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دكتر سيد صالحالدين فاطمي نژاد

مدیر کل دفتر امور حقوقی بهزیستی

آلودگي شديد هوا ناشي از آاليندههاي صنعتي
در بسياري از كالنشهرها و افزايش ميزان ريزگردها
در هواي برخي ش��هرهاي مناطق غربي و جنوب
كش��ور از يك طرف و تخريب جنگلها ،حاشيه
رودخانهها و البته خشك شدن بستر رودخانهها و
تاالبها از طرف ديگر در سالهاي اخير ،وضعيتي
را ايجاد كرده كه سالمت جسم و روح هر انساني
را تهديد ميكند .به نظر ميرس��د يكي از عوامل
مهم در توس��عه اين نابس��اماني زيست محيطي
نبود قوانين محك��م و الزم االجراي داخلي براي
حفاظت و صيانت از محيط زيست است .محيط
زيست سالم از ابعاد مختلف هوا ،زمين و دريا حق
هر انس��ان به اعتبار ذاتي انسان بودن اوست .هر
چند از ديدگاه برخي حقوقدانان بينالملل محيط
زيس��ت ،حق مس��تقل بر محيط زيست هنوز به
عنوان بخش��ي از حقوق بينالملل عرفي تبديل
نشده است ليكن در مقابل عدهاي ديگر معتقدند
اين حق ،حداقل حق اساس��ي بشري است كه در
بسياري از اسناد حقوق بشري منطقهاي شناسايي
و بر آن تأكيد ش��ده است .طرفداران حقوق بشر،
حق بر محيط زيس��ت سالم را به عنوان يك حق
مس��تقل بش��ري براي داش��تن محيط زيست با
كيفيت به رس��ميت ميشناسند .حق بر محيط
زيس��ت هم منعكسكننده ارزشهاي متعالي و
پايهاي همانند حق بر حيات ،حق بر سالمتي ،حق
بر زندگي با استاندارد است و هم با پيش نيازهاي
تداوم حيات نسل كنوني و نسلهاي آتي همانند
توسعه پايدار ارتباط تنگاتنگ و ارگانيك دارد .به
نظر ميرس��د حقوق بشر در بعد زيست محيطي
ميتواند ضعف شناسايي صريح حق محيط زيست
سالم را در اسناد جهاني حقوق بشر برطرف سازد
و به عنوان «حمايتي نيابتي و جايگزين» در برابر
صدمات زيست محيطي نقش آفريني كند .از آنجا
كه برخي حقوق متعلق به نسل اول و دوم داراي
ابعاد زيست محيطي هستند ،از بررسي محتوايي
اين حقوق در مييابيم كه حتي اگر حقي مستقل
بر محيط زيس��ت بش��ريت وجود نداشته باشد،
تحقق كامل و مجزاي اين حق ،مستلزم اين است
كه محيط زيست سالم به عنوان مؤلفهاي اساسي
مورد دقت قرار گيرد و به اين ترتيب حق انس��ان
بر محيط زيس��ت س��الم به عنوان الزمه تحقق و
استيفاي ساير حقوق يا يكي از اجزاي آنها تبديل
خواهد شد.
ëëمحیط زیست سالم الزمه حق حیات
حق بر محيط زيس��ت سالم و بهداشتي يكي
از لوازم تحقق كامل و استيفاي واقعي حق حيات
اس��ت .بنابراين اس��تيفاي حق حيات و برقراري
امكان بقاي نسلهاي فعلي و تمهيد حيات براي
نسلهاي آتي ،مستلزم آن است كه محيط زيست
كنوني از وضع ناگوار ناشي از تخريب و آلودگيهاي
روزافزون رهايي و بهبود يابد .حق بشريت بر محيط
زيست سالم ،مقدمهاي براي استيفاي كامل حيات
است .اين دو حق چنان الزم وملزوم يكديگرند كه
نقض يكي موجب نقض ديگري است .حق حيات
اگر چه نخستين و اساس��يترين حق نوع انسان
اس��ت ولي حق بر محيط زيست س��الم حداقل
از نظر تأثير روابط و نظم زيس��ت بوم گس��ترهاي
وسيعتر دارد .به عبارت ديگر ،حق حيات فقط به
انسان تعلق دارد ولي حق بر محيط زيست ،حيات
را عالوه بر انسان براي ساير موجودات زنده گياهي
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کارشناس حقوق
ای��دز ب��ه معنای
ایجاد فضای اختالل
و ضعف در سیس��تم ایمنی بدن است و طبق
تعریفی که مرکز کنترل بیماریها در امریکا از
ایدز به عمل آورده این بیماری به معنای وجود
فضای وجود سلولهای مزبور به میزان کمتر از
 200واحد در هر میلیمتر مکعب از خون مبتال
به  HIVاس��ت .در مبتالی��ان به ایدز عفونت
بسیار ش��دید و گاه مهلک است زیرا سیستم
دفاعی بدن در مقابل  HIVناتوان شده و دیگر
توان مقابله با ویروسها ،باکتریها و انگلها و
سایر میکروبها را نخواهد داشت.
به طور كلي عامه مردم شيوه انتقال ویروس
ایدز را فقط از طریق رابطه جنسی میدانند و
اطالعات دقیقی از نحوه انتقال آن ندارند .این
در حالی است که بیماری ایدز به غیر از رابطه
جنسی از طریق تزریق سرنگ آلوده به HIV
و استفاده از وسایل آلوده دندانپزشکی هم قابل
انتقال اس��ت .پر واضح است که جلوگیری از
افزایش انتقال ای��ن بیماری حمایت نهادهای
قانون��ی را میطلب��د .در این مقال��ه نگارنده
بیماری ایدز و نحوه جرمانگاری آن را از نقطه
نظر کشورهای اروپایی بررسی میکند سپس
دیدگاههای فقهی را عنوان و در نهایت دیدگاه
قانونگذار ایران را در این رابطه بیان میكند.
در س��الهای اخیر همانگون��ه که نمودار

نگاهی به حقوق زیست محیطی و حیاتی

حق حیات برای انسان ها با محیطی سالم

و جانوري تضمين ميكند ،زيرا كه به خطر افتادن
حيات گونههاي مذكور سبب به هم خوردن تعادل
زيست بوم و در نتيجه به خطر افتادن امكان بقاي
بشر ميشود .با اين حال حق برخورداري از محيط
زيست سالم به عنوان يكي از نتايج مكمل احترام
به نوع انسان و به عنوان يك حق مستقر و داراي
وضعيت ثابت در حقوق بينالملل تلقي ميشود.
در ميان مصاديق مختلف حقوق همبستگي ،حق
بر محيط زيست به داليل مختلف از جمله وفاق
نسبي كش��ورهاي توسعه يافته و در حال توسعه
نس��بت به ضرورت حفاظت از محيط زيس��ت و
همچنين به دليل نگراني مش��ترك بش��ريت از
پيامدهاي زيانبار تخريب محيط زيست توانسته
اس��ت بر مصاديق ديگر پيش��ي بگيرد .بر خالف
نس��لهاي اول و دوم ،نسل سوم حقوق بشر و به
طور خاص حق بر محيط زيس��ت ،داراي ماهيتي
دو بعدي است.
بدي��ن ترتيب كه حق بر محيط زيس��ت ،هم
بع��د فردي دارد و هم بعد جمعي .بعد فردي حق
بر محيط زيس��ت ،حق هر قرباني تخريب محيط
زيس��ت اس��ت كه از تمامي فعاليتهاي مخرب
محيط زيس��ت جلوگيري كرده ،خ��ود نيز از آن
خودداري كند .حق جمعي نيز ،نش��انگر وظيفه
دولتها در مشاركت در همكاريهاي بينالمللي
ي��ا كمك به اي��ن همكاريها براي حل مس��ائل
زيست محيطي در سطح جهان است .بعد جمعي
حق بر محيط زيس��ت ،بيانگ��ر اين واقعيت مهم
است كه تمام دولتها و ديگر بازيگران در عرصه
بينالمللي ،بايد منافع نوع بشر را بر منافع فردي
مقدم دارند .حق بر محيط زيست كه در واقع آن
را بايد حق بر حفاظت از محيط زيست و در برخي
موارد حفاظت به معناي حمايت در مقابل تخريب
و بهبود تعبي��ر نمود در عين اعطاي حق و ايجاد
تكليف ب��راي فرد ،وظايف دولتها و مؤسس��ات
عمومي را نيز گسترش ميدهد؛ يعني بدون الحاق
و اتفاق تواناييها و كوششهاي همه دولتها ،افراد
و اشخاص حقوقي ،تحقق اين حقوق امكا ن پذير

آماری مبتالیان به ایدز در ایران روند افزایشی
داش��ته در کش��ورهای اروپایی نیز با روند رو
به رش��دی مواجه بوده اس��ت .همین افزایش
مبتالیان نيز سبب ش��ده دولتمردان اروپایی
درصدد جرمانگاری رفتارهای ناقل ایدز برآمده
و انتقال وی��روس ایدز را مورد تعقیب کیفری
ق��رار دهن��د .بس��یاری از کارگاههای حقوقی
اتحادیه اروپا نیز ضمانت اجراهای کیفری را به
عنوان حربه ای مؤثر در پیشگیری از بیماری
ای��دز مورد تأکید قرار دادند .در همين راس��تا
کمیته ويژه ایدز وابسته به سازمان ملل ،بررسی
عمیقی نسبت به انتقال این بیماری انجام داد
و طبق گزارشی مشخص کرد بیشتر مبتالیان
به این بیماری را مردان و افراد حومه نش��ین
شهرها تشکیل میدهند .در بیش از  90درصد
پروندههای مربوطه به انتقال ایدز ،انجام رابطه
جنس��ی متداول ترین طری��ق انتقال بيماري
است .این امر سؤالی را به ذهن متبادر میکند
و آن ،این که آیا میتوانیم از نظر پیش��گیرانه،
تمامیمسئولیتهای ناشی از انتقال ایدز را به
عه��ده فرد مبتال قرار دهیم و وی را مس��ئول
حفاظت از سالمت دیگر شریک جنسی خود
نسبت به ابتال به ایدز قرار دهیم؟
اکثر کش��ورهای اروپایی معتقدند هر فرد
براس��اس تعهدی اجتماعی مسئول است که
تمامیتالش خود را نس��بت به پیش��گیری از
انتق��ال بیماریه��ای واگیردار ب��ه دیگران به
عم��ل آورد .تخلف از وظیفه مزبور نيز موجب
اعمال ضمانت اجراهای کیف��ری خواهد بود.
در این رابطه مجازات حبس نیز معمولترین
مج��ازات محکوم��ان به انتقال  HIVاس��ت.
بیشترین میزان حبس هم حبس ابد است که
در کشورهایی نظیر فرانسه ،ایرلند و انگلستان
ب��ه اجرا گذارده میش��ود حت��ی در برخي از
کش��ورها همانند مولداوی ،اوکراین و روسیه
هم مشاهده شده که شدیدترین مجازاتها را

نيست.
ëëاجــ�زای تش�کیل دهنــــ�ده حق
بر محیطزیست
حق بر محيط زيست داراي عناصر و محتوايي
است و اين اجزا تشكيل دهنده و قوام دهنده حق
بر محيط زيس��ت هستند .اين عناصر عبارتند از:
الف)حق دسترسي به اطالعات زيست محيطي؛
ب) حق مشاركت در اتخاذ تصميمات زيست
محيطي؛
ج) حق بر آموزش مسائل زيست محيطي؛
د) حق دسترسي به مراجع اداري و قضايي از
جمله مجازات و جبران خسارات زيست محيطي؛
در ادام��ه به ترتيب به تبيي��ن هر كدام از اين
عناصر شاكله حق بر محيط زيست ميپردازيم:
ال��ف) حق دسترس��ي ب��ه اطالعات زيس��ت
محيطي :اطالعات در مورد محيط زيس��ت پيش
شرط تحقق ساير اصول مربوط به محيط زيست
است .به همين س��بب ،در اصول بنيادين حقوق
محيط زيس��ت ،در كنار اصل پيش��گيري ،اصل
برخورداري و دسترس��ي به اطالعات وجود دارد.
ح��ق برخورداري از اطالعات در رابطه با محيطي
كه انس��ان در آن زندگي ميكند ،يكي از حقوق
اصلي و الزم براي ادامه زندگي سالم است .به ديگر
س��خن ،انس��ان با دارا بودن اطالعات كافي ،بهتر
ميتواند براي زندگي خويش از حيث س�لامتي
برنامهريزي كند .اجراي اين اصل ناگزير منوط است
به اينكه اطالعات مربوط به وضعيت محيط زيست
و طرحهايي كه براي محيط زيست خطرناكند در
اختيار عموم قرار گيرد .در اغلب موافقتنامههاي
بينالمللي محيط زيست ،بخشي از آن در بردارنده
الزاماتي براي دولتهاي عضو ،به منظور دسترسي
مردم به اطالعات زيست محيطي است .ماده ١٠
اعالميه ريو تأكيد ميكند كه هر فرد بايد به همه
اطالعاتي كه مقامه��اي عمومي در مورد محيط
زيست در اختيار دارند ،از جمله اطالعات مربوط به
مواد و فعاليتهاي خطرناك در منطقه ،دسترسي
داشته باشد .كنوانسيون بينالمللي در مورد حق

ح�ق حي�ات اگ�ر چه
نخستينواساسيترين
حق نوع انسان است ولي حق
بر محيط زيست سالم حداقل
از نظر تأثير روابط و نظم زيست
بوم گسترهاي وسيعتر دارد .به
عبارت ديگر ،حق حيات فقط به
انس�ان تعل�ق دارد ولي حق بر
محيط زيس�ت ،حيات را عالوه
بر انسان براي ساير موجودات
زنده گياهي و جانوري تضمين
ميكند ،زيرا كه به خطر افتادن
حيات گونههاي مذكور سبب به
هم خوردن تعادل زيست بوم و
در نتيجه به خطر افتادن امكان
بقاي بشر ميشود

بر اطالعات و مش��اركت عمومي در زمينه محيط
زيست ( )١٩٩٨كه نخستين سند الزم االجرا در
قلمروي بينالمللي در خصوص دسترسي عمومي
به اطالعات زيست محيطي است دسترسي عموم
به اطالعات زيس��ت محيطي و امكان مش��اركت
عمومي در اتخاذ تصميمات زيست محيطي را به
صراحت پيشبيني كرده اس��ت .بر اساس ماده ٦
كنوانسيون تغييرات آب و هوايي دولتهاي عضو
اين كنوانسيون ،در سطح ملي و در صورت اقتضا
در سطح منطقهاي يا ناحيهاي ،مطابق با قوانين و
مقررات ملي و در چارچوب ظرفيتهاي مربوطه،
دسترسي عموم به اطالعات و شركت عموم مردم
را ارتقا داده و تسهيل خواهند كرد.
ب) حق مشاركت در اتخاذ تصميمات زيست
محيطي :مش��اركت عمومي در اتخاذ تصميمات
زيست محيطي حق كساني است كه ميتوانند با
اظهار نظر در مورد تعيين موقعيت آينده محيط
زيس��ت خود مؤثر واقع ش��وند .اين حق ميتواند
شامل حال اتباع بيگانه و شهروندان كشور گردد.
اص��ل  ١٠اعالميه ريو نيز بر ضرورت مش��اركت
عموم��ي در اتخ��اذ تصميمات زيس��ت محيطي
تأكيد ميكند و آن را به رس��ميت ميشناس��د.
اصل  ٢٣منش��ور جهاني طبيعت نيز با صراحت،
فرصت مشاركت به طور انفرادي يا همراه ديگران
را براي همه افراد با توجه به مقررات داخلي خود
در اتخاذ تصميماتي كه مرتبط با محيط زيس��ت
است ،به رس��ميت ميشناسد و همچنين زماني
كه محيط زيست آنها زيان ببيند و دچار خسارت
گردد ،به وسايل جبران غرامت دسترسي خواهند
داش��ت .يكي از اصول چهارگانه «اصول راهبردي
صوفيا  ،»1995اصل مربوط به مشاركت عمومي
در فرايند اتخا ِذ تصميمات زيست محيطي است،
كه دولتها را موظف به مش��اركت شهروندان در
تصميم گيريهاي زيس��ت محيطي كرده است.
كنوانس��يون « 1991اس��پو» راجع ب��ه ارزيابي
آثار زيس��ت محيطي در زمينههاي برون مرزي،
دولتها را به آگاهي دادن به عموم و ارائه فرصت

مجازات ناقالن ايدز
شفاف نيست

در مورد افرادی که ک��ودکان را مبتال به ایدز
كردهاند اعمال ش��ده است .اما از نظر اسالمی،
قرآن کریم انسان را موجودی بر میشمارد که
خداوند به وی کرامت بخشیده است .بنابر عقل
نیز انسان دارای کرامت و احترام است و همین
کرامت انسانی یکی از پایههای حقوقی بشر در
اسالم عنوان شده است .در سنت فقه ،ضررهای
فردی و گاه کوچک مورد توجه بوده و براساس
قاعده فقهی« الضرر» از فرد نفی ش��ده است
و اگ��ر قاعده «الض��رر» را در مقیاس کالن در
نظر بگیریم از فرد به جامعه تغییر پیدا میکند.
پدیده ایدز بدرستی یکی از ضررهای سهمگینی
است که بر جامعه وارد میشود .براساس قاعده
«الضرر» انتقال ویروس ایدز به دیگری با علم

و آگاهی يعني ضرر رس��اندن به دیگری و اين
كار حرام است .بنابراین حکومت اسالمیباید
براس��اس قاعده فقهی الضرر قوانینی را وضع
کند تا از تحقق آسیب به جامعه ،جلوگیري كند
و حمایتهای قانونی خویش را از فعالیتهای
مرتبط با ایدز که س��بب کاهش این آس��یب
میش��ود ابراز دارد .از نظر فقهی نيز مسئولیت
اجرایی حکومت اسالمیمیتواند تأسیس مراکز
درمانی پیش��رفته برای کاستن سرعت انتشار
وی��روس ایدز یا ایج��اد نهاده��ای حمایتی و
نظارتی نسبت به افراد مبتال و حمایت گسترده
از نهاده��ا و انجمنهای مردم��یو غیر دولتی
مرتبط با ایدز باشد.
اما در ایران نخس��تین م��ورد گزارش ثبت

ش��ده ابتال به ایدز مربوط به سال  1366و در
مورد یک کودک شش ساله مبتال به بیماری
هموفیلی است که فرآورده خونی آلوده دریافت
کرده بود .از س��ال  1366ب��ه بعد نيز بیماری
ای��دز در ایران رو به افزایش اس��ت .به طوری
که طبق آمار جمعآوری شده از دانشگاههای
علوم پزشکی کشور تا اول مهر  1392بیش از
27هزار نفر مبتال به وی��روس «اچآیوی» در
ایران شناسایی ش��ده بود .این در حالی است
که بر اس��اس آمار تخمینی در کشور تا سال
 1390تع��داد  120هزار ناق��ل اچ آی وی در
ایران وجود داش��ته که طبق آمار سال 1392
برابر  89درص��د مرد و  11درصد زن و حدود
نیمیاز مبتالیان در گروه سنی  25تا  34سال

مناس��ب براي مش��اركت عمومي براي ارتباط با
فرآيند ارزيابي آثار زيس��ت محيطي ،با مالحظه
فعاليتهاي پيشنهادي در هر منطقهاي كه اثرگذار
ِ
زيس��ت فرامرزي اس��ت ،ملزم ميكند.
بر محيط
كنوانس��يون تغييرات آب و هوايي در بند  ١ماده
 ،٤دولتها را تشويق به مشاركت سازمانهاي غير
دولتي در امر محيط زيس��ت كرده است .مطابق
م��اده  ١٧پيش طرح س��ومين ميثاق بينالمللي
حقوق همبستگي ،هر انسان حق و امكان دارد كه
بدون محدوديت غير منطقي ،خودش يا توس��ط
نمايندگاني ك��ه آزادانه انتخاب ميكند و بويژه از
طريق انجمنهايي كه آزادانه تش��كيل ميشوند،
در تعيين سياست و تدابير ملي مربوط به محيط
زيست مشاركت كرده و قبل از اجراي اقداماتي كه
ميتوانند موجب صدمه به شرايط طبيعي حيات
ش��وند ،از طرف مقامات محلي مورد مشورت قرار
گيرند.
ج) حق بر آموزش مسائل زيست محيطي :بر
اس��اس اصل نوزدهم اعالميه استكهلم به منظور
توسعه مباني ضروري براي تنوير افكار عمومي و
تفهيم مسئوليتي كه افراد ،مؤسسات و جمعيتها،
در خصوص حفاظت از محيط زيست در تمام ابعاد
انس��اني آن بر عهده دارند ،الزم است نسل جوان
و نيز بزرگس��االن ،با بذل توجه كافي نس��بت به
انسانهايي كه در وضعيت نامساعدتري قرار دارند،
تحت آموزش قرار گيرند .همچنين الزم است كه
وس��ايل ارتباط جمعي از كمك به تنزل كيفيت
محيط زيست اجتناب كرده و بالعكس به منظور
فراهم كردن امكان توسعه انسان در تمام زمينهها،
اطالعات آموزش��ي در مورد ض��رورت حفاظت و
بهبود محيط زيست را ارائه دهند.
د) حق دسترسي به مراجع اداري و قضايي از
جمله مجازات و جبران خسارات زيست محيطي:
در اس��ناد مختلف بينالمللي بر اين نكته تأكيد
شده كه انس��انها حق دارند به مراجع قضايي و
اداري در امور زيس��ت محيطي دسترسي داشته
باشند .اين حق محدود به اتباع و شهروندان يك

قرار داشتند که به گفته مرکز تحقیقات وزارت
بهداشت در موج سوم ،مهمترین عامل انتقال
ویروس ایدز در ایران ش��یوع جنسی است؛ به
خالف امواج پیش��ین ک��ه تزریق ،مهمترین و
اصلیترین عامل ش��یوع بود .اما آنچه واضح و
مبرهن است اینکه در حقوق ایران جرم انتقال
ایدز به صورت خاص جرمانگاری نش��ده است.
همی��ن موضوع نيز مورد اخت�لاف حقوقدانان
اس��ت چرا ك��ه برخ��ی از حقوقدانها مخالف
جرمانگاری ویروس ایدز هستند زیرا معتقدند
جرمانگاری ایدز موجب در حاشیه قرار گرفتن
مبتالیان ب��ه ایدز یا اجتناب این گروه از قبول
انجام آزمایشهاي تش��خیص بیماری اس��ت.
ع�لاوه بر آن بهتر اس��ت هزینههای مربوط به
جرمان��گاری و تعقیب و مج��ازات متهمان را
صرف مقوله آموزش و پیشگیری از این بیماری
ك��رد .در مقابل موافقان جرمان��گاری ویروس
ایدز اینگونه استدالل میکنند که جرمانگاری
رفتارهای انتقالدهنده ایدز س��بب میش��ود
مبتالیان به این بیماری نس��بت به رفتارهای
خود با احتیاط بیش��تری عمل کرده و ش��ايد
با مس��امحه و تقصیرخود موجب��ات به خطر
انداختن حیات و س�لامت دیگ��ران را فراهم
نكنند .با تمامیاين تفاسیر ،نگارنده معتقد است
اگرچه جرمانگاری رفتارهای انتقالدهنده ایدز
بهترین راه ممکن برای جلوگیری از گسترش
ایدز محس��وب نمیش��ود اما در برخی شرایط
بوی��ژه زمانی ک��ه بیمار با عم��ل عامدانه خود
سبب ابتالي دیگری را فراهم میکند کارگشا
و مؤثر خواهد بود .بدين ترتيب در مييابيم در
قوانین کیفری ایران قانون خاصی درخصوص
مسئولیت ناش��ی از انتقال ویروس ایدز وجود
ندارد و در اجرای مج��ازات مرتکبان ،چارهای
جز توس��ل به همان مجازاته��ای مقرر برای
جرایم س��نتی وجود ندارد .بنابراين با اس��تناد
به قانون مجازات اس�لامیاگر شخصی به قصد
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دولت نيست .ماده  ١٠كنوانسيون اروپايي حقوق
بشر ،در صورت بروز تخلف از حقوق و آزاديهاي
مطروحه در كنوانسيون ،با جبران خسارت آن را
تضمين ميكند .بر اس��اس اصل  ١٠اعالميه ريو،
دسترسي مؤثر به اقدامها و مراجع قضايي و اداري،
از جمله مجازات و جبران خس��ارت بايد تضمين
شود .مطابق دستور كار  ،٢١دولتها و قانونگذاران
در جه��ت ايجاد رويههاي قضاي��ي و اداري براي
دادخواهي جبران خسارت قانوني و خسارات ناشي
از اعم��ال تأثيرگذار بر محيط زيس��ت كه ممكن
اس��ت غير قانوني يا تجاوز به حقوق قانوني باشد،
مسئوليت دارند و امكان دسترسي افراد ،گر وهها و
سازمانها را براي منافع قانوني شناخته شده آنها
به رسميت ميشناس��د .بر اساس ماده  ١٨پيش
طرح سومين ميثاق بينالمللي حقوق همبستگي
«هر فردي كه حق او براي داشتن محيطي سالم
و از نظر زيست محيطي متعادل ،مورد تجاوز قرار
گي��رد يا تهديدي واقعي مبني بر چنين تجاوزي
وجود داش��ته باش��د ،حق خواهد داشت به طور
مؤث��ر به مرجع صالحه ،ش��كايت كند؛ حتي اگر
عامل تجاوز يا تهديد به تجاوز ،شخصي باشد كه
در حال انجام وظايف قانوني خود ميباش��د» .در
ماده  ١٩نيز ،به كسي كه به حق برخورداري او از
محيط زيست تجاوز شده ،حق درخواست جبران
خسارت داده شده است.
ëëعوامل بنیادین بهداشت
كميته حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
نيز بحق بر محيط زيست س��الم پرداخته است.
در تفس��يركلي ش��ماره  14در خصوص باالترين
اس��تاندارد قابل حصول بهداش��ت ،كميته اشعار
ميدارد كه« :حق بر بهداشت در برگيرنده طيف
وس��يعي از عوامل اقتصادي– اجتماعي است كه
شرايطي كه در آن مردم ميتوانند به يك زندگي
س��الم رهنمون شوند را بهبود ميبخشد و شامل
عوامل بنيادين بهداش��ت ،همانن��د غذا ،خوراك،
مسكن ،دستيابي به آب آشاميدني و سيستم دفع
فاضالب كافي ،شرايط ايمن و بهداشتي كار و يك
محيط زيست سالم است» .كميته توضيح ميدهد
كه اين حق بايد به عنوان يك حق منحصر به فرد
كه نه تنها مراقبت بهداشتي متناسب و بموقع را
شامل ميشود بلكه عوامل مهم و بنيادين بهداشت،
همانند دستيابي به آب نوشيدني سالم و سيستم
دفع فاضالب كافي و شرايط زيست محيطي سالم
را در برميگيرد.
در نظريه تفسير كلي شماره  15در خصوص
حق ب��ر آب ،كميته حقوق اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي به بهداشت زيست محيطي ،جنبهاي از
حق بر بهداشت پرداخته است كه شامل برداشتن
گامهاي��ي ب��ر يك مبن��اي غير تبعيض��ي براي
پيشگيري از تهديدات عليه سالمت ناشي از شرايط
آب ناسالم و سمي ميشود .براي مثال دولتهاي
عض��و بايد تضمين كنند كه منابع طبيعي آب از
آلودگي بوسيله مواد مضر و ميكروبهاي بيماري
زا حفاظت ميشوند .ه مچنين دولتهاي عضو بايد
بر وضعيتهايي كه اكوسيس��تمها به عنوان يك
سكني براي ناقلين بيماري عمل ميكنند ،نظارت
كنند زيرا كه چنين مكانهايي براي محيط زيست
بشر ايجاد خطر ميكنند.
با عنايت به مطالب پيش گفته و نظر به اهميت
دسترس��ي به اطالع��ات زيس��ت محيطي ،حق
مشاركت در اتخاذ تصميمات زيست محيطي ،حق
بر آموزش مسائل زيست محيطي و حق دسترسي
ب��ه مراج��ع اداري و قضايي از جمل��ه مجازات و
جبران خسارات زيست محيطي ،به نظر ميرسد.
دولتها سه نوع تعهد به احترام ،تعهد به حمايت و
تعهد به ايفاي حق بر محيط زيست سالم را بايد با
دقت و جديت پيگيري كرده و انجام دهند .انتظار
ميرود دولت تدبير و اميد كه يكي از سياستهاي
راهبردي آن ،حفاظت از محيط زيس��ت است با
جديت بيش��تر و با همكاري قوه مقننه در تقنين
قوانين محكم و بازدارنده و همچنين قوه قضائيه در
اجراي قاطعانه قانون در صيانت از محيط زيست
كوشا باشد.

اکث�ر کش�ورهای اروپای�ی
معتقدند ه�ر فرد براس�اس
تعهدی اجتماعی مس�ئول است که
تمامیتلاش خ�ود را نس�بت ب�ه
پیش�گیری از انتق�ال بیماریه�ای
واگی�ردار ب�ه دیگران به عم�ل آورد.
تخل�ف از وظیف�ه مزبور ني�ز موجب
اعم�ال ضمان�ت اجراه�ای کیفری
خواهد ب�ود .در این رابط�ه مجازات
حب�س نی�ز معمولترین مج�ازات
محکومان به انتقال HIVاست.

کش��تن دیگری اقدام به انتقال ویروس ایدز به
دیگری كند تا قب��ل از مرگ مجنی علیه این
عمل تحت عنوان شروع به جرم قتل و براساس
ماده  613قانون مجازات اسالمیقابل تعقیب
است .همچنین ممکن است پس از فوت مجنی
علیه شخص ناقل ویروس ایدز حسب مورد به
قصاص یا دیه یا تحمل مج��ازات تعزیری نیز
محکوم ش��ود .با جمیع تفاس��یر فوق میتوان
گفت که وجود قانونی خاص برای جرمانگاری
رفتارهای انتق��ال دهند ویروس  HIVدر این
زمینه الزم و ضروری است؛ همچنين پیشنهاد
میشود که نمایندگان محترم مجلس شورای
اس�لامیهر چه سریعتر به مس��ائل حقوقی و
اجتماعی مرب��وط به انتقال ویروس ایدز توجه
ویژه نشان دهد .در این راستا الزم است مقنن
پی��ش از هر چیزی به مقوله حفظ بهداش��ت
عموم��یتوجه ویژهای نش��ان ده��د .البته در
تصویب قانون خاص مربوط به انتقال ایدز باید
نهایت تالش صورت گیرد تا از اعمال تبعیض،
علیه مبتالیان به ای��ن بیماری و نقض حقوق
اساسی این افراد ممانعت به عمل آید.

