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Abstract  
The rights of the future generations are the 
rights by which the natural resources that 
have been inherited from the previous 
generation to the current generation are 
transferred to the next generation and are 
important topics and the basis of the 
restoration of intergenerational justice. 
From the international perspective, there are 
three examples for the concept of the rights 
of future generations: First, it is necessary 
for each generation to protect natural 
resources. Second, by exploiting natural 
resources, irreparable damage should not be 
done to it. Third natural resources belongs 
to all generations and there is no reason to 
be attached to a particular generation. 
Worrying about the rights of future 
generations is the common pain of all 
humanity, and the indiscriminate use of 
natural resources by the current generation 
has caused concerns for future generations, 
and in this regard, international assemblies 
have considered it their duty to recognize 
the rights of the future generations and its 
protection has taken an important step that 
initially the concept of the rights of future 
generations entered international law with 
the ratification of the United Nations 
Charter in 1945 and then with the issuance 
of the Stockholm Declaration in 1972, 
which was addressed in binding and non-
binding documents and accordingly Entered 
the internal laws of countries. 
Keywords: Rights, Future Generations, 
International Documents, Binding 
Documents, Non-Binding Documents.  

  چکیده

حقوقی است که به موجب آن  ،هاي آینده حقوق نسل
که از نسل قبل به نسل فعلی به ارث رسیده  منابع طبیعی

شود و از مباحث مهم و  به نسل آینده منتقل می ،است
المللی  از بعد بین .باشد پایه ترمیم عدالت بین نسلی می

هاي آینده متصور  سه مصداق براي مفهوم حقوق نسل
الزم است از منابع طبیعی  هر نسلی بر ،اول :است

برداري از منابع طبیعی  با بهره ،دوم .حفاظت نماید
منابع  ،سوم .به آن وارد نگردد ناپذیري لطمات جبران

و دلیلی بر این که  باشد می اه طبیعی متعلق به همه نسل
نگرانی در  .متعلق به نسل خاصی باشد وجود ندارد

درد مشترك همه بشریت  ،هاي آینده مورد حقوق نسل
رویه از منابع طبیعی توسط نسل  و استفاده بی است
هاي آینده  هایی براي نسل موجب بروز نگرانی ،فعلی

 المللی بر خود گردیده که در این راستا مجامع بین

هاي آینده و  وظیفه دانسته جهت شناسایی حقوق نسل
حمایت از آن گام مهمی بردارند که در ابتدا مفهوم 

هاي آینده با تصویب منشور ملل متحد  ق نسلحقو
وارد  1972و سپس با صدور اعالمیه استکهلم  1945

گردید که در اسناد الزام آور و  الملل بینحقوق 
بدان پرداخته شده و به تبع آن وارد حقوق آور  الزام غیر

  .داخلی کشورها گردید

اسناد  ،هاي آینده نسل ،حقوق :واژگان کلیدي
  . آور الزام غیراسناد  ،اسناد الزام آور ،المللی بین
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  مقدمه

قرار گرفته  مورد توجه اکثر کشورها ،اساسیالملل به طور  در حقوق بین ،هاي آینده حقوق نسل از حمایت

 ،ها اعالمیه ،کشورها از جمله قوانین اساسی ،المللی حقوقی ملی و بین اسناد از و در طیف وسیعیاست 

الزام آور و  المللی جنبه بین این اسناد برخی از .است المللی بدان پرداخته شده بین معاهدات ،ها کنوانسیون

و هاي آینده را به طور صریح  منافع حقوق نسل ،ارشادي دارند و همچنین در برخی از این اسناد برخی جنبه

  .اند هم به صورت ضمنی به آن اشاره نمودهدر برخی 

به شهروندان خود  ،ها را بر آن داشت دولت ،رویه نسل فعلی از منابع موجود با توجه به استفاده بی

هاي آینده احترام قائل شوند و نیاز کسانی که هنوز پا به عرصه هستی  آموزش دهند که به حقوق نسل

هاي آینده را لحاظ نمایند  حقوق نسل ،هاي سیاسی در تصمیم گیري ها را تضییع نکنند و دولت ،اند نگذاشته

که ممکن است برخی از کشورها طراحی  هرچند .و به صورت قانونی حقوق آنان را به رسمیت بشناسند

 .ي شروع کرده باشندگذار سیاست فرایندهاي آینده در  صداي نسلدادن  ابزارهاي نو و بدیع را براي نشان

اي با  عده ؛نظرات مختلفی بیان شده است ،هاي آینده اما در خصوص تکلیف نسل فعلی نسبت به نسل

ند امانتداري است که باید تمام منابع موجود را براي آیندگان نسل فعلی همان :هاي افراطی معتقدند دیدگاه

تمام منابع موجود متعلق به  :اي معتقدند در مقابل عده .حفظ نماید و به طور صحیح به نسل آینده بسپارد

نظر  .هیچ تکلیفی ندارند ،برداري از آن را دارند و نسبت به نسل آینده بهره هرگونهنسل فعلی است و حق 

ضمن  ،بر این عقیده است که نسل فعلی ؛جود دارد که به انصاف بین النسلی نام گرفتهسومی و
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  )144 ،1380 ،باید حقوق آیندگان را نیز در نظر بگیرند (موسوي ،نیازهاي خودکردن  برطرف

که پس از  ؛شود می ی پرداختهالملل بیندر اسناد هاي آینده  حقوق نسلپژوهش به بررسی در این 

در اسناد  ؛هاي آینده در اسناد الزام آور و در گفتار دوم جایگاه حقوق نسل ؛در گفتار اول ،مبررسی مفاهی

  .گردد می بررسیآور  الزام غیر

  مفاهیمتحلیل  -1

مفاهیم اصلی و محوري این نوشته » هاي آینده حقوق نسل«و » هاي آینده نسل« ،»حمایت«سه اصطالح 

هاي صحیح از ابعاد مختلف موضوع کمک  تواند به برداشت یم ،هستند که تبیین و تحلیل این مفاهیم

  .پردازیم بنابراین در این گفتار به بیان این واژگان می .شایانی نماید

  مفهوم حمایت - 1- 1

  مفهوم لغوي حمایت -1-1-1

 ،دستگیري ،پناه ،نگاهبانی باشد و همچنین به معناي  میکردن  حمایت در لغت به معناي حفاظت و پشتیبانی

 .)267 ،2ج، 1377، دهخدا( هواداري و طرفداري آمده است ،تقویت ،اعانت ،نصرت ،یاري ،حفاظت

حفظ شده  ءاین شی گویند می از چیزي آمده است وکردن  همچنین به معناي دفاع از چیزي یا جلوگیري

ی بیان شده فیث شریو در حد) 2319 ،4ج ،ق1417 ،(جوهري ت یا این مکان محافظت شده استاس

1»ستیجز خدا و رسول ن یحافظ« :تاس
  .)158 ،م1981 ،(رازي 

دور کنید و یا ها  آن یعنی از مردم جلوگیري شود یا از ،محفاظت شد ءشود آن شی زمانی که گفته می

 ،(ابن منظور از مریض محافظت کنید یعنی چیزهایی که به ضرر اوست از او دور کنید شود اگر گفته می

 زمانی که گفته ،ممکن است حمایت به معناي نصرت و یاري هم بیایدهمچنین  .)154 ،3ج ،ق1418

  .)125 ،4ج ،ق1404 ،(ابن فارس به مردم استکردن  از مردم حمایت کنید به معناي یاري شود می

  اصطالحی حمایت مفهوم -2-1-1

 و عرف ،اخالق ،حمایت از نظر اصطالحی به معناي عقوبت و مجازات است و به فردي که خالف قانون

به  .)579 ،1385، (جعفري لنگرودي گردد باشد تحمیل می مرتکب عمل زشتی شده عادت رفتار کرده و

اي که نسبت به افراد  از سوي مقنن در قبال اعمال مجرمانه هایی است که پشتیبانی و ها دیگر سخن حمایت
                                                     

 ال حمی اال اهللا و رسوله.  -1
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  .)78 ،1384 ،(رایجیان اصلی رود به کار می ،شود جامعه اعمال می

آن است واین امر با هر وسیله ممکن است  کیفري یا غیر ،متعلق به حقوق مدنیاست که  حمایت امري

اقدامات پیشگیرانه براي محافظت از شخص یا اموال در برابر خطرات قریب الوقوع است که  دهنده و نشان

 و از اشیاء براي حفظ و دفاع گذار قانوندر حقیقت اقداماتی هستند که  .نماید تأمینامنیت و سالمت وي را 

ابزاري است ین تر مهمدهد و یکی از  امنیت شهروندان انجام می تأمینبراي  ،از تعرض به مردم جلوگیري

ها در برابر  کند و آن سپر حفاظتی است که در قانون جزا از حقوق انسان که حرمت ذاتی انسان را حفظ می

ب برساند حمایت و یآسها  آن ست بهتعرض به شهروندان یا حمله به آنان و کلیه اعمالی که ممکن ا

  .)7 ،م2002 ،(خیري کند محافظت می

هاي تضمین شده توسط قانون جزا در هر دو شاخه اعم  به قواعد و رویه ،دیگر آمده استدر تعریفی 

ها از طریق  از حقوق مختلف انسان جانبه همهین دادرسی کیفري براي حمایت ئاز قانون مجازات و آ

همچنین  .)96 ،م2007 ،(الدسوقی شود که در صورت وقوع جرم یا تخلف تعیین میهایی است  مجازات

براي  گذار قانونوضعی و اجرایی که  ،اي از قواعد و احکام کیفري عبارت است از مجموعه ،گفته شده

 هایی به آن رسیده است حمایت از فرد و یا مال او در برابر تجاوز فعلی یا احتمالی از طریق وضع مجازات

  .)7 ،م2020 ،(الدلولی

 هاي آینده مفهوم نسل - 1- 2

  مفهوم لغوي نسل .1-2-1

به معناي  .)53، ق1419، (عکبري کار رفته استه معنی اسم مفعول ب در ،است عربی و مصدر واژه ،لغت نسل

51 شریفه از جیزي نیز آمده است و در آیهشدن  جدا انفصال و
2

ه به همین معنا ذکر شد ینساسوره مبارکه ی 

(راغب  گردد نیزاطالق می ،شود می از آن جهت که از والدین خود جدا است و نسل به فرزند و اوالد

 در آیاتی از قرآن کریم نیز واژه نسل به معناي فرزند و ذریه بیان شده است .)802، ق1412، اصفهانی

205آیه شریفه  مانند) 347 ،5ج، ق1420، )و(فخر رازي180 ،2ج، ق1406، (طبرسی
3
  .وره مبارکه بقرهس 

در  مراغی و فخر رازي .)267 ،1ج ، 1388 ،(قرائتی انحراف نسل آینده است ،نسل تهالکمنظور از 

                                                     
 و نفخ فی الصورفاذا هم من االجداث الی ربهم ینسلون.  -2

ذا تولی سعی فی االرض لیقسد فیها و یهلک الحرث و النسلَ و اهللا ال یحب الفساد. هنگامی که والیت و سلطه پیـدا کننـد بـا    و ا -3

 که خدا فساد را دوست ندارد.  برند درحالی کوشند و مال و جان مردم را از بین می تمام قدرت در گسترش فساد در زمین می
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همچنین  .)561 ،5ج ،ق1404 ،(مراغی فرزندان هستند ،از نسلد مرااحتماالً اند که  یر خود بیان نمودهستفا

بقره وارد شده است مبارکه سوره  205 شریفه یهتفسیر آ درکه  در روایات منقول از ائمه اطهار علیم السالم

زمین  ،نسل ولد و حرث از منظور :فرماید نیز به معناي فرزند و ذریه بیان شده است که امام صادق (ع) می

4است فرزندان اند حرث همان است و در جایی دیگر فرموده
، )و(عیاشی189، 9ج، ق1404، (مجلسی 

  .)100 ،1ج، 1380

، 29ج، م1981، نجفی( اند را بیان نموده هاي فقهی در بحث نکاح و فواید آن همین مفهوم فقها نیز در کتاب

مختص » نسل« است واژه آیت اهللا جوادي آملی معتقد اما از فقهاي معاصر .)157 ،3ج، ق1407، )و(حلی17

  .)225 ،10ج، 1389، (جوادي آملی شود انسان نیست و مطلق موجودات زنده اعم از انسان و حیوان را شامل می

  مفهوم اصطالحی نسل .2-2-1

انداز  اما هنگامی که چشم ،معناي روشنی دارد ،زمانی که با شجرنامه خاصی مرتبط باشد »نسل« اصطالح

یک روش مجزا براي  .گیرد داراي معناي مبهمی خواهد بود ارچوب خانواده قرارهاز چ انتزاعی آن فراتر

 شناسی، هاي مرتبط با آمار و جمعیت گروه مردم برحسب دسته اصطالح این است که اینکردن  انتزاعی

کسانی که بعد از آخرین فرد نسل  عنوان بههاي آینده  باشند که دیگران به راحتی نسل نسل حاضر می

هاي آینده به تمام  اصطالح نسل ،به تعبیر دیگر .شوند می تعریف ،حاضر که در گذشته است تولد یابند

  .)48 ،1390، (وکیل و عسگري شود نده با یک محدوده جغرافیایی خاص اشاره مینشده آی افراد متولد

حیات با پیشرفت تکنولوژي و طبیعتاً با افزایش  ابهامی که در این بحث وجود دارد این است که دوره

از آن جا که حتی امروزه طول عمر با  ،طول عمر متغیر است و به طور دقیق قابل تخمین و تعیین نیست

و تکنولوژي بین کشورها توسعه یافته و در هر حال توسعه  هایی که از نظر دستیابی به علوم جدید تتفاو

زندگی  هایی که حاصل خواهند نمود دوره وجود دارد متفاوت است و طبیعتا آیندگان نیز با پیشرفت

به رو  با تردید رومفهوم نسل آینده نیز  ،حیات دورهنبودن  بنابراین با روشن .داشت خواهندتري  طوالنی

توان  هاي زنده در هر لحظه را می انسان آیا همه ؟مرز بین نسل حاضر و آینده کجاستاصوالً  .خواهد شد

ها مهم  رسد طول حیات و موجودیت نسل در رفع این ابهام باید گفت که به نظر می ؟نسل حاضر دانست

آن هستند و بنابراین  دهنده طور مستمر شکلاي از افراد بدانیم که به  بلکه باید نسل را مجموعه ،نیست

                                                     
 ل ابو عبداهللا (ع) الحرث الذریه. النسل الولد و الحرث االرض و قا -4



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، پاییز12شماره ، 5دوره   26

 

 

زمین  پایدار و مستمر انسان بر روي کره است وجود اهمیت آنچه حائز .تفاوتی میان افراد یک نسل نیست

بزرگی تشبیه نمود که همواره  توان آن را به رودخانه و می آید است که از مجموع آن بشریت به وجود می

 دهنده توان بین اجزاي تشکیل به طوري که نمی ،شود می تر بزرگاي آبی ه جریان دارد و از ترکیب جریان

یک  عنوان بههاي آینده است ولی بشریت هم چنان  لذا هرچند ابهام در مفهوم نسل .آن تفاوتی گذاشت

  .)28 ،1395، (امامی مبین شناسایی شده است ،حق نسل دارنده

  هاي آینده مفهوم حقوق نسل - 1- 3

  ي حقوقمفهوم لغو -1-3-1

بیان شده است شناسان  حقوق واژه عربی و جمع حق است و در لغت معانی متعددي براي آن از سوي لغت

راغب  .)545 ،ق1408، ضد باطل و موجود ثابت (طریحی ،که از آن جمله در قاموس لغت به معناي ثبوت

 .)105، ق1412، (راغب اصفهانی مطابقت است و حق در اصل به معناي موافقت :گوید اصفهانی می

، (ابن منظوراند  نموده تأکید» حق«معناي ترین  اصلی عنوان به» ثبات«بر واژه شناسان  بسیاري از لغت

  .)15، 2ج، ق1404، )و(ابن فارس49، 10ج، ق1418

  مفهوم اصطالحی حقوق -2-3-1

 از آن منافع یک نسل اعم از طبیعی و غیر آن کهسبب حقوقی است که به  ،هاي آینده حقوق نسل

 ،شود که به موجب آن صیانت از این حقوق به نسل آینده منتقل می ،به ارث رسیده است گذشتگان

  .زیان آور و غیرقابل جبران استهاي  شود که مستلزم اجتناب از فعالیت می یک ضرورت تلقی عنوان به

  یالملل بینهاي آینده در اسناد  ی از حقوق نسلالملل بینحمایت کیفري  -2

 ،از نیازها اصول و قواعدي را براي حمایت و صیانت ،یالملل بینوقی موجود در دو بعد داخلی و اسناد حق

ابزارهاي حقوقی به طور چشمگیر و  هاي اخیر دهه در اند. هاي حال و آینده مقرر داشته سالمت و رفاه نسل

ها به این  ها و معاهده میهغالب اسناد حقوقی از قبیل اعال .هاي آینده توجه دارند حقوق نسل اي به فزاینده

 عنوان بهانسان  با صدور بیانیه کنفرانس محیط زیست 1970 این مفهوم در دهه .اند حق اشاره نموده

ژوئن در استکهلم تشکیل شانزدهم  تاپنجم  از تاریخ ابتکار سازمان ملل متحد ین کنفرانسی که بهتر بزرگ

ی و نیز در الملل بینهاي  بعد از آن حدودا در اکثر بیانه .ا کردراه پید الملل بینبه ادبیات حقوق  ،گردیده بود

حقوق  .اي به این مفهوم اشاره شده است هاي منطقه هاي جهانی و بسیاري از معاهده مقدمه اغلب معاهده
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(رمضانی قوام  دهند می داخلی کشورهاي زیادي نیز احترام به نیازهاي نسل آینده را مورد توجه قرار

اصول چهل و پنجم و  دردر این میان کشور ایران از جمله کشورهایی است که  .)241 ،1399، آبادي

  .هاي آینده پرداخته است به حقوق نسلقانون اساسی پنجاهم 

هاي محیط زیستی خود  اهدافی را براي سیاست ،مثل قانون اساسی هند قوانین داخلی برخی از کشورها

هاي آینده  ت و بهسازي کیفیت محیط زیست به طوري که نسلحمای ،شامل جلوگیري :کهاند  بیان نموده

همچنین قانون کالفرینا اعالم داشته  .آب پاك و محیط زیست سالم اطمینان حاصل نمایند ،از هواي پاك

قصد کشور مبنی بر ایجاد و پشتیبانی از شرایطی که بشر و طبیعت بتوانند در یک هماهنگی پر بار «: است

5». آینده به زندگی خود ادامه دهند اقتصادي نسل حاضر و اجتماعی و ،الیماز نیدادن  براي انجام
قانون  

از اهداف اجراي ماده چهارم از  ،هواي پاك بنیان حفاظت و احیاي محیط زیست در ایالت متحده آمریکا

در  این قانون کاهش اثرات مضر انباشتگی اسید را مدنظر قرار داده است که یکی از موارد تصریح شده

 .هاي حاضر و آینده دارد اشاره مستقیم به حقوق نسل ،هاي مطرح شده در کنگره یافته براساساین قانون 

ها به وسیله  هاي حاضر و آینده آمریکایی نسل« :دارد که از ماده چهارم قانون مذکور اعالم می پنجمبند 

 .قرار خواهند گرفت تأثیرنامطلوبی تحت به طور  مسائلحل مناسب این  ه راهئها و ارا گیري در اندازه تأخیر

ها نسبت به  ن حاکی از آن است که مفهوم برابري نسلئقرا ،بنابراین بر پایه آن چه پیش از این گفته شد

شود و حقوق  مندي از محیط زیست از انگیزه غریزي نوع بشر براي صیانت نفس و بقاي نسل ناشی می بهره

6». ز کشورهاستآینده مورد توجه بسیاري اهاي  نسل
  

  الزام آوراسناد هاي آینده در  حمایت کیفري از حقوق نسل - 2- 1

7حقوق سخت«بدان  حقوق الزام آور که
 .دار است ها را عهده ی دولتالملل بینشود مسئولیت  گفته می نیز» 

 ،عرف ،یلمللا بینهاي  ی دادگستري منابع الزام آور شامل معاهدهالملل بیناساسنامه دیوان  38ماده  براساس

 کننده تعیین ،اساسا هر قاعده حقوقی الزام آور .دنباش می ی قضاییالملل بینرویه  اصول کلی حقوقی و

غالبا اسناد حقوقی  .کند اجبار میجبران خسارت به ها را  و دولتاست ها  ی دولتالملل بینولیت ئمس

هاي آینده را در  تفاوتی از بنیان حقوق نسلاند و اظهارات م هاي آینده اشاره نموده المللی به حقوق نسل بین

  .توان مشاهده نمود  المللی می اسناد بین

                                                     
5- California Public Resources Code 

6- The Clean Air Act 
7- Hard rights  
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هاي قضایی مربوط و  رویه ،اي ی جهانی و منطقهالملل بینمعاهدات  ،در این گفتار از منابع الزام آور

  .گیرد می مورد بررسی و کنکاش قراراصول کلی حقوقی 

  هانیی در وسعت جالملل بینمعاهدات  -1-1-2

الملل محیط زیست به خصوص در بعد ساختاري موجب گردیده که کارکرد معاهدات  توسعه حقوق بین

چشمگیري افزایش یافته و  طور الملل به در مقایسه با عرف و اصول کلی حقوق و سایر منابع حقوق بین

اي و  منطقه ،چندجانبه ،کلیه تکالیف و تعهدات کشورها در جامعه جهانی در قالب معاهدات دوجانبه

شوند و داراي ضمانت   ها و معاهدات در زمره حقوق سخت شمرده می المللی تبیین گردد و کنوانسیون بین

هاي عضو یک کنوانسیون در صورت تخلف یا نقض مفاد آن داراي مسولیت  باشند و دولت  اجرا می

یب یک کنوانسیون به معناي به یا تصو ءامضا ،پذیرش ،واقع الحاق در .داشت دنبال خواهده ب المللی بین

هایی را به انجام برساند که با روح حاکم بر  دولت متعهد نبایستی اقدام رسمیت شناختن آن بوده لذا

  .)97 ،1391، (نقی زاده کنواسیون در تعارض قرارگیرد

معاهده  :المللی چنین آمده است در تعریف معاهدات بین 1969کنواسیون وین مصوب  2 ماده براساس

الملل  ها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین المللی که بین کشور عبارت است از یک توافق بین

یا در چندین سند مرتبط به هم  که در سندي واحد و از عنوان خاص آن و اعم از این نظر صرف ،باشد

 ،پروتکل ،پیمان ،نکنواسیو :منعکس شده باشد که ممکن است به حسب موارد به یکی از عناوین از جمله

  .)1395، 68، (پورهاشمی و همکاران اري گرددذنامگ ...توافقنامه و ،قرارداد و مقاوله نامه ،معاهده

 فرایندالمللی در دو دهه اخیر در قالب تشکیالت سازمان ملل متحد از  معاهدات بینگیري  روند شکل

ی که به مفهوم حقوق الملل بینیی از معاهدات ها باشد که در این راستا به ذکر نمونه می مناسبی بر خوردار

  :کنیم اشاره می ،هاي آینده پرداخته نسل

هاي  ملت« :چنین بیان کرده است 1964ی تنظیم شکار نهنگ مصوب سالالملل بینمقدمه کنوانسیون  -

  ». هاي آینده حفظ شود جهان منفعت مشترکی دارند که بایستی به نفع نسل

از  هریک« :تصریح نموده 1972ت میراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب کنوانسیون حفاظ 4 ماده -

حفاظت و شناساندن میراث  ،حکایت ،کند که تعهد تشخیص می قبول هاي عضو کنوانسیون حاضر دولت

هاي آتی در مرحله نخست وظیفه  ) و انتقال آن به نسل2 و 1(مذکور در مواد  فرهنگی واقع در قلمرو خود

راي نیل به این مقصود دولت مذکور با توسل به حداکثر امکانات موجود خود و نیز همان دولت است و ب
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 ،هنري ،هاي مالی باالخص کمک ،یالملل بینهاي  از طریق جلب مساعدت و همکاري ءدر صورت اقتضا

  ». بذل مساعی خواهد کرد ،علمی و فنی

8یالملل بینمقدمه کنوانسیون تجارت  -
وحشی در معرض خطر انقراض و  هاي جانوران و گیاهان گونه 

هاي حاضر و  براي نسلها  آن هاي غیرقابل جانشینی و اهمیت حفظ نابودي واشنگتن نیز با معرفی این گونه

حفاظت از  همچنین مقدمه کنوانسیون .رویه لحاظ نمایند برداري بی از بهرهگیري  ز کلیه منابع و جلوا ،آینده

9هاي مهاجر وحشی گونه
هاي متعاهد آگاهند از این که تمامی  طرف« :ر نموده استمقر 1979مصوب  

استفاده از حفظ و مکلفند و  نمایندهاي آینده حفظ  را براي نسل خاکیمنابع کره  وظیفه دارند کهها  نسل

کنوانسیون پاریس در ضمناً  ». اطمینان حاصل نمایند شود می کار گرفتهه این میراث در جایی که بمعقوالنه 

هاي آینده که  حقوق نسل عنوان بهاز آبزیان آتالنتیک شمال شرقی به اهمیت این آبزیان  خصوص حفاظت

  .هاي منافع مشترك بشریت است پرداخته است یکی از پایه

ین معاهدات تر مهمنیز که از  1992 هوایی مصوب مقدمه کنوانسیون چهارچوب تغییرات آب ودر  -

هاي کنونی و  رها در حفظ سیستم آب و هوایی براي نسلبه تصمیم کشو ،المللی است محیط زیستی بین

 عبارتبردن  به کار بایی هوا کنوانسیون تغییرات آب و 3 ادهیک م همچنین بند .آینده اشاره شده است

should هاي حاضر و آینده اشاره کرده است هوایی به نفع نسل هاي آب و صراحتا به حمایت از سیستم. 

هاي  مسئولیت براساسبه طور یکسان و بایست سیستم آب و هوا را  می ءاعضا« :کند این ماده اعالم می

 بنابراین کشورهاي پیشرفته ،حمایت نماید هاي خود به نفع نسل فعلی و نسل آینده مشترك و با قابلیت

 .)1395، 68، همکارانو  (پورهاشمی بایست پیشرو مبارزه با تغییرات آب و هوا و آثار سوء آن باشند می

که همانند کنوانسیون تغییر آب و  1992آخرین بند مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی ریو مصوب  در نینهمچ

برداري پایدار  براي حفظ و بهره ءبه تصمیم اعضا ،باشد  هاي محیط زیستی می ترین معاهده از اصلی ییهوا

کنوانسیون  2 ماده بند آخرین .هاي کنونی و آینده تصریح شده است از تنوع زیستی براي حفظ منافع نسل

به  جرصورت گیرد که منمیزانی و به  روشبه  که استفاده معنا این به ،استفاده پایدار از منابع« :مذکور

  ». گردد تأمین هاي آینده نسل نیازهاي به نحوي که ،منابع نشودکاهش درازمدت 

 1992المللی مصوب  هاي بین استفاده از منابع آبی فرامرزي و دریاچه کنوانسیون حفاظت و 2 ماده -

                                                     
8- CITES 
9- BON 
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بدون  ،د حفاظت شوندیننما تأمینهاي حاضر را  اي که نیازهاي نسل منابع آبی باید تا اندازه« :نماید مقرر می

 ،اصل توسعه پایدار این ماده در ». شان تضعیف گردد نیازهاي تأمینآن که توانایی نسل آینده براي 

  .مدنظر قرار داده استتشخیص نیازهاي هر دو نسل حال و آینده را 

ی در کشورهاي در معرض یان زدابمقدمه کنوانسیون ملل متحد براي مقابله با بیا آخرین بنددر  -

کننده مصمم ءکشورهاي امضا« :یا بیابان زدایی به ویژه در آفریقا چنین بیان شده است خشکسالی شدید و

هاي  هاي خشکسالی را براي حفظ منافع نسلو تخفیف پیامدشدن  هستند اقدام مناسب در مقابله بابیابانی

  ». آینده به عمل آوردند کنونی و

هاي فرامرزي و  برداري از آبراه راجع به حقوق بهره 1997در مقدمه کنوانسیون نیویورك مصوب  -

کشورهاي جهان با طرح یک « :المللی براي مقاصد غیرکشتیرانی نیز اشاره شده است هاي بین دریاچه

برداري  المللی و بهره هاي بین اهمدیریت و حمایت از آبر ،حفظ ،ارچوب از استفاده توسعهکنوانسیون چه

 ». هاي آینده اطمینان خواهد یافت مصالح نسل امروز و نسل تأمینها براي  بهینه و پایدار از این آبراه

ی است هاي محیط زیست که نوع جدیدي از معاهده 1998ون آرهوس مصوب یهمچنین در مقدمه کنوانس

که در آن حقوق محیط زیست با حقوق بشر مرتبط شده است به حفظ و بهبود محیط زیست در راستاي 

همکاري یک  همچنین هدف کنوانسیون آرهوس مطابق ماده .هاي حاضر و آینده اشاره دارد منافع نسل

  .هاي حاضر و آینده اعالم شده است براي حفاظت از حقوق نسل

هاي  هدف کنوانسیون و پروتکل 2003چوب درباره کنترل تنباکو مصوب کنوانسیون چهار 3ماده  -

 ،اجتماعی ،هاي آتی در برابر آثار مخرب بهداشتی حفظ نسل کنونی و نسل« :نماید می آن را چنین بیان

  ». محیط زیستی و اقتصادي مصرف تنباکو و تماس با دود تنباکو

ی در سطح جهانی به صورت مستقیم و یا الملل نبیهاي  شود که معاهده  می از این رو چنین برداشت

یکی از مفاهیم  عنوان بههاي آینده  غیرمستقیم در صدد تبیین و به رسمیت شناختن مفهوم حقوق نسل

  .باشند می الملل بیناساسی حقوق 

  اي المللی در وسعت منطقه معاهدات بین -2-1-2

اي نیز  در بسیاري از معاهدات منطقه ،سعت جهانیی در والملل بینهاي آینده عالوه بر معاهدات  حقوق نسل

هایی از معاهدات  در این راستا به ذکر نمونه ،را به خود جلب کرده است الملل بینتوجه واضعان حقوق 

  :کنیم اشاره می ،هاي آینده پرداخته اي که به مفهوم حقوق نسل ی در وسعت منطقهالملل بین
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ي همکاري درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر اي کویت برا مقدمه کنوانسیون منطقه - 

 براساسبا آگاهی از اهمیتی که همکاري و هماهنگی اقدامات « :چنین بیان کرده است 1978آلودگی در 

  ». هاي آینده دارد فع از جمله نسلنهاي ذی اي با هدف حمایت از محیط زیست دریایی به سود کلیه طرف منطقه

نیز بدین صورت  1992حفاظت از نواحی دریایی آتالنتیک شمال شرق مصوب  مقدمه کنوانسیون -

  »نواحی دریایی به صورت پایدار حفظ شوند باید براي رفع نیازهاي نسل حاضر و آتی« :بیان نموده است

کنوانسیون حفاظت از تنوع زیستی و حمایت از مناطق اولویت دار حیات وحش در یک  ماده -

که هدف  1992در  پاناما) و نیکاراگوا ،هندوراس ،گواتماال ،السالوادور ،اریکاتسآمریکاي شمالی (کا

مریکایی آاز تنوع بیولوژیکی زمینی و ساحلی دریایی در منطقه  ،در حد ممکن ،کنوانسیون حفاظت

حدود  تا »در حد ممکن«هاي آینده ذکر شده است و ذکر عبارت  مرکزي به سود نسل حاضر و نسل

باشد و سبب  ها می ش قاطعیت مصوبات این کنوانسیون در مورد مفهوم برابري نسلزیادي موجب کاه

  .باشد بروز ابهام و اختالف در تفسیر این کنوانسیون می

و  نیکاراگوا ،هندوراس ،گواتماال ،السالوادور ،(کاستاریکا اي درباره تغییرات آب و هوا کنوانسیون منطقه- 

هاي آینده  مشارکت در حمایت از حق هرانسان در نسل کنونی و نسل ،یک نیز در ماده 1993مصوب  پاناما)

  .است هدف کنوانسیون قرار گرفته عنوان بهسالمت و رفاه وي  تأمینبراي زندگی در محیطی مناسب براي 

نیز  2003 مصوب مقدمه کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریاي خزر (کنوانسیون تهران) -

 ،هاي متعاهد (جمهوري آذربایجان طرف ،نمونه عنوان به .هاي آینده اشاره داشته است به مفهوم حقوق نسل

فدراسیون روسیه و ترکمنستان) با آگاهی از تخریب محیط  ،جمهوري قزاقستان ،جمهوري اسالمی ایران

 ،هاي انسانی از جمله تخلیه مواد مضر زیست دریاي خزر در اثر آلودگی ناشی از منابع مختلف فعالیت

با تصمیم راسخ  ،هاي ناشی از منابع دریایی و منابع مستقر در خشکی مواد زائد و سایر آلودگی ،خطرناك

با آگاهی به ضرورت تضمین عدم  ،هاي حاضر و آینده در حفظ منابع زنده دریاي خزر براي نسل

اشی از با توجه به خطرات ن ،هاي مستقر در خشکی براي محیط زیست دریاي خزر فعالیتبودن  مضر

نوسانات سطح آب که محیط زیست دریاي خزر و خصوصیات اکولوژیکی و آب نگاري منحصر به فرد 

بر اهمیت حفاظت از محیط زیست دریاي خزر و با تصدیق اهمیت همکاري  تأکیدبا  ،کند آن را تهدید می

هداري محیط با هدف حفاظت و نگ ،ی مربوطهالملل بینهاي  هاي ساحلی خزر و با سازمان میان دولت

  .زیست دریایی دریاي خزر
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بر کنوانسیون اسپوو درباره ارزیابی  2003مقدمه پروتکل ارزیابی محیط زیستی راهبردي مصوب  -

به مزایاي حاصل از توجه به حفظ و بهبود سالمتی و رفاه نسل  ،اثرات محیط زیستی در محیط فرامرزي

  .هاي آینده اشاره نموده است حاضر و نسل

با  2003مصوب  (اتحادیه آفریقا) کنوانسیون آفریقایی درباره حفاظت طبیعت و منابع طبیعی 4 ماده -

کند که تمامی اقدامات الزم براي رسیدن به اهداف  کشورهاي متعاهد را مکلف می، عنوان وظایف سیاسی

یز دانش علمی و با هاي اخالقی و سنتی و ن به ویژه اقدامات پیشگیرانه را با توجه کافی به ارزش ،کنوانسیون

این کنوانسیون هدف  ،در همان ماده .هاي کنونی و آینده تصویب و اجرا نمایند منافع نسلگرفتن  در نظر

هاي آینده  حصول اطمینان از این که نسل« :کند خود را از مدیریت مناطق حفاظت شده چنین ذکر می

طوالنی غالبا از نسبتاً ا که به مدتی فرصت خواهند داشت تا تجربه شناختن و برخورداري از مناطقی ر

  ». اند درك نمایند مانده هاي انسانی به دور دخالت

 ،الملل باشند که حقوق بین اي می هایی از مواردي در وسعت منطقه ها مذکور نمونه ها و کنوانسیون هیبیان

  .هاي آینده را مورد توجه قرار داده است حمایت از حقوق نسل

  المللی یی بینهاي قضا رویه -3-1-2

سال  حدودا دو 1974 ایرلند شمالی علیه ایسلند در ی دادگستري در قضیه قلمرو انگلیس والملل بیندیوان 

هاي آینده اشاره نمودند  له میراث مشترك بشریت و حقوق نسلئاستکهلم به مس 1972پس از صدور بیانیه 

اي آینده را رعایت نمایند و ه ستی حقوق نسلها در استفاده از منابع مشترك بای و عقیده داشتند که دولت

  .هاي آینده گام بردارند در راستاي حمایت از حقوق نسل

استرالیا و  ،فرانسه ،اي نیوزلند هاي هسته یکی از نکات مطرح شده در رأي دیوان در قضایاي آزمایش

است که در زمینه یی اآرترین  معروفیکی از  OPOSA قضیهضمناً . اشاره به حقوق نسل آینده بود فرانسه

 بااز کودکان فیلیپینی اي  عدهبه شکایت  مربوطکه  باشد میهاي آینده نسبت به محیط زیست  برابري نسل

علیه سازمان محیط زیست و منابع طبیعی آن  1993 به نام شبکه اکولوژیکی فیلیپین دراي  یک مؤسسه

هر نسلی براي  :ه این مطلب اشاره داردب رأي دیوان .یافته استشهرت  OPOSAکشور است که به قضیه 

(پورهاشمی  .ول استئحفظ توازن و هماهنگی الزم به منظور استفاده کامل از اکولوژي سالم و متعادل مس

  .)1395، 68، همکارانو 

تهدید به استفاده یا استفاده از سالح زمینه ی دادگستري در رأي مشورتی در الملل بینهمچنین دیوان 



  33  یالملل نیب اسناد در ندهیآ يها نسل حقوق از يفریک تیحما  

 

 21 کند و تعهد عمومی منعکس شده دراصل هاي آینده را به هم مرتبط می زیست و نسلمحیط  اي هسته

الملل مورد توجه قرار  بخشی از مجموعه حقوق بین عنوان بهبر محیط زیست انسان را  اعالمیه استکهلم ناظر

ختالف گابسکیو ا-المللی در رأي قضایی خود در قضیه ناگیماروس دیوان دادگستري بینضمناً  .دهد می

له محیط زیست یک مفهوم انتزاعی و ذهنی ئمس« :نماید می تأکید 1997میان مجارستان و جکسلواکی در 

نماید و حیات و سالمت بشریت به کیفیت محیط  یی است که بشریت در آن زندگی میابلکه فض ،نیست

  ». ار گیردهاي آینده هم بایستی مدنظر قر باشد و در این چهارچوب حیات نسل زیست وابسته می

در این زمینه داراي اهمیت هاي آینده  که حقوق نسل شود مشاهده میبنابراین با توجه به تصریح رأي دیوان 

 توان به می» میراث مشترك بشریت«هاي آینده و ارتباط آن با  همچنین در خصوص حقوق نسل .استفراوانی 

که در راستاي  ؛اشاره نمود 1982دریاها مصوب  المللی حقوق موضوع کنوانسیون بین» المللی اعماق مقام بین«

 ،عالوه برآن .وضع گردیده است» آیندههاي  حقوق نسل« و» میراث مشترك بشریت« عینیت بخشیدن به مفاهیم

را » هاي آینده حقوق نسل« مفهوم ،رم شکل گرفت 1998المللی نیز که بر مبناي اساسنامه  دیوان کیفري بین

قرار  را موضع صالحیت قضایی خود »بشریت«المللی نهادینه کرد و جرایم علیه  ی بینمقام عالی قضای عنوان به

هاي  م هاي آینده گا ی در راستاي حراست از حقوق نسلالملل بینلذا نهادهاي قضایی و شبه قضایی  ،داده است

ي آینده در مراجع اه مفهوم حقوق نسلسازي  توان شاهد توسعه نهادینه اند و در آینده نیز می اساسی برداشته

  .)1395، 68، همکاران (پورهاشمی و المللی بود قضایی و غیرقضایی بین

  قوانین ملی -4-1-2

قانونی که در ین تر مهم .هاي آینده اشاره شده است در قوانین داخلی بسیاري از کشورها به حقوق نسل

مینه قوانین هدایتی و نظارتی حفاظت اصول در زترین  تهفباالترین سطح مقررات ملی قرار دارد و یکی از پیشر

هاي توسعه با حفاظت محیط  ها و نیز قوانین تلفیق طرح قوانین حافظ برابري نسل ،کلیه عوامل محیط زیست

هاي  تنها اصلی که به طور صریح مفهوم حقوق نسل .قانون اساسی است ،باشد زیست در سطح کالن می

همچنین  .قانون اساسی است پنجاهمد توجه قرار داده اصل حاضر و آینده را در قانون اساسی ایران مور

مثال  عنوان به .اند هاي آینده در قوانین اساسی خود گنجانده تعدادي از کشورها قواعدي راجع به حقوق نسل

هاي  جنوبی و غیره کشورهایی هستند که حقوق نسل آفریقاي ،نروژ ،کنیا ،آلمان ،بولیوي ،اکوادور ،ژاپن

 هاي آینده در قانون اساسی از طریق عباراتی مانند اشاره به نسل .مندرج استها  آن ون اساسیآینده در قان

در ذیل به تعدادي از کشورهاي جهان حقوق  .)132 ،1395 ،(امامی امین گردد معرفی می» به نفع« و» براي«
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  :کنیم اشاره می ،هاي آینده را در قانون اساسی کشور خود منعکس کردند نسل

10ل پنجاهموصدر ا -
11و چهل و پنجم 

هاي آینده اشاره  قانون اساسی به برخی از مصادیق حقوق نسل 

  .شده است

11مواد در قانون اساسی ژاپن در  -
12
97 و 

13
  .استشده هاي آینده پرداخته  به حقوق نسل 

110 ماده -
14
  .قانون اساسی نروژ 

543ماده  -
15
  .آالباماایالت قانون اساسی  

78 ماده -
16
  .ساسی هاواییقانون ا 

256 ادهم -
17
  .نویز ی ایلیسقانون اسا 

12 ماده -
18
  .قانون اساسی هند 

                                                     
هاي بعد باید در آن حیات اجتماعی رو بـه رشـدي   در جمهوري اسالمی ایران حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل -10

هاي اقتصادي و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل گردد از این رو فعالیت قی میباشد، وظیفه عمومی تل داشته

 جبران آن مالزمت کند، ممنوع است. 

هاي عمومی،  ها و سایر آبها، رودخانههاي موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچههاي عمومی از قبیل زمینانفال و ثروت -11

هاي طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بـدون وارث و امـوال مجهـول المالـک و امـوال      ها، نیزارها، بیشهجنگلها، ها، درهکوه

ها عمل نماید. تفصیل و  شود، در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالحه عامه نسبت به آنعمومی که از غاصبین مسترد می

  کند.ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می

گردد کـه  بردن از حقوق بنیادین بشر منع شوند، حقوق بنیادین بشر بر مردم توسط قانون اساسی تضمین می مردم نباید از لذت -12

 عنوان حقوق نقض نشده و دایمی اعطاء گردد.  باید بر مردم اعم از نسل حاضر و نسل آینده به

ها که  گردد، آنکه ثمره دیرینه تالش بشر بر آزادي است، ضمانت می حقوق بنیادین بشر به وسیله قانون اساسی بر مردم ژاپن -13

هاي آینده چون امانتی اعطـاء شـد،   اند و بر این نسل و نسلهاي طاقت فرساي بسیاري براي ماندگاري نجات پیدا کردهاز آزمایش

 ماند.  ها دست نخورده باقی میبراي همه زمان

برداري را حفـظ نمایـد، دارد. منـابع    وجب محیط زیست سالم و طبیعی باشد و تنوع و بهرههر شخصی حق داشتن محیط زیستی که م -14

 هاي آینده به خوبی حفاظت گردد. هاي طوالنی مدت جامع توسط حقوق مدیریت شوند و حقوق نسلطبیعی باید براساس مالحظه

- کامل آن که این نسل بر محیط زیست براي نسل هاي حتمی آالباما با شناساییها و آبسیاست کشور بر حمایت از سرزمین -15

 هاي وارث چون امانت دارانی هستند، بنا نهاده شده است. 

تر باید از زیبایی منـابع طبیعـی هـاوایی و همـه منـابع       هاي بخش جزییهاي حاضر و آینده، دولت و سیاستبراي منفعت نسل -16

گیري از ایـن منـابع در   ع انرژي حمایت و حفاظت کنند و پیشرفت و بهرهطبیعی سالم شامل سرزمین، آب، هوا، مواد معدنی و مناب

 یک رفتار ثابت را به همراه حفاظت و پیشرفت خودکفایی دولت ترویج نمایند. 

  باشد.   هاي آینده میسیاست عمومی دولت و وظیفه هر شخص فراهم نمودن و حفظ محیط زیست سالم به نفع نسل - 17
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  آور الزام غیراسناد  هاي آینده در حمایت کیفري از حقوق نسل - 2- 2

 و فاقد ضمانت اجراي کیفري دنشو می ارشادي توصیف-اي حقوق توصیه عنوان بهآور  غیرالزاماسناد 

19»قوق نرمح« و دنباش می
هاي  حقوق نسل به ثمر رساندن در اي ارزندهکه نقش اند  گذاري شدهنیز نام 

ی که فاقد شروط و مشخصات الزم براي قواعد الملل بینهاي  حقوق نرم به دستورالعمل .دندار آینده

 .که داراي آثار منحصر به فردي هستندشود   گفته می ،)handel,1990,7د (ی واقعی هستنالملل بینحقوقی 

اسناد  .تبدیل شودی الملل بین قاعده یک به »حقوق سخت«ه تبعیت از حقوق نرم بدارد که  امکانهمچنین 

هاي  قطعنامه ،اعالمیه ،سند نهایی یک کنفرانس عنوان به ،در اوضاع و احوال رسمیمعموالً حقوقی نرم 

  .)Fitzmaurice,1992,199( شوند ایجاد می ...راهنما و ،دستورکار ،المللی هاي بین سازمان

ارائه ها  آن و حقوقدانان نظرات گوناگونی راجع به متفاوت است ،آثاري که این گونه اسناد دارند

درست به ها  آن لفظ حقوق براي ندارد و استعمالآوري  الزامجنبه  اي معتقدند که این اسناد عده ؛اند نموده

زمانی ایجاد  ،وق نرمحق در حقیقت .یک اصطالح غلط مشهور است ،و اساساً حقوق نرم رسد نمی نظر

به اجماع برسند  ،اند نموده اش مذاکره موضوعی که دربارهنسبت به  ،اند تصمیم گرفتهها  شود که دولت  می

 چیستها  آن نهایی که هدفکنند عقیده خود را بیان میصرفاً  ،خصوصاین  و در

)Fitzmaurice,1992,199(. است الملل  سعه حقوق بینروند و مسیر تو کننده تعیین ،در مجموع حقوق نرم

بر این عقیده  یالملل بیناي ازحقوقدانان  در مقابل عده .کند و باور قلبی دولتی را نسبت به موضوعی بیان می

اي  اي است که قاعده کند یا شاخصه می اي است که به دکترین حقوق کمک رویه ،که حقوق نرمهستند 

زیرا  ،گیرد می قرار» غیرحقوق«و » حقوق«جایی بین  ،نرممفهوم حقوق  ؛کند و به عبارت دیگر را تعیین می

کند و از طرف  می یک طبیعت ثانویه را بیان قواعد تشویقی مطابق با قواعد موضوعه البته باصرفاً از طرفی 

 رود حقوقی می یک قاعده تأسیسبه سوي  ،با نقب زدن از زیر ،یالملل بینبر رویه  تأثیردیگر با 

)handel,1990,8(.  

در واقع  .مورد استفاده قرار گرفتالملل و اقتصاد  در حقوق بین نخستین بارصطالح حقوق نرم ا

هاي متفاوت با منافع  حاکمیت وجود .کرد  انعطاف و آزادي را ایجاب می ،ضرورت روابط اقتصادي

                                                                                                                                 
زیستی که قصد بر حمایت، حفاظت و افزایش کیفیت محیط زیسـت دارد، بـه طـوري کـه تاحـد       هاي محیطپذیرش سیاست -18

 امکان نسل آینده از هواي پاك، آب پاك و محیط زیست سالم اطمینان خواهند یافت. 

19- saft law 
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 ،داقتصا المللی را در عرصه یک توافق حقوقی بین رسیدن به ،یافتگی توسعهدرجات مختلف  ،متعارض

ی را در این بخش توجه قابلمکان  ،سادگی به زودي و به ،حقوق نرم ،به همین دلیل .کند بسیار مشکل می

ها و  اعالمیه ،ها در مجموع حقوق نرم شامل بیانیه .)seidel,1989,42( الملل پیدا کرد از حقوق بین

 .اند نیز از این دسته متحد ان مللهاي صادر شده از مجمع عمومی سازم اعالمیه اکثر .باشد  ها می دستورالعمل

تراز سایر اسناد  آور آن به مراتب ضعیف الزام اثر یا آور حقوقی ندارند الزام ین حقوق اثرا این که با

که خط مشی کلی را  چرا ،است پیدا نموده الملل بیناي را در توسعه حقوق  اما جایگاه ویژه ،آور است الزام

بدین صورت که ممکن است با به  .نماید اعالم می ،مختلف اتخاذ کنندهاي  ها باید در زمینه که دولت

اجراي آن به قواعدي  ها با قبول و جا که دولت از آن .قرار دهد تأثیرها را تحت  مکرر آن دولتبردن  کار

آور  مکرر از قواعد غیرالزامکردن  این پذیرش و رعایت ،ستاها  آن دهند که راهنماي رفتاري رضایت می

این حقوق را گسترش عرف  ین کارکردتر مهمبه عبارتی باید  ،واند راهنماي ایجاد حقوق عرفی باشدت می

در ذیل به بررسی مفهوم حقوق  با این نگاه .)172 ،1395 ،(پورهاشمی و همکاران الملل دانست بین

  :المللی در حقوق نرم اشاره خواهیم کرد هاي آینده در برخی اسناد بین نسل

  انس استکهلمکنفر -1-2-2

اي مربوط به ترتیبات مالی و  قطعنامه :هستندآور  غیرالزامصادر نمود که هر سه  کنفرانس استکهلم سه سند

 یک دستورالعمل .اعالمیه استکهلم معروف است اصل که بهبیست و شش اي مشتمل بر  اعالمیه .سازمانی

که گرچه بر این عقیده هستند قدانان حقو غلبا .)sands,1994,393( توصیه نامه بود یکصدونهکه شامل 

در واقع این  .الزام آور نیستلکن اعالمیه استکهلم طی یک کنفرانس رسمی مورد قبول واقع شده است 

در حد تعهداتی اخالقی براي صرفاً اصول به صرف وجود در اعالمیه تعهدات حقوقی نخواهند داشت و 

  .)hasan,1991,72( مانند  ها باقی می دولت

شناخته حقوق نرم  عنوان به ،انس استکهلم یک کنفرانس حقوق ساز نبود و اعالمیه صادره در آنکنفر

الملل عرفی در حیطه محیط  جزء حقوق بین ،پیشتر ،اما بسیاري از اصول مندرج در اعالمیه مذکور .شود می

 گرفت نه از  عرف میرا از  آوري خود الملل شده بود و مبناي الزام زیست و بیشتر در حیطه کل حقوق بین

در عین حال  .یالملل بیناصل همکاري و  ها بر منابع طبیعی اصولی مثل حق حاکمیت دولت .اعالمیه

از اعالمیه استکهلم را در بخشی تمام یا توان بر این واقعیت صحه گذاشت که تعداد کثیري از کشورها  می

  .)kis,2002,384اند ( گنجاندهقوانین داخلی خود 
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حقوق « به مفهوم انسان و محیط زیست ي از اعالمیه کنفرانس سازمان ملل متحد دربارهاصول زیاد

در خصوص حمایت  اهمیت مفهوم یاد شده است و دهنده اختصاص دارد که نشان» هاي حاضر و آینده نسل

 :اصل اول چنین آمده است درکه  هاي آینده چندین اصل در این زمینه مقرر شده است کیفري از حقوق نسل

شرایط مناسب و زندگی در محیطی که به او اجازه زندگی با وقار  ،مساوات ،حقوقی بنیادي نسبت به آزادي«

هاي آینده را  بهبود محیط زیست براي نسل حاضر و نسل دارد و مسئولیت حفظ و دهد  و سعادتمندانه را می

دفاع از محیط زیست « :است که اعالمیه استکهلم تصریح گردیدهششم  اصل در ذیل و همچنین» . دربردارد

اي که تحقق آن  باشد و وظیفه  فعلی و نسل آینده هدفی داراي اولویت براي بشریت می و بهبود آن براي نسل

باید هماهنگ و همگام با تحقق اهداف بنیادین صلح و توسعه اقتصادي و اجتماعی در سراسر جهان که قبال 

به صراحت اعالم شده است  هفتم انتهایی از اصل در بند رطو همین» . صورت گیرد ،مشخص گردیده است

نماید به منظور حفاظت و بهبود محیط زیست در جهت  ها و مردم درخواست می کنفرانس از دولت« :که

  ». هاي خود وحدت بخشند هاي آینده به تالش منابع مردم فعلی و نسل

  اعالمیه ریو -2-2-2

اعالمیه ریو  ،مرتبط استهاي آینده  حقوق نسلکه با  ملل متحدسند کنفرانس سازمان ین تر مهمیکی از 

ها بر آن  دولتاست که  آوري غیرالزام از جمله اسنادو  کلیه کشورها به تصویب رسید توافق که با باشد می

از نظر  ،برده شده در ریو کاره اسناد ب« :است ارزیابی کنفرانس ریو معتقد در» آناند« پروفسور .اجماع دارند

 ،گونه تعهد حقوقی که مستلزم هیچ اند آور نیستند و با زبان مبهم و نامشخصی ذکر شده قوقی الزامح

محکوم به شکست کنفرانس ریو هرچند که  .)Hossain,1997,729( »باشند سیاسی یا حتی اخالقی نمی

ي کشورها که تکالیف اقتصاد این اعالمیه برخالف منشور حقوق و .اما یک دستاورد مهم داشته است بوده

حال  اجماعی از کشورهاي توسعه یافته و در با ،حمایت آراء مثبت کشورهاي مهم توسعه یافته را نداشت

  .)Hossain,1997,845پذیرفته شد( ،توسعه

هاي آینده  در خصوص محیط زیست و توسعه در چندین مورد به حقوق نسل 1992 در بیانیه ریو در

به  هاي جنگلی باید به طور پایدار منابع و سرزمین« :مقرر نموده است کهاصل اول  »ب«بند  :است شدهاشاره 

روحانی  ،فرهنگی ،محیط زیستی ،اقتصادي ،گوي نیازهاي اجتماعی اي مدیریت شوند که پاسخ گونه

 ،اشتغال ،پناهگاه ،سوخت ،دارو ،دام ،خوراك ،این نیازها مشتمل بر نیاز به غذا ،هاي حاضر و آینده باشند نسل

  ». باشد می مخازن و منابع جذب کربن سایر محصوالت جنگلی ،تنوع مناظر زمین ،ماواي جانوران ،ریحتف
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  21دستور کار قرن  -3-2-2

توان قائل شد چون مبناي آن بیان  می اما کند ی نمیبین پیشآوري را  اجرایی رفتارهاي الزام اگرچه این سند

آن در  استقبال ،کشورها بوده در درونوسعه پایدار ترین سطح قواعد زیست محیطی الزم براي ت پایین

 آن به وجود آورده است در خصوص قواعدیک رویه عملی  ،صورت گسترده قوانین داخلی کشورها به

)saunders,1998,143(.  

اشاره  ،که سومین سند کنفرانس ریو است 21در قسمت نهایی پاراگراف اول از مقدمه دستور کار 

ها  اکوسیستم ،ترقی نمایدها  آن اساسی همه افراد بشر برآورده گردد و سطح زندگینیازهاي « :نموده که

20». در انتظار جهانیان قرار گیردتر  خطر و با سعادت بی اي آینده و بهتر حفاظت و مدیریت شوند
در اصل  

ل نیازهاي نس ،اي باشد که به طور یکسان به گونهحق توسعه ضروري است « :سوم چنین ذکر شده است

با « :استبه صراحت بیان شده و در اصل چهار بیانیه مذکور نیز  ». نماید تأمینهاي آینده را  و نسل فعلی

تواند جدا از  حفاظت از محیط زیست جزء الینفکی از توسعه بوده و نمی ،به توسعه پایدار دستیابی هدف

  ». آن مدنظر قرار بگیرد

انسان باید به دانشی دست پیدا کند « :ان کرده استنیز بی 1982همچنین منشور جهانی طبیعت مصوب 

مصرف کند که حفظ  به نحوي که توانایی او را چنان حفظ و تقویت نماید که بتواند منابع طبیعی را

مقدمه موافقتنامه آمریکاي ضمناً  ». هاي آینده فراهم نماید ها را براي نسل حاضر و نسل ها و اکوسیستم گونه

حمایت و  ،اهمیت حفاظت« :است نیز بیان نموده 1993محیط زیستی مصوب  هاي شمالی بر همکاري

شان جهت دستیابی به  شان و نقش ضروري همکاري در مناطق هاي بهسازي محیط زیست در سرزمین

  ». باشد توسعه پایدار براي سالمت نسل حاضر و آینده می

  بیانیه یونسکو -4-2-2

داشت بیانیه یونسکو  تأکیدهاي آینده  حاضر نسبت به حقوق نسلولیت نسل ئهاي دیگري که بر مس از نمونه

براي تدوین  COSTEAنشست کارشناسان که تحت نظارت یونسکو و انجمن  1994در فوریه  .باشد می

  .)412 ،1399 ،(رمضانی قوام آبادي هاي حاضر تشکیل گردید هاي آینده بر نسل اعالمیه جهانی حقوق نسل

                                                     
رسد که به طور  نظر میتوجه به محتواي آن به  هاي آینده در این بند ذکر نشده است، لکن بااگرچه عین عبارات حقوق نسل -20

 تلویحی به مفهوم یاد شده اشاره دارد. 
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UNECOکنفرانس عمومی
21

اعالمیه مسولیت نسل حاضر  1997 خود در نوامبربیست و نهم  جلسه در 

هاي آینده پرداخته  به نیازها و عالیق نسلیک  هاي آینده تصویب نموده است که ماده را در برابر نسل

داري و محافظت از بشر توسط نسل  نگه سه ماده .اره داردشبر آزادي انتخاب آیندگان ادو  ماده .است

ول حفاظت از زندگی در زمین بوده و ئنسل حاضر مسچهار  مطابق ماده .کرده است دتأکیحاضر را 

بر حمایت از  5 ماده .باشد هاي آینده بر عهده نسل فعلی می براي نسل ،ولیت به ارث گذاشتن زمینئمس

 کرده که بدین منظور نسل حاضر باید منابع طبیعی الزم را به منظور حفاظت از حیات تأکیدمحیط زیست 

هایی که  بشري و توسعه آن براي نسل آینده حفاظت کنند و ملتزم شوند که نسل آینده در معرض آلودگی

گیرند و باید امکان پیامد  نمی قرار ،ممکن است سالمتی یا موجودیت شان را مورد مخاطره قرار دهد

این اعالمیه  7 ماده ساسبرا .هاي آینده مورد توجه قرار دهند پیامدهاي آن را براي نسل وهاي مهم  پروژه

را به ها  آن میراث فرهنگی ملموس یا غیرملموس و انتقال تأمینحمایت و  ،ولیت شناساییئنسل حاضر مس

هاي آینده  نسلها  آن نهایت آن که نسل حاضر باید تضمین نمایند که .هاي آینده به عهده گرفته است نسل

  .بنیادین خواهند آموختهاي  ق بشر و آزاديحقو ،الملل را در صلح و امنیت طبق اصول حقوق بین

تصویب شد بر  1997نقش و وظیفه یونپ که در  نایروبی درباره بیانیه هشتمهمچنین پاراگراف 

به  دستیابیهاي آینده و  المللی به نفع نسل کنونی و نسل المللی براي حفظ محیط زیست بین هاي بین تالش

مه توسعه و بازنگري ادواري حقوق محیط زیست نیز براي اولین هدف برنا .کرده است تأکیدتوسعه پایدار 

تقویت اثربخشی حقوق محیط زیست  ،نهمپاراگراف  براساس 2001مصوب قرن بیست و یکم دهه از 

همچنین آخرین اصل از بیانیه اجالس جهانی  .هاي آینده را پیشنهاد کرده است براي حقظ منافع نسل

هاي  هاي فعلی و نسل به نسل ،به تصویب رسید 2002هانسبورگ که در توسعه پایدار آفریقاي جنوبی ژو

. است هآینده پرداخت
22

  

یکی  عنوان بههاي آینده  آور نیز در صدد به رسمیت شناختن مفهوم حقوق نسل الزام در نتیجه اسناد غیر

  .باشند الملل در زمینه محیط زیست می از مفاهیم اساسی حقوق بین

  نتیجه

رویه از منابع طبیعی جهان را با چالش جدي مواجه کرده است و ادامه این رویه  بی استفاده ،در عصرکنونی

گردد و در نهایت امکان بقاي موجودات زنده را بر روي کره  هاي آینده می موجب تضییع حقوق نسل
                                                     

21- Unitad nations educational And Scientific And Cultural Organization 

22- world Sammit on sustaible development johannesurg seep 2002  
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ي زمین با خطر اساسی مواجه خواهد نمود که ضروري است نسل فعلی در این زمینه اقدامات و تدابیر

در این زمینه که  مند شوند هاي آینده نیز همانند نسل فعلی بتوانند از منابع طبیعی بهره اتخاذ نماید تا نسل

هاي آینده  به حمایت از حقوق نسلآور  الزام غیربا تنطیم قواعدي در حقوق الزام آور و  ،یالملل بینجامعه 

این  ،اي و جهانی و همچنین در مقررات ملی همنطق المللی در وسعت پرداخت و در بسیاري از معاهدات بین

این باور را در اذهان مردم و  ،یالملل بینشناسایی موکد این حقوق در جامعه  .حقوق به رسمیت شناخته شد

ها القاء کرد که منابع طبیعی به یک نسل خاصی تعلق ندارد و طبیعت و منابع موجود درآن متعلق به  دولت

نیازهاي آنان آفریده شده است و هیچ دلیلی مبنی بر تعلق کردن  ت و براي برطرفها اس ها و نسل همه انسان

نسل کنونی همان گونه که حق  .هاي آینده ندارد منابع طبیعی بر نسل فعلی و برتري آنان به نسل

ن به در مقابل تعهد و تکلیف حفاظت از این منابع و انتقال آ ؛و استفاده از این مواهب را دارندبرداري  بهره

این امانت الهی را به آیندگان بسپارند که این امر  ،جانشین خداوند عنوان بههاي آینده را نیز دارند و  نسل

گردد و  ها از منابع طبیعی می ها و ضامن توسعه پایدار و برخورداري همه نسل موجب همبستگی بین نسل

هد بود که ضمان و مسئولیت آن متوجه هاي آینده خوا روا داشتن ظلم و ستم به نسل ،عدم رعایت این حق

بنابراین  .ها نیز وظیفه دارند جهت حفظ حقوق آیندگان تدابیر الزم را اتخاذ نمایند نسل فعلی است و دولت

هاي آینده بحث مهمی در راستاي انصاف بین نسلی است و هر نسلی مکلف است در تعامل با  حقوق نسل

  .ایت نمایدانصاف را با نسل بعد از خود رع ،طبعیت

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله  :مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد :تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون  :اعتبار پژوهش تأمین

  عمناب

 ـ قرآن کریم

  فارسی

 نامه پایان ،محیط زیست الملل بینهاي آینده در حقوق  حقوق نسل ،1395 ،مهرنوش ،امامی مبینـ 

  .دانشگاه عالمه طباطبایی ،ارشد کارشناسی
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  .از قرآنهایی  فرهنگی درس انتشارات مرکز ،تهران ،لد اولج ،تفسیر نور ،1388، محسن ،قرائتیـ 

  .دادگسترانتشارات  ،تهران ،حمایتیشناسی  بزه دیده ،1384 ،مهرداد ،رایجیان اصلیـ 

 ،مجله تحقیقات حقوقی ،نسل پایدار يدر تکاپو ؛از ریو تا ریو ،1399 ،محمدحسین ،رمضانی قوام آباديـ 

  .62ماره ش

  .انتشارات امیر کبیر ،تهران ،د دومج ،لغت نامه دهخدا ،1377 ،محمد ،دهخداـ 

  .مرکز نشر اسراء ،قم ،جلد دهم ،قرآن کریم تفسیر ،1389 ،عبداهللا ،جوادي آملیـ 

  .انتشارات گنج دانش ،تهران ،ترمینولوژي حقوق ،1385 ،محمدجعفر ،جعفري لنگروديـ 

  .میزانانتشارات  ،تهران ،محیط زیست الملل بینحقوق  ،1380، سیدفضل اهللا ،ـ موسوي

و توسعه مفهوم گیري  شکل ،1395 ،سحر ،ارعیز ؛یلدا ،خلعت بري ؛فرهاد ،دبیري ؛سیدعباس ،ـ پورهاشمی

فصلنامه علوم و تکنولوژي محیط  ،محیط زیست الملل بینهاي آینده در حقوق  حقوق نسل

  .70شماره  ،زیست

زیست محیطی هاي  بررسی حق بر محیط زیست و حق بر توسعه در کنوانسیون ،1391 ،علیرضا ،ـ نقی زاده

  .مه دیدگاهفصلنا ،الحاقی جمهوري اسالمی ایران

  .انتشارات مجد ،تهران ،نسل سوم حقوق بشر ،1390 ،پوریا ،عسگري و ساعدامیر ،وکیلـ 

 عربی

 ،قم ،جلد سوم ،المهذب البارع فی شرح المختصرالنافع ،ق1407 ،احمد بن محمد ،ابن فهد حلیـ 

  .ه النشر االسالمیهمؤسس

  .دارصادر ،یروتب ،جلد سوم ،لسان العرب ،ق1418 ،محمد بن مکرم ،ابن منظورـ 

  .انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی ،قم ،جلد چهارم ،معجم مقایس اللغه ،ق1404 ،احمد ،ابن فارسـ 

تحقیق ، جلد چهارم ،الصحاح (تاج اللغه و صحاح العربیه) ،ق1417 ،حماد بن اسماعیل ،جوهريـ 

  .دارالعلم للمالین ،عطار عبدالغفار

 الحمایه الموضوعیه و االجرائیه لحقوق االنسان فی مرحله ما ،م2007 ،احمد عبدالحمید ،الدسوقیـ 

  .دارالنهضه العربیه ،قاهره ،قبل المحاکمه

  .الدارالشامیه ،بیروت ،الفاظ قرآن ،ق1412 ،حسین بن محمد ،راغب اصفهانیـ 

  .مکتب النش الثقافه االسالمیه ،تهران ،مجمع البحرین ،ق1408 ،فخرالدین ،طریحیـ 
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  .لعلمیه االسالمیهامکتبه  ،تهران، جلد اول ،تفسیر العیاشی ،1380 ،د بن مسعودمحم ،عیاشیـ 

  .التراث العربی ءحیاالدارا ،بیروت ،جلد پنجم ،التفسیر الکبیر ،ق1420، محمد بن عمر ،رازي فخرـ 

  .انتشارات دارلفکر ،قم ،چاپ اول ، ،جلد پنجم ،تفسیر المراغی ،ق1404 ،احمد مصطفی ،مراغیـ 

  .ه الوفاءمؤسس ،بیروت ،جلد نهم ،بحاراالنوار ،ق1404 ،محمد باقر ،سیمجلـ 

 ،بیروت ،جلد بیست و نهم ،جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم ،م1981، محمدحسن ،نجفیـ 

  .التراث العربیءحیاالدارا
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  قوانین
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