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استادیار گروه حقوق ،دانشکده الهیات و علوم اسالمی ،دانشگاه پیامنور ،تهران
تاریخ دریافت 9931/3/7 :تاریخ پذیرش9931/6/ 30 :

چکیده

هدف از انجام این پژوهش ،بازشناسایی جنبههای محیط زیستی حق بر توسعه پایدار برای حفاظت از محیط زیست کشور است .این

تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه محققساخته انجام گرفته است .به منظور اف و تقد شیاز
دادهها ،نمونه آماری نیز منطبق با جامعه آماری (  44نفر) انتخاب گردید .نمونهههگی  دنمفده شور هب یر ا جن ا هدش م

تحص    

.تسا ییایاپ        

پرسشنامهها از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (  )29 0.استفاده شد که مقدا  اب نآ ر ا فتس ا زا هد رن مممم ممممماف نییعت سا .یپ .سا راز    
گردید .روش تجزیه و تحلیل دادهها ،از نوع تحلیل عاملی اکتشافی با تخاس تالداعم شور زا هدافتسا  ا رن کمک اب و یر م مممممم مممممممماف راز
اسمارت پالس 2بوده است .مقدار شاخص ضریب بارتلت باالتر از  0.769بوده است ،که نشانگر همبستگیهای مناسب دادهها برای
یتوان در  4عامل کلی
نالملل محیط زیست را م 
تحلیل عاملی است .جنبههای محیط زیستی حق بر توسعه پایدار از دیدگاه حقوق بی 
(آموزش ،توانمندسازی ،تعهدات و تالشها) و  12شاخص مرتبط با آنها طبقهبندی نمود .ضریب کیفیت کل اب ربارب لدم ی     0 .8 0
بوده که میتوان نتیجه گرفت که مدل از مطلوبیت باالیی برخوردار است .در حال حاضر ،شاخص فراهم کردن آب بهداشتی ب شی
از سایرین ،در اولویت قرار دارد و آموزش حقوق بشر کمترین میزان اهمیت را دارا است .در حالی که براسا دیا تیعضو س ههه ههههآل؛
تعهدات دولتها باید دارای باالترین وزن باشد .الزمه دستیابی به توسعه پایدار محیط زیستی ،رعایت و لحاظ نمودن این جنبهها در
یباشد.
یهای منطقهای و ملی م 
برنامهریز 
واژگان کلیدی :حق بر توسعه ،توسعه پایدار ،حقوق بینالملل محیط زیست ،منابع طبیعی ،محیط زیست

یباشد.
 -1منابع مالی :تمامی هزینههای مربوط به این طرح توسط نگارنده پرداخت گردیده و هیچ نهاد یا موسسهای به عنوان حامی مالی مطرح نم 

( -2نویسنده مسئول) jafariafshin@yahoo.com
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مقدمه

در اوایل سالهای  1970عبارت "توسعه پایدار" در "اعالمیه کوکویک" درباره محیط زیست و توسعه به کاررر رف  ت ووو

از آن به بعد مورد استناد سازمانهای بینالمللی فعال در زمینه محیط زیست ق ار ررر گرفت ..ای وظنم هب حالطصا ن رررر ررررر
تحلیل و بررسی رابطه بین تغییر اقتصادی و منابع طبیعی اساسی که بر آن پایه قرار گرفته به خصوص در نشریهه یا
ت در
موسسه بینالمللی محیط زیست و توسعه مورد استفاده قرار گرفته است ( .)Tayebi et al., 2015محي ططط زيست ت
ش لك گيري و پرورش انسانها نقش تع يي ن کنندهای دارد ،زيرا رشدونمو طبيعي انسان بدون محرکهای زيست محيطی
یگیرد ( .)Boutkin & Clare, 2003برطبق تعريف ،مح طي زيست عبارت است از دنياي طبيعي بههه عن او ننن
صورت نم 
كي

یکنند .بر این اساسسس و از آنرو كههه
كليت ،يا مكان جغرافيا يي خاص كه انسان ،جانوران و گياهان در آن زندگي م 

بقاي انسان به آگاهي و شناخت محیطش وابسته بوده است ،رابطه انسان با مح طي و انديش دي ننن بههه محي ططط زيستتت بههه
یرس  د ( ( .)Hatami Nejad et al., 2015حف و ظ حراس طیحم زا ت   
ن می ی
قدمت تاريخ زندگي بشر در روي كره زمين ن
زیست و بهرهبرداری صحیح از منابع طبیعی در راستای توسعۀ پایدار برای جامعه بشری امری اجتنابناپ و هدوب ریذ
یه و یملع یا
نیازمند نگرش همهجانبه به نیازهای نسل حاضر و نسلهای آتی با س یامر هههگ راذ ی ی

بسانتم یگنهرف    

میباشد .بیشک بحرانهای زیستمحیطی که نسل حاضر با آن مواجه است در نتیجۀ استفادهی غیراصولی و بیرویه
از منابع در پارادایم قدیم توسعه ،بدون در نظر گرفتن ظرفیت تحمل زیست بومها ایجاد شده اس  ت ( ( Mehdizadeh,
.)2012ایران از لحاظ شاخصهای توسعه پایدار ،در جایگاه  80رتبهبندی محیط زیستی جهانی قرار دارد ( Hosseini

یباشد (شکل .)1
 .)et al., 2019در اصل ،رتبه ایران در میانه جدول بوده که چندان مناسب نم 

شکل  :1جایگاه ایران در پهنهبندی شاخص عملکرد زیست محیطی ( )EPIدر سال 81 20

رنگ تیرهتر نشانه امتیاز باالتر است)Hosseini et al., 2019( .
به نظر میرسد ،اصلیترین مساله محیط زیستی کشور عدم اجرای موفق خطمشیهای مح .تسا یتسیز طی     الزمه
دستیابی به این مهم ،تبعیت از اصول پذیرفته شده جهانی است .یکی از این اصول ،توسعه پایدار و حقوق م اب طبتر   
آن است .با توجه به حساسیت جامعه جهانی در نحوهی سوء استفاده کشورها از محیط زیس ناهب هب ت هه هههههی توسعههه،

بازشناسایی جنبههای محیط زیستی554 ...

نالمل طیحم ل   
الزم دیده شد در این تحقیق نوعی از توسعه تحت عنوان "توسعه پای اد ررر" در چ یب قوقح بوچرا ننن ننن

زیست بررسی گردد .در اصل ،هدف از انجام این تحقیق ،بازشناسایی جنبهه حالطصا یتسیز طیحم یا      "ح رب ق   

یباشد.
نالملل محیط زیست م 
توسعه پایدار" به منظور حفاظت از جغرافیای طبیعی و منابع طبیعی در حقوق بی 
این تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی است که از روشهای کّمّمی (طراحی پرسشنامه برای اعتبارسنجی مدل مفه مو ی ی
ی
ی باا خبرگ راذگدک و نا یی ییی)
اولیه و به کارگیری فنون آماری کّمّمی) و روشهای کیفی (از جمله مصاحبههای اکتش فا ی ی
استفاده گردیده است .بدین منظور ،با استفاده از مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،اقدام به گردآوری و دستهبن داد ید ههها
شد .در ادامه ،با توجه به اهداف تحقیق ،دادهها با کدگذاری گردیدند و از طریق مصاحبه با  6نفر از خبرگ هصرع نا   
قس دا رد .دیدرگ هتخا ا هب و هم روظنم      
حقوق محیط زیست کشور اقدام به طراحی و تعیین روایی پرسش مان ههه محقق ق
بازشناسایی جنبههای مورد نظر ،اقدام به تکمیل پرسشنامه از طری آ هعماج .دیدرگ ناسانشراک هب هعجارم ق م یرا       
تحقیق شامل دو گروه از کارشناسان و یا ترکیبی از آنها بوده است:
نالملل؛
• کارشناسان و اساتید عرصه حقوق بی 
• کارشناسان و اساتید عرصه محیط زیست و منابع طبیعی.
به نحوی که حداقل دارای  10سال سابقه کاری مرتبط به همراه تالیفات و تحقیقاتی قابل قبول در زمینه حقوق محیط
زیست و منابع طبیعی بوده باشند .با بررسی صورت گرفته این تعداد برابر با  44نفر بوده اس زفا روظنم هب .ت ا شی     
دقت و صحت دادهها ،نمونه آماری نیز منطبق با جامعه آماری (  44نفر) انتخاب گردید و در اص للل  ،نمونهههگی هب یر   
روش هدفمند انجام شده است .جهت سنجش پایایی پرسشنامهها از روش محاسبه ضریب آلف هدافتسا خابنورک یا    
یت عا تیلباق تفرگ هجیتن ناو تماد      
شد که مقدار آن با استفاده از نرمافزار  SPSS19برابر  2 0.9تعیین گردید که می ی
پرسشنامهها در حد قابل قبولی است .روش تجزیه و تحلیل دادهها ،از نوع تحلیل عاملی اکتشافی ب نیدب .تسا هدو    
منظور از روش معادالت ساختاری ( )SEMو با کمک نرممماف راز  Smart PLS2اس تیلباق درکيور نيا .دش هدافت      
بررسی مدلهاي نظري را در جامعههاي خ  اب صا ا زا هدافتس داد ههه ههههه گتسبمه يا ييييي  ،غيرآزمايش دراد يشيامزآ و ي   
شهای آماری چندمتغیره است که ب وارف هعومجم نی ا زا ین
( .)Fornell & Larcker, 1981تحلیل عاملی یکی از رو 
متغیرهای به ظاهر بیارتباط ،رابطهای خاص را تحت یک مدل فرضی برقرار میکند .این روش م یتاعوضوم صتخ   
با دادههای انبوه است .در این تحقیق مراحل زیر انجام شده است:
 .1تشکیل ماتریس دادهها
 .2محاسبه ماتریس همبستگی
لها
 .3استخراج عام 
لها
 .4دوران عام 
لها
 .5نامگذاری عام 
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در ادامه ،از طریق پرسشنامه طیفی ( 5گزینهای لیکرت) اقدام به ارزیابی و برآورد وضعیت موجود هر یک از جنبهها
در کشور و همچنین ایدهآل مورد نظر کارشناسان گردید.
رویکرد نظری و مفهومی
تمحیط وق عضو اب ی ااا ااااع و د
حقوق بینالملل محیط زیست همواره تالش نموده است تا در براب سیز تالضعم ر تتت تتت
مقررات الزامآور و غیرالزامآور ،راهکارهایی را بدین منظور ارائه نماید .یکی از پاسخهای مهم حقوق بینالملل محیط
زیست ترویج توسعه پایدار بوده است ( .)Dabiri et al., 2019با توجه به ای هب هک ن ب تسیز طیحم تیفیک دو و     
توسعه اقتصادی ،اهدافی بالقوه سازگار ،هماهنگ یا مکمل یکدیگرند ،توسعه پایدار برخی تنشه شنیب زا یشان یا    
متضادی را که در رابطه با محدودیتهای رش هد رد د ه   

 ۱۹۷۰ظه م شهاک ار درک رو

یده عسوت .د ه د رادیاپ  ر   
یییی یییی

ی" ،حق یب قو نن نننالملل
تمحیطی ی
فرآیندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی ،اجتم سیز و یعا تت تت

توسعه" را به سمت "حقوق بینالملل توسعهی پایدار" رهنمون ساخته است .بیانیههای استکهلم  ،2 97 1ریو  2 99 1و
ژوهانسبورگ  ، 2002بر حمایت از محیط زیست تأکید ورزیده و دستیابی به عسوت  ه لح دیلک ار 

تالکشم رثکا       

حه یا ی
زیستمحیطی عنوان میکنند .اجالس ریو  02+نیز میتواند بستر مناسبی برای مجموعهای از سیاستها و طر 
باشد که انتقال به اقتصادی سبز را مورد حمایت قرار میدهد .در پرتو پدیدهی غا بل

ثؤم و ر دش یناهج نننن ننننن ،ش دها

انقالبی اساسی در حوزهی حقوق بینالملل هستیم ،انقالبی موسوم به انسانی شدن حقوق بینالملل ،که بر بنیانننه یا
روشمندی در گفتمانهای سهگانۀ «نظری ،قانون و اجرائی» حقوق بشر استوار است ت
ت ( .)Tayebi & Zarabi, 2019در
نالملل جایگاه منحص درف هب ر    
چارچوب روند انسانی شدن حقوق بینالملل است که انسان به مثابه هد ِفِف حقوق بی 
شهای بسیاری که در زمینه بازاندیشی در ج رهو ه هی
یکند ( .)Sharifi Tarazkohi, 2013در نتیجه ،در پرتو تال 
پیدا م 
حقوق بینالملل یعنی مفهوم امنیت صورت گرفته ،شاهد ظهور گفتمانی جدید به نام گفتمان امنیت انسانی در ادبیات
حقوقی بینالملل هستیم .گفتمان مزبور آیینه تمامنمای هدف قرار گرفتن فرد انسانی در حقوق بینالملل است ،که با
دو عنصر رهایی از نیاز و رهایی از ترس ،تقریبًاًا همزمان با بانک جهانی که ا ار بولطم ینارمکح موهفم  را اد هئ ددد دددددددد،
توسط "برنامه توسعه ملل م ّتّتحد" به جهانیان معرفی گردید ،که  تفه رد 

ُبُب صخش تینما دع

ی،
ی ،بهداشتییی ،غ یاذ ی ی
ییییی ییییی

زیستمحیطی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی قابلیت بررسی و تحقیق خواه ا تینما رب دیکأت اب .تشاد د ن ناس

ی،
ییییییی ییییییی

برخورداری از حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،نه صرفًاًا به مثابه حق آحاد اجتماع ،بلکه تکلیفی فرض میش دو
که در چارچوب نوعی اداره امور مرسوم به حکمرانی مطلوب ،آداب خاص خود را می ی
یطلب  د ( ( Sharifi Tarazkohi,
 .)2011پذیرش دکترین امنیت انسانی همانند حقهای بشری ،الجرم بر حوزهی کارکرد دولت و طبعًاًا ماموریتتته یا
نرو ،ایجاد و استقرار "نظم حقوقی" در پرتو
خاص نهاد مسوو ِلِل حفظ "نظم" و "امنیت" بسیار تأثیرگذار است .از ای 
ک ط فر
ت ،از یک ک
ته سا یراجنه یا تتت تتت
امنیت انسانی که مشتمل و معطوف به مح یدود ت ت

"شه نالوئسم یدنور هه ههه" در

گسترهی حیات جمعی و از طرف دیگر " ،دولت پاسخگو" را در برابر امنیت و آسایش عم م بلط یمو

یکن رد .د
ییی ییی

یترین ابعاد مورد تبیین قرار م 
تمحیطی بهعنوان یکی از مهمترین و حیات 
همین راستا بعد زیس 
یگیرد ( Tayebi et al.,

بازشناسایی جنبههای محیط زیستی754 ...

 .)2015در سالهای اخیر ،حق مردم بر ا ّطّطالع یافتن در زمینه محیط زیست به یک گفتمان و مطالبه جهانی تبدیل شده
و به همین دلیل این مهم به صورت جامع در چارچوب كمیسیون اقتصادی سازمان ملل م ّتّتحد ،برای اروپا مورد بررسی
قرار گرفته است كه منجر به تصویب دو سند شده است:
اصول راهبردی صوفیا (مصوب  ) ۱۹۹۵که در آن دسترسی عموم به ا ّطّطالعات مربوط به محیط زیست آزاد اس م ت گگ گگگر
در موارد استثنایی ،و دو کنوانسیون بی 
ی در زمینههه محی ططط زیس سست
نالمللی در مورد حق بر ا ّطّطالعات و مشاركت عم مو ی ی
مصوب  ۱۹۹۸دانمارك که سند مهمی برای تضمین رعایت اصول دموكراتیك در ا ّتّتخاذ اجرای تصمیمات دولتی است
نالملل محیط زیست ،مسئله تغییرات آب و هوایی است
( .)Tayebi et al., 2015یکی دیگر از موضوعات حقوق بی 
ی
یهای ی
یس زا دد و احتماللل درگیری ی
ی ماا را مخت للل می ی
که این موضوع نهتنها زیستگاههای طبیعی بلکه ترتیبات اجتم عا ی ی
خشونتآمیز را افزایش میدهد .به نظر میرسد هنوز بحث بر سر این مسئله مابین مقامات بینالمللی زیستتتمحیطی
لوفصل نشده است ،چراکه بهعنوان ی  دیدهت ک د رارق راک روتسد ر      
و جنبشهای زیستمحیطی وجود داشته و ح 
ت ،ض یرور
داشته و کماکان ادامه دارد .بررسی چارچوب تغییرات آب و هوایی که بهعنوان ی تینما دیدهت ک ی سا  تتتت تتتت
مینماید که به صورت مفید و ارزنده به و میزادرپب نآ 

ژیو هاگن هه هههههههای به و راثآ 

یشاب هتشاد نآ راوگان بقاوع مممممم ممممممم

(.)Taghavi & Tayebi, 2012
لهای آینده را در ب ندروآر
توسعه پایدار؛ توسعهای است که نیازهای کنونی جهان را تأمین کند بدون آنکه توانایی نس 
نیازهای خود به خطر افکند .این تعریف مشتمل بر دو مفهوم کلیدی است .مفهوم "نیاز" به وی یرورض یاهزاین هژ    
افراد فقیر که باید به آن اولویتی برتر داد و ایدهی محدودیتها که بهوسیله وضعیت تکنولوژی و ساختار اجتماعی بر
توانایی و قابلیت محیط زیست در تأمین نیازهای حال و آینده تحمیل شده است" .توس ج هدیا کی رادیاپ هع د دی      
گهای متعددی در طول تاریخ بشریت بر نیاز به وجود هم طیحم نیب یگنها    
نیست ( .)Rouhani et al., 2017فرهن 
زیست جامعه و اقتصاد تأکید نمودهاند .آنچه که تازگی دارد پیاده نمودن این ای د هد ررر چه عماج بوچرا هههههای جه ینا
است که در آن همه چیز از صنعت ،علم و فناوری گرفته تا اطالعات ،اخالق و فرهنگ درحال جه  ندش ینا اا اااست
یه  ا ووو سیاس راذگت یییه یا
( .)Talebpour, 2006توجه به مفهوم "توسعه پایدار" به عنوان محور مطالعات برنامهریزی ی
ملی از ساله یا

 1980س د .تسا هتفای تعر

ررر رررر س لا

 2 99 1رهب د اهروشک نار رر ررر "اج مز سال یی ییین" که ساسارب    

تنامهههه  ا ووو کنوانس وی نننه یا ی
چهارچوب ارائه شده توسط گزارش برانتلن وب هتفرگ لکش د دددد ددددد ب قفاوم هیهت یار تتت تتت
لزدايی و .....گ دندمآ مهدر  ... ..آنه نینچمه ا   
درخصوص بحرانهای جهانی همانند تغییرات جوی ،کویرزدایی ،جنگ 
شنویس یک استراتژی عملی گسترده ،دستورکار برای قرن 12را به عنوان یک برنامه عملی در راستای حل مس لئا
پی 
محیط زیست و توسعه در دهههای آتی تنظیم نمودند ( .)UNCED, 1992در طول ساله هد یا ه   
"پایداری" در ابعاد منطقهای و محلی توسعه یافت .گروههای بسیار مختلفی از مش  لغا ووو ص فون

حه یا
 1990طرح ح
ته  ا ووو
ت اا ااا حکومت ت

یهای خود وارد نمودند اما روند ترق  ی ووو
سازمانهای بینالمللی (مثل بانک جهانی) این مفهوم را اخذ و در برنامهریز 
ت،
یتوان گفت" :توسعه پایدار مفهومی شکل یافته سین  تت تت
پیشرفت در اجرای اهداف توسعه پایدار آهسته بوده است .م 
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بلکه بیشتر فرایند دگرگونی رابطهی متقابل بین سیستمهای اجتماعی اقتصادی و طبیعی و مراحل آن را بیان میکنددد"
ی،
یش عامتجا زا معا دو ییی ییی
( .)UNESCO, 2008در واقع توسعه پایدار را به دلیل بعد وسیع مسائلی که در آن مطرح م 
یتوان در قا بل
اقتصادی و فرهنگی ،سیاسی و زیستمحیطی نم 

یک تعریف جامع و مانع ارائه ج ات .دومن  ا هک یئ

ی" ،ع مد
صه عسوت یا ه گتفاین  ییی ییی
حتی عدهای معتقدند آسانتر خواهد بود که به جای "پایداری" با توجه خاش هب  صصص صصص

   

پایداری" تعریف شود .به عبارتی میتوان گفت هرگونه فعالیت انسان که حیات بر روی کره زمین را تحث تأثیر قرار

له دنرب یا ه    –
یگیرد .در واقع در رویکردهای جدید توسعه پایدار ،تبعیت از راهح 
دهد موضوع توسعه پایدار قرار م 
تهای سیاستگزاری درجه یک مطرح م 
برنده به مثابه اولوی 
یباشد ( .)Hosseini et al., 2019: 43آنچه که د  ررر نتیجه

یباشد ،دیدگاهی است که در آن رف  ها ووو
تکامل اندیشه بشری در موضوع توسعه امروز با عنوان توسعه پایدار مطرح م 
خوشبختی بشر از "زمین" قابل جداشدن نیست .به همین دلیل تکامل این اندیشه بشری از راه آموزش میس .تسا ر

  

حق به محیط زیست سالم به عنوان یک حق اساسی و بنیادین جای خود را در مجموعۀ حقوق بشررر باززز ک در هه ،هررر
ت کههه
چند هنوز به شناسائی کامل دست نیافته است .میتوان گفت «حق بر محیط زیست؛ مجموعهای از حقوقی است ت
انسانها از آن جهت که در محیط زیست زندگی مینمایند برای رشد مناسب و سالمتی خویش بایددد از آن بهرههمنددد
باشند ».در این تعریف ،حق بر محیط زیست تعریف مستقلی نیست و انسان به صرف انسان از این بهرهمند نمیشود.
یگیردد و مجموعهههای از
در این برداشت ،حق بر محیط زیست معادل مجموعه «حقوق بشر زیست محیطی» ق ار ررر می ی
حقوق نس 
ی باا خودد دارد ( & Danesh Nari
ق بشری ی
ی س یا ررر حقوق ق
لهای اول و دوم را در کنار برخی از فاکتورهای ی
یشود و منظور ،آندستههه
 .)Moradfar, 2016مفهوم «حقوق زیست محیطی» نیز بیشتر برای بیان این منظور استفاده م 
از حقوق بشری است که به مسئله حمایت از محیط زیست پیوند میخورد .بر این اساس ،حق برخورداری از محی ططط
زیست سالم را در چندین حق بشری شناخته شده ،دیگر نیز میتوان پیدا کرد .برای نمونه ،حق س تمال ییی و تندرستییی
نالمللی به رسمیت شناخته شده است ( .)Mirkamali & Hajivand, 2017محافظت
که در معاهدات و توصیههای بی 
یگیردد .حق ق
ق
ی انس هنا اا را تهدیددد کنددد ،در بررر می ی
در مقابل خطرات زیست محیطی که میتواند در دراز مدت س تمال ی ی
ح زن گد ی ی
ی
ی از سطح ح
ق برخ رادرو ی ی
ت ،حق ق
برخورداری از یک معیار باالی سالمتی جسمی و روحی ،حق آزادی و امنیت ت
مناسب ،حق برخورداری از شرایط کاری مناسب ،حق داشتن خانه و حق داشتن غذا ،همگی وابسته به محیط زیستی
است که بتواند حیات بشر را تضمین کند (.)Heydarzadeh & Mozafarizadeh, 2014
حق بر توسعه پایدار؛ بر پایه نفی سه مطلقگرائی استوار است:
• نفی مطلق بودن اختیارات انسان در تغییر دادن هستی،
• نفی انسان به معنای نسل موجود ،نفی موضوع بودن محیط،
• هویت نداشتن طبیعت و تبعیت محیط هستی از تصمیم و وضع انسان.
ت دیگررر قابل
ن رفت ت
تخریب محیط زیست در قانون به معنای این است که محیط زیست از بین برود و بخشی که از بین ن
ق» و
بازگشت نیست ( .)Hasanpour et al., 2019: 260قانون اساسی کشور ،حفاظت محیط زیست را از دریچه «حق ق

بازشناسایی جنبههای محیط زیستی954 ...

نالملل محیط زیست و حقوق بشری و همچنیننن حقوق ق
ق
ینگرد ( .)Dabiri et al., 2016حقوق بی 
«تکلیف» عمومی م 
ی تالقی ی
ی
داخلی محیط زیست و حقوق آزادیهای اساسی و شهروندی کشورها ،عرصهای همگرا از تاکید بر جنبههای ی
یو
یافته حق بر محیط زیست را که هم متکی بر عناصر و هنجارهائی در هر یک از محیطهای هنجاری محیط زیستی ی
همچنین هنجارهای حقوق بشری و شهروندی است ،به رسمیت شناختهاند.
محدوده مورد مطالعه
محدوده مطالعاتی در این تحقیق ،کشور ایران م 
یباشد .ایران کشوری در جنوب غربی آسیا و در منطقههه خاورمیانه اب    
ی آذربایجاننن ،ارمنس ات ننن و
ن در جه تسا نا  ... ..ای ار ننن از ش ام للل باا جمه رو ی ی
 591 648 1کیلومترمربع وسعت ،هج یمهد ن ن
ترکمنستان ،از شرق با افغانستان و پاکستان و از غرب با ترکیه و عراق همسایه است و همچنین از شمال به دریای خزر
یشود که دو منطقه نخست از مناطق مهم استخراج نفت و گاززز در
و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان محدود م 
جهان هستند .ایران از لحاظ آب و هوایی یكی از منحصر به فردترین کشورهاست .اختالف دمای هوا در زمستان می نا
یرسد .ایران از لحاظ بارندگی در سطح نیمهخشک و
گرمترین و سردترین نقطه گاهی به بیش از  50درجه سانتیگراد م 
یباشد .بیابانها
خشک است ( .)Moeinian et al., 2019جغرافیای طبیعی ایران ،شامل طیف متنوعی از اکوسیستمها م 
و کویرها ،کوهستانها ،اکوسیستمهای آبی ،دشتها و مراتع ،جنگلها و درختزارها عمدهترین تنوع پوشش جغرافیای
طبیعی این سرزمین است .حدود  012 180.کیلومتر مربع از خاک ای ک تسا هدناشوپ لگنج ار نار ه دودح 
له ناریا لامش یا    
درصد آن مربوط به جنگلهای بلوط غرب ایران است و جنگ 

     

55.5

 19درص گنج و د للللله تسپ یا   

له گ یا رررمس ریوک و یری ی   
پراکنده در جنوب و شرق  13.3درصد و جنگلهای کوهستانی ارس  6.6درصد و جنگ 
یشوند ( .)Dabiri et al., 2016; Abedi et al., 2015ایران دارای  284منطقه تحت حفاظت
نیز  5.6درصد را شامل م 
(شامل :پارک ملی ،منطقه حفاظت شده ،پناهگاه حیاتوحش ،اثر طبیعی ملی) به وسعت  17764531هکت ودح( را د   ًاًا
 11درصد از وسعت کشور) میباشد (شکل .)DOE, 2020( .)2

شکل  :2موقعیت مناطق تحت حفاظت در پهنه جغرافیای طبیعی کشور ()DOE, 2020
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نتایج تحقیق
بررسی کفایت تعداد دادهها و تناسب تحلیل عاملی
قبل از انجام تحلیل عاملی ،برای بررسی کفای نومن ت هههههگی نومزآ زا یر     KMOو ب سیرتام هکنیا زا نانیمطا یار    
همبستگی که پایه تحلیل عاملی قرار میگیرد ،در جامعه برابر صفر نیست ،از آزم لتراب تیورک نو ت ش هدافتسا  د     .
نتایج این دو آزمون در جدول شماره  1ارایه شده است.
جدول :1نتایج آزمون  KMOو کرویت بارتلت برای پرسشنامه
آزمون  KMOمقیاس کفایت نمونه
آزمون کرویت بارتلت

0.769
مجذور خی دو

01.17 8

درجه آزادی

296

سطح معنی داری

0.000

Source: Research findings

یهای موجود در ب داد نی ههه یلحت یارب ا ل    
از آنجا که مقدار شاخص مورد نظر باالتر از  0.7است ،بنابراین؛ همبستگ 
عاملی مناسب خواهند بود .همچنین؛ در آزمون کرویت بارتلت نیز حداقل سطح قابل قبول باید

 0.05باشددد ،که رد 

صه یا
یت خاش ریاس ناو صصص صصص
اینجا نتایج نشان میدهد که دادهها از توانایی عاملی شدن خوبی برخوردارند .بنابراین می ی
تحلیل عاملی را انجام داد.
شناسایی جنبهها (متغیرها و عوامل)
ی 4 ،عام زا ل
همانطور که در شکل  3نشان داده شده است ،براس یلحت جیاتن سا ل شتکا یلماع  اف ییییی ییییی

 11عام یاراد ل

مقادیر باالتر از  1بودند .بنابراین؛ در مرحله بعد برای استخراج عاملهایی که بامعنا بوده و به احتم یانبریز دایز لا    
یدهد عمل پردازش فقط برای استخراج  4عامل ادامه داده شد.
آزمون را تشکیل م 

شکل  :3عوامل معنادار مدل برای شناسایی جنبههای مورد مطالعه
Source: Research findings

برای تعیین آنکه هر متغیر (شاخص فرعی) بر روی کدام عنصر (عامل) نشسته است ،تنها شاخصهایی انت دش باخ   
لهای دیگر نداشته باش زا .د
که حداقل بار عاملی آن بر روی آن عنصر  0.50باشد و بار عاملی باالیی به روی عام 
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عاملی که در مرحله اول شناسایی شدند ،در تحلیل عاملی تنها  21شاخص بار عاملی بر روی  4عامل داش رد هک دنت   
جدول  2نشان داده شده است.
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جدول  :2نتایج تحلیل عاملی اکتشافی
ب ا ر عا مل ی

ردیف

شا خ ص

1

فراهم نمودن بستر برای آموزش توسعه پایدار

1

2

3

4

0.867
0.647

2

ارایه آموزههای حقوق بشر

3

لگیری و فعالیت سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی
پشتیبانی از شک 

4

توانمندسازی جوامع محلی

0.816

5

بسترسازی و جلب مشارکت مردمی

0.834

6

تها
تعهدات زیست محیطی دول 

0.834

7

تعهدات زیست محیطی مدیران محلی

0.721

8

فراهم نمودن آب بهداشتی

0.811

9

فراهم نمودن هوای پاک

2 0.80

0.753

10

فراهم نمودن غذای سالم

0.798

11

حفاظت از اکوسیستمهای طبیعی

0.754

21

یهای محیطی
اجتناب از آلودگ 

Source: Research findings

0.645

عوامل و شاخصهایی که به روی آنها بار شدهاند ،با توجه به میزان همبستگی هر یک از شاخصها عن یبسانم نیوا   
برای هر یک از آنها انتخاب شد (جدول  .)3بدین ترتیب 2 ،شاخص «ف شزومآ یارب بسانم رتسب ندومن مهار       
توسعه پایدار» و «ارایه آموزههای حقوق بشر» به جمریز ناونع  م لماع هعو      "آم زو ششش" ق ینچمه .دنتفرگ رار ن؛     3
ی» و
ی»« ،توانمندس لحم عماوج یزا ییی ییی
شاخص «پشتیبانی از شکلگیری و فعالیت سازمانهای مردن نهاد زیست محیطی ی
«بسترسازی و جلب مشارکت مردمی» به عنوان زیرمجموعه عامل "توانمندسازی" ق  زا .دنتفرگ رار سس س سسسسوی دیگررر2 ،
شاخص «تعهدات زیست محیطی دولتها» و «تعهدات زیست محیطی مدیران محلی» به جمریز ناونع  م لماع هعو     
ک»« ،ف مهار
"تعهدات" قرار گرفتند و در نهایت 5 ،شاخص «فراهم نمودن آب بهداشتی»« ،ف اپ یاوه ندومن مهار کککک کککک
ی» به جمریز ناونع  م هعو    
نمودن غذای سالم»« ،حفاظت از اکوسیستمهای طبیعی» و «اجتناب از آلودگیهای محیطی ی
شها" دستهبندی شدند.
عامل "تال 
صهای تایید شده در تحلیل عاملی
جدول  :3ضریب آلفای کرونباخ برای شاخ 
عوامل

ضریب آلفای کرونباخ

آم و ز ش

0.861

توانمندسازی

2 0.97

تعهدات

0.788

شها
تال 

0.833

Source: Research findings

آزمونهای کیفیت مدل ساختاری و اندازهگیری
در این بخش برای بررسی کیفیت مدل اندازهگیری از شاخص اشتراک با روایی متقاطع و به ک یسررب روظنم  ی تیف     
مدل ساختاری از شاخص اشتراک افزونگی استفاده شده است .از سوی دیگر شاخص ( )GOFبه عنوان معیاری برای
سنجش عملکرد کلی مدل به کار میرود و هر دو مدل ساختاری و ان زاد ه هگی دم نامزمه تروص هب یر ن ارق رظ ر      
ف ،متوس  یارب یوق و ط ای صخاش ن      
میگیرد و سه مقدار  0.25 ، 0.01و  0.36به ترتیب به عن یعض ریداقم ناو ففف ففف
یباشد (جدول .)4
م
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جدول  :4آزمونهای کیفیت مدل ساختاری و اندازهگیری
شا خ ص

مت غی ر
آم و ز ش

CV COM
0.549304

CV RED
2 0.33363

توانمندسازی

0.485796

0.352176

تعهدات

0.664278

183 1 0.35

شها
تال 

0.668250

0.245357

Source: Research findings

صهای اش  کارت ( ( )CV COMو ()CV RED
همانطور که مشخص شده است ،تمامی مقادیر محاسبه شده برای شاخ 
مثبت بوده که حاکی از تایید مدل اندازهگیری و مدل ساختاری میباشد و با توجه به آنکه مقدار محاسبه ش یارب هد   
یت  ناو ننتیجه
نرو ،می ی
یباشددد ،از این ن
ضریب کیفیت کلی مدل ( )GOFبرابر با  0.80بوده و این مقدار از  0.36بیشتر م 
گرفت که مدل از مطلوبیت باالیی برخوردار است.
رابطه (:)1

میانگین ضریب تغییرات× میانگین ضرایب پایایی اشتراکی = GOF

× GOF = 0.64
1 = 0.80

در نهایت ،مدل تحقیق که در برگیرنده جنبههای محیط زیستی حق بر توسعه پایدار میباشد ،در ش لک

 4ارایه دش  ه   

است.

شکل  :4مدل ساختاری تحقیق شامل جنبههای محیط زیستی حق بر توسعه پایدار از دیدگاه حقوق بینالملل محیط زیست
Source: Research findings

بررسی و مقایسه وضعیت فعلی و ایدهآل
قس یفیط هتخا   
به منظور ارزیابی وضعیت فعلی و ایدهآل جنبههای محیط زیستی شناسایی شدهه ،از پرسش همان محقق ق
استفاده گردید .براساس نظر کارشناسان ،از میان جنبههای بازشناسایی شده ،در حال حاضر ،شاخص فراهم کردن آب
بهداشتی بیش از سایرین ،در اولویت قرار دارد و آموزش حقوق بشر کمترین میزان اهمیت را دارا است .در حالی که
براساس وضعیت ایدهآل؛ تعهدات دولتها باید دارای باالترین وزن باشد .اولویتبندی وض و یلعف تیع
دیدگاه کارشناسان در شکل  5ارایه شده است.

دیا هههههههآل از

بازشناسایی جنبههای محیط زیستی364 ...

شکل  :5مقایسه مفهومی وضعیت فعلی (تا سال  ) 1398توجه به جنبههای محیط زیستی در کشور و وضعیت ایدهآل از نظر کارشناسان
Source: Research findings

نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
یت رد ناو  4عام یلک ل   
نالملل محیط زیس م ار ت یی یی
جنبههای محیط زیستی حق بر توسعه پایدار از دیدگاه حقوق بی 
س ،الزمه
(آموزش ،توانمندسازی ،تعهدات و تالشها) و  21شاخص مرتبط با آنها طبقهههبن اسا نیا رب .دومن ید سس س سس سسسسس
دستیابی به توسعه پایدار محیط زیستی ،رعایت و لحاظ نمودن این جنبهههه مانرب رد ا هههههریزیییه قطنم یا هههههای و ملی
یت تفگ ناو   
میباشد .در یک جمعبندی کلی و در بحث جنبههای محیط زیستی مرتبط با "حق بر توسعه پایدار" ،م 
یباشد و تغیی راتفر ر   
تمحیطی م 
امروزه آموزشهای زیستمحیطی نیاز مبرم برای پیشگیری از وقوع بحرانهای زیس 
تمحیط اذل .دراد هعماج کی دارفا رد ی شزومآ       
نسبت به محیط زیست نیاز به نهادینه شدن آم زو شششه سیز یا تت تت
یباشد .بررسی نت تاقیقحت جیا   
زیستمحیطی و ایجاد تغییر در دانش ،نگرش و رفتار زیستمحیطی مردم ضروری م 
به عمل آمده در این زمینه نشان میدهد که آموزش محیط زیست یکی از راهه تسا رادیاپ هعسوت هب ندیسر یا     
یتواند جهان آینده را تغییر ده  د ووو ای ما ن رر ررر باا
( .)Khoshnoodifar & Momeni, 2016آموزش در همهی سطوح م 
آماده نمودن و تجهیز افراد و جوامع با مهارتها ،دیدگاهها ،آگاهی و ارزش قای  یگدنز یارب ندش ل د رررر ررررر وض یتیع
یگردد .آموزش برای توسعه پایدار نیز جنبهای از آموزش است که دصرد  ددددد ایج هافر نایم نزاوت دا     
پایدار محقق م 
اقتصادی ،سنتهای فرهنگی و مالحظه منابع طبیعی زمین میباشد .الزمه چنین آموزشی آگاه نمودن مردم نس هب تب   
حقی که خود و فرزندانشان بر زندگی در وضعیتی پایدار به نحوی که حقوق بشر همهی مردم تأمین گ در د د ،دارن  د ووو
جلب مشارکت همهی افراد و نهادها در نیل به این هدف است.
در راستاي آموزش براي توسعه پايدار ،نقش آموزش حقوق بشر در رسیدن به پایداری ،اساسی و مهم است .آموزش
حقوق بشر به مردم کمک میکند که دریابند توسعه پایدار یکی از حقوق بشر است و اهداف بسیاري وجود دارند که
یتر و مهمتر از تأمین مستمر و پایدار کیفیت زندگی نس ضاح ل رر ررر و آین قیرط هب هد ی هک 
برای آینده بشریت ،حیات 

   

میراث مشترک انسانها؛ سیارهای که در آن زندگی م 
یکنند؛ پایدارمانده و حفظ گردد ،باشددد ( .)Jafari, 2009ام هزور
باعنايت به اعالم دهه آموزش حقوق بشر (  ،) 995 1- 2004برنامه اقدام براي آموزش حقوق بشر در م  سراد ( ( - 2007
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نالمللي آموزش حقوق بشر ،تصو بي
 ،) 2005اعالم سال  2009به عنوان سال بي 

اعالميه حق برتوسعه در ساللل ، 1986

اعالميه وين و برنامه عمل آن در سال  1993و قطعنامه  22دسامبر  995 1مجمع عمومي ملل متحد كه حق برتوسعه را
يهاي حق شب قو رر ررر
يآيد كه حق برتوسعه پايدار همهي ويژگ 
ينمايند ،اين نتيجه بهدست م 
يكي از حقوق بشر اعالم م 
را دارا ميباشد و اجماعي جهاني برسر پذيرش اين حق به عنوان يكي از حقوق بشر حاصل گرديده است .در نتيجه
بايد از اصول و راهكارهاي آموزش حقوق بشر به منظور ايجاد تغ يي رات مثبت و دروني كردن اين ارزش كه آم شزو
حقوق بشر براي ن لي به توسعه پايدار كي

تالش و كوشش به اندازه تمام مدت حيات است ،استفاده نمود به يوحن    

كه همه مردم اعم از افراد ،نهادها و اجتماعات به فردا به عنوان روزي كه متعلق به همه ما است و به فن كي رر ررر تعلق
ندارد نگاه كنند.
حق بر محیط زیست سالم به عنوان یک حق اساسی و بنیادین جای خود را در مجموعۀ حقوق بشررر باززز ک در هه ،هررر
یو
ق م ند ی ی
ی حقوق ق
چند هنوز به شناسائی کامل دست نیافته است .توجه ویژه به این حق موجب شناخت ظرفیتتتهای ی
ت،
ق حیات ت
ی ا ز حق ق
سیاسی و حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی شده است .حق بر محیط زیست به عن او ننن بخشی ی
ی م رو دد توجههه ق ار ررر گرفتههه و
حق به زندگی با استاندارد ،حق به بهداشت ،حق به هوای سالم ،حق به عالیق فرهنگی ی
ی
عمدتًاًا در درون نسل اول حقوق بشر توسعه یافته است .میتوان گفت «حق بر محیط زیست؛ مجموعهای از حق قو ی ی
است که انسانها از آن جهت که در محیط زیست زندگی مینمایند برای رشد مناسب و سالمتی خ یو ششش بایددد از آن
بهرهمند باشند ».در این تعریف ،حق بر محیط زیست تعریف مستقلی نیست و انسان به صرف انسان از این بهره همنددد
یگیردد و
ی» ق ار ررر می ی
ت محیطی ی
ق بشررر زیست ت
نمیشود .در این برداشت ،حق بر محیط زیست معادل مجموعههه «حقوق ق
لهای اول و دوم را در کنار برخی از فاکتورهای سایر حقوق بشری با خود دارد.
مجموعهای از حقوق نس 
تعهدات زیستمحیطی ،در زمره مهمترین تعهدات بینالمللی ق آ ضقن هک دنراد رار نننن نننننه رو ببس ا و  تراسخ د ووو وووو
ته یدادرارق و یفرع تادهعت ضقن رد ا      
آسیبهایی همگانی میشود و بنابراین حدود مسئولیت بینالمللی دولت ت
زیستمحیطی بستگی به تعریف محیط زیست دارد .اگر فرد یا دولتی به یک عنصر طبیع رب هوالع دنزب بیسآ ی

   

وظیفهی جبران خسارت ،مطبوعیت و زیبایی از دست رفتهی آن عنصر طبیعی را هم باید جبران کند .یا مث ًالًال بیسآ 
یآی ناربج دیاب و د    
زدن به میراث فرهنگی و دستاوردهای بشری نیز در زمرهی آسیب به محیط زیست به حساب م 
یه هعسوت هب طوبرم یا     
ش  دو ( ( .)Moghtader, 2018براس یر هیمالعا سا ووو وووو" ،انسانننه نارگن یلصا عوضوم ا یییی یییی

پایدارهستند" ،آنها حق دارند از زندگی سالم و مولد ،هماهنگ با طبیعت برخوردار باشند (اصل اول) ،و تحقق عینی
چنین اصلی تنها با شناسایی حق بر توسعه (اصل سوم) از یک سو و ادغام حفاظت از محیط زیست در روند توسعههه
ته د ا ررر بهرههب ا یرادر ززز من عبا
(اصل چهارم) ازسوی دیگر ،امکانپذیر است .بدین منظور باید بر حقوق حاکمه دولت ت
خود برطبق سیاست توسعه آنها در مورد توسعه خویش تأکید گردد (اصل دوم) و به بایتسد هوالع  ی به     "توس هع

پایدار" مشروط به رفع فقر (اصل پنجم) و تخفیف یا محو شیوههای تولید و مصرف ناماندگار استتت (اص )متشه ل ... ..
اعالمیه با تأکید بر شرایط و نیازهای خاص کشورهای فقیر (اص ش ل ش  )م وو ووو باا توجه ی مهس هب  اااا ااااا نق توافتم ش   

بازشناسایی جنبههای محیط زیستی564 ...

دولتهای پیشرفته و توسعهنیافته در تخریب محیط زیست ،برای کلیه دولتها ،مسئولیت مشترک ولی متفاوت قا لئ
ت
یگردد (اصل هفتم) .اعالمیه به نقش مهم و حیاتی زنان ،جوانان و اقوام بومی در مدیریت و توسعه مح سیز طی تت تت
م
اشاره (اصول بیست تا بیست ودوم ) ،و حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی اقوام تحت سلطه را مورد تأکید قرار
م
یدهد (اصل بیست وسوم) ( .)Amirarjomand, 1995در اسناد حقوق بشری بینالمللی ارجاع کمی به محیطزیست
وجود دارد ،اما حق بر حیات و سالمتی عمومًاًا در آنها درج شدهاند .علیرغم این که نخستین کنوانس هبناجدنچ نوی   
در زمینه حقوق محیط زیست بینالمللی – در ارتباط با حفاظ نمدوس ناگدنرپ زا ت د یزرواشک یارب        – در س لا

 2 90 1برگزار شد اما آگاهی عمومی به منظور توسعه رژیمهای م ثؤ ر و جامع در این زمینه به اواخ هد ر ه   

 60م یدالی

ی ،اجتم و یعا
باز میگردد .آلودگی جو و دریاها ،کاهش گونهها ،خطرات انرژی هستهای و مش یحم تالک ططططط زیستی ی
سالمتی تنها بخشی از ابعادی است که جامعه بینالمللی را در مسیر ایجاد یک نظام حقوقی و م ثؤ ر تحتالشعاع ق رار
داده و در انتها افراد بشر را در مقابل بالیای محیطی حفاظت کرده است .برخی از صاحبنظران محیطزیست بر این
عقیده هستند که غایت حقوق محیطزیست ،محیطمحور است .به عنوان مثال ،معاهده آنتارکتیکا (  ،) 1959کنوانس نوی
میراث مشترک بشریت ( ،)2 97 1کنوانسیون تجارت جهانی در زمینه گونهه  رطخ ضرعم رد یا ((( ((((  ،) 1973و منش رو
جهانی طبیعت ( )2 98 1منحصرا در ارتباط با مسا لئ سودمند برای بشر نبوده بلکه در ارتباط با بهرهب طیحم زا یرادر   
ت ،عم تد ًاًا ناونع هب     
زیست هستند .از سوی دیگر دیدگاه انسانمحور بر این عقیده است که حفاظت از محیط زیست ت
ابزاری برای صیانت از انسانها و نه محیط فی نفسه توجیه میشود (.)Moghtader, 2018
قانونگذاران در بسیاری از کشورها در جهت شناسایی ارتباط میان حق و رشب قو

نیودت هب مادقا تسیز طیحم       

مقررات اساسنامهای و قانونی بسیاری نمودهاند .بیش از  100قانون اساسی در جهان ،تعهدات دولتها را در حفاظت
از محیطزیست و حق بر حیات و سالمتی و محیطزیست متوازن مورد شناسایی قرار دادهاند و قریب به نیمی از این
قوانین اساسی دیدگاهی حقمحور نسبت به این موضوع اتخاذ نموده و به بیان وظ تخادرپ تلود فیا هه هههههان یناوق .د ن   
طزیست را در قوانین خود گنجاندهان و د
اساسی اکثر کشورها از سال  1970تاکنون مباحث مربوط به حفاظت از محی 
در حقیقت هر قانون اساسی که پس از  1959به تصویب رسیدهاند ،آشکارا حفاظت از محیطزیس شا دروم ار ت اره    
قرار دادهاند .امروزه اغلب مردم در سرتاس ورض ناهجر ر دنیآ نتخاس یارب شالت تیروف ت ههههه ههههههههههای پای کرد ار راد
ی" ارائه نیامن  دد ددد ،ام هب ا   
کردهاند .هرچند ممکن است عامه مردم نتوانند تعریف دقیقی از "توسعه پایدار" یا "پای راد ی ی
یکنند و لزوم اقدامات آگاهانه و عاجل را پذیرفتهاند.
روشنی احساس خطر م 
خاطر نشان میگردد در تحقیق حاضر ،در خصوص اولویتبندی و وزندهی به جنبهههه تروص یمادقا روکذم یا     
یتوان این مورد را به عنوان فرصتی برای تحقیقاتی آتی مطرح نمود.
نگرفته است که م 
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Recognizing the environmental aspects of the "right to sustainable
development" to protect Iran's environment
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Abstract
The purpose of this study is to identify the environmental aspects of the right to
sustainable development for the protection of the country's environment. This is a
descriptive-survey research using a researcher-made questionnaire. In order to increase
the accuracy of the data, the statistical sample was selected according to the statistical
population (n = 44). Purposive sampling was used. The reliability of the questionnaires
was calculated by Cronbach's alpha coefficient (0.92) and its value was determined by
SPSS19 software. The data analysis method was exploratory factor analysis using
Structural Equation Method (SEM) with the help of Smart PLS2 software. The KMO
index value was higher than 0.769, indicating appropriate data correlations for factor
analysis. The environmental aspects of the right to sustainable development from the
perspective of international environmental law can be classified into four general
factors (education, empowerment, commitment and effort) and 12 related indicators.
The overall model quality factor (GOF) is 0.80, which can be concluded that the model
is highly desirable. At the moment, the index of providing cleaner water is the highest
priority, and human rights education is of the least importance. While, ideally, the
commitments of governments should have the highest weight. Achieving sustainable
environmental development requires observing and incorporating these aspects into
regional and national planning.
Keywords: Right to Development, Sustainable Development, International
Environmental Law, Natural Resources, Environment
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