
 

 

 )مقاله علمی پژوهشی(    215 -  237، صفحات  1401، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8مطالعات حقوق انرژی، دورۀ 

 یحقوق بشرهای پاک از منظر حقوق بشر و تعهدات اهمیت انرژی

 ییقضا ةیروبر  دیکأت با یانرژمین أتها در دولت
 ن صیری اهللولی

، مراغه، واحد مراغه ،یدانشگاه آزاد اسالم یعموم المللنیحقوق ب یدکتر ۀدور یدانشجو
 ایران

آذرحسرنن ثییائی
 

، واحد مراغه ،اسالمی آزاد دانشگاه علوم انسانی هدانشکد المللبیناستادیار گروه حقوق 
   مراغه، ایران

ن تیکماصین حجتن سلرمی
 ، تبریز، ایراندانشگاه شهید مدنی آذربایجاندانشیار گروه حقوق دانشکده الهیات 

 
 چکیده  

ای گسترده طیف ،های فسیلیاز سوخت یناش یمیاقل راتییتغ یحقوق بشرنهادهای  دگاهیاز د     
          انرژیتأمین های ها در اتخاذ سیاستدولت جه،یدرنت .کندمی تهدید را بشر قحقو از
با روش  قیتحق نیا. حقوق بشر هستند بارۀدر یاتعهدات گسترده یدارا قیدوشرط نبوده وبی
 یهایاست که انرژله ئمس نیا یبررس پی در ،ییقضا یآراو با استفاده از  «یلیتحل-یفیتوص»

تغییرات  بارانیبا توجه آثار ز نیدارند؟ همچن یگاهیو جا تیحقوق بشر چه اهم پاک از منظر
 قیتحق جیدارند؟ نتای چه تعهدات یقبول انرژقابل یها استیاتخاذ س بارۀها دردولت اقلیمی،
دو دسته از تعهدات  ستیز طیمحالملل حقوق بیناصول و قواعد حقوق بشر و  دهدینشان م

اند. کرده خصمش یانرژ نیمأت یهااستیساتخاذ  ةنیزمها در دولت یبرا را «یماهو»و  «یشکل»
حقوق  ی با استناد به تعهداتحقوق بشر ینهادهامحاکم و که  دهدینشان م قیتحق یهاافتهی
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 مقدمه  
، ایبزرگساالن آس یقهرمان ةمسابق نیترشطرنج در مهم ةرشتها و قهرمانان اسطوره ۲0۲1مه  ۲۲
با برق انرژي ع قط .خود را از دست دادند يهارقابت -برق قطع لیبه دل - نیمسابقات آنال در

 حیاتی يكشورها امرهمة براي  پاک هاييانرژ توسعةآغاز فصل گرما در ایران نشان داد كه 
از . (۲7 :1391 فر،یسوادكوه) تاس حقوق بشر ریسا تحقق ازینشیپزیرا دسترسی به انرژي  ؛است

 یكی از ویروس كرونا همراه شد.تلخ ناشی از انتشار  ةتجرببا  ۲0۲0آغاز سال  ،سوي دیگر
 یدر حال نیا .هاي فسیلی بودتقاضاي سوختعرضه و كاهش  ،ویروساین انتشار  يپیامدها

شیوع  .قرار گرفت ریثأتكمتر تحت  نهیزم نیدر ا پاک يها يمصرف انرژتولید و است كه 
 یدرمان مراكز یدسترس انرژي،براي امنیت هاي پاک انرژي ةتوسعكه ویروس كرونا نشان داد 

 اریبس مارانیب ژنیدستگاه اكس اندازيراه وی خچالی يداروها ينگهدارراي ب اي مدرنهيبه انرژ
بیركل سازمان ملل متحد، د. به همین دلیل (Broto & Kirshner, 2020: 419) استو حیاتی مهم 

نشست »، «پاک به انرژيانتقال  زگردیم»، «۲0۲1 نیساعت زم» يبراخود  1هاي ویدیوییپیام در
براي رونق  خواست ورهاكش ةهماز  ،«بیستگروه  رانینشست وز» و« پاک يژانر رانیوز

برخی . (306 :1399 پور و احمدي،صبوري) كنندب اانتخراه انرژي پاک را  ،19-اقتصادي پس از كووید
را  ۲«۲6كاپ  يانتقال انرژ يشورا» ،پاک هاييبه انرژ بخشیدن تعسر يراها نیز بدولت

این اكنون . است« و حقوق بشر پاک هاييانرژ رابطة»بررسی  ،حقیقهدف كلی ت .تشكیل دادند
درمقابل، چه اهمیت و جایگاهی در حقوق بشر دارند؟ پاک  هاييانرژ كه استمطرح پرسش 

 چرخة در نامطلوب الگوهاي اصالح ها نسبت بهتغییر نگرش دولتدر تأثیري چه حقوق بشر 
هاي پاک با انرژيه بر این فرض استوار است ك تحقیق دارد؟ پاک يهايانرژتوسعة و  انرژي

. همچنین تعهدات را حل نموده و به حقوق بشر نزدیک شداقلیمی معضل تغییرات توان می
 هاتعهداتی كه دولت ک تحول جدید انرژي قرار داده است.را در آغاز ی هادولت ،حقوق بشري

 ينرژا يها استیسبودن قبول قابل كند.میي انرژ نیمأتقبول قابل يها استیاتخاذ س را ملزم به
 اشاره دارد يانرژ نیمأت یطیمحستیز يهاانسان و جنبه یزندگ یمنیبا ا يانرژ تعامل به
داراي انرژي  5بودن خرید قابلو  4يریپذدسترس، 3یابیدست تیقابلاگر زمانی  .(19: 1394بهجت، )

 است. مهم انرژي به دالیل حقوق بشري 6اهمیت بود، امروزه مقبولیت
 

                                                           
1. United Nationshttps://www.un.org› climate change 
2. COP26 Energy Transition Council 
3. Availability 
4. Accessibility 
5. Affordability 
6. Acceptability 
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 در حقوق بشر پاک  هایانرژی . جایگاه1
 كشورهاي ةسالهاي چندین تالش ةنتیجدر  يبشر حقوق به مباحث پاک هايورود انرژي

 شیاثر افزا ن برشد دیناپدكه در معرض  اي جزیره كشورهايگردید.  پذیرامكان اي جزیره
   هاي قضایی وگیري راهبه جاي پی ،هستندهاي فسیلی ناشی از مصرف سوخت ایسطح در

حقوق  ينهادها، تأثیرگذاري بر يا گلخانه يگازها تولیدكنندگان نیتربزرگ قضایی علیهشبه
را از طریق پیوند كنوانسیون تغییرات اقلیمی )كاپ(  نیكنفرانس طرف مذاكرات بشري و
رغم مخالفت به .(Limon, 2010: 546) ندكردآغاز  ۲008 سال درحقوق بشر و  یمیاقلتغییرات 

وقفة بیهشت سال تالش پس از  ،حقوق بشر و یمیاقلتغییرات  پیوندها با بیشتر دولت
    (۲014) دوربان ۀویژكارگروه  به بشر حقوق شوراي ۀسرگشاد ةنام، در يا رهیجز كشورهاي

   «.باشد داشته بشري حقوق ةصبغ باید جدید اقلیمی تغییر ةنامتوافق»آمده است: احت صربه
گنجانده شد. همچنین  سیتوافق پار مقدمةدر  صریحا   حقوق بشر، ۲1در كاپ  ترتیباینبه

 از حقوق بشر تیحما يكشورها برا ةهممقرر گردید  سیتوافق پار 4 ۀماد یکبند مطابق 
 .(Adelman, 2018: 7) حركت كنند ي فسیلیها ن سوختشتتر به سمت كنار گذا عیسر هرچه 
     ةتوسعبه  ارانهی ياعطا يكننده براشركتي كشورها ةهم (،۲017) ۲۲در كاپ سپس 

در برخی اسناد  ،)كاپ( نیكنفرانس طرف بر افزون ،پاک هاييانرژ .توافق كردندپاک  يهايانرژ
 .قرار گرفته استتأكید نیز مورد  يحقوق بشر ينهادهاهاي و قطعنامهالمللی بین

 
 المللی حقوق بشردیدگاه اسناد بین .1.1
آگاهی  هاكنندگان آندوینبه تصویب رسید، ت المللی حقوق بشرگامی كه منشور بینهن

رو ازاین ؛داشتند هاي مدرنانرژي به دسترسی زیست سالم و حق محیطحق بر از  محدودي
مورد  المللی حقوق بشرصراحت در منشور بینبه يانرژبر حق و محیطی مالحظات زیست

به این نتیجه رسیدند كه  ،المللیها و نهادهاي بیناي بعد، دولتهدر دههت. توجه قرار نگرف
 ,OHCHR) بستگی داردپاک  يهايانرژ با ز حقوق بشر به یک محیط پاکا ي كاملمندبهره

 هاييبه انرژ یدسترسهرچند  ،یو فرهنگ یاجتماع ،يحقوق اقتصاد ةتیكماز نظر  .(18 :2009
ز حق بر مسكن اما این حق، ا ،درج نشده است وق بشرالمللی حقدر اسناد بین احتصربه پاک

حقوق میثاق  15 ۀمادی مندرج در بند یک علم هايشرفتیپ يایاز مزا يمندحق بهرهو  مناسب
پاک با  هايها تمایل خود را به انرژيدولت شود.یمناشی  یو فرهنگ یاجتماع ،ياقتصاد
 تعهد (،۲01۲) 1باربادوس ةاعالمی (،۲005) پكن ةاعالمی(، ۲00۲)اعالمیة ژوهانسبورگ صدور 

                                                           
1. Barbados Declaration on Achieving Sustainable Energy for All in Small Island Developing 
States (SIDS), Barbados 7-8 May 2012. 
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 ۲آستانه ةبیانی(، ۲016) مراكش ةیاعالم (،۲015اقلیمی ) اقدامات در بشر اجراي حقوق به 1ژنو
 نیز در( ۲017) اقلیمی راتییتغ یاسالم ةیاعالم اند.( نشان داده۲017) 3والِتا ةیاعالم (،۲017)

 متعهد شوند. ریدپذیتجد يهايرژخواهد صددرصد به انیم هادولتهمة از  3.4 بند
 

  دیدگاه نهادهای حقوق بشری .1. 2
متعددي  دالیل، كنندمی پیگیريرا  ریپذدیتجد هايانرژي بشري، حقوق نهادهاي چراكه این

 ۀكنند نییتع بحرانِ اقلیمی تغییرات» كرده است: اظهار ملل سازمان كلریدب كهطور  هماندارد. 
 تالش باید در بشري حقوق نهادهاي بنابراین .(UN Secretary-General, 2018)« ماست عصر
از  متحد ملل سازمان عمومی مجمعبه همین دلیل  .دنباش پیشگام یمیاقل تغییرات با مقابله براي
 با مقابله برايهاي تجدیدپذیر انرژي ةتوسعبر  ،صادره بیست قطعنامةدر  ۲0۲1-1998سال 

   سال »را  ۲01۲سال  ،سازمان ملل متحد یمجمع عموم .4ده استكرتأكید  یمیاقل تغییرات
 ۲15/67 ةقطعنامر دمجمع عمومی سپس  .اعالم كرد «داریپا يبه انرژ یدسترس یالمللنیب
تعیین كرده  گانهمعنوان دهة انرژي پایدار براي  بهرا  ۲0۲4-۲014هاي (، دهة بین سال۲013)

 ۲3/7 ةقطعنامبا صدور  متحد ملل سازمان وق بشرشوراي حق. (۲81: 1394دمق، موسوي و پیري) است
بر را  یلیفس هايسوخت اقلیمی ناشی ازتغییرات  بارزیان، پیامدهاي ۲008مارس  ۲8در 
و  5قطعنامه هجدهبه تصویب  ۲0۲1-۲008و از سال ده كر ساییشنا مندي از حقوق بشر بهره
اقدام كرده  (یجهان يادوره یررس)ب« یو.پی.آر» ةرویها از طریق دولتبه اقلیمی  ةتوصی ۲07
انتقال ، شوراي حقوق بشر خواستار ۲6/۲7 ةقطعنامدر  .(United Nations, 2021: 50) است

و « جان ناكس»پروفسور  .استشده  یمیاقل راتییتغ بارانیز آثاربراي كاهش هاي پاک فناوري
 برخود  6هايگزارش درنیز شوراي حقوق بشر  ۀژیوگزارشگر دو  ،«دیآر. بو .دیوید»دكتر 

 ندادهكر دیپاک تأك هايسرعت بخشیدن به تولید انرژي و سنگغالمصرف زحذف 
(A/HRC/43/53, 2019: 39). به  ارسالی خود در شش گزارشنیز  بشر حقوق عالی كمیساریاي

                                                           
1. Promoting the Geneva Pledge for Climate Action, Human Rights and Climate Change 
Working Group 2015, available at: http://climaterights.org/our-work/unfccc/geneva-pledge/. 
2. Statement at the Energy Ministerial Conference, Day 1 Closing Session, Delivered during 
Energy Ministerial Conference of the Astana 2017 Expo in Astana, Kazakhstan. 
3. Valletta Declaration on Clean Energy For EU Islands, 18 May 2017. 
4. See: Resolutions 53/7 (1998), 54/215 (1999), 55/205 (2000), 56/200 (2001), 58/210 (2003), 
60/199 (2005), 62/197 (2007), 64/206 (2009), 65/151 (2010), 66/206 (2011), 67/215 (2012), 
69/225 (2014), 70/201 (2015), 71/233 (2016), 72/224 (2017), 73/236 (2018), 74/225 (2019), 
75/475 (2020), 75/221 (2020). 
5. See: Resolutions 7/23 (2008), 10/4 (2009), 18/22 (2011), 16/11 (2011), 19/10 (2012), 26/27 
(2014), 25/21 (2014), 29/15 (2015), 28/11 (2015), 32/33 (2016), 31/8 (2016), 34/20 (2017), 
35/20 (2017), 37/8 (2018), 38/4 (2018), 41/21 (2019), 26/27 (2014), 44/7 (2020). 
6. See: A/HRC/22/43 (2013), A/HRC/25/53 (2014), A/HRC/28/61 (2015), A/HRC/31/53 
(2016), A/HRC/34/49 (2017), A/HRC/37/59 (2018), A/HRC/37/58 (2018), A/HRC/40/55 
(2019). 
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 ریپذدیهاي تجدجایگزینی انرژيو پاک  يهايضرورت استفاده از انرژبر  بشر حقوق شوراي
 سازمان ملل متحد نیز حقوق بشري هايكمیته .1ده استكر دیتأك هاي فسیلیسوختجاي به

از برگزاري اجالس اقلیمی توسط دبیركل سازمان با استقبال  ۲یمشترك ةبیانیطی  ۲019سال در 
خود درصد از نیازهاي انرژي  85 كمدستها باید دولتكه ند تأكید كرد ،۲019ملل در سپتامبر 

به صفر  را هاي فسیلیكرده و استفاده از سوخت تأمین پاک هايبا انرژي ۲050را تا سال 
 ارزشمندي هاينظرها و چنین توصیههم متحد، ملل سازمان بشري حقوق هايكمیتهد. اننبرس
عناوین  تعداد كهییجا تا اندكرده ارائه پاک هايانرژيتوسعة تغییرات اقلیمی و لزوم  بارۀدر را

 افزایش ۲0۲1 سال در مورد 35 از بیش به ۲008 سال در مورد یکاز ه بارشده دراین بررسی
توسعة یانی به كمک شا يحقوق بشر هايكمیته .(United Nations, 2021: 50) است یافته 

  .اندكرده« یمعاهدات يهاافتهی» از طریق هاي پاکهنجاري انرژي
 

 حقوق بشرهای پاک از منظر . اهمیت انرژی2
 احتراق زمین به دلیل ۀكرگرم شدن  كه نشان داد ،3اقلیم تغییر الدولیبین تأیه چهارم گزارش
 ،يانرژ كههمچنان بنابراین .(IPCC, 2007: 3) است آشكارروشن و  فسیلی، كامال  هايسوخت

مندي یا بهرهانرژي در  حال نوعاست، درعین اجتماعی و اقتصادي ةتوسع برايشرط ضروري 
 در پاک هاييانرژ و نقش تیاهمبه  ،مقالهادامة در  كننده است.عیینبسیار تنقض حقوق بشر 

 پردازیم.میمندي از حقوق بشر بهره
 
 حق حیات  منظر های پاک ازاهمیت انرژی .2. 1

 36 ۀشمار يریتفسنظریة  از دیدگاهكه  «اتیحق ح»با حقوق نسل اول انسان، ازجمله  يانرژ
    طوري كه نقشبهاست؛ ارتباط در  ،است انسانی هر ترین حقبنیادي ،حقوق بشر ةكمیت

 هاي نهادهاي حقوق بشريیافته ،نمونه ؛ براياي در سلب یا تحقق حق حیات داردكنندهتعیین
 ونیلیهفت م اتیحق حنقض باعث  یلیفس يهااز سوخت یهوا ناش یكه آلودگ دهدمینشان 

 :A/HRC/40/55, 2019) شودمیال در هر سكودک زن و  ششصد هزاراز  شیازجمله مرگ ب نفر

را،  كودكان اتیحق ح براي حمایت ازثر ؤمترین اقدام حقوق كودک مهم ةكمیت روازاین .(52
 ,CRC/C/NOR/CO/5-6) داندمیهاي پاک انرژيو استفاده از هاي فسیلی توقف مصرف سوخت

4 July 2018, at para.27) . خود به كره جنوبی مقرر  توصیةمنع تبعیض علیه زنان نیز در كمیتة

                                                           
1. See: A/HRC/10/61 (2009), A/HRC/20/7 (2012), A/HRC/35/14 (2012), A/HRC/32/23 
(2016), A/HRC/37/35 (2018), A/HRC/42/26 (2019). 
2. Joint Statement on Human Rights and Climate Change, 2019, available at: www.ohchr.org. 
3. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 



 

  1401، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8مطالعات حقوق انرژی، دورۀ  220 

انرژي خود تجدیدنظر نماید تا اطمینان حاصل مین أتهاي سیاستباید در  دولت عضو» دارد:می
داشته و سالمت زنان و دختران ن اتیحق حبر  يبارهاي انرژي تأثیر زیانكند كه سیاست

 ةنظری ۲1 بندبشر در  حقوق ةكمیت .(CEDAW/C/KOR/CO/8, 2018, at paras.14,15) «باشد
 خاص تدابیر حیات قاز ح تیحما يبراها باید دولت»دارد: خود مقرر می 36 ۀشمارتفسیري 

 ؛رودشمار میاز اقدامات مناسب به پاک هايانرژي ةتوسعتردید . بی«و مناسب اتخاذ نمایند
 تیاهم شده است.اثبات كامال حقوق بشر در حمایت از  پاک هايانرژي مثبت زیرا تأثیرات

و  اتیبر حق ح هاي فسیلی راسوخت جیآثار و نتاشود كه زمانی آشكار می پاک هاييانرژ
 دگرگونی ،ربن براي زندگی بشررهاورد انقالب صنعتی مبتنی بر كبررسی كنیم.  یزندگحق 
 ساخت بشر ۀدوری یعن ،نو ۀدوردانشمندان از یک بوده كه باعث شده  طور كلیبه جهان

شرایط بازگشت  ،پیامدهاي این دگرگونی. (Zimmerer, 2014: 267) ویندسخن بگ ،(1)آنتروپوسن
ژنوسید »و  «تحمل قابل ةآستان»و درنتیجه رسیدن به « ۲پلیوسن عصر»به  ،زمین ۀكر اقلیمی
بیگانه نبوده و « ژنوسید»المللی با معضل بین ةجامع .(Jessica et al, 2019: 9136)است « اقلیمی

 . (Levy et al, 2017: 242-246)است تجربه كرده  جمعی را شونتخ منجر به محیطی خشونت
هاي جمعی و هم عامل اصلی خشونتكشی نسل ةمحركفسیلی هم نیروي  هايسوخت

به صورت نامساوي از سوي دیگر و  ندارخود ناپایدخوديبه ا شدید سواز یک زیرا؛ هستند
ها انسان اتیح، جنگ و نقض درگیريبا خطر اغلب ها د استخراج آنفراین اند وتوزیع شده

با  سهیدر مقا يانرژ ریدپذیمنابع تجد. درمقابل، (Zimmerer, 2014: 267) استبوده همراه 
تر مهم و دارند عیتوز تیدر سراسر جهان قابل يطور مساوبهپایدار بوده و  یلیفس هايسوخت
 مصرفكه  دهدمین نشارفته گانجاممطالعات شوند. موجب نقض حق حیات نمی ،از همه
     شیافزا پاک هاييبا انرژ سهمقای درهشتاد درصد را تا  ی، خطر پنومونیسنت يهاسوخت

 Gunnar)كند یرا دو برابر م هیو سرطان ر یوير هاييماریابتال به بمرگ و و احتمال دهد یم

K. et al, 2011). 
 

 م و پاکهوای سال مندی ازبهره نظرهای پاک از . اهمیت انرژی2.2
مورد  ايمنطقه و المللیبیناسناد  درو همچنین كشور  155اساسی  قانون در پاک يهوا حق بر

اهمیت و شناسایی این حق، هنوز با وجود  .(A/74/161, 2019: 43)شناسایی قرار گرفته است 
ناشی از  ۀآلوددر معرض هواي  توسعه،درحال كشورهاي در نفر میلیارد ۲.7 به نزدیک

     بر فسیلی هايسوخت . احتراق(A/RES/73/236, 2019: 6) اي فسیلی قرار دارندهسوخت

                                                           
1. Anthropocene 
2. The Pliocene Epoch 
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 دزااندمی را به خطرنفر  هامیلیون سالمتیباري داشته و زیان ریسالم تأث ياز هوا منديبهره
(A/HRC/10/61, 2009: 47; IPCC, 2007: 48) .اقتصاد» چگونه كه دهدمی نشان شواهد ،درمقابل 

 ياز هوا هاانسان منديبهرهو موجب  را تضمین سالمتی تواندمی هاي پاکاز انرژي ناشی «سبز
موجب  كه است داده هاي پاک، نشانبا انرژي شهري ونقلحمل مثال، ؛ برايباشد سالم و پاک

 توصیهحقوق كودک  ةكمیت ،در این راستا .(A72/15, 2019: 6)شود می هابیماريانواع  كاهش
 را بر سنگ زغال هاينیروگاه ناشی از هوا آلودگی باید تأثیرات عضو هايدولت كه كندمی

    وضعیت اقلیمی و اصالح را براي پاک هايانرژي ةتوسعو ند كن كودكان ارزیابی سالمتی
 .(CRC/C/ESP/CO/5-6, 2018: 36) قرار دهند وجهت موردسالم  ياز هوا منديبهره

 

 انرژیخدمات دسترسی به  نظرهای پاک از اهمیت انرژی .2. 3
 ونیمیک تقریبا  جهان سراسر در .است جهانی ةجامع هايچالش ترینمهم از یكی انرژي فقر

   روشنایی و براي همچنان نفر میلیارد سه نزدیک به و ندارند دسترسی برق به نفر میلیارد
، هیچ 1967 سالاگرچه تا  .(A72/15, 2019: 6)هستند  آالینده وابسته هايسوخت وپز بهپخت

است  بشريیک حق  انرژيكند كه دسترسی به ادعا نمی احتصربهاي بیانیه یا قطعنامه
(Löfquist, 2019: 3) در یک  (1979) 1زناناما با ظهور كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه ؛

رایط كه زنان باید از ش و مقرر گردید شناسایی يانرژحق دسترسی به  المللی صریحا توافق بین
به  یدسترساهمیت  .برخوردار باشند يبه خدمات انرژمناسب ازجمله دسترسی  زندگی

 ،توسعهگزارش كمیسیون جهانی محیط زیست و  در 1986در اوایل سال  يخدمات انرژ
بین رابطة اهمیت جدي با برجسته كردن ، برانتلند گزارش .قرار گرفتتأكید مورد دیگربار 

 هاييانرژاز طریق  گانهمراي فراهم كردن انرژي براي بم جهانی خواستار اقدا، انرژي و فقر
 اجالس ةنتیجسند  1۲5بند ها مطابق به دنبال این درخواست، دولتاست.  ریدپذیتجد

 مندي كامل از حقوق بشربهرهبراي  انرژيخدمات به  مردم جهانهمة  دسترسی بر ،۲0۲ریو+
 ةبیانیدر براي تحقق این هدف . (Löfquist, 2019: 3)متعهد شدند  پاک يهايانرژاز طریق 

خواستار دو برابر  ،كنندهشركت هايتدول، نمایندگان 3تجدیدپذیر ابوظبی هايكنفرانس انرژي
  د.شدن ۲030تا سال  پاکهاي انرژيشدن سهم جهان از 

 

                                                           
1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979, 
14(h). 
2. Report of the United Nations Conference on Sustainable Development Rio de Janeiro, 
2012. 
3. ADIREC (2013), Declaration of the Abu Dhabi International Renewable Energy 
Conference. 
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 پایدار ةتوسعدر تحقق  پاکهای اهمیت انرژی .2. 4
 اما است، شده شناخته ضروري بشریت و رشد وسعهت براي انرژي كه دسترسی به هاستمدت

 هايسیاست از جدیدي سطح ،۲015 سال متحد در ملل سازمان 1پایدار ةتوسع اهداف تصویب
پایداري دهد كه پایداري توسعه جز با خوبی نشان میزده است. این سند به رقم را انرژي

 ،شرط الزم توسعهكرد پیشتوان بدون كمترین تردید اعالم مینخواهد شد. ممكن انرژي 
الحاقی به منشور حقوق بشر  ،۲پروتكل حقوق زنان 18 ۀماد دومبند . است انرژيدسترسی به 

 .كرده است تأكید داریپا ةتوسع هاي تجدیدپذیر ويانرژبر پیوند صراحت به ،و مردم آفریقا
اقلیم  تغییر ولیالدبین تأهی سوم گزارش اصلی موضوع پایدار ةتوسع و يانرژ نمیا ارتباط
 طول در كه است «طالیی نخ» هاي پاک هماناند كه انرژيدریافته خوبیبه هادولتاست. 

 ،دسترسی به انرژي پاکیعنی  ،پایدار ةتوسع اهداف اجراي به شود، تا باید بافته ۲030 ةبرنام
 با اي مقابلهبر فوري ( و اقدام7 )هدف مقرون به صرفه، قابل اعتماد، پایدار و مدرن براي همه

 بارۀی درو فرهنگ یاجتماع ،يحقوق اقتصاد ةتیكمد. شو كمک (13 )هدف اقلیمی تغییرات
كند كه: اظهار می نروژبه دولت خود  ةتوصیدر  داریپا ةتوسعدر تحقق پاک  هاييانرژ تیاهم

 تصمیم و درده دا افزایشهاي پاک انرژي ترویج براي را خود هايتالشباید  دولت عضو»
حقوق  به تعهدات كند تا تجدیدنظر یلیفس هايسوخت از برداريبهره افزایش بارۀدر دخو

 ,CESCR) «عمل كند منابع از برداريبهره پایدار در ةتوسع ركن ینتر مهم عنوان به بشري خود

E/C.12/NOR/CO/6, 2020: 10,11). 
 

  یانرژمین أتهای سیاست بارةها در. تعهدات حقوق بشری دولت3
از منابع ناشی  بار تغییرات اقلیمیآثار زیانزیست براي مقابله با  الملل محیطحقوق بین ردراهب
بشر نیز یک دسته  حقوق .(193: 1389 ،یعبدالله)استوار است « انطباق»و « كاهش» ي، برانرژ

شناسایی كرده ي انرژناشی از منابع ی میاقل راتییتغ بارۀدرها را براي دولتتعهدات مشخصی 
      جو كرد.وجست بشر حقوقرا باید در قدرت این تعهدات مجدد یی شناسادلیل ت. اس
 گسترده و عمیق اخالقی تجاوزهاي برابر قانونی در پاسخ بهترین را بشر حقوق ،«سیندِناِمی»

 ،زیست محیط مدافعان بسیاري از كه نیست آورتعجب بنابراین .(Sinden, 2008: 17) داندمی
هستند  فسیلی هايسوختمصرف با  قابلهم براي بشر حقوق رگیري قدرتكاهخواهان ب

(Bratspies, 2015: 41) .بشر حقوق استناد بهبا  «پاالئو» ،بشر همین بس كه در قدرت حقوق 
 . اقلیمی شدتغییرات  بارۀها درتعهدات دولتزمینة تحول در  ترینبزرگ به منجر

                                                           
1. Sustainable Development Goals 
2. Protocol to the African Charter on Human and People’s Rights on the Rights of Women in 
Africa, 2003. 
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 1قطعنامه بود.ملل  سازمان عمومی مجمع توسط ۲81/63 ةقطعنام تصویب ،مورد یننخست
 گزارش .كند تهیهاقلیمی  راتییتغ امنیتی پیامدهاي ۀدربار جامعی گزارش خواهدمی دبیركل از
 «المللیبین امنیت و صلح علیه تهدید» در سطح رااقلیمی  ، پیامدهاي امنیتی تغییرات۲ركلیدب

  .كندمی برجسته
 ۀدربار دادگستري المللیاز دیوان بین مشورتی ةینظر پیشنهاد درخواست ،دومین مورد
. (Beck & Burleson, 2014: 26)است  اينسبت به انتشار گازهاي گلخانه هامسئولیت دولت

تحوالت  اما حقوق بشر ،هنوز به نتیجه نرسیده استدیوان از  مشورتینظریة هرچند اخذ 
ایجاد كرده ي از منابع انرژ یناش یمیاقل راتییتغ بارۀدرها تعهدات دولت ةزمیندر زیادي را 

در  هاي پاکمبنی بر قرار گرفتن انرژي 3سین و تسیجمهور سنت كسیرئاست. از درخواست 
 ,UIO) ۲01۲مجمع عمومی سازمان ملل در سال جلسة در آخرین « اولویت مطلق جهانی»

هاي هلند در ادگاهدآراي تا ، 4همه يبرا داریپا يانرژآن در سند ابتكار بازتاب و  (47 :2013
بشر نیز حقوق كه  دهدنشان می ،6«ی علیه شركت شلفنسیودیلیم» ۀپروندو  5«اورگاندا» ۀپروند

ها توسط نهادهاي حقوق بشري كند. تعهداتی كه اجراي آنمی تحمیل هادولت تعهداتی را به
 ؛ي نمایندانرژ نیمأتقبول قابل يها استیاتخاذ س را ملزم به هانهایت دولتدرشوند، تا رصد می

با استناد به را « لشركت ش»و « دولت هلند» ،آراي اخیر خود در هلند هايدادگاه طور كههمان
 جو بایدن همچنین  .اندهدركهاي انرژي خود سیاستمجبور به تجدیدنظر در حقوق بشر، 

 راتییتغمقابله با  ییاجرا بندهاي مختلف دستور در -اكیآمرمتحده  االتیجمهور اسیرئ-
 هاييبر انرژ یمبتنبه اقتصاد  یابیدست و سیپار ةنامتوافقبه بازگشت (، براي ۲0۲1) 7یمیاقل

 و مالحظات حقوق بشري یی(دستور اجرا ۲19و  ۲17)بخش  یستیز طیعدالت مح برپاک، 
الملل حقوق بینبراساس  كند،اشاره می« دان ماگراو»پروفسور ان كه چنهم استناد كرده است.

هاي سیاستدر  يحقوق بشر الزامات و تعهداتگنجاندن ي ابه معن یستیز طیعدالت مح ،بشر
 ند از:اعبارتتعهدات . این الزامات و (Magraw, 2021)است  انرژيتأمین 
 

 ها شکلی دولت تعهدات .3. 1
بارۀ ها را دردولت یشكل تعهدات، ستیز طیبا تجمع اصول و قواعد حقوق بشر و مح

  توان چنین برشمرد:می ،يانرژمین تأ هايسیاست

                                                           
1. UN GA, 63/281, 2009. 
2. Report of the Secretary-General, A/64/350, 2009. 
3. Saint Kitts and Nevis 
4. Sustainable Energy for All 
5. State of the Netherlands v. Urgenda Foundation, Judgment (Sup. Ct. Neth. Dec. 20, 2019). 
6. Milieudefensie et al v Royal Dutch Shell, 2019. 
7. Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad, 2021, Sec.201-219. 
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 محیطیزیست آثار ارزیابی .3. 1. 1
ها بر محیط زیست مورد انرژي پذیرفتنی باشند، باید آثار آنتأمین هاي سیاست كهبراي این

بار در آمریكا در سال نخستینبراي  یطیمحستیز آثار یابیارزبه  تعهدقرار گیرند.  یابیارز
. (164: 1398ایی، یزاده و بهنامین)معرفی شد « زیست محیط یسیاست مل»ن قانوپس از تصویب  1969

 یطیمحستیز آثار یابیارزها را ملزم به دولت ،ریو ةبیانی هفدهم اصل ،المللیدر سطح بین
 ةیقضدر  معمول طبق را تعهد این دادگستري المللیبین دیوان .كندمی ايتوسعه هايطرح

 :I.C.J, 2010)است  دهشناسایی كر «اروگوئه ةكاغذ بر رودخان ریخم يهاساخت كارخانه»

خود به دولت اكوادور اظهار  ةتوصی در یو فرهنگ یاجتماع ،يحقوق اقتصاد ةكمیت .(14,83
 ،فسیلی هايانرژي از استفاده از قبل كه دكن حاصل اطمینانباید  عضو تدول» :كه كندمی

 :CESCR, E/C.12/ECU/CO/4, 2019)« باشد ام شدهانج منظمطور  بهی طیمح ستیز آثار ارزیابی

 دیوان عالیي أراساس  ،«اصل احتیاط»همراه به« یطیمحستیز آثار یابیارز» ۀقاعد .(11,12
 « جان ناكس»پروفسور  .(Sup. Ct. Neth. Dec. 20, 2019: 7.2.5)اورگانداست پروندۀ هلند در 

 هادولت» :كندمیكید أتخود  ۲016ش در گزار -ستیز  طیحقوق بشر و مح ۀویژگزارشگر -
ها را بر میزان توجه این فعالیتقابل تأثیرات فسیلی، هاينیروگاه ةتوسعبه هنگام ساخت یا  باید

. (A/HRC/31/52, 2016: 51) «قرار دهند عموم دسترس را در نتایج اي، ارزیابی وگلخانه گازهاي
 محیط علیه وزارت ژوهانسبورگ یطیمحستیزسازمان » ۀپروندجنوبی در آفریقاي عالی دادگاه
 عدم دلیل را به سنگزغال هاينیروگاه ةتوسعو  ساخت صدور مجوز ،«1جنوبیآفریقاي زیست
گ شد سنزغال نیروگاه توسعةترتیب مانع اینو به غیرقانونی دانست محیطیزیست هايارزیابی

(Peel & Osofsky, 2018: 59)هاي فسیلینیروگاه ةتوسع و اختدر سهایی . چنین ممانعت، 
 ریپذدتجدی هاياصالح الگوهاي نامطلوب در چرخة انرژي و استفاده از انرژيبه ها را دولت

قرار  یطیمحستیزآثار  یابیارز انرژي موردتأمین  يهاپروژه اگرتردید بی تشویق خواهد كرد.
 رايب هادر دولت ییباال لیتمامشخص شده و ی لیفس هايروگاهینبار گیرند، میزان آثار زیان

 . دخواهد ش جادیا ریدپذیتجد يهاهروگاینقرار تاس
 

 محیطی مشارکت زیست .3. 1. 2
محیطی است مشاركت زیست ،يانرژ نیمأت هايپروژهها در اجراي دولت یشكل دومین تعهد

(A/HRC/31/52, 2016: 57).  بند ، ۲رهوسآ كنوانسیون سه ۀماد «نه»بند ، ویر ةیانیب دهماصل
وانسیون تغییرات كن يكنفرانس اعضا 3اتتصمیم، اقلیمی تغییرات كنوانسیون شش ۀماد« الف»

                                                           
1. Earthlife Africa Johannesburg v Minister of Environmental Affairs and Others (2017). 
2. Aarhus Convention, 1998. 
3. See: Conference of the Parties (COP): 1/CP.21, 2/CP.23and 2/CP.24. 
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     اهمیت مشاركت. كندمی یطیمحستیمشاركت زبه  ملزم را عضو هايتولاقلیمی، د
    تسلیم به این دلیل كه از شود كه بدانیم بومیان زیادي،آشكار می محیطی زمانیزیست

 محكوم به ،اندكرده فسیلی خودداري هاينیروگاه ةتوسع و ساخت رايخود ب ايهسرزمین
 ،نمونه رايب ؛(A/HRC/45/34, 2020: 17) اندشده خود هايسرزمین ترک به شده یا مجبور مرگ

 دلتاي گریبان كه محیطیزیست هايویرانی به واكنش در «1وایو-كِن سارو» ،1990 سال در
 این .كرد آغاز «اوگونی» سرزمین در ،خشونت بدون جنبشی ،بوده گرفت را نیجر خیزنفت

شركت  پاسخ. شد به خروج از اوگونی ناگزیر «شل»شركت نفتی  كه بود ثرؤم چنان جنبش
 جنبش ز دیگر رهبرانا َتن هشتو « وایو-كِن سارو» نیجریه به انتقاد دولت و نفتی شل
آمریكایی  نفتی شركت ةقضی ،د دوم. مور(Onwuazombe, 2017: 9)بود  «اعدام» اوگونی،

بشر در  حقوق نقض در ي نفت و گاز راهاشركت از تبانی اينمونه است كه كامال  «یونوكال»
این ، 1990 ةده اواسط در «یتاگون» و «یادانا» ةلول در مسیر ساخت خطوط .دهدمی ارائه برمه

 اجباري، كار اجباري، یجایهجاب ازجمله ،بشر حقوق مرتكب نقض برمه ارتششركت به كمک 
مورد  .(Watts, 2005: 391) شد ايبرمه دهقانان علیه سازي نژادي،پاک و شكنجه جنسی، تجاوز
حقوق بشر در  دیها و نقض شديریدرگ ةادامدر  «تنایل پِ»ی مانند نفت يهانقش شركت ،سوم

در بند  ی،نوبجسازمان ملل در سودانحقوق بشر  یابحقیقت ونیسیكماست كه  یجنوبسودان
ده یاد كر مسلحانه هاييریدرگ «یعامل اصل»به عنوان  «ینفت يهاشركت»از خود  گزارش 61

 .(HRC/40/69, 2019: 61) است
 هايفعالیت است كه بوده ویرانگر چنان بومی جوامع در گاز و نفت از برداريبهره
 نقض ار داده و موجبالشعاع قررا تحت بومی جوامع مذهبی فرهنگی و بهداشتی، ،اقتصادي

 ۀویژ زارشگرگ- «آنایا جیمز» روازاین .(Faga & Uguru, 2019: 187-204) است شده بشر حقوق
 كندمی محیطیزیست مشاركت ها را ملزم به، دولتبومیان توانمندسازي براي -حقوق بومیان

(Anaya, 2004: 3). داشته راظها ،شوراي حقوق بشر ۀویژ گزارشگر ،«جان ناكس»روفسور پ 
 ةآگاهان و آزادانه رضایت بدون نباید بومیان هايسرزمین در استخراجی هايفعالیت» :كه است

قضایی نیز شناسایی شده  ةرویچنین تعهدي در . (A/HRC/31/52, 2016: 83) «شود انجام هاآن
 و «3آكسا یاكی»، «۲مویوانا» مانند ،ي متعدديیاقضادر  بشر آمریكایی حقوق است. دادگاه

استخراج  یا اكتشاف توسعه، هايطرحدر اجراي  ،یطیمحستیمشاركت ز بر «4اماكسایوهوس»
بشر  حقوق آمریكایی المللی بین كمیسیون. (Antkowiak, 2014: 146,151,155) كرده استتأكید 

                                                           
1. Ken Saro-Wiwa 
2. Moiwana Community v. Suriname, 2005, IACtHR Series C, No. 124, 2, para. 3. 
3. Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, 2005, IACtHR Series C, No.125. 
4. Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, 2006, Series C, No. 146. 
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 و اكتشاف عملیات انجام براي ینفت شركت یک صدور مجوز به را در اكوادور دولت اقدامات
 كسب یا و هاآن با مشورت بدون «سارایاكو كیچوا» بومی مردم قلمرو در نفت برداريبهره

 ةقضیبشر در  حقوق دیوان آمریكایی .(IACHR, 2010: 300) به چالش كشید هاآن رضایت
 و قبلی آزادانه، رضایت بدونرا  گاز و نفت اكتشاف و استخراج، «1علیه آرژانتین لهاكا هونات»

 كمیسیون. (IACtHR, 2020: 208)مردم بومی دانست  آشكار حقوق نقض ،بومی مردم ةآگاهان
 (ACHPR, 2010: 226, 290, 292) ۲010 سال در «اندورویا» ۀپروندآفریقا در  مردم و بشر حقوق

 بومی ساكن ةجامعاخراج اجباري  كه اظهار كرد ۲017 سال در «اوگیک» ۀپرونددر  نیزو 
مشاركت بر  بومیان حق نقض موجب هاآن ةآگاهان و قبلی آزادانه، رضایت بدون مائو، جنگل

ها، چنین تعهدي توسط دولت ةصادقان. با اجراي (ACHPR, 2017: 196)د شومیی طیمحستیز
؛ بود تجدیدپذیر خواهیم هاي انرژي ةتوسع شاهد ،فسیلی هاينیروگاه ةتوسع و به جاي ساخت

موجب نفتی  هايشركت و هادولت سطتو بشر حقوق نقض ۀكنندنگران ةسابقسو، از یکزیرا 
 فسیلی رغبت نشان دهند هاينیروگاه احداثبیش از  پاکهاي پروژهاستقرار شده تا بومیان به 

هاي بزرگ ها و شركتهاي فسیلی كه در انحصار دولتبرخالف نیروگاه ،از سوي دیگر و
    در ت مردممشاركاست.  ممكننا یمشاركت مردم بدون پاک يهاپروژه ، اجرايهستند

از  یمین. (Van Veelen, 2018: 644) نامید «يانرژ ةنیزمدر  یكراسودم»ي پاک را باید هايانرژ
اند. در دانمارک  در آلمان را خود شهروندان احداث كردهي پاک هايمربوط به انرژ ساتیسأت
 .رسد یدرصد م هشتادرقم به  نیا

 
 پذیریمسئولیت .3. 1. 3

 جبران هايروش به توانایی دسترسی شخاصا كند تاایجاب می هادولت یشكل تعهدات
 يرپذیتیمسئولتعهد به  باشند.را داشته انرژي تأمین بار منابع در مقابل آثار زیان خسارت

 الهور عالی دادگاه ،مثالبراي  ؛قرار گرفته استتأكید قضایی مورد رویة ها بارها توسط دولت
 انتشار كاهشاقدام براي  درتأخیر به دلیل  پاكستان ولتدلِگاري بر مسئولیت پروندۀ  در

 Leghari v Federation of Pakistan and others, Lahore High) تأكید كرد ايگلخانه گازهاي

Court, WP No 25501/2015). دادگاه ،«اورگاندا» ۀپرونددر  ،«لگاري»ي أرقبل از  ماه چند 
از شهروندان هلندي در برابر  یمراقبت كافعهد به نقض ت را به خاطر دولت هلند ،ايمنطقه

دیوان عالی  .(Dist. Ct.The Hague June 24, 2015: 4.53) مسئول شناختهاي فسیلی سوخت
 از ناشی هايآسیب جبران براي دولتهر  مستقل تیمسئولهلند نیز در همین پرونده بر 

قواعد  از استفاده. (Sup. Ct. Neth. Dec. 20, 2019: 5.7.5)است تأكید كرده اقلیمی  تغییرات

                                                           
1. Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina (Feb 6, 2020). 
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 كه دارد بستگی این بههاي فسیلی سوخت از ناشی هايآسیب جبران براي المللیبین مسئولیت
 شدهمندي از حقوق بشر بهرهمانع اي گلخانه گازهاي انتشار كند كه اثبات بتواند دیدهزیان
 . است

وسیلة به  بشر حقوق نقضمسیر اثبات در  المللیبین مسئولیت قواعد نظرنقطه تردید ازبی
كه  وجود دارد قابلیت انتسابسببیت و  ةرابط مانندزیادي  فنی ، موانعیلیفس هايسوخت

اما حقوق  ؛(Savaresi & Hartmann, 2020: 75) چندان هم آسان نیست موانع اینعبور از  گاهی
 ناشی هايآسیب برابر یک دولت در حفاظت از حقوق شهروندان در ةوظیفمیان  تفكیکبشر با 

را پر كرده است  محیطیزیست عدالتهاي خألانتساب،  ةلئمسو  هاي فسیلیسوخت از
(A/HRC/31/52, 2016: 40). تغییرات آیا كهاین از نظرصرف بشر حقوق به مربوط تعهدات 

 زیادي اهمیت از خیر، یا باشد بشر حقوق نقض تواندمی هاي فسیلیسوخت از ناشی اقلیمی
 در مقابل تهدیداتخود  شهروندان از دارند وظیفهحقوق بشر مطابق ها است. دولت خورداربر

ها منتسب به آن مستقیما اي گلخانه گازهاي انتشار مسئولیت اگر حتی ؛كنند محافظت فرامرزي
 زیرا ؛است مهم قضایی در این زمینه ةسابق یک اورگاندا ۀپروند .(Meguro, 2020: 731) نباشد

 براي كه دانست تعهداتی انجام مسئول را هلند دولت بشر، حقوق به استناد باهلند  عالیدیوان 
مدعی بود كه هلند درحالی ؛است ضرورياي گلخانه گازهاي از ناشی هايآسیب از جلوگیري

اقدام نكرده است. همچنین  یداخل بیتصو امضا كرده و هنوز براي پاریس را صرفا  ةنامتوافق
ت كه هم از نظر علّ اي را بپذیردآثار پدیده تیمسئولتنهایی یک دولت نباید بهد بو یهلند مدع

اما  .(Dist. Ct. The Hague June 24, 2015: 4.79) است یجهان یچالش ،ماهیتو هم از لحاظ 
 «هشت»و  «دو»، مواد اقلیمی راتییتغ یجهان تیماهرغم بهكه  دیرس جهینت نیبه ا یعال وانید

مسئولیت مشترک و »در كنار  هاشود تا دولت ریتفس ايبه گونه دیبا یمیاقل راتییتغ ونیكنوانس
 ندباش ياگلخانه يكاهش سطح غلظت گازها بارۀدر« مسئولیت مستقل»، داراي «جمعی

(Meguro, 2020: 735). ،تفسیر جدیدي از  ،هلند با استناد به حقوق بشر دیوان عالی افزون بر این
مانند مسئولیت، رف قواعد صِاي ارائه كرد كه گلخانه گازهاي انتشار رابربپذیري در مسئولیت

ندا دولت هلند ادعا كرد سهم هلند در اورگاپروندۀ چندان اهمیتی ندارد. در  ،انتشارمیزان 
 براي بوده و حتی اتخاذ اقدامات درصد چهار نزدیک بهبسیار كم و ، ايگازهاي گلخانهانتشار 
 ةهم عالی یواناما د ،بود خواهد «اقیانوس در ايقطره» اي صرفا گلخانهانتشار گازهاي  كاهش

 كند خود فرار مسئولیت از تواندنمی كشور یک كه و اظهار كرد رد را این دولت هاياستدالل
(Sup. Ct. Neth. Dec. 20, 2019: 5.6.1-5.8).  

 از استفاده ايبر قیمشوّهاي فسیلی سوخت از ناشی خسارات شک شناسایی مسئولیتبی
 ,Heidari & Pearce) شودمی پاک هاييفناور ةتوسعها به و ترغیب دولتتجدیدپذیر  انرژي
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ها دولتشدن  كشیده چالش به باالي ریسک ،هاي اقلیمیزیرا افزایش دادخواست ؛(908 :2016
     گیزهانبی را آالینده هايپروژه در گذاريسرمایه را نشان داده و هاي نفت و گازشركتو 
شل  یشركت نفتبه تصمیم توان در اثبات این ادعا می .(Setzer & Vanhala, 2019: 21) كندمی

در سال هلند  يادادگاه منطقهاز سوي  این شركت تیمسئولمطرح شدن  دنبالبهاشاره كرد كه 
و  یلیفس يهافاصله گرفتن از سوخت يگذاران براهیاعالم كرد كه فشار به سرما، ۲0۲1

 .Milieudefensie et al. v) خواهد داد شیرا افزا پاک يهايانرژ ةنیزمدر  يگذارهیسرماسترش گ

Royal Dutch Shell plc, 2021). 
 

 هاماهوی دولت تعهدات .3. 2
ترین سهم را در آلودگی این است كه منابع انرژي كم هاماهوي دولت تعهدات هدف نهایی

از طریق منابع  يانرژ تأمینبر  صریحا ها وي دولتماه تعهدات روازاینداشته باشند. 
 قابل بررسی است. سطحدو در  اهدولت يتعهدات ماهو دارد.تأكید  تجدیدپذیر

 
 ملی سطح در های دولتماهو تعهدات .3. 2. 1

و  انطباقو تعهد به  (كاهشتخفیف )تعهد به شامل  یسطح ملدر  اهدولت يتعهدات ماهو
 . باشدمینفت و گاز  هايتوسط شركتبر محیط زیست سالم ق حاز نقض  جلوگیري

 
 با تغییرات اقلیمی یسازگارتعهد به ای و گازهای گلخانه کاهشتعهد به  .3. 2. 1. 1

با  پاک هاياجراي پروژه ،اقلیمی تغییرات با انطباق یا كاهش براي ثرؤم اقدامات ازجمله
مندرج در  1«پایدار ةتوسع» سازوكاركیوتو و  پروتكل 1۲ ۀمادمندرج در  «پاک ةتوسع» سازوكار

 ملزم را هادولت ،نیز حقوق بشر. (A/HRC/31/52, 2016: 83) استپاریس  ةنامتوافق 6.4 ۀماد
 اتخاذ يانرژ نیمأتاي بر یقبولقابل يها استیس ،یمیاقل راتییتغجلوگیري از منظور هب كندمی
انرژي  تجدیدپذیر منابع به فسیلی هاياز سوخت رگذ مستلزم حقوق بشر از حمایت .دكنن

 ايمنطقه دادگاه و مطرح شد ۲نداااورگ ۀپروند در موضوع این .(A/HRC/35/13, 2017: 33)است 
كرده تأكید  داریپا ةجامعانتقال به در  «سبز هاييانرژ»به نقش  آشكاراخود رأي  4.66در بند 
 دولت هلندنیز از  تجدیدنظر هلندادگاه د .(Dist. Ct. The Hague June 24, 2015: 4.66)است 

اي میزان انتشار گازهاي گلخانه ،«تجارت نشر»و « پاک ةتوسع»سازوكار  استفاده ازبا  خواست
 .(Ct. App. The Hague Oct. 9, 2018: 76) كاهش دهد درصد ۲5به میزان  ۲0۲0را تا سال 
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 از جلوگیري براي است كه تخفیف(كاهش ) فعال هايشیوه ازجمله ،پاکهاي انرژي توسعة
 حقوق حمایت از در خود تعهدات به تا كندمی كمک كشورها به و اندشده بشر طراحی رنج
اورگاندا اعالم پروندۀ اي هلند در منطقهدادگاه  .(Estrin & Kennedy, 2014: 88)كنند  عمل بشر

در مقابل آثار را ندان از شهرومراقبت دولت  ةفیوظ ییتنهابه ياقدامات سازگار يكرد كه اجرا
 .Dist)ت اس «ثرؤمحل راه»تنها  فیتخف، و درنتیجه كندیبرآورده نمهاي فسیلی بار سوختزیان

Ct. The Hague June 24, 2015: 4.73) .از منظر حقوق بشر توجه حال تعهد به سازگاريبااین 
 با انطباق فعال هايیوهدرعمل به ش سازگاري .(Stillings, 2014: 658) كندمی جلب را بیشتري
است. دادگاه در بند لِگاري  رأي بارهقضایی دراینسابقة ترین مهماشاره دارد. اقلیمی  تغییرات

 WP No) را ارائه دهند يسازگاراقدامات از  یستفهر خواهدمی مقاماتخود از رأي هفتم 

 يفرانس اعضاكن ۲5تا كاپ  16از كاپ  يسازگار يهابرنامه. اهمیت (3,7 :25501/2015
 1قرار گرفته است.تأكید اقلیمی همیشه مورد تغییرات  ارچوبهوانسیون چكن

 
 یخصوص برابر اشخاص در سالم زیست طیمح تعهد به حمایت از .3. 2. 1. 2

 طیحق داشتن مح از باید هادولت ست كهاملی این  ها در سطحدولت يماهو از دیگر تعهدات
 دیگر و هاي نفت و گازشركت ویژهبه ،یخصوص اشخاص ۀبرابر سوءاستفاد در و سالم منیا

 را رویكرد نیز این قضایی ةروی .(A/HRC/31/52, 2016: 65)كنند  محافظتغیردولتی  بازیگران
و  (ACHPR, 2012: 58) «اوگونی ۀپروند»حقوق بشر آفریقا در  كمیسیون است. دهكر یدأیت

ها دولت مسئولیت، بر ۲011ر سال خود دگزارش دوم در آمریكایی  كمیسیون حقوق بشر
براي جلوگیري از نقض  نفت و گازي هاشركت یاستخراجهاي نظارت بر فعالیت بارۀدر

را  نفت و گاز بزرگ هاي شركتباید  هادولت. (IACHR, 2011: 315) نداكردهتأكید حقوق بشر 
 هاي انرژي در اريگذ تا سرمایهند كنتشویق  يانرژ نیمأتقبول قابل يها استیاتخاذ س براي

ی علیه شركت فنسیودیلیم»پروندۀ در  دادگاه یقاض ،«نیآلو سایالر» .كنند آغاز را تجدیدپذیر
 نامةتوافقتحقق اهداف  براي زین یخصوص يها ها، بخش بر دولت افزون» :كرد كه دیكأت ،«شل
احترام به  تیها مسئول نكنند، شركت یها اقدام اگر دولت یحتبنابراین ؛ دهستن میسه سیپار

 یمیاقل راتییتغ دیمهار تهد يبرارا سهم خود  دیشِل با شركت حقوق بشر را برعهده دارند و
هفت  ،. در این قضیه(Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc, 2021: 4.4.15)« انجام دهد

دادگاه  بهشل شركت نفتی  هیعل یدادخواست ۲019 لیدر هلند در آور یطیمحستیز ادیبن
در را مجبور كند تا  شلو از دادگاه خواستند شركت نفتی  دادنداي هلند ارائه منطقه

                                                           
1. See: Conference of the Parties (COP): 1/CP.16, 3/CP.17, 5/CP.17, 12/CP.18, 18/CP.19, 
3/CP.20, 1/CP.21, 4/CP.21, 6/CP.22, 8/CP.24 and 7/CP.25. 
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 بهاز نفت و گاز را تجارت خود  الگوي خود تجدیدنظر كرده و يانرژ تجاري يها استیس
 یركت نفتتاریخی خود، شحكم  4.4.55 در بند دادگاه هلند تغییر دهد. ریدپذیتجد يهايانرژ

 به نصف كاهش دهد با یرا تقركربن دیاكس يد ۀندیآالگاز  دیكرد تول شل را موظف
(Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc, 2021: 4.4.55). شل را شركت ،تعهدي نیچن 

 منتقل كند. پذیردیتجد يها يخود را به انرژ تیاز فعال يادیبخش زتا  دكرخواهد  ریناگز
 

 المللیها در سطح بینلتدو یتعهدات ماهو .3. 2. 2
 نیمأت چالشبا دو پاک  هاييانرژ دیبه تول دنیسرعت بخشبراي توسعه درحالكشورهاي 

 يها كشور روازاین .رو هستندهروب پاک يها يفناوردانش و دسترسی به  مالی ومنابع 
 .اند متعهد شده زیرتعهدات  هب افتهی توسعه
 

 پاک یها یفناور انتقالزمینة در  یهمکار .3. 2. 2. 1
مربوط به   هايانتقال فناوري در ها همكاريدولت تعهداتترین یكی از مهمالمللی در سطح بین

اد و، ماقلیمیكنوانسیون تغییرات  4 دۀما .(A/HRC/10/61, 2009: 86)است  ریدپذیتجد يها يانرژ
پاریس بر  ةنامفقتوا 1۲و  11 ۀمادبند سوم  و 10 ۀمادتكل كیوتو، بند دوم وپر 9و  6، ۲

یک تعهد حقوق بشري همچنین  المللیبین هايهمكاري دارند.كید أت المللیبین هايهمكاري
صفر خالص تا سال »عنوان  باي انرژ یالمللنیآژانس بدر گزارش . (Limon, 2010: 580) است
ده ش دیپاک تأكي هايفناور عیگسترش سر يبرای المللنیبهاي يبر لزوم همكار 1«۲050
كنوانسیون تغییرات  يكنفرانس اعضا ۲5 ا كاپت 17 كاپبه انتقال فناوري از  تعهد .است

 يانتشار گازهابینی بودن با توجه به قابل پیش .۲قرار گرفته است دیكأتمورد  شهیهم اقلیمی
هاي فرامرزي آلودگیانتشار براي جلوگیري از  هادولت، یلیفس هايسوختي ناشی از اگلخانه

به  هستند. ریدپذیتجد يها يمربوط به انرژ يها يانتقال فناور ةنیزمدر  يهمكارد به متعه
تنها خود باید به سمت منابع پاک انرژي روي آورند، بلكه باید به سایر ها نهدیگر، دولتسخن 
، محیط زیست و يانرژ نیمأتقبول قابل يها استیاتخاذ سبا ها نیز د تا آنكمک كننها نیز دولت

 . قرار ندهندتأثیر تحت ناپاک  يها يانرژها را با م سایر دولتمرد
 
 
 

                                                           
1. IEA Net Zero Roadmap to 2050, Special Report, 2021, Interactive iea.li/nzeroadmap. 
2. See: Conference of the Parties (COP): 2/CP.17, 1/CP.21, 12/CP.21, 15/CP.22, 21/CP.22, 
3/CP.23, 13/CP.23, 15/CP.23, 12/CP.24, 13/CP.24 and 14/CP.25. 
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  یمیاقل یهاپروژه یمال نیتأمتعهد به  .3. 2 2. 2
كنوانسیون تغییرات  يكنفرانس اعضا ۲6تا  16از كاپ  یمیاقل هايپروژه یمال نیتعهد به تأم

صندوق  ،ستیز طیمح یجهان تالیتسه .1قرار گرفته است دیكأتمورد  شهیهم یمیاقل
 مقابله با يهاپروژه اجرايمنظور به به كشورها یكمک مال براي سبز میصندوق اقلو  يسازگار

به صفر رساندن در اجالس كننده هاي شركتنمایندگان دولت. اندایجاد شده یمیاقل اترییتغ
هاي سیاستتواند نمی ییتنهابه يكشور چیه( اذعان كردند كه ۲0۲1) ۲ياگلخانه يگازها دیتول

بزرگ  ياقتصادهارو ازاین تغییر دهد.پاک  هاييبه انرژ یلیفس هايسوختانرژي خود را از 
 ات اقلیمیرییتغ ۀدربار كایآمر در اجالس كنند. ها كمکسایر دولتبه  در این مسیر دیجهان با

ش شتشكیل شد،  سیپار ةنامتوافقبه  بازگشتپس از  كایآمرجمهور سیئرتوسط  كه (۲0۲1)
اقدامات  يدالر برا ونیلیتر 4͵16مجموعا   نیو به تأم هاي پاکانرژيدر  يگذارهیبانک به سرما
ایاالت متحده آمریكا  ،در این اجالس .3دندوعده دا ندهیده سال آ یط ستیز طیسازگار با مح

 هاييدر انرژ گذاريهیسرما منظوربهبزرگ  ياقتصادها قصد خود را براي احیاي مجدد مجمع
اعالم  پاک يهايدر بخش انرژ يگذارهیسرما يبرا يدالر ونیلیتر دو ياقتصاد ةبرنامک و اپ

 كرد.
 

 نتیجه
ها با توجه به مالحظات محیط زیستی و حقوق بشري باید دولت انرژيمین أت هايسیاست

 بشرحقوق با  يعامل انرژتبر و است امنیت انرژي چهارگانة از ابعاد  تیمقبولباشد.  «قبولقابل»
حقوق بشر و  ،انرژيمین أتهاي سیاست قبول بودندارد. براي قابلتأكید  ستیز طیمح و

 هادولتبراي  را «ماهوي»و  «شكلی»تعهدات  ةدستدو  ،ستزی طیمحالملل حقوق بین
در  رییتغو  پاک هاي انرژي از استفاده ها را ملزم بهدولت ،این تعهدات .اندهمشخص كرد

انطباق  ،با استناد به حقوق بشر يحقوق بشر ينهادهازیرا محاكم و  ؛كندیم يانرژ هاياستیس
را  هانهایت دولتدرتا  كنند،می یبررس المللینیب موازینبا  ها رادولت تعهداتیا عدم انطباق 

پروندۀ هاي هلند در راي دادگاهآ ي نمایند.انرژ نیمأتقبول قابل يها استیاتخاذ س ملزم به
هاي دادگاه است. توجهدر این زمینه قابل « علیه شركت شل یفنسیودیلیم» ۀپروندو « اورگاندا»

 يهاشركتدولت، بلكه بر بر تنها نهرا  سیپار ةنامتوافقتعهدات هلند با استناد به حقوق بشر، 
 يهايصنعت انرژ يبرا یخیتار يروزیپ کی ي اقلیمیراآ نیا ند.درك لیتحمنیز  یخصوص

                                                           
1. See: 1/CP.16, paragraphs 2, 4 and 97-101, 1/CP.17, 2/CP.17, paragraphs 126–132, 4/CP.18, 
3/CP.19, 5/CP.20, 5/CP.21, 7/CP.22, 6/CP.23, 3/CP.24 and 11/CP.25. 
2. IEA-COP26 Net Zero Summit conference on 31 March 2021. 
3. Leaders’ Summit on Climate, 2021, https://www.state.gov/leaders-summit-on-climate/. 
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 از نشان ،تحوالت نیاشک بی. استهاي فسیلی  ر صنعت سوختآشكا ک و محكومیتپا
 الگوهاي اصالح ها نسبت بهتغییر نگرش دولتنیز  تفكر قضایی و تغییرقدرت حقوق بشر در 

نمونة  ،دنیباجو در دوران  كایآمر يانرژ هاياستیستغییر  .دارد انرژي چرخة نامطلوب در
است.  تحول انرژيدر « عطف ةنقط» یک دنیبا جوانقالب سبز ست. بارز دیگري از این ادعا

 الزامیک  را پاک هاييانرژ يریكارگدر به عیتسر، (۲0۲1) خود ییدستور اجرادر  جو بایدن
 یطیمح ستیعدالت زكرده است. هدف نهایی  توصیف یطیمح ستیزعدالت ناشی از 

هدفی است؛  بشر از حقوق يمندبهره يو سالم برا زهیپاك ،منیا ستیز طیمحبرخورداري از 
 ریدپذیتجد يهايحركت به سمت انرژو  يانرژ نیمأتقبول قابل يها استیاتخاذ سبا  كه

 .شودمحقق می

 
 نبود تعارض منافع هیانیب
 ياز دزد زیكه تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخالق در پژوهش را شامل پره دنكن یاعالم م گانسندینو 

و جعل  يساز ها، منبع جعل داده ای يساز داده گران،یبار مقاله، تكرار پژوهش د کیاز  شیبارسال  ایانتشار و  ،یادب
 .اند كرده تیكامل رعا طور به ره،یو غ سوءرفتارشونده،  پژوهش ایسوژه  هانناآگاه تیمنابع، رضا
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Abstract  
From the perspective of human rights organizations, climate change from 
fossil fuels threatens a wide range of human rights. As a result, States are not 
unconditional in adopting energy supply policies and have broad human 
rights obligations. This research, using a “descriptive-analytical” method and 
using judicial opinions, seeks to examine the importance and position of 
clean energy from the perspective of human rights. Also, given the harmful 
effects of climate change, what obligations do States have in relation to 
adopting acceptable energy policies? The results of the study show that the 
principles and rules of human rights and international environmental law 
have identified two categories of “Substantive obligations” and “Procedural” 
obligations for States to adopt energy supply policies. The findings show 
that human rights courts and institutions, citing human rights obligations, 
have required not only States but even oil and gas companies to reconsider 
their “energy policies”. 
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