرانس هوا

مرزی نراجع به آلودگی هوای برو 2797عهدنامه و همچنین  .آب و هوا 2771کنفرانس جهانی 

مونترال درباره موادی که  2789پروتکل ، وین برای حفاظت از لایه ازن 2785دنامه عه، دوربرد

 .سازمان ملل درباره تغییر آب و هوا 2771عهدنامه چارچوب ، شوندموجب نابودی لایه ازن می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 5931ویکم، پاییز سال ششم، شماره بیست                       اخلاق زیستی / فصلنامه 111 

 

ره
 به

حق
و 

ر 
بش

ق 
قو

ح
ک

 پا
ای

هو
از 

ی 
ند

م
 

 :شورها برای مبارزه با آلودگی هواوضع قوانین و مقررات متعدد در داخل ک 1-4-2

کل کشور  2918با قانون بودجه سال که ی درباره آلودگی هوا قانونگذارمثال، در ایران  به عنوان

 مثال به عنوان. نامه ادامه یافته استها قانون و آیینبا وضع ده ،(21) شروع شد (91تبصره )

بیان  2987 مصوب رانیا یاسلام یساله پنجم توسعه جمهورقانون برنامه پنج )ب( 279ماده 

یط زیست مکلف است تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حفاظت محسازمان »کند: می

های انتشار ریزگردها و مهار آن، کنترل و جهانی با اولویت شناسایی کانون حد استانداردهای

 (.25) «ای را فراهم آوردکاهش میزان انتشار گازهای گلخانه

بر سلامت و هوا  آلودگیبار معضل زیانپیامدهای آمار و اطلاعات مربوط به  1-4-3

موجب یکی از جدیدترین آمارهای منتشرشده در سال  مثال به به عنوان :هاحیات انسان

میرهای  و میلیون مورد( مرگ 1.9 )معادل %6، آلودگی هوا در فضای باز علت بیش از 1121

 .(26) بود زودرس در سراسر جهان طی یک سال

 

 اریخچه پیدایش حق بر محیط زیستت ـ2

دست کم به معنای امروزی آن در بسیاری از « (Environment) محیط زیست»اصطلاح 

. در (29) رایج شده است 2761ها یک اصطلاح نو و تازه است و کاربرد آن از آغاز دهه زبان

و  (8) المللیهای مهم بینو بیانیه یک از معاهدات اصطلاح در هیچاین  رسدنظر می ضمن، به

 در بعضی از اسناد منطقهالبته  ،تعریف نشده است (6) ی از کشورهاقوانین اساسی بسیاردر 

یت مسؤولعهدنامه » 1(21ماده ) مثال به عنوان .(29) شده استتعریف اروپا، این اصطلاح 

، که توسط شورای اروپا تهیه شده« محیط زیستبرای مدنی خسارت ناشی از اعمال خطرناک 

جان بیو جاندار منابع طبیعی اعم از  شود:زیر میهای محیط زیست شامل بخش: »کندبیان می

که جزء  یاموال ،این عوامل بر یکدیگر لجانوران و گیاهان و تأثیر متقاب ،هوا، آب، خاکهمچون 

نیز های لغات و فرهنگدر ضمن،  (.28) «اندازهای ویژهمناظر و چشم هستند ومیراث فرهنگی 

محیط : »است مثلاً گفته شده اند.طلاح ارائه دادههایی از این اصنظران تعریفصاحببعضی از 

کنش دارد. محیط زیست، از که فرایند حیات را فراگرفته و با آن برهماست محیطی زیست، 

تشکیل شده و  ،اندطبیعت، جوامع انسانی و نیز فضاهایی که با فکر و دست انسان ساخته شده

 (.6) «گیردرا فرامی کره )بیوسفر(یعنی زیست ،کل فضای زیستی کره زمین
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های با نگاهی به تاریخچه فعالیتنیز « حق بر محیط زیست»مفهوم پیدایش خصوص  در

یکی از حقوق بشر نسل سوم که با نام  به عنوانحق این گفت توان میالمللی حقوق بشری بین

 آنچه در .(27) شوند مطرح شده استشناخته می« (Solidarity Rights) حقوق همبستگی»

این است که اصولاً این حقوق هنوز در قالب  ،کندصوص حقوق همبستگی جلب توجه میخ

 این درشود که البته گفته می ،اندرسمیت شناخته نشده تفصیلی به به طورالمللی معاهدات بین

بشر است  امزدهای اصلی این گروه برای ارتقا به جایگاه حقوق، جزء نبر محیط زیست بین، حق

ی برای عدم نقض المللبینو سیاسی که در سطح ملی و  قضایی نظام مام تدابیر و توانتا از ت

 .(11 ،8) برخوردار شود ،وجود دارد حقوق این

مطرح  مداریمداری و انسانزیستدو دیدگاه  محیط زیست نیزحق بر درباره مبنای اخلاقی 

ک ارزش نگرد که یرزشی ذاتی میا به عنوانمحیط زیست را  ،مداری. دیدگاه زیستشده است

محوری انساندیدگاه اما  ،انتفاع بشر از آن مورد ارزیابی قرار گیرد بر مبنایابزاری نیست که 

فقط بر منافع بشر متکی است و به  ،گویای این ایده است که محیط زیست و منابع طبیعی

 .(11) خودی خود فاقد ارزش ذاتی است

المللی استکهلم که نتیجه کنفرانس بین 2791اعلامیه  اصولاً، حقوقدانان حالدر هر 

و « حقوق بشر»و « حقوق محیط زیست»ارتباط میان بود را منشأ ایجاد « محیط زیست انسان»

اول این اصل  .(12، 11 ،7) دانندمیالمللی در نظام بین« حق بر محیط زیست»مفهوم پیدایش 

را  یزندگ مناسب طیو شرابرابری ، یآزاد به بتنس یادیبن یحق انسان»کند: می اعلامیه بیان

 سعادتمندانه داشته باشدو شرافتمندانه  یزندگدهد  او اجازه به آن کیفیتکه دارد ی طیدر مح

 «دارد عهده رب ندهیو آ الح هاینسل یبرارا  ستیز طیو بهبود مح حفظصادقانه  تیمسؤول او و

(11.) 

المللی اسناد بینتنها  نهبعد از صدور اعلامیه استکهلم واهیم دید، همانطور که در ادامه خ

، بلکه اندشدهپذیرفته  ،هستندحاوی حق بر محیط زیست که متعدد آور الزام آور و غیرالزام

اند. در نهادهای نظارتی و قضایی حقوق بشری نیز به دفاع از حق بر محیط زیست پرداخته

حق بر محیط »درباره اظهار نظر شفاف حقوقدانان شاهد یه بعد از صدور این اعلامضمن، 

مفهوم کنونی »: اظهار داشت 2791سال در  پروفسور رنه کاسنمثال  به عنوان .هستیم« زیست
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مشابه حق  ،حمایت از حقوق بشر باید به حق بر محیط زیست بهداشتی و پاک عاری از آلودگی

 (.11) «آب و هوای پاک و سالم گسترش یابدبر 

کافی هوای پاک برای تأمین به تنهایی حق بر محیط زیست شدن رسمیت شناخته بهالبته 

عی که در رو بوده و هست. شاید اولین مان به با موانعی رونبوده و برای دستیابی به این هدف 

یعنی  ،یکی دیگر از حقوق بشر نسل سوم، تعارض حق بر محیط زیست با این راه بروز پیدا کرد

یکی از دلایل اصلی عدم مقابله با تخریب محیط زیست و از جمله در واقع،  .باشد سعهحق بر تو

شود رشد اقتصادی که عامل اصلی رفاه عمومی است، بدون آلودگی هوا، این است که ادعا می

 .(19) تخریب محیط زیست مقدور نیست

که  یزمان از همانتعارض حفاظت از محیط زیست و حق بر توسعه باعث شد  ،هر حالدر 

جهانی مطرح شد، رابطه آن با  به صورتبحث درباره حق بر محیط زیست  2791در دهه 

که از رابطه حفاظت  للیالمرسد اولین سند بیننظر می به .(11) گیرد مورد توجه قرارتوسعه نیز 

 استاستکهلم  2791اعلامیه همان ، صحبت کردهروشن  به صورتتوسعه  محیط زیست و

های دفاع از محیط زیست و بهبود آن برای نسل»کند: اعلامیه بیان میاین مقدمه  6. بند (12)

ای که تحقق آن باید هماهنگ و حال و آینده، هدفی ضروری برای بشریت شده است. وظیفه

اجتماعی در سراسر جهان همگام با تحقق اهداف پابرجا و بنیادین صلح و توسعه اقتصادی و 

 (.11) «صورت گیرد

بر محیط زیست و حق بر توسعه در قالب مفهوم سازش و جمع میان حق هایت، در ن

ریو آن را بنیاد  2771متجلی شد که اعلامیه  «(Sustainable Development) توسعه پایدار»

ها ها محور اصلی توسعه پایدار هستند. آنانسان»کند: اصل اول اعلامیه ریو بیان می .(12) نهاد

 (.15) «هماهنگی با طبیعت برخوردار هستندلد در از زندگی سالم و مو

های اقتصادی را در نظر بگیریم، باز هم حتی اگر صرفًا شاخص در پایان لازم به ذکر است

زیرا با  ،پذیر باشدتوجیهتواند میویژه جلوگیری از آلودگی هوا  حفاظت از محیط زیست و به

های های درمان بیماریهوا همچون هزینهمستقیم ناشی از آلودگی  های غیرهزینهبه توجه 

ها، ناشی از این بیماری دائمهای موقت یا افتادگی های از کارناشی از آلودگی هوا و هزینه

 .(19) توجیه اقتصادی دارد های لازم برای جلوگیری از آلودگی هواصرف هزینهم
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به تنهایی محیط زیست، حق بر و حق بر توسعه اما ایجاد مفهوم توسعه پایدار و رفع تعارض 

مندی از حق های دیگری نیز در مسیر بهرهظرافتبلکه ، کندبرای تأمین هوای پاک کفایت نمی

 پردازیم.می هاوجود دارد که در بند بعد به آندر چارچوب کلی حق بر محیط زیست بر هوای پاک 

 

 رویکردهای حقوق بشری برای تأمین هوای پاک ـ3

نه در قوانین و « حق بر هوای پاک»است که اصولاً حقی با عنوان ی یادآوردر ابتدا لازم به 

هوا یکی از  کهاینالمللی وجود ندارد، اما با توجه به مقررات داخلی کشورها و نه در اسناد بین

حق بر محیط »را جزئی از « حق بر هوای پاک»توان سازنده محیط زیست است، می یاجزا

 در نظر گرفت.« زیست

« حق بر محیط زیست»د یادآور شد که غیر از استفاده از ابزار حقوق بشری بایهمچنین 

های دیگری نیز برای دستیابی به این هدف وجود دارد. شیوه برای مبارزه با آلودگی هوا، شیوه

اول، راهبرد طرفداران محیط زیست است که بیشتر با استفاده از ابزارهای سیاسی همچون 

ر عمومی و نهایتاً استفاده از قوانین و مقررات داخلی سعی در مبارزه علنی و تحریک افکا

راهبرد دیگر در مبارزه با آلودگی هوا استفاده از حقوق  .(11) حفاظت از محیط زیست دارند

محیط زیست سنتی است که از نظر بعضی از حقوقدانان کارایی آن نسبت به راهبرد استفاده از 

 کهاینرغم  بهزیرا  ،رسد این نظریه صحیح باشدنظر نمی بهالبته  .(7) حقوق بشر، بهتر است

 پیشرفت حقوق بشر بیشتر بوده است بیشتر است، اماحقوق بشر از حقوق محیط زیست سابقه 

 اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ،موجب قواعد حقوق بشر این است که بهرشد آن اصلی دلیل و 

د نالمللی مراجعه کنبیننهادهای رفته خود به د در قبال دفاع از حقوق از دستنحق داردولتی 

. افراد با سابقه استالملل بیریخ حقوق بیند و این در تانو علیه دولت متخلف اقامه دعوی کن

نقض  به عنوانمحیطی را های زیستتوانند زیانهمین دستاورد حقوق بشری میاستفاد از 

که در  حالی ، درت قرار دهندمورد شکای حق بر بهداشتهمچون حق حیات و حقوق بشر 

 یالمللاز چنین ابزار و شخصیتی برای طرح دعاوی بین اصولاً چارچوب حقوق محیط زیست

 .(11) برخوردار نیستند
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دو در چارچوب هوای پاک  تأمینبرای حقوق بشر المللی اسناد بیناستناد به در مجموع، 

حق بر هوای  ـ1ک حق بشری مستقل؛ ی به عنواناک حق بر هوای پ ـ2: شودانجام می رویکرد

 .(7) حقوق بشرسایر یک حق مشتق از  به عنوانپاک 

 یک حق بشری مستقل به عنوانحق بر هوای پاک  ـ1ـ3

توان این ادعا را تأیید کرد که درستی می المللی حقوق بشر بهبینآور الزامبا نگاهی به اسناد 

ای پاک، پیشرفتی ناچیز داشته ت به هوکنون ایجاد جایگاهی مستقل برای حق بشری نسبتا»

 به عنوانآور نیز صادق است. الزام این موضوع حتی در مورد بعضی از اسناد غیر (.7) «است

المللی متضمن حق بر محیط اصولاً اعلامیه استکهلم را اولین سند بین کهاینرغم  بهمثال 

بشری نسبت  تکهلم متضمن حقشود که اعلامیه اسممکن است استدلال »دانند، اما زیست می

رو اصل شماره یک اعلامیه  یک حق مستقل نیست. از این به عنوانبه کیفیت محیط زیست 

مورد « یردگت میأمحیطی مضیق که از حق حیات نشتجسم یک حق بشری زیست به عنوان»

 (.7) «انتقاد قرار گرفته است

 بشر ق از سایر حقوقیک حق مشت به عنوانحق بر هوای پاک  ـ2ـ3

تر مورد استقبال قرار برعکس رویکرد اول که در اسناد بسیار معدودی پذیرفته شده و کم

گرفته تأیک حق بشری نش به عنوانمحیط زیست حق بر دوم مبنی بر ملاحظه رویکرد گرفته، 

در این شیوه که با نام  .بسیار رواج یافته است ،از حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری

از حقوق بشر شود ، سعی میشودحقوق بشر شناخته می« (Greening) ردنکمحیطیزیست»

 .(7) محیطی ارائه شودتفسیری زیستموجود، 

محیطی زیست ها تفسیرکه از آن های بشریحقتوان گفت المللی میبا مرور رویه قضایی بین

رو برنامه  این. از است حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری ی از، شامل طیف وسیعشودمیارائه 

المللی بیانگر پیوندهای میان محیط رویه قضایی بین» :کندمحیط زیست سازمان ملل بیان می

زیست طبیعی و انواع مختلف حقوق بشر است. مراقبت و محافظت از محیط زیست با حقوق 

شکلی و ماهوی؛ حقوق مدنی و سیاسی و همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ 

 و منفی؛ حقوق فردی، حقوق جمعی و حقوق مرتبط با کل بشریت؛ و حقوق حقوق مثبت

 (.16) «های حال و آینده پیوند داردنسل
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که یک حق بشری مستقل نسبت به هوای پاک و محیط کرد تأسف توان ابراز میدر پایان 

 وجود یک حق بشری مستقل درزیرا  ،زیست سالم، زیاد مورد پذیرش عمومی قرار نگرفته است

، در مبارزه با آلودگی هوا بسیار مؤثرتر و کاراتر سایر حقوق بشرمقایسه با یک حق مشتق از 

ن حق بشری تواند چندیشد آلودگی هوا و محیط زیست میاشاره همانطور که زیرا  ،خواهد بود

قرار این حقوق یک از  دقیق و کامل در قالب هیچ به طوررو  از این را تحت تأثیر قرار دهد.

تعهدات دولت مربوطه شامل تعهدات در موارد آسیب به محیط زیست، گیرد. بنابراین ینم

مندرج در قواعد حقوق بشر خواهد بود. این موضوع سبب مختلف ناشی از حقوق متعدد 

شود. در مینفعان ها و حقوق ذییت دولتمسؤولتعیین نوع و میزان بلاتکلیفی و آشفتگی در 

ی، محیطهای زیستی استفاده در برابر آلودگی هوا و نگرانیضمن، حقوق بشر موجود برا

 .(7) های خودشان را دارندمحدودیت

المللی مشاهده کرد. های نهادهای قضایی و نظارتی بینتوان در تصمیمایرادهای فوق را می

مثال همانطور که در بند بعد ملاحظه خواهد شد، دیوان اروپایی حقوق بشر بعضًا  به عنوان

در نظر محیطی های زیستدر نتیجه آلودگی وق بشرهای متفاوتی را برای نقض حقانهآست

 گرفته است.

 

 اسناد متضمن حق بر هوای پاک ـ4

آور و توان اسناد متضمن حق بر هوای پاک را به اسناد الزامبندی کلی میدر یک تقسیم

را به اسناد حقوق بشر و اسناد این اسناد  توانآور تقسیم کرد. از طرف دیگر، میالزام اسناد غیر

اسناد  ،شده در بند قبلتقسیم کرد. در ضمن، با توجه به دو رویکرد مطرح حقوق محیط زیست

متضمن حق بر هوای پاک  اسناد حقوق بشری»توان به دو دسته حقوق بشری این حوزه را می

 به عنوان اسناد حقوق بشری متضمن حق بر هوای پاک»و  «یک حق بشری مستقل به عنوان

اسناد هر یک از این بعضی از اختصار به تقسیم کرد. در اینجا به «حق مشتق از سایر حقوق بشر

 کنیم.ها اشاره میدسته
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یک حق بشری  عنوانبه آور حقوق بشری متضمن حق بر هوای پاک اسناد الزام ـ1ـ4

 مستقل

محیط  حاوی حق برها آنیک از  جهانی حقوق بشر حاکی از این است که هیچمعاهدات مرور 

دو سند متضمن  ،ایمعاهدات منطقهاما در میان  ،(11) یک حق مستقل نیست به عنوانزیست 

 .چنین حقی هستند

همه »کند: این منشور بیان می 11ماده  :هامنشور آفریقایی حقوق بشر و ملت 4-1-1

شان را همناسب برای توسع بخش عمومی وها حق برخورداری از محیط زیست رضایتملت

الذکر بهترین مصداق از یک حق بشری مستقل نسبت به محیط زیست سند فوق (.19) «دارند

و آن را ای گنجانده زیرا این حق را در قالب یک سند عام حقوق بشر منطقه ،(7) سالم است

 .قرار داده است این سندنظارتی ساز و کار صلاحیت تحت 

 خصوص حقوق در بشر حقوق آمریکاییبینعهدنامه  1811 الحاقی پروتکل 4-1-2

کند: پروتکل بیان می 22(2)ماده  :سالوادور(فرهنگی )پروتکل سان و اجتماعی اقتصادی،

 (.18) «مند استلم بهرههر کس از حق زندگی در یک محیط زیست سا»

 اما این پروتکل، بهرسمیت شناخته،  حق بر محیط زیست را بهالذکر پروتکل فوقاگرچه 

ای تدوین شده است که بسیاری از تعهدات مندرج در آن و از جمله تعهد مذکور در ماده گونه

 6بند آمریکایی حقوق بشر قرار نگرفته است. آن، تحت صلاحیت ساز و کار نظارتی نظام بین 22

و ماده  8ماده « الف»هر مورد نقض حقوق مندرج در بند »کند: این پروتکل بیان می 27ماده 

تواند از طریق مداخله دام مستقیم قابل انتساب به یک کشور طرف این پروتکل میتوسط اق 29

 رسیدگیآمریکایی حقوق بشر... بیندیوان  ،آمریکایی حقوق بشر و در موارد مقتضیکمیسیون بین

 (.18) «شود

حق مشتق یک  به عنوانآور حقوق بشری متضمن حق بر هوای پاک اسناد الزام ـ2ـ4

 از سایر حقوق بشر

حقوق حق ناشی از سایر  به عنوانبر محیط زیست تر نیز اشاره شد حق همانطور که پیش

به فقط برای اختصار در اینجا  .(11) استنباط کرد یاسناد حقوق بشرتمام از توان را میبشر 

اشاره  ،محیطی کردیر زیستها تفستوان از آنکه می المللیدو میثاق بینحقوق مندرج در 

 .کنیممی
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(، حق 2حق خودمختاری )ماده  :المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین 4-2-1

(، حق آزادی رفت و آمد و 9(، حق عدم رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز )ماده 6حیات )ماده 

(، حق عدم مداخله در زندگی 21(، حق دادرسی منصفانه )ماده 21انتخاب محل سکونت )ماده 

(، حق 27آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات )ماده  (، حق29خصوصی و خانوادگی )ماده 

(، حق مشارکت در امور 11(، حق حمایت خاص از کودکان )ماده 11تشکیل انجمن )ماده 

 .(16) (19ها به فرهنگی بومی )ماده (، حق اقلیت15عمومی )ماده 

حق داشتن سطح  :المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیمیثاق بین 4-2-2

(، حق بر 21(، حق بر سلامت )ماده 22فی شامل غذا، پوشاک و مسکن کافی )ماده زندگی کا

 .(16) (25فرهنگ )ماده 

 آور حقوق محیط زیستی متضمن حق بر هوای پاکاسناد الزام ـ3ـ4

موجب منشور سازمان ملل و اصول  به»کند: بیان میاستکهلم  2791اعلامیه  12اصل 

محیطی های زیستبرخوردارند که طبق سیاست حاکمیتی این حقکشورها از الملل، حقوق بین

تضمین که دارند را نیز برعهده یت مسؤولاین ، اما برداری کنندشان بهرهطبیعیمنابع خود از 

به موجب آسیب ها ها یا تحت کنترل آندر محدوده صلاحیتی آنانسانی های کنند فعالیت

 اما ،(11) «ها نشودوده صلاحیت ملی آناز محد خارجمناطق محیط زیست کشورهای دیگر یا 

 به عنوانهایی از محیط زیست را روند و جنبههم فراتر می المللی از اینبسیاری از اسناد بین

 از منابعدانند میموظف را کشورها شناسند و رسمیت می مشترک بشریت بهمیراث  یاجزا

حتی اگر آن منابع  ،کنندظت محاف ،هستندمیراث مشترک  طبیعی کشورشان که واجد ویژگی

 ، بربسیاری از اسناد محیط زیست کهایندیگر نکته قابل توجه  از مرزهای ملی فراتر نروند.

یا ارتباط  ومحیطی در سلامت و رفاه انسان و توسعه اقتصادی های زیستاهمیت نقش موضوع

بعضی در ضمن، . ندکنتأکید می های بومیویژه فرهنگ قوق مالی و حقوق فرهنگی بهآن با ح

 بسیاری از این اسنادهمچنین کنند. صریح از زبان حقوق بشر استفاده می به طوراسناد این از 

مورد حمایت قانونی های دولتی در برابر اقدامبینی ساز و کارهای جبرانی، منافع افراد را با پیش

تأمین  فاظت محیط زیست دراین اسناد، مبنایی را برای تصدیق نقش ح رو از این دهند.قرار می

 .(16) کنندحقوق بشر فراهم می
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حقوق نهادهای قضایی و نظارتی حقوق بشری نیز بعضاً به اسناد  کهلازم به ذکر است 

عهدنامه »به دیوان اروپایی حقوق بشر بعضًا مثال  به عنواناند. استناد کردهمحیط زیست 

 و دسترسی به دادگستری گیریدر تصمیمکت عمومی درباره دسترسی به اطلاعات، مشار آرهوس

استناد دیوان اروپایی به این اسناد البته  .(16) اشاره کرده است «محیطیهای زیستدر موضوع

با هدف تفسیر مواد عهدنامه اروپایی حقوق بشر فقط که در محدوده صلاحیت دیوان نیست، 

 است و نه بررسی اجرای تعهد کشورها در قالب این اسناد.

 آور متضمن حق بر هوای پاکالزام سناد غیرا ـ4ـ4

هستند.  حقوق بشرو محیط زیست ای حاکی از ارتباط منطقهجهانی و  آورغیر الزامها سند ده

به اسناد حقوق توان میرا نیز  آورغیر الزامتر ملاحظه کردیم اسناد آور که پیشهمانند اسناد الزام

حق بر توسعه و اسناد حقوق محیط  2786علامیه بشری همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و ا

 هاییتمسؤولریو و اعلامیه یونسکو درباره  2771استکهلم، اعلامیه  2791زیستی همچون اعلامیه 

از جمله  ،الذکرفوقهای اعلامیهغیر از  .(16) های آینده تقسیم کردنسل حاضر نسبت به نسل

زیست و ارتباط محیط زیست با حقوق بشر اشاره که به حق بر محیط  آور دیگرالزام اسناد غیر

بشر و شورای حقوق بشر های بعضی از گزارشگران کمیسیون حقوق توان به گزارشمی ،اندکرده

است که توسط « گزارشگر ویژه حقوق بشر و محیط زیست»های ها گزارشدر رأس آن اشاره کرد.

که گزارش نهایی این گزارشگر  .(11) شدها ایجاد کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت

شورای حقوق بشر  .(17) حاکی از پیوند حقوق بشر و محیط زیست استارائه شد  2771در سال 

گزارشگر ویژه درباره تعهدات »تصمیم گرفت گزارشگری با عنوان  1121سازمان ملل نیز در سال 

تأسیس کند. « پایدارلم و مندی از محیط زیست ایمن، پاک، ساحقوق بشری مربوط به بهره

 کننده رابطه محیط زیست و حقوق بشر است.های این گزارشگر نیز تبیینگزارش

این اسناد ـ 2دست کم گرفت، زیرا: ید الذکر را نبافوقآور المللی غیر الزاماسناد بیناهمیت 

این از عضاً بکشورها که دهد نشان می ـ شواهد1 ؛الملل عرفی باشندمنبع حقوق بینتوانند می

المللی های ملی و بیندادگاهـ 9 ؛(16) کنندیالاجرا تبعیت مالملل لازماسناد به مثابه حقوق بین

دیوان اروپایی حقوق بشر بعضًا مثال  به عنوان. (7) انددر بعضی موارد به این اسناد اشاره کردهنیز 

آور غیر الزام ها به اسنادتناد دادگاهالبته اس .(16) کنداستناد میهای استکهلم و ریو به اعلامیه

 .شودانجام میآور قوانین و معاهدات الزامبا هدف تفسیر تعهدات کشورها در قالب  فقط
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 ساز و کارهای تضمین حق بر هوای پاک ـ5

حقوقی ی هاحق بر محیط زیست باید ضمانت اجرابرای حفاظت از محیط زیست و تأمین 

ها به این حق جلوگیری دولتویژه  بهز اشخاص خصوصی و تا از تجاو داشته باشدوجود کافی 

، آسیب به محیط زیست داخلیموجب قوانین و مقررات  که به صورتی بدیهی است در. شود

العموم، یا مدعی ودولتی  غیرحقوقی حقیقی و مدنی یا کیفری باشد، اشخاص یت مسؤولمتضمن 

در مواردی اما  ،به محیط زیست شکایت کنندتوانند از موارد ادعایی آسیب می ،بسته به مورد

 ،عهده نهادهای حاکمیتی باشد، اعمال قوانین فوق یت آسیب به محیط زیست برمسؤولکه 

المللی رو خواهد شد. در چنین مواردی، وجود قواعد بینبا موانع جدی روبهحداقل یا متوقف 

خواهد بود. در ادامه به خیلی مؤثر  ،المللی استحقوق بشر که تحت نظارت نهادهای بین

المللی ناظر بر معاهدات حقوق که در نهادهای بین حق بر هوای پاکادعایی مواردی از نقض 

 کنیم.اشاره میمورد بررسی قرار گرفته است بشری 

 هوای پاک در نظام اروپایی حقوق بشربر حفاظت از حق  ـ1ـ5

در نظام اروپایی  مستقل یک حق به عنوانبا توجه به عدم شناسایی حق بر محیط زیست 

حقوق اروپایی کمیته  از یک طرف و حقوق بشر، کمیسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر

درج در عهدنامه محیطی از حقوق منتفسیر زیستبا توانند فقط می ،اجتماعی از طرف دیگر

ای نهنمواکنون  را تضمین کنند.هوای پاک حق بر  اروپایی حقوق بشر و منشور اجتماعی اروپا،

 این نهادها.تصمیم از 

ادعا شده بود دولت اسپانیا در حفاظت از زندگی  پرونده لوپز استرا علیه اسپانیا ـ در

کوتاهی  ،خصوصی و خانوادگی یک شهروند در مقابل آلودگی ناشی از یک کارخانه فرآوری زباله

قدامی برای هیچ ا کرده است. از جمله ادعاهای مطرح در این شکایت، این بود که دولت

جلوگیری از دود ناشی از کارخانه فرآوری زباله که در نزدیکی خانه آن شهروند قرار داشت 

 اتخاذ نکرده است.

دیوان اروپایی مقرر کرد که کوتاهی دولت اسپانیا در کنترل این آلودگی صنعتی موجب نقض 

داشت: از جمله اظهار عهدنامه اروپایی شده است. دیوان  8حق بر زندگی خصوصی مندرج در ماده 

تواند بر رفاه افراد... و بر زندگی خانوادگی و خصوصی طبیعتاً آلودگی شدید محیط زیست می»

 (.91) «جدی به خطر اندازد به طورها را نسلامت آ کهاینها اثر نامطلوب گذارد بدون آن
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ونده فوق درباره رسد دیوان اروپایی در پرونده فدیوه علیه روسیه که همانند پرنظر می به

 با سختگیریمحیطی است، های زیستنقض حق بر زندگی خصوصی و خانوادگی در نتیجه آلودگی

از ها در معرض آلودگی هوای ناشی خواهان این پروند،در . است بیشتری اظهار نظر کرده

جب ها این بود که این آلودگی موشان قرار داشتند. ادعای آنهای فولاد نزدیک خانهکارگاه

عهدنامه اروپایی شده است. دیوان اروپایی  8ها بر زندگی خصوصی مطابق ماده نقض حق آن

محیطی مورد استناد های زیستنگرانیمربوط به های متعدد در پرونده 8ماده » :اظهار داشت

 شود:محیطی منجر به نقض این ماده نمیهای زیستقرار گرفته است، اما لزوماً تمام موارد آسیب

شده در های تضمینچ حقی تحت عنوان مراقبت از طبیعت به خودی خود در حقوق و آزادیهی

باید مداخله،  8منظور طرح موضوع در چارچوب ماده  رو به عهدنامه گنجانده نشده است. از این

 (.92) «گی خواهان اثر گذاردبر خانه یا زندگی خصوصی یا خانواد (Directly)مستقیماً 

کمیته اروپایی حقوق اجتماعی به بررسی این ادعا  ،ارانگوپولس علیه یونانپرونده مدر  ـ

و  غال سنگ لیگنایتزهای پرداخت که دولت یونان با صدور مجوز فعالیت برای معدن

غال سنگ بود، بدون توجه کافی به پیامدهای زکه سوختشان این نوع  های برقنیروگاه

های لازم برای کاهش این پیامدها، وظیفه و اقدامها و بدون اتخاذ محیطی این فعالیتزیست

تعهد خود به حفاظت از سلامت عمومی در مقابل آلودگی هوا را نقض کرده است. کمیته به این 

واسطه کوتاهی در مبارزه با این آلودگی هوا، حق بر سلامت را  نتیجه رسید که دولت یونان به

 .(7) نقض کرده است

 آمریکایی حقوق بشرپاک در نظام بینهوای بر حفاظت از حق  ـ2ـ5

 بهکه حق بر محیط زیست را  سالوادورسان 2788 پروتکل 22ماده  کهاینبا توجه به 

آمریکایی حقوق بشر نیست، این دو بینمشمول صلاحیت کمیسیون و دیوان  ،رسمیت شناخته

 توانندحقوق بشر میآمریکایی بینعهدنامه حقوق مندرج در محیطی از نهاد فقط با تفسیر زیست

« مردم شهر لا ارویا علیه پرو»پرونده مثال در  به عنوانکنند. هوای پاک کمک بر حق تأمین به 

ادعا شده بود عدم  شکایت واز یک مجتمع ذوب فلزات ناشی آلودگی هوا با دود سمی از 

نامه سبب نقض حقوق مندرج در عهد ،ی مناسب و نظارت دولت پرو بر این مجتمعقانونگذار

منصفانه )ماده دادرسی (، 5(، تمامیت شخصی )ماده 1حیات )ماده  هایآمریکایی شامل حقبین

( و 27(، حقوق کودک )ماده 29(، آزادی فکر و بیان )ماده 22(، زندگی خصوصی )ماده 8
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( و همچنین نقض مواد متعدد عهدنامه حقوق کودک و پروتکل 15حمایت قضایی )ماده 

 ( شده است.22( و حق بر محیط زیست سالم )ماده 21حق بر سلامت )ماده سالوادور شامل سان

 15و  27، 29، 8، 5، 1در چارچوب مواد را آمریکایی حقوق بشر این شکایت کمیسیون بین

قابل قبول  غیرآمریکایی بینعهدنامه  22در چارچوب ماده و ، آمریکایی قابل قبولبینعهدنامه 

شکایت در زمینه عهدنامه حقوق کودک و پروتکل  کمیسیوناین در ضمن، دانست. 

 .(16) سالوادور را بر این مبنا که خارج از صلاحیتش هستند، رد کردسان

 هوای پاک در نظام آفریقایی حقوق بشربر فاظت از حق ح ـ3ـ5

 به ها، حق بر محیط زیست رامنشور آفریقایی حقوق بشر و ملت 11ماده  کهاینبا توجه به 

محیطی از کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر غیر از ارائه تفسیری زیست ته،رسمیت شناخ

موارد منشور، به  11راحتی با استناد به ماده  توانند بهحقوق مندرج در منشور آفریقایی می

مرکز اقدام حقوق » پروندهمثال در  به عنوان. ی آسیب به محیط زیست رسیدگی کنندادعای

نهاد دو سازمان مردم ،علیه نیجریه« مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی»و « اجتماعی و اقتصادی

نیجریه به ثبت رساندند.  شکایتی را درباره نقض ادعایی حقوق بشر مردم منطقه اگانیالذکر فوق

در منطقه اگانی موجب  های شرکت توسعه نفت شلاین دو سازمان مدعی شدند فعالیت

دادن اقتدارات با قرارنیز دولت نیجریه  شده و هوا آلودگی گستردهتخریب محیط زیست و 

. است ها را تجویز و تسهیل کردههای نفتی، فعالیت آننظامی و حقوقی در اختیار شرکت

دولت نیجریه وظیفه که  اظهار داشتها در تصمیم خود کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و ملت

ی به محیط زیست پاک و سالم را حق مردم اگانمنشور در زمینه  11خود در چارچوب ماده 

 .(7) نقض کرده است

 المللیحفاظت از حق بر هوای پاک در سایر ساز و کارهای بین ـ4ـ5

ها در آن ای از تصمیمحقوق بشر که نمونه ایبه غیر از ساز و کارهای سه نظام منطقه

تعدد دیگر مجهانی ای و ملاحظه کردیم، نهادهای منطقهرا هوای پاک ن حق بر یراستای تضم

 نیز بر اساس معاهدات مشمول صلاحیتها منحصر به حقوق بشر نیست که بعضاً حوزه فعالیت آن

: اند ازاند. این نهادها عبارتهایی در جهت تضمین حق بر محیط زیست ارائه دادهخود، نظریه

ری دیوان دادگستری جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا، دیوان دادگست کمیته حقوق بشر،

 .(16) ت بازرسی بانک جهانیأهیو المللی دادگستری، اتحادیه اروپا، دیوان بین
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 گیرینتیجه ـ6

گردد ها قبل برمیها به قرنسابقه بعضی از آنآلودگی هوا که های کشورها برای مبارزه با اقدام

در  ، هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده و هنوزاسط قرن بیستم شدت و گسترش یافتهحداقل از او و

 شده جهانی فراتر است.دهای تعریفاز استاندارهوا آلودگی میزان بسیاری از شهرهای جهان 

انسان در تخریب های فعالیتدرباره پیامد المللی نیز انتشار نتایج تحقیقات در سطح بین

حفاظت از محیط زیست که  ه استنتیجه رسانداین را به ها دولتو آلودگی هوا، محیط زیست 

بعضی رو از ابتدای قرن بیستم شاهد انعقاد  المللی است. از اینهای بینهمکاری نیازمند

. نقطه عطف این المللی با هدف حفاظت از محیط زیست هستیمبینمحدود معاهدات 

مجمع عمومی سازمان ملل  2768دسامبر  9مورخ  1978صدور قطعنامه شماره  ها باهمکاری

را برای سال « محیط زیست انسان»خصوص  جهانی درشد که تشکیل کنفرانسی شروع متحد 

 .(91) بینی کردپیش 2791

که باعث پیدایش  بود استکهلم 2791اعلامیه صدور ، الذکرس فوقکنفرانیکی از نتایج 

هایی درباره محتوای این حق بشری و اگرچه در ابتدا سؤال .شد «حق بر محیط زیست» مفهوم

اما بعد از چهار دهه بحث درباره پیوندهای میان حقوق  ،دساز و کارهای اجرایی آن مطرح ش

 ز این پیوندها بهالمللی ادر زمینه درک جامعه بین ی خوبهایبشر و محیط زیست، پیشرفت

 وجود آمده است.

های بعضی از جنبهالمللی بینآور الزام آور و غیرالزامتعدادی قابل توجه از اسناد اکنون هم

ای حقوق بشر )منشور آفریقایی حقوق بشر و اند و دو سند منطقهکردهاین پیوند را روشن 

حق بر محیط »آمریکایی حقوق بشر( صراحتاً سالوادور عهدنامه بینها و پروتکل سانملت

نهادهای معاهداتی بعضی از . همچنین اندرسمیت شناخته یک حق بشری به عنوانبه را « زیست

، در همچون کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناظر بر اجرای معاهدات حقوق بشر

محیطی های زیستبا موضوعاین معاهدات های تفسیری خود به پیوند حقوق مندرج در نظریه

شدن حقوق بشر سازمان ملل نیز به روشن گزارشگران موضوعی نظام .(99) انداشاره کرده

 .انددههایی از پیوندهای حقوق بشر و محیط زیست کمک کرجنبه

عام و  به طورحفاظت از محیط زیست استفاده از حقوق بشر در توان گفت می ،در مجموع

ایجاد یک حق بشری شیوه اول است. قابل انجام شیوه به دو خاص  به طورمبارزه با آلودگی هوا 
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 بههرچند پذیرفته شده است، معدودی در اسناد تاکنون مستقل نسبت به هوای پاک است که 

ای کاراتر و مؤثرتر برای مبارزه با آلودگی هوا و بهبود کیفیت هوا رسد این شیوه، گزینهنظر می

حقوق بشر موجود است. این شیوه در میان از محیطی است. شیوه دیگر، ارائه تفسیر زیست

نظارتی و قضایی حقوق بشری بسیار رایج است، هرچند نسبت به شیوه قبل با نهادهای 

روشن است که حقوق بشر در هر حال، اما  ،رو است به های بیشتر روها و دشواریپیچدگی

کار رود، زیرا دارای ساز و کارهای مبارزه با آلودگی هوا بهابزاری مؤثر در  به عنوانتواند می

بار به محیط زیست در مقابل های زیانواسطه اقدام ها را بهتواند دولتالمللی است که میبین

 یت کند.مسؤولدولتی دچار  قوقی غیراشخاص حقیقی و ح

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 5931ویکم، پاییز سال ششم، شماره بیست                       اخلاق زیستی / فصلنامه 111 

 

ره
 به

حق
و 

ر 
بش

ق 
قو

ح
ک

 پا
ای

هو
از 

ی 
ند

م
 

References 

1. Convention on Long-range Trans boundary Air Pollution. Available at: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/1979.CLRTAP.

e.pdf. Accessed July 1, 2016. 

2. Prevention of Air Pollution Act of 1995, Iranian Parliament. Available at: 

http://www.dastour.ir/Print/?lid=156192. Accessed July 1, 2016. [Persian] 

3. Naddafi K, Nateghpour M. Jorjani Point of View on Air Pollution and 

Water Storage in Kharazmshahi. Journal of Medical Ethics and History of 

Medicine 2009; 3: 1-8. [Persian] 

4. Ghyasaldyn M. Air Pollution Sources, Effects and Control. 1th ed. Tehran: 

Tehran University Press; 2006. p.28-29. [Persian] 

5. Deihim H. Economic Methods of Combating Air Pollution in Tehran. 

Journal of Economic Research 2000; 56: 147-180. [Persian] 

6. Mirzadeh N, Sepehrifar S. Interaction Right to the Healthy Environment 

and the Right to Health. The Islamic Human Rights Studies Quarterly 2013; 

4: 37-69. [Persian] 

7. Vadout L. The Dangers of Air Pollution and Means to Combat It. Bours 

magazine 1970; 87: 13-18. [Persian] 

8. Arshadi M. The Role of the Judiciary in Environmental Protection. 

Journal of Teacher Human Sciences 2005; 9(3): 1-19. [Persian] 

9. Cory S, Annika N. The Use of Human Rights in the Fight against Air 

Pollution. 2015. Available at: https://www.jur.lu.se/WEB.nsf/%28MenuItem 

ByDocId%29/ID27D17AE5595F2E5AC1257D6300302F4A/$FILE/Cory%

20Segal.pdf. Accessed July 1, 2016. 

10. U.S. Department of Health, Education and Welfare. Profile Study of Air 

Pollution Control Activities in Foreign Countries. 1th ed. North Carolina: 

Research Triangle Park; 1970. 

11. Amirarjmand A. Protecting the Environment and International Solidarity. 

Journal of Legal Studies 1994; Special Issue: 324-436. [Persian] 

12. Firuzi M. The Right to the Environment. 1th ed. Tehran: Jihad Daneshgahi 

Press Organization; 2005. p.77-78. [Persian] 

13. Taghizadeh Ansari M. Environmental Rights in Iran. 1th ed. Tehran: 

Organization of Study and Compilation of Humanities Books; 1995. p.1. [Persian] 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

دی
دمن

سو
د 

جی
الم

بد
 ع

ی،
اس

 عب
ود

حم
م

 

 5931ویکم، پاییز سال ششم، شماره بیست                       اخلاق زیستی / فصلنامه 111

 

14. General Budget Act of 1949, Iranian Parliament. Available at: 

http://www.dastour.ir/Print/?lid=40868. Accessed July 1, 2016. [Persian] 

15. Fifth Five-Year Development Plan of the Islamic Republic of Iran, 

Iranian Parliament. Available at: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196. 

Accessed July 1, 2016. [Persian] 

16. Air Quality Control Monitoring and Research Unit. Annual Report on 

Air Quality in Tehran in 1393. Tehran: Air Quality Control Company; 2015. 

p.15. [Persian] 

17. Habibi MH. [Translation of Environmental Law]. Kiss A, Sand PH, 

Lang W. (Author). Tehran: Tehran University Press; 2005. p.5-6. [Persian] 

18. Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities 

Dangerous to the Environment. Available at: https://rm.coe.int/CoERM 

PublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000

168007c079. Accessed July 1, 2016. 

19. Vasile Cornescu A. The Generations of Human's Rights. 2009. Available 

at: http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/tvorba_ 

prava/Cornescu_Adrian_Vasile.pdf. Accessed July 1, 2016. 

20. Habibi MH. The Right to a Healthy Environment as a Human Right. 

Journal of Law and Political Sciences 2003; 60: 131-170. [Persian] 

21. Eftekhar Jahromy G. The Research: Human Rights, the Environment and 

Sustainable Development. Journal of Legal Studies 2009; 50: 9-24. [Persian] 

22. Declaration of the United Nations Conference on the Human 

Environment, Stockholm. 1972. Available at: http://www.unep.org/documents. 

multilingual/default.asp?documentid=97&articleid=1503. Accessed July 1, 2016. 

23. Moghaddasi R, Rahimi R. The Relationship between Air Pollution and Economic 

Growth in Selected Provinces of Iran, the Application of Environmental 

Kuznets Curve. Quarterly Journal of Economics 2010; 4(11): 19-37. [Persian] 

24. Fattahy SH, Nazifi Naiini M, Abbaspour S. The Relationship between 

Economic Growth, Health and Air Pollution in Iran. Journal of Development 

Strategy 2013; 33: 166-187. [Persian] 

25. The Rio Declaration on Environment and Development. 1992. Available 

at: http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/RIO_E.PDF. Accessed 

July 1, 2016. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 5931ویکم، پاییز سال ششم، شماره بیست                       اخلاق زیستی / فصلنامه 111 

 

ره
 به

حق
و 

ر 
بش

ق 
قو

ح
ک

 پا
ای

هو
از 

ی 
ند

م
 

26. Center for International Environmental Law, UNEP Compendium on 

Human Rights and the Environment. Available at: http://www.unep.org/ 

environmentalgovernance/Portals/8/publications/UNEP-compendium-human- 

rights-2014.pdf. Accessed July 1, 2016. 

27. African charter on human and peoples' rights. Available at: 

http://www.africa-union.org/official_documents/treaties_%20conventions_%20 

protocols/banjul%20charter.pdf. Accessed July 1, 2016. 

28. Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the 

Area of Economic, Social and Cultural Rights. Available at: 

http://www.refworld.org/pdfid/3ae6b3b90.pdf. Accessed July 1, 2016. 

29. E/CN.4/Sub.2/1994/9, Report of the Special Rapporteur on the adverse 

effects of the illicit movement and dumping of toxic and dangerous products 

and wastes. Available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ 

G94/132/05/PDF/G9413205.pdf?OpenElement. Accessed July 1, 2016. 

30. López Ostra V. Spain (1994) ECHR: Application no. 16798/90. 

Available at: http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/docx/pdf?library= 

ECHR&id=001-57905&filename=CASE%20OF%20L%D3PEZ%20OSTRA 

%20v.%20SPAIN.pdf. Accessed July 1, 2016. 

31. Fadeyva v. Russia (2005) ECHR: Application no. 55723-00. Available 

at: http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/docx/pdf?library=ECHR&id=001-

69315&filename=CASE%20OF%20FADEYEVA%20v.%20RUSSIA.pdf. 

Accessed July 1, 2016. 

32. A/RES/2398, Problems of the human environment. Available at: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2398%28XX

III%29. Accessed July 1, 2016. 

33. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), Compilation of General Comments and 

General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies. 

Available at: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc= 

FhOD6sgqgzAhFXD9F%2feKaEJI2%2fxgoMstRAco6nVCah%2b1Mf8c8Q

1LCvJkgkoTgl0CKc%2fyMDT16lcRGm%2b8o5LNDUi0i8Fe35Yj5PrBwc

pLlSd%2bQ6ZhrAhOxZlu0KdJ223l%2fwOgNQNK4RJM2NSXfj6LSA%3

d%3d. Accessed July 1, 2016. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

