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  چكيده: 

حقوق بشر خردواژه اي است كه راه خود را از اسناد بين المللي به قوانين داخلي كشورها به ويژه قوانين اساسي باز نموده 

موازين حقوق بشري بسياري را در خود است و امروزه تمامي قوانين اساسي در كنار هنجارمندي قدرت ناب سياسي، 

گنجانده اند چه در غالب حقوق نسل اول (حقوق مدني و سياسي) و چه در غالب حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادي، 

اجتماعي، فرهنگي) اما در كنار اين دو اخيرا حقوق نسل سوم (حقوق همبستگي) نيز در متن قوانين اساسي بسياري از 

ت كه يكي از مصاديق بارز آن حق بر محيط زيست است. حقي كه جز حقوق بنيادين و زمينه ساز كشورها رخ نمايانده اس

بروز و تجلي ساير حقوق ابناي انساني است و در بسياري از قوانين اساسي به شيوه هاي گوناگوني بيان شده است. در 

ن اساسي جمهوري اسالمي ايران و جمهوري اين مقال برآنيم تا مفاهيم و بن مايه هاي محيط زيستي مندرج در متن قانو

پنجم فرانسه را مورد مداقه بيشتر قرار دهيم تا نظاره گر بينش قانون گذاران اساسي اين دو نظام حقوقي پيرامون محيط 

  زيست، حق بر محيط زيست و عناصر مرتبط با آن ها باشيم.

  

  قانون اساسي، حق بر محيط زيست، توسعه پايداركليد واژه ها: 
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  درآمد:  -1

با گسترش جوامع و پيشرفته تر شدن آن ها و پيدايي تكنولوژي و تجهيزات مدرن صنعتي رابطه بين انسان و طبيعت دچار 

دگرديسي هاي عميقي شده است كه به موازات گسترش استفاده از اين علوم نوين تاثيرگذاري بر محيط پيراموني دوچندان 

وجود آمده در طبيعت سبب تخريب و ويراني آن شده است. از اين منظر تالش و گرديده است و تغييرات چشم گير به 

تكاپو براي كمتر شدن اين تخريب ها و حفاظت و نگه داري هرچه بيشتر از طبيعت اساس رويكردهاي نوين جوامع در 

با طبيعت  مواجه با محيط زيست گرديد. دانش حقوق پا به عرصه عمل گذاشت و به هنجارمندي كنش هاي انساني

پرداخت. حقوق محيط زيست در عرصه بين الملل و عرصه داخلي پديدار گشت و قواعد و موازيني را براي اين رابطه 

تعريف كرد و نسل سوم حقوق بشر يعني حقوق همبستگي يا حقوق برادري به موازات توجه بيشتر به حقوق انساني 

ي از مباحث مهم و كليدي آن يعني حقوق محيط زيست. انگاره هاي امروزه گستره بسيار وسيعي پذيرفته است به ويژه يك

حقوق محيط زيست به تدريج عالوه بر اسناد بين المللي به حقوق داخلي نيز راه پيدا كرد. قوانين اساسي حاوي اصول 

شدند به زيست محيطي گرديدند و حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي موجود در يك پهنه جغرافيايي را عهده دار 

قوانين اساسي كه به عنوان  طوري كه امروزه تقريبا تمامي قوانين اساسي حاوي اصولي محيط زيستي هستند. در واقع

كشور شناخته مي شوند سهم بزرگي در ايجاد نظام ضمانت و حفاظت از محيط _ضمير انعكاسي تمام قوانين در يك دولت

ي قوانين اساسي در دل خود اشاره اي به محيط زيست و حفاظت و نگه و تقريبا امروزه تمام اند زيست عهده دار گشته

اصول مزبور اگرچه داراي عباراتي كم و بيش متفاوتي هستند ولي «و  )46، 1396(شيلتون، كيس،  داري از آن نموده اند

تلقي يافته  نقطه مشترك همگي بر بهره مندي از محيط زيست سالم، بهداشتي و پاك به عنوان حقي اساسي براي بشر

  )155، 1382حبيبي،»(است.

اين تفاوت رويكرد در رابطه با محيط زيست در قوانين اساسي را مي توان در چند دسته جاي داد. دسته اي از قوانين 

اساسي حق بر محيط زيست را به عنوان يك حق بشري و در زمره حقوق بنيادين در فصول مربوط به حقوق بشر و حقوق 

ند مانند متن قوانين اساسي بلژيك، كلمبيا، كنيا، نروژ و نيجر. (رويكرد حق محورانه) اما دسته اي ديگر شهروندي آورده ا

از قوانين اساسي تنها وظيفه و تكليفي بر عهده دولت ها در حفظ و نگه داري از منابع طبيعي و محيط زيست گذارده اند، 

و افغانستان. (رويكرد تكليف محورانه) دسته ديگري از قوانين مانند قانون اساسي تايلند، تاجيكستان، يونان، سوئيس 

اساسي رويكردي مختلط را در پيش گرفته اند، يعني هم حق بر محيط زيست را براي شهروندان شناسايي و تضمين نموده 

وانين اساسي اند و هم تكاليفي بر عهده حكومت و دولت براي نگه داري و پايداري محيط زيست گذارده اند. مانند متن ق

اما در كشورهاي گرجستان، عراق، تركيه، اسپانيا، روسيه، كرواسي و كره جنوبي. (رويكرد مختلط حق و تكليف محورانه) 

اين ميان قوانين اساسي وجود دارند كه در مورد محيط زيست سكوت اختيار كرده اند آن هم به دليل تازگي مباحث مربوط 

قوانين اساسي در سال هاي بسيار دور و عدم بازنگري در آنها از سوي ديگر، اما به محيط زيست از يك سو و تصويب 

به دليل سكوت قوانين اساسي نمي توان نسبت به محيط زيست بي تفاوت بود. در اينجا ساير قوانين مانند قوانين ارگانيك، 

تهي قانون اساسي در رابطه با محيط  قوانين داخلي و آيين نامه و تصويب نامه هاي دولتي غالبا براي پر كردن جايگاه
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زيست پا به ميدان مي گذارند اما در كنار آنها مي توان نقش و اهميت تفسير قانون اساسي را يادآور شد. امروزه تفسير 

ساير اصول قانون اساسي در سياقي زيست محيطي مورد توجه بسياري از ارگان ها و نهادهاي مفسر قانون اساسي در نظام 

قي گوناگون قرار گرفته است و در رويه قضايي بسياري از كشورها نمود يافته است.  اين مراجع به دليل سكوت هاي حقو

قانون اساسي در مورد محيط زيست و دامنه و محدوه وظايف و اختيارات دولت، دست به ابتكار زده و ساير اصول قانون 

نص صريح قانون اساسي نباشد بلكه مكمل خال قانون اساسي  اساسي را به گونه اي تفسير مي نمايند كه نه تنها مخالف

 نيز شود. (رويكرد تفسيرگرايانه) 

براي نمونه در كشور هندوستان و در قانون اساسي اين كشور در مورد حق بر محيط زيست سخني به ميان نيامده است 

، داشتن محيط زيست 1در رابطه با حق حياتاين قانون  21اما دادگاه هاي هندوستان در مقام تفسير قانون اساسي و اصل 

مناسب براي زندگي اتباع را جز حق حيات دانسته و با تفسير موسعي كه از كلمه حق حيات داشته، اين حق را شامل حق 

بر محيط زيست سالم نيز دانسته اند و اين طور تلقي نموده كه داشتن محيط زيست مناسب و سالم جز حق هاي حياتي 

چرا كه حق به محيط زيست منعكس كننده ارزش هاي متعالي و پايه اي همانند حق حيات، حق به «ت شهروندان اس

) بنابراين در نظام حقوقي هندوستان تفسير متن قانون 275،1386(مواليي،» سالمتي و حق به زندگي با استاندارد مي باشد.

در جايي كه حق «داشته است. به تعبير بهتر  اساسي و رويه هاي قضايي نقش مهمي در تحقق و حمايت از محيط زيست

بر محيط زيست سالم به صراحت مقرر نمي شود، ديگر حقوق اساسي، در سياقي زيست محيطي توسط دادگاه ها تفسير 

  ) 47، 1396(شيلتون، كيس، » و اعمال مي شوند.

رويكردها نبوده هيچ كدام از اين كشورهايي هستند كه در متن قوانين اساسي خود دنباله رو اين  ميان اين رويكردها اما در

جمهوري پنجم ايران و قانون اساسي  جمهوري اسالمي مانند قانون اساسي .و رويكردي خاص و منحصر به خويش دارند

كشور پيرامون محيط زيست، حق بر محيط دو  فرانسه كه اساس تحقيق و تطبيق اين مقاله تدقيق در متن قوانين اساسي اين

  زيست و همچنين پيدايي عناصر زيست محيطي مندرج در اين متون است.

  مفهوم حق بر محيط زيست در قانون اساسي ايران و فرانسه -2

ود قانون اساسي بنيادي ترين قانون در سلسله مراتب هنجاري هر نظام حقوقي است و ضمير انعكاسي تمامي قوانين موج

در يك پهنه جغرافيايي. اين قانون حاوي اصول كلي حاكم بر يك نظام سياسي است و يك نظام سياسي مدرن بر اساس 

قانون اساسي و راهنمايي هاي آن سلوك مي نمايد. قوانين اساسي در دل خود اصولي را جاي داده اند كه مربوط به قدرت 

ما اين همه قانون اساسي نيست. در كنار اين شكل دهي و سامان و تقسيم و چگونگي به اجرا در آمدن آن مي شوند ا

بخشي قدرت موجود در جامعه، قانون اساسي از حقوق ساكنان ساكن در يك پهنه جغرافيايي نيز حمايت مي كند. به تعبير 

چينش قواي  بهتر اصول قانون اساسي در دو دسته كلي تقسيم بردار مي گردند. دسته اول اصول حاكم بر تقسيم قدرت و

  مملكتي و دسته دوم حقوق و آزادي هاي عمومي و حق هاي بنيادين وبشري شهروندان.

                                                           

 هيچ شخصي از حق حيات يا آزادي هاي شخصي اش محروم نمي گردد مگر بر اساس آيين دادرسي مقرر شده بر اساس قانون. 1
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امروزه حقوق بشر و مفاهيم گوناگوني مانند آزادي، برابري و تساوي راه خود را به قوانين اساسي باز كرده اند و نه تنها 

دي، اجتماعي، فرهنگي) در قوانين اساسي مورد حقوق نسل اول (حقوق مدني و سياسي) و حقوق نسل دوم (حقوق اقتصا

شناسايي و تضمين قرار گرفته اند بلكه حقوق نسل سوم (حقوق همبستگي) نيز در بسياري از قوانين اساسي تجلي يافته 

عمدتا پيرامون داشتن حق بر هواي پاكيزه و سالم، آب آشاميدني سالم، خاك و منابع زميني پاكيزه، «است كه اين حقوق 

كه به نسل «) حقوق همبستگي 141،1396محمدي، حسيني،»(يطي آرام و حق بر مناظر طبيعي زيبا و سالم مي باشد.مح

سوم حقوق بشر موسوم است شامل حق بر محيط زيست، حق بر توسعه، حق صلح و حق بر ميراث مشترك بشريت 

ين حق از آن روست كه حق بر محيط ) اهميت حمايت و حفاظت از محيط زيست و شناسايي ا147، 1382حبيبي،»(است.

داشتن محيط زيست سالم پيش شرط تمتع از بسياري «زيست سالم زمينه ساز و بستر بهره مندي از ساير حقوق است و 

حق بر محيط زيست سالم الزاما براي حيات و استمرار «) و 146،1396،حسينيمحمدي، »(از مصاديق حقوق بشر مي باشد.

  )258،1395رمضاني قوام آبادي، شفيق فر،»(دگي مناسب نسل حاضر شناسايي گرديده است.نسل بشريت و رفاه و زن

در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصول متعددي به مفاهيم زيست محيطي اشاره شده است از جمله در اصل 

و در اصل چهل و هشتم نيز  1چهل و پنجم كه عناصر محيط زيستي و چگونگي اداره آنان را مورد توجه قرار داده است

از مفهوم عدالت محيط زيستي سخن به ميان آمده و قانون گذار اساسي اين مفهوم را در نظر داشته كه استفاده از منابع 

اما مهمترين رويكرد قانون اساسي به  2طبيعي و سرمايه هاي ملي بايد براي همه مردم و بدون هيچ گونه تبعيضي باشد.

در اين اصل رويكردي ويژه توسط قانون  3طبيعي در اصل پنجاهم قانون اساسي نمود يافته است.محيط زيست و منابع 

گذار اساسي براي حفاظت از محيط زيست در نظر گرفته شده است به اين توضيح كه حق بر داشتن محيط زيست سالم 

لكه از محيط زيست ) ب562، 577، 1393در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به صراحت بيان نشده است (مشهدي، 

به عنوان محلي براي حيات اجتماعي رو به رشد ياد شده است. در واقع محيط زيست سالم از منظر قانون اساسي ايران 

ق بر محيط زيست سالم، از ح«زمينه ساز حيات اجتماعي مردمان اين ديار و جز حقوق اجتماعي شهروندان است چرا كه 

 ست كه حساسيت و توجه به آن، از رشد بي رويه صنايع و فعاليتا له اي حياتي در دنياي امروزحقوق بنيادين بشر و مسا

  )  242،1395، (رمضاني قوام آبادي، شفيق فر» نترل نشده در جهان نشات گرفته است.ك هايه هاي توسع

ته است و اين فقدان توجه در فرانسه نيز متن قانون اساسي جمهوري پنجم به محيط زيست و مسائل پيرامون آن نپرداخ

به محيط زيست به عنوان عنصر اساسي حيات بشر، سبب گرديد تا اصالحيه اي به مقدمه اين قانون اساسي عالوه گردد 

                                                           

ها، جنگل ها،  انفال و ثروت هاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، كوه ها، دره 1

مي شود در اختيار حكومت نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد 

  اسالمي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين مي كند.
تلف كشور بايد در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليت هاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مخ 2

  تبعيض در كار نباشد. به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات الزم در دسترس داشته باشد.
3

عمومي تلقي مي در جمهوري اسالمي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه  

  ع است.ل جبران آن مالزمه پيدا كند، ممنوشود. از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخربي غير قاب
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تا خال ناشي از عدم توجه به مسائل زيست محيطي را بپوشاند. اين مهم با تصويب منشور اساسي محيط زيست و اصالح 

اصالح 1958مقدمه قانون اساسي سال  2005به وقوع پيوست. مطابق قانون اول مارس  2005قانون اساسي فرانسه در سال 

) و عالوه بر پايبندي مردم فرانسه به حقوق بشر و حاكميت ملي، پايبندي به محيط 291، 1395گرديد (مشهدي، هداوند،

يب اين منشور و شناسايي اصول زيست و حقوق و تكاليف مطرح شده پيرامون آن به متن پيشين عالوه گرديد. با تصو

اين سند توجه نظام حقوقي را به خود جلب كرد كه مي توان آن را در رويه محاكم، «بسياري پيرامون حق بر محيط زيست 

  )565، 1393مشهدي،»(سازمان هاي اداري و نهادهاي قانون گذار يافت.

در مقدمه جديد قانون اساسي فرانسه مي خوانيم كه: مردم فرانسه رسما دلبستگي خود را به حقوق بشر و اصول حاكميت 

تائيد و تكميل شده و همچنين توسط  1946تعريف، توسط مقدمه قانون اساسي  1789ملي، آن طوري كه توسط اعالميه 

  اعالم مي دارد.آمده است  2004حقوق و وظايفي كه در منشور محيط زيست 

شناسايي شكلي حق بر محيط «اين تغيير سبب جلوه اساسي بخشيدن به منشور محيط زيست فرانسه شده است. در واقع

و اصالحات  2005زيست به سال هاي آغازين هزاره سوم باز مي گردد كه با تصويب منشور اساسي محيط زيست در سال 

)  با تصويب اين منشور و الحاق آن به 564، 1393مشهدي، »(ور يافت.ميالدي در مجموعه هنجارهاي فرانسه تبل 2008

با تصويب «قانون اساسي فرانسه حق بر محيط زيست به عنوان يكي از حقوق بنيادين به رسميت شناخته شده است و 

ندي منشور اساسي محيط زيست اين حق به صراحت شناسايي شد و توانست بر نظام حقوقي فرانسه در زمينه بهره م

) با عطف توجه به اين موارد در اصل 577، 1393مشهدي،»(شهروندان از محيط زيست سالم تاثير شگرفي داشته باشد.

حق بر حفاظت از اين محيط  دومر اصل د 1اول اين قانون داشتن حق بر محيط زيست سالم به رسميت شناخته شده است.

ر نيز حق بر پيش بيني مخاطرات زيست محيطي و توان كاهش اين منشو سومدر اصل  2را نيز به همه اعطا مي نمايد.

3اثرات سو موثر بر محيط زيست را به رسميت شناخته است. 
 

  مفاهيم توسعه پايدار و حق توسعه در قانون اساسي ايران و فرانسه -3

جامعه به ويژه از نظر بهره گيري از منابع به منظور ايجاد زيرساخت ها و شرايط مادي پيشرفت يك «توسعه كه به معناي 

دسترسي به علوم و فناوري و همچنين ايجاد ساختارهاي اقتصادي و صنعتي است كه فعاليت و دستاوردهاي آن ها، 

) در سياقي 243،1395(رمضاني قوام آبادي، شفيق فر،» نيازهاي اساسي مردم در روند زندگي عادي را تامين مي نمايد

و توسعه پايدار يكي از مباحث مرتبط با محيط زيست است و به اين معنا است كه زيست محيطي همراه با پايداري است 

نسل هاي كنوني بايد به گونه اي از محيط زيست و منابع طبيعي استفاده نمايند كه نسل هاي آينده نيز بتوانند از آن ها 

در واقع اگر «ن براي آيندگان نگردد. بهره مند شوند و استفاده نسل كنوني سبب از بين رفتن و در نتيجه باقي نماندن آ

                                                           

1
  هر شخص حق دارد در يك محيط متعادل و متوجه نسبت به سالمت زندگي كند. 
 ايفا نمايد. هر شخصي حق دارد نقش خود را در حفظ و بهبود محيط زيست 2

3
آنها را هر شخصي بايد در شرايط مقرر در قانون بتواند خللي كه محتمل است به محيط زيست وارد شود را پيش بيني كرده و يا دست كم بتواند اثرات  

 .محدود نمايد
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فرآيند توسعه به گونه اي از نظر موضوع توسعه، گستره توسعه، ابزارها و وسايل و منابع توسعه موجب اخالل در روند و 

حفاظت از حقوق «) كه حاوي 159، 1382حبيبي،»(جريان طبيعي زيست بوم نگردد، اين توسعه را توسعه پايدار مي نامند.

(رمضاني قوام » آينده، اجراي حق توسعه با رعايت الزامات محيط زيستي و توجه به انصاف بين نسلي است.نسل هاي 

ضرورت توجه به نيازهاي نسل حاضر و احتياجات نسل هاي آتي را به گونه «) و اين توسعه 262،1395آبادي، شفيق فر، 

زهاي نسل آتي را توجيهي براي عدم توجه به خواسته اي توامان در نظر مي گيرد و نمي توان تنها ضرورت توجه به نيا

) در واقع توسعه پايدار داراي چند عنصر كليدي است: 127، 1389شهبازي، »(هاي معقول و متناسب نسل حاضر دانست.

اول: حق بر محيط زيست و امكان استفاده مردمان كنوني از منابع طبيعي و محيط زيست را به رسميت مي شناسد. دوم: 

بر توسعه و پيشرفت جوامع را نيز در نظر مي گيرد و سوم: لزوم حفظ و نگه داري از منابع طبيعي و محيط زيست حق 

سل ناي باشد كه نيازهاي  مفهوم دقيق توسعه بايد به گونه رد«براي نسل هاي آينده را نيز مورد تاكيد قرار مي دهد و 

يازهايشان را به خطر اندازد. در اين راستا نينده در برآورده سازي هاي آ حاضر را برآورده سازد بدون آنكه توانايي نسل

ستفاده از منابع و محيط زيست در زمان كنوني هيچ آسيبي به دورنماي استفاده اتوسعه اي مدنظر است كه تضمين دهد 

   ) 244، 1395، (رمضاني قوام آبادي، شفيق فر »سازد. ينده وارد نميآنسل 

ه پايدار تنها يك وجه از توسعه (توسعه اقتصادي) مد نظر قرار نمي گيرد بلكه ابعاد مختلف از منظري ديگر در توسع

براي فهم مفهوم توسعه بايد توسعه در ابعاد «توسعه مانند توسعه اجتماعي و فرهنگي و زيست محيطي نيز مدنظر است و 

يدار كه عبارت است از جمع بين استفاده گوناگون مورد بحث و بررسي قرار گيرد. از آن جمله توسعه زيست محيطي پا

  ) 119،1387رئيسي،»(و بهره برداري از محيط زيست از يك سو و حفاظت و امكان پايداري آن از سوي ديگر.

در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مفهوم توسعه پايدار و حق بر توسعه و لزوم حفظ و نگه داري از محيط زيست 

ت. اصل پنجاهم قانون اساسي توامان حق بر توسعه و حق نسل هاي آينده در بهره برداري و به رسميت شناخته شده اس

به خوبي مفهوم توسعه » نسل امروز و نسل هاي بعد«بهره مندي از محيط زيست را به رسميت شناخته است. در عبارت 

هوم توسعه پايدار را متجلي نموده پايدار شناسايي شده است كه تاكيد بر لزوم استفاده هر دو نسل از محيط زيست مف

را مي توان مصداق حق بر توسعه كه » حيات اجتماعي رو به رشد«است. عبارت ديگر اصل پنجاهم قانون اساسي يعني 

يكي از مصاديق ديگر حقوق همبستگي است دانست. لزوم زندگي و حيات توامان با پيشرفت و ترقي به خوبي مفهوم 

فعاليت «بادر مي نمايد. لزوم حفظ محيط زيست و نگه داري از آن از ممنوع بودن هرگونه حق بر توسعه را به ذهن مت

به خوبي نمايان است زيرا » اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن مالزمه پيدا كند

نسل هاي آينده مي گردد. پس اين  اين گونه فعاليت ها سبب تخريب و نابودي محيط زيست و عدم پايداري آن براي

  گونه فعاليت ها بر اساس نص صريح قانون اساسي ممنوع است.

خاك را متعلق به افراد  در واقع قانون اساسي پا را از نسل كنوني و ساكنان فعلي ايران فراتر گذاشته و محيط زيست اين

كنوني و نسل هاي بعدي كه در آينده اي دور يا نزديك در آن سكني خواهند گزيد نيز دانسته است و مفهوم توسعه پايدار 

كه از مفاهيم مهم و مرتبط با محيط زيست است را دور از نظر نداشته است. مفهوم توسعه پايدار در مباحث محيط زيستي 
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دارد كه نيازهاي مربوط به توسعه و محيط زيست نسل هاي حاضر و آينده را بدون به خطر انداختن  داللت بر توسعه اي«

) قانون اساسي 258، 1395رمضاني قوام آبادي، شفيق فر، »(توانايي نسل هاي آينده در برآورده كردن نيازهايشان تأمين كند.

براي نسل فعلي (انصاف درون نسلي)، دولت، مردم و  جمهوري اسالمي ايران تاكيد دارد كه عالوه بر حفظ محيط زيست

همه ساكنان اين سرزمين ملزم به حفظ و نگهداري از آن براي نسل هاي بعدي نيز هستند (انصاف بين نسلي) در واقع 

يكي از نكات برجسته و مترقي تاكيد شده در اصل پنجاهم قانون اساسي كه با حق بر محيط زيست مرتبط است، توجه «

قوق نسل ها، انصاف بين نسلي و انصاف درون نسلي است، حيات اجتماعي رو به رشد، ارتباط مستقيمي با امر به ح

، 1393مشهدي،»(حفاظت از محيط زيست دارد و اين مساله صرفا متعلق به نسل حاضر نبوده، متوجه همه نسل ها است.

كنوني و نسل هاي آتي همانند توسعه پايدار ارتباط با پيش نيازهاي تداوم حيات نسل «) چرا كه حق بر محيط زيست 563

) و استفاده از آن فقط مختص شهروندان فعلي نيست بلكه نسل هاي بعدي 275،1386مواليي،»(تنگاتنگ و ارگانيك دارد.

حق برخورداري از محيط زيست سالم و حق بهره مندي از توسعه كه تحقق همزمان آنها «نيز بايد از آن متمتع شوند و 

ستلزم توسعه پايدار است يكي از جلوه هاي حيثيت و كرامت انساني تلقي مي گردد كه مكمل حقوق بشر براي نسل م

) پس بر اساس اصل پنجاهم نه تنها 15، 1388(افتخار جهرمي،» حاضر و شرط تحقق آن براي نسل هاي آينده مي باشد.

حفظ محيط زيست هستند و نبايد فعاليت اقتصادي  دولت جمهوري اسالمي بلكه همه مردم داراي وظيفه عمومي براي

مخرب و تاثير گذار بر محيط زيست داشته باشند و استفاده و بهره برداري از آن توسط همه اقشار جامعه بايد به حفظ و 

  پايداري آن نيز همراه باشد.

ن او و پيوند ناگسستني اين دو در مقدمه منشور اساسي محيط زيست فرانسه نيز به اهميت رابطه انسان و طبيعت پيرامو

كه بايد از آن به سان ساير حقوق بنيادين  2و از محيط زيست به عنوان ميراث مشترك بشريت ياد نموده 1اشاره شده است

كه در اين مقدمه به مفهوم توسعه پايدار نيز اشاره شده است و در كنار استفاده نسل كنوني از محيط  3ملت حفاظت نمود

زيست (انصاف درون نسلي) به لزوم حفظ آن براي نسل هاي آينده نيز اشاره نموده است (انصاف بين نسلي) و در متن 

براي پاسخ به نيازهاي حال در نظر گرفته شده اند مقدمه مي خوانيم كه (در جهت تضمين توسعه پايدار گزينه هايي كه 

نبايد توان نسل هاي آينده و ديگر ملل براي تامين نيازهاي خودشان را با چالش روبرو كنند.) اين مقدمه به خوبي مفاهيم 

حق توسعه و حق بر محيط زيست آيندگان را بيان نموده است و ضمن محترم شمردن حق بر محيط زيست نسل حاضر، 

  جه خود را معطوف آيندگان نيز نموده است. تو

در اصل ششم اين منشور نيز مفهوم توسعه پايدار به خوبي بيان شده است و اما در كنار متن مقدمه منشور اساسي فرانسه 

اشعار مي دارد كه (سياست هاي عمومي بايد توسعه پايدار را ترويج دهند. آنها بايد ميان حفاظت و ارزش گذاري محيط 

ست، توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي آشتي برقرار نمايند.) اين اصل به خوبي توسعه پايدار و توسعه اقتصادي را زي

                                                           

است؛ كه آتيه و وجود ذات انسانيت از قلمرو طبيعي آن ملت فرانسه، كه معتقد است، كه منابع و تعادل طبيعت پيدايش انسانيت را تحت تاثير قرار داده  1

  غيرقابل تجزيه مي باشند؛
2
  زيست ميراث مشترك انسانها مي باشد محيط 
  .محافظت از محيط زيست بايد بسان ديگر منافع بنيادين ملت مورد حمايت قرار بگيرد 3
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در كنار هم پذيرفته است. حق بر محيط زيست مردمان را به رسميت شناخته و در كنار آن بر لزوم توسعه اقتصادي و 

سئول سياست گذاري براي تحقق اين سه مهم در يك ظرف پيشرفت اجتماعي تاكيد نموده است و دولت فرانسه را م

  زماني و مكاني نموده است.

اصل هفتم اين منشور نيز حق دسترسي آزادانه به اطالعات زيست محيطي گوناگون را از حق هاي بنيادين شهروندان مي 

ان آنان را مكلف به جبران داند. اين منشور عالوه بر شناسايي حق بر داشتن محيط زيست سالم و مناسب براي شهروند

خسارات وارده از ناحيه عملكرد خويش به محيط زيست نيز نموده است و دولت را در اين زمينه از دو منظر مسئول و 

مكلف به رعايت اصول زيست محيطي نموده است. اول آنكه دولت فرانسه براي جلوگيري از ايجاد خطرات زيست 

هاي ارزيابي خطرات و تصويب راهكارها مي باشد و دوديگر آنكه بايد سياست محيطي مكلف به نظارت بر اجراي روش 

  هاي توسعه پايدار را ترويج دهد.

  درآمد :  -4

محيط زيست تقريبا روانه تمامي قوانين اساسي شده است و به صورت پردازي بر ق حقوق بشر و مصاديق آن از جمله ح

رداخته است. حق بر محيط زيست كه در واقع حق بر داشتن يك محيط رابطه بين انسان و محيط طبيعي جغرافيايي او پ

سالم و پاكيزه براي حيات ابناي بشري است امروزه اهميت زيادي يافته و به عنوان يك حق بشري جلوه نموده است. هر 

رسش مطرح بهره مندي از اين حق رخ مي نماياند و اين پ يجا كه سخن از حق بر محيط زيست به ميان مي آيد چگونگ

مي گردد كه آيا محيط زيست و حق بهره مندي از آن مخصوص انسان هاي اين عصر است يا به آيندگان نيز تعلق دارد؟ 

در مباحث مربوط به مباني حقوق محيط زيست نقش انسان در مواجهه با محيط زيست در پرتو آموزه هاي ديني، حفظ و 

ع موجود در آن است. در اديان مختلف از جمله اسالم انسان مالك زمين نگه داري و به امانت داشتن محيط زيست و مناب

نيست كه بخواهد دل به خواه و هر طور كه باب ميلش بود از آن بهره مند شود بلكه زمين امانتي است در دست انسان 

ل هاي آتي بسپارد و به نسآن را تا  بودبراي استفاده معقول و منطقي و در حد نياز و امانتي است كه بايد محافظ آن 

در اصل مسئوليت انسان در رابطه با محيط زيست امانت محور است و او امين در نگه داري و حفظ اين محيط است. 

كه بايد  انسان استت ساين مفهوم به خوبي پذيرفته شده است و جهان هستي امانتي در دايران پنجاهم قانون اساسي 

لبته با عطف توجه به اصل ا .نظر داشته باشدمورد  را نيز نسل هاي بعديآن، نياز عالوه بر استفاده معقول و درست از 

بسياري از اجزاي محيط زيست را در اختيار دولت و حكومت  ون اساسي جمهوري اسالمي ايران كهچهل و پنجم قان

رف دولت و حكومت اسالمي جلوه اي پر رنگ تر به خود مي گيرد و به اسالمي قرار داده است، اين امانت داري از ط

وظيفه دولت در حفاظت از محيط زيست بيشتر از شهروندان است و  ،تحقيق با دامنه اختيارات وسيع حكومت اسالمي

هاي آينده را ، ابتكار عمل براي نگه داري از آن براي نسل ي مناسب حفاظتي از محيط زيستبايد عالوه بر ايجاد بسترها

عالوه بر اين موارد در قانون اساسي ايران مفهوم حق توسعه و نياز جوامع به آن و همچنين مفهوم توسعه  نيز داشته باشد.

منابع زيست محيطي به گونه اي كه مستلزم حفاظت و پايداري آن براي اي امكان بهره مندي نسل حاضر از پايدار به معن

هرچند حق بر محيط زيست در اين قانون به طور صريح بيان نشده است  پذيرفته شده استآيندگان نيز باشد به صراحت 



      2، شماره1، دوره1397بط انساني، پاييز جغرافيا و روا                
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ركان رويكرد قانون گذار اساسي به محيط زيست ااما حفاظت و نگه داري و بهره مندي همراه با حفظ و پايداري آن از 

  است.

و حق بر توسعه اقتصادي و اجتماعي  در منشور اساسي محيط زيست فرانسه نيز حق بر محيط زيست و بهره مندي از آن

و  پذيرفته شده استدر مقدمه و اصول آن از اين منابع به صراحت  نسل هاي آيندهمندي  همردمان آن ديار و حق بهر

نسه بر اساس اين قانون و به ويژه اصل ششم آن بايد مبتني بر توسعه پايدار، توسعه همچنين سياست هاي حكومت فرا

بر  فرانسه كه همگي نشان دهنده رويكرد قانون گذاران اساسي و حفاظت از محيط زيست باشد اقتصادي و اجتماعي

دو قانون اساسي بر  رويكرد هر . در نتيجهاست شناسايي اهميت چگونگي بهره برداري از محيط زيست و منابع طبيعي

نگه محيط زيست و حفظ و  پايداري است كه استفاده از منابع طبيعي و محيط زيست محدود به قانون، استواراين اصل 

  محدود و داراي سمت و سو است. آن براي نسل هاي بعدي است و اين استفاده داري از

  منابع :  -5

 ، صص 50 حقوق بشر؛ محيط زيست و توسعه پايدار، مجله تحقيقات حقوقي، شماره ) 1388(افتخارجهرمي، گودرز  -

24-9  

) حق برخورداري از محيط زيست سالم به عنوان حق بشريت، مجله دانشكده حقوق و 1382حبيبي، محمد حسن ( -

   131-170، صص 60شماره علوم سياسي، 

لح و توسعه پايدار، فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني، ) رابطه حفاظت از محيط زيست با ص1387رئيسي، ليال ( -

  109-134، صص 11و  10سال سوم، شماره 

) توسعه پايدار و حق بر محيط زيست سالم: چشم انداز 1395رمضاني قوام آبادي، محمد حسين، شفيق فر، حسن ( -

  241-271، صص نسل هاي آينده، فصلنامه سياست جهاني، دوره پنجم، شماره اول

) توسعه پايدار يا پايداري توسعه در حقوق بين الملل، مجله حقوقي بين المللي، سال بيست و 1389شهبازي، آرامش ( -

  125-139، صص 42هفتم، شماره 

) كتابچه قضايي حقوق محيط زيست، ترجمه محسن عبداللهي، تهران، انتشارات 1396شيلتون، دينا، كيس، الكساندر ( -

  خرسندي

) واكاوي حق بشر بر محيط زيست، دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر 1396مهرداد، حسيني، سيد محمد (محمدي،  -

   127-159اسالمي، سال ششم، شماره دوازدهم، صص 

نامه دولت دولت تا رويكردهاي مشاركتي، فصل از رويكردهاي بدون :دولت و محيط زيست)  1395ي (مشهدي، عل -

   59-80، صص 8شماره ، 2پژوهي، سال 

) اساسي سازي ماهوي حق بر محيط زيست در حقوق ايران و فرانسه، مجله مطالعات حقوق 1393مشهدي، علي ( -

  559-580، صص تطبيقي، دوره پنجم، شماره دوم



      حسيني                
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ري همراه با مطالعه تطبيقي در ) اصول حقوق اداري در پرتو آرا ديوان عدالت ادا1395مشهدي، علي، هداوند، مهدي ( -

  حقوق فرانسه، سوئيس، آلمان، مصر، لبنان، انگليس و آمريكا، تهران، انتشارات خرسندي

نسل سوم حقوق بشر و حق به محيط زيست سالم، فصلنامه حقوق مجله دانشكده حقوق و ) 1386( مواليي، يوسف -

  273-296، صص 4، شماره 37دانشگاه تهران، دوره لوم سياسيع

  

  

  

  


