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تاریخ دریافت5071/30/62 :

تاریخ پذیرش5071/55/50:

چکیده
هرچند انسان سالیان متمادی از طبیعت به عنوان ابزار و بستر توسعه استفاده کرده ،اما توسعه افسار گسیخته پس از انقالب صنعتی چناان
آثار مخربی بر کره زمین باقی گذاشته که نه تنها انتخاب همان روش ها از سوی کشورهای فقیر برای توسعه به دلیل پایین آمدن ظرفیات
های منابع طبیعی ناممکن است بلکه در شرایط امروز ،خودخواهانه می نماید .از این رو ،چند دهه ای است که «توسعه پایادار» باه عناوان
یک راه حل ارایه شده است .از سویی ،حقوق محیط زیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است .این حقوق در تعیین خط
مشی های حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده معقوالنه و پایدار از منابع طبیعی موثر است .بیانیه های استکهلم  ،2791ریو ،2771
ژوهانسبورگ  1001و ریو  ،10 +دست یابی به توسعه پایدار را مستلزم حفاظت از محیط زیست عنوان نموده و خواستار جهتگیری حقوق
بین الملل محیط زیست در راستای مفهوم توسعه پایدار گردیده است .اما عمآل مشاهده می شود که توسعه پایدار با چالشهاایی در سا
جهانی مواجه است که یکی از مهم ترین این چالش ها تقابل میان توسعه و محیط زیست در کشاورهای توساعه یافتاه و در حااس توساعه
است .یکی از مهم ترین منابع مورد اتکاء برای مقابله با این خ رات و تنظیم رفتار تابعان حقوق بین الملل ،حقوق بین الملل محیط زیسات
است .از این رو ،در این مقاله تالش می شود دست یابی به توسعه پایدار با پرداختن به اسناد الزام آور و غیر الزام آور در حوزه حقاوق باین
الملل محیط زیست ،مورد بررسی قرار گیرد.
کلمات کلیدي :محیط زیست ،توسعه پایدار ،حقوق بین الملل محیط زیست.

 -2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،گروه حقوق محیط زیست ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،واحد علوم و تحقیقات  ،تهران ،ایران.
 -1دکتری حقوق محیط زیست ،گروه حقوق محیط زیست ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهاران ،ایاران.
*(مسووس مکاتبات)
 -3دکتری حقوق محیط زیست ،گروه حقوق محیط زیست ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  ،تهران ،ایران.
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مقدمه
اندیشه توسعه پایدار سابقه چندانی در حقوق بین الملل نادارد.

لغاااوی و عبااااارات ماااارتبط  ،باااا واژه پایااااداری 1اساااات.

برای نخستین بار در ساس  2793مجمع عماومی ساازمان ملال

»«Sustainableبه معنی پایداری ،صفتی است که چیازی را

متحد« ،کمیسیون جهانی محیط زیسات و توساعه» را تشاکیل

توصیف می کند و باعث آرامش و تغذیه و تامین زندگی شاده و

ماا»

در نتیجه به تداوم زندگی و طوالنی کردن آن منجر مای گاردد.

داد که در آن ،سندی تأثیرگاذار باه ناام «آیناده مشاتر
توسط گروهالمبرونتلند 2نخست وزیر وقت نروژ ،ارایه شد.

» «Sustainبه معنی حمایات ،زناده نگهداشاتن ،اداماه دادن

این گزارش خواستار توسعه پایدار به عنوان مبناای هار فعالیات

مستمر بوده«Sustenance» ،معنای فرایناد پایاداری زنادگی

اقتصادی انسانی با تمرکز بار نگرانای جادی نسابت باه محایط

است ( .)4این تعریف عموماً به دست می آید که مای گویاد:

زیست و پیوند آن با تالش برای باال بردن س

زندگی فقارا در

برانتلند مورد قبوس برای توسعه پایدار ،و نق ه ای مناس

بارای

جهان بود( .)2به این ترتیا توجاه باه توساعه پایادار از دهاه

آغاز تفحص در این مفهوم ،از گزارش توساعه پایادار توساعه ای

هشتاد میالدی به این سو به یکی از دغدغه های اصالی جامعاه

است که نیازهای نسل فعلی را بدون خدشاه آوردن بار تواناایی

بین المللی تبدیل گشت و پس از ارایه گزارش نهاایی برونتلناد

نسل های آینده در تأمین نیازهای خود تأمین کند (.)9

در ساس  ،2799در کانون توجهات بین المللی قرار گرفت).(1

به این ترتی توسعه پایدار را می توان مدیریت روابط سیساتم-

یک ساس پس از گزارش نهایی برونتلند ،مجمع عمومی ساازمان

های انسانی و اکوسیستم های طبیعی به منظور استفاده پایادار

ملاال متحااد ق عنامااه ای تصااوی کاارد و خواسااتار تشااکیل

از منابع درجهت تامین رفاه نسال هاای حااس و آیناده تعریاف

کنفرانسی در مقر سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیسات

کرد) .(9افزودن پسوند توسعه به پایدار به علت گستردگی آثاار

و توسعه گردید و در نهایات پاس از دو سااس بررسای ماداوم و

جانبی طرح های توسعه در درمان جامعه وهمچنین آثار فراملی

اظهارات بحث برانگیز در این خصوص ،سرانجام کنفرانس ماورد

و جهانی آن هاست ،توجه به مسایل زیست محی ی کاه عمادتاً

نظر در ژوئن  2771در بیستمین سالگرد کنفرانس اساتکهلم در

ابعاد زیست محی ی را شامل می گردد ،پس از توساعه صانعتی

مورد محیط زیست در ریاودوژانیرو برگازار گردیاد .ثماره ایان

در دهه هاای 2750و  2740مایالدی در اروپاا و آثاار ناهنجاار

کنفرانس طرح مجدد و تأکیاد بار مفهاوم «توساعه پایادار» در

زیست محی ی آن ها بوجود آماد( .)7توساعه پایادار مجموعاه

قلمرو حقوق بین الملل بود .مفهومی کاه گرچاه از هماان آغااز

اقداماتی است که با توجه به فلسفه پایداری هدایت می شود .در

حرف و حدیث هایی را به همراه داشته ،اما از آنجا که در کانون

این نوع از توسعه ،اقدامات و فعالیت ها به طور ماداوم از منظار

پیوند میان مباحث اقتصادی ،دغدغاه هاای زیسات محی ای و

اصوس پایداری بررسی میشود و ماورد تجدیاد نظار قارار مای

اصوس بنیادین حقوق بشر قارار دارد) ،(3نیازمناد تاأملی جادی

گیرد( .)9با این توضیحات محرز مای گاردد کاه توساعه پایادار

است و حقوق بین الملل معاصار نمای تواناد نسابت باه مباانی

توسعه ای است که عالوه بر توسعه و تعالی زندگی نسال حاضار

نظری آن یا تجلی آن در رویه بین المللی بی تفاوت باشد .

به حمایت از نسال هاای آتای نیاز عنایات دارد و براساا

مفهوم و ابعاد توسعه پایدار

شرایط انسانی و وضعیت محی ی و اکوسیستمی به طاور هام -

پایداری معنایی نسبی دارد ،پایدار ماندن یعنی به جلاو رفاتن و

زمان مورد توجه قارار مایگیارد ( .)20لاذا در مجماوع اماروزه

ادامه دادن) .)6در فرهنگ های لغت فارسی،از پایداری در لغت،

توسعه پایدار به منزله هادفی بارای یاک دنیاای تحات فشاار و

آن،

به معنای بادوام و ماندنی یاد شده است( .)5در التین نیز ریشاه

1-Gerhallm Bruntdland.

2-Sustainable.
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دارای مشکالت رو به تزاید محسوب می گردد که پایش زمیناه

کالبدی و زیست محی ی است( ،)21مستلزم داشتن چشم انداز

آن ،توسعه زیست بوم است .این دیدگاه توسعه زیست بوم را

بلند مدت تر ،بررسی و تعیین تأثیرات تصمیم هاای فعلای روی

محلی یا من قه ای توأم با توانایی های بالقوه آن فضا

نسل های آتی ،وضع قونین ،مقاررات ،همکااری هاای ضاروری

در س

و با توجه و تأکید بر بهره برداری عقالنی از منابع ،کاربرد

محلی ،ملی ،من قه ای و جهانی ،عقد قراردادهاا و پیوساتن باه

تکنولوژی و سازمان به گونه ای که طبیعت و انسان را مورد

پیمان ها ،کنوانسیون ها و پروتکل هاو باالخره ترتیبات نهادی و

توجه قراردهد ،تعریف می کند(.)22

مدیریتی و  ...می باشد و این خود محیط وبعد اصلی دیگری را

توسعه پایدار در حقیقت ایجاد تعاادس میاان توساعه و محایط

مشخص می کند( .)23اولویت نسبی که به ابعاد مختلف توساعه

زیست است ،توسعه پایدار فرآیندی است که اهداف اقتصادی،

پایدار داده می شود در هر کشور ،جامعه ،فرهنگ و حتی در هر

اجتماعی و زیست محی ی جامعه را در هر جا که ممکن اسات

موقعیت و در طوس زمان ،متفاوت است .به همین دلیل درحاالی

از طریق وضع سیاست هاا ،انجاام اقادام هاای الزم و عملیاات

که توسعه پایدار یک چالش جهانی اسات ،راهکاار هاای عملای

حمایتی با هم تلفیق میکند و در هر جاایی کاه تلفیاق امکاان

فقط می تواند باه صاورت ملای ،محلای و باومی تعریاف شاود.

ندارد به ایجاد راب ه مبادله بین آن ها ،بررسی و هماهنگی این

رویکردهای توسعه پایدار انعکاسی از تنوع چالش های اجتماعی،

مبادله ها می پردازد.

اقتصادی ،زیست محی ی و سیاسی است که کشورهای مختلاف

ابعاااد چهارگانااه توسااعه پایاادار عبارتنااد از :ابعاااد اجتماااعی،

با آن مواجهاند و تفسیرهای متعدد و مختلف از توسعه پایادار از

اقتصادی ،سیاسی و زیست محی ی می باشد .بعد اجتمااعی باه

ارزش ها و عالیق مختلف در جوامع مختلاف مشاتق مای شاود

راب ه انسان با انساان هاای دیگار ،اعاتالی رفااه افاراد ،بهباود

(.)9

دسترسی باه ساالمت و بهداشات و خادمات آموزشای ،توساعه

توسعه پایدار در پرتو اسناد بین المللی

فرهنگ های مختلف و براباری و فقار زدایای عنایات دارد .بعاد

امروزه توسعه پایدار فرایند پیشرفته ای است که بادون کااهش

اقتصادی با متغیر های اقتصادی مرتبط است و درآن رفاه فرد و

توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهاای شاان ،نیااز هاای

جامعه باید از طریق اساتفاده بهیناه و کاارای مناابع طبیعای و

نسل کنونی را تامین می نماید ،بار ایان اساا

اماروزه توساعه

همچنین توزیع عادالنه منابع حاصله ،تاا حاداکرر ممکان ارتقاا

پایدار از بنیادی ترین موضوعات حقوق بین الملل محیط زیست

یابد .بعد زیست محی ی با حفاظت و تقویت پایه منابع فیزیکای

به شمار می رود و بدون شک می تاوان از آن باه عناوان اصالی

وبیولوژیکی و اکوسیستم مرتبط است و به راب ه بین طبیعات و

ترین هدف تدوین و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست ناام

انسان می پردازد .بعد سیاسی نیز به قوانین ،سیاست ها ،برنامه-

برد .توجه به توسعه پایدار به عنوان یک هدف ،در تعداد زیاادی

ریزی ،بودجه بندی ،نهادسازی ،تنوع و تکرّرگرایای ،احتارام باه

از اسناد و معاهدات بین المللی در خصوص محیط زیست ماورد

حقوق انسانی و مشارکت موثر مردم در فرایندهای تصمیمگیری

توجه قرار گرفته است .بیانیه های ریو و استکهلم ،دست یابی به

توجه دارد و به تنظیم وضعیت و شرایط الزم برای تلفیق هادف

توسعه پایدار را مستلزم حفاظت از محیط زیست عنوان نموده و

های اجتماعی ،اقتصادی و زیست محی ی و ایجاد راب ه مبادلاه

دستور کاری برای توسعه نیز این دو مفهاوم را از یکادیگر غیار

بین آن ها برای رسیدن به توسعه پایدار می پردازد). (9

قابل تفکیک دانسته است (.)26

توسعه پایدار راه تازه ای برای رسیدن به آرمان های بشر هماراه
با حفظ منابع و امکانات برای آیندگان است .از آنجا که توساعه-
پایدار در برگیرنده کلی مفاهیم اجتمااعی ،اقتصاادی ،سیاسای،
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بیانیاااه کنفااارانس اساااتکهلم ( :2)2791ایااان کنفااارانس،

توانستند اجماعی در مورد اصال  6کسا کنناد .الزم باه ذکار

مرحله مقادماتی در برقاراری ارتباا باین حفاظات از محایط

است اصل  6اعالم می دارد ،به منظاور نیال باه توساعه پایادار،

زیست و توسعه به عنوان مفهوم مرکزی توسعه پایادار باود .باه

فرآیند توسعه باید هماهنگ با حفاظت از محیط زیست باشاد و

عنااوان مراااس اصاال  9اعالمیااه اسااتکهلم ،توسااعه اقتصااادی و

نمی تواند جدا از آن در نظر گرفته شود  .این دو اصال در واقاع

اجتماعی را برای تضمین محیط زیست م لوب و برای زندگی و

قل اعالمیه ریو می باشند و لزوماً بایاد باا هام در نظار گرفتاه

کار الزم دانسته و یا اصل  7باز هم بار ایجااد مشاکالت زیسات

شوند .اصل  3بسیار شبیه به تعریف توسعه پایدار در کمیسایون

محی ی ناشی از کمای توساعه صاحه گاذارده اسات .اصال 22

برونتلند است .اصل  6نیز محیط زیست را جزء تفکیاک ناپاذیر

اعالمیه نیز مقرر می دارد که سیاست های زیسات محی ای در

توسعه می داند .تنها تفاوت این دو اصل ایان اسات کاه تأکیاد

بر توسعه باالقوه

اولی بیش تر بر توسعه و تأکید دومی بر محیط زیست می باشد

جهت بهبود باشد نه این که به صورتی معکو

کنونی و آینده کشورهای در حاس توسعه اثر بگذارد(.)25

( .)29

گزارش کمیسیون برونتلند( :1)2799این گزارش که باه «آیناده

از نظر حقوقی بزرگ ترین دست آورد این کنفرانس گشودن راه

مااا» معااروف اساات ،حاصاال باایش از سااه ساااس کااار

تغییر مکان از حقوق بین الملل محیط زیست به حقوق ناوین و

مجماع

هنوز در حاس تعریف توسعه پایدار است( .)26باه عناوان نموناه؛

عمومی رسیده است .در ایان ق عناماه تعریاف معاروف توساعه

اصل اوس این اعالمیه بیان می دارد که« :انسان ها موضوع اصلی

پایدار ،تالقی نیازهای حاس بدون از یاد بردن نیازهای نسل آینده

هرگونه توسعه هستند ،برخاورداری از ساالمت و تواناایی هاای

ذکر شده است .با تصوی این ق عنامه ،توسعه پایدار ،رسماً وارد

جسمی و روحی جزء حقوق انساان هاا در ان بااق باا طبیعات

ادبیات حقوقی بین المللی شد( .)24این کمیسیون توسعه پایدار

است» .اصل دوم بیانیه ریو حق دولت هارا جهت بهره برداری از

را این گونه تعریاف نماوده اسات« :ناوعی از توساعه اسات کاه

منابع بر اسا

خط مشای هاای زیسات محی ای و توساعه ای

نیازهای نسل حاضر را برآورده کناد ،بای آن کاه تواناایی نسال

خودشان مجاز می داند .اصل سوم هم بر حق توسعه تصری می

آینده را برای برآورده کردن نیازهای خود تضعیف نماید» (.)26

کند .اصل چهارم ،حفاظت محیط زیست را جزء جادایی ناپاذیر

بیانیه اعالمیه ریو ( :3)2771پس از پایان دهه  ،2790کلید حل

فرآیند توسعه می داند(.)29

مسایل این دوره در حوزه ی حفاظت از محیط زیسات «توساعه

دستور کار  :612فصل  37دستور کار  12با عنوان اسناد حقوقی

پایدار» بوده است .در طاوس ماذاکرات کنفارانس هاای محایط

بین المللی مقرر می دارد« :توسعه بیش تر حقاوق باین الملال

زیست ،کشورهای در حاس توسعه توانستند با اجماع ،حق توسعه

راجع به توسعه پایدار ،مستلزم توجه خاصی باه تاوازن ظرفیات

را در اصل  3اعالمیه ریو بگنجانند؛ که بیان می دارد حق توسعه

میان مالحظاات محایط زیسات و توساعه خواهاد باود» (.)29

باید به نحوی اعماس شود کاه باه طاور مسااوی نیازهاای نسال

دستور کار  12نیز با توجه ویژه به این هدف ،عالوه بر پیشانهاد

کنونی و نسل های آیناده را در زمیناه توساعه و حفاظ محایط

تشکیل کمیسیون توسعه پایدار ،خواستار جهات گیاری حقاوق

زیست بارآورده ساازد .اماا در عاوو کشاورهای توساعه یافتاه

بین الملل محیط زیست در راستای مفهوم توسعه پایدار گردیده

مشااتر

کمیسیون برانتلند است که در ساس  2799باه تصاوی

1-Stockholm
Declration
on
the
Human
Environment of the United Nation Conference on
the Human Environment1972.
2-World Commission on Environment and
Development(WCED),
the Brundtland
Commission1987
3-Rio
Declaration
on
Environment
and
Development 1992

است(.)26

4-Agenda 21
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–  :2)1000بیانیاااه هااازاره باااا

کنوانسااایون تغییااارات آب و هاااوایی ( :3)2771در مقدماااه

تعیین اهداف زیر راه توسعه پایدار اقتصادی ،اجتماعی و زیسات

کنوانسیون تغییرات آب و هاوایی آماده اسات تماامی کشاورها

محی ی را نشان می دهد :از میان بردن فقر و گرسنگی شدید ؛

مخصوصاً کشورهای در حاس توسعه نیاز به دسترسی به مناابعی

دست یابی به آموزش ابتادایی در هماه جهاان؛ توساعه براباری

دارند کاه بارای حصاوس توساعه پایادار ماورد نیااز مای باشاد.

جنسیتی و توانمندسازی زنان؛ کااهش مارگ کودکاان؛ بهباود

همچنین به عزم همه کشورها بارای حفاظات از سیساتم آب و

بیانیاااه هااازاره (نیویاااور

بهداشت مادران؛ مبارزه با بیماری ایدز و ویرو

مولد آن ،و هم

هوا برای نسل حاضر و نسل های آتی تأکید ورزیده است(.)12

چنین در آماج زمانی و نشان گرهای آن نیاز باه تلفیاق اصاوس

پروتکل کیوتو ( :6)2779طبق ماده 1؛ این پروتکال باه منظاور

توسعه پایدار در سیاسات هاا و برناماه هاای کشاور و معکاو

انجام تعهد کاهش مقدار انتشاار و نیاز جهات ارتقاای توساعه-

کردن روند اتالف منابع زیست محی ی اشاره می نماید( .)27

پایدار ،موظف شده است تا اجرا و یا تشری بیش تر سیاست هاا

جهانی توسعه پایادار (ژوهانسابورگ – :1) 1001

و اقدامات طبق شرایط ملی کشورها ،مانند افزایش کارایی انرژی

اصل  5این بیانیه اعالم می دارد که بر این اسا  ،بر ماا فارو

در بخش های مربو به اقتصاد ملی ،محافظت و افزاش چاهک-

است که مسوولیتی جمعی را بارای پیشارفت و تحکایم ارکاان

ها و انبااره هاای گااز گلخاناه ای ،ترغیا شاکل هاای پایادار

جهاانی

کشاااورزی ،ترغیاا تحقااق ،توسااعه و گسااترش اسااتفاده از

بپذیریم .همین طور در اصل  24آمده است که؛ مصمم هساتیم

انواع جدید و تجدید پاذیر انارژی و همکااری باا ساایر اعضاا را

تضمین کنیم تنوع غنی ها که هماان قاوت جمعای ماسات در

فراهم نماید(.)11

جهت مشارکتی ساازنده بارای تغییار و دسات یاابی باه هادف

کنوانسیون تنوع زیستی ( :5)2771در مااده  1ایان کنوانسایون

توسعه پایدار مورد استفاده قرار گیارد و در اصال  39و

تعریف واضحی از توسعه پایدار ارایه می دهد :استفاده از اجازای

در واقع آخرین اصل آن هم آماده اسات ؛ ماا از افریقاا – مهاد

تشکیل دهنده زیستی به اندازه و به گونه ای کاه در دراز مادت

بشریت – رسماً در قباس ماردم جهاان و نسال هاایی کاه وار

باعث کاهش تنوع زیستی نشده و لذا تواناایی آن را بارای رفاع

بیانیه اجال

تقویت کننده و به هم وابسته توساعه پایادار در سا

مشتر

مسلم

این زمین هستند متعهد می شویم باه طاور جادی

نیازها و آماس نسل های کنونی و آینده حفظ نماید  .و نیز مااده

امید همگان برای تحقق توسعه پایدار را تضمین کنیم(.)10

 9ایاان کنوانساایون در مااورد تمهیاادات مربااو بااه حفاظاات و

سند کنفرانس ریو  10 +یک چارچوب بین المللی برای توساعه

استفاده پایدار می باشد  .و هم چنین ماده  ،20استفاده پایدار از

پایدار را مورد اشاره قرار داده است .محور اصلی کنفرانس 1021

اجزاء تنوع زیستی را مد نظر قرار داده است(.)13

توسعه پایدار عبارت بودناد از «اقتصااد سابز در زمیناه توساعه

کنوانسیون بیابان زدایی ( :4)2776در مااده  1ایان کنوانسایون

پایدار»« ،کااهش فقار» و «چاارچوبی نهادیافتاه بارای توساعه

آمده است که هدف ایان کنوانسایون ،بیاباان زدایای و کااهش

ریو  10+مانعکس کنناده مادلی جدیاد بارای

اثرات خشک ساالی از طریاق اقادام مادثر در تماام سا وح باا

پایدار» .اجال

تالش های بین المللی جهت ارتقاء توسعه پایدار بود.

1-United Nations Millennium Declaration (New
York September 2000) .
2-The World Summit on Sustainable Development
(Johannesburg Declaration 2002).

3-The United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC) 1992 .
4-KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED
NATIONS FRAMEWORK- CONVENTION ON
CLIMATE CHANGE1997 .
)5-The Convention on Biological Diversity (BDC
1992.
6-The United Nations Convention to Combat
Desertification (Paris) Convention 1994.

فصلنامه انسان و محیط زیست شماره  ،66بهار79
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دبیری و همکاران

حمایات همکااری هاای بااین المللای و ترتیباات مشااارکت ،در

سپس اصل  1اعالمیه ریو ،با تغییراتی مختصار اماا مفیاد ،ایان

چارچوب یک رویه جامع هم سو با دستور کار  12و باه منظاور

م ل را تکرار می کناد .پاس باا اساتفاده از اصال 12اعالمیاه

کمک به دست آوردهای توسعه پایدار در منااطق آسای دیاده

استکهلم و اصل  1اعالمیه ریو که ریااشه عرفای دارد مایتاوان

می باشد ،و نیز در ماده  7اشاره می کند به این که فرآیند تهیه

کشورها را به سوی تعهد کلی حفاظات از محایط زیسات ،و در

برنامه عملی ملی باید با سایر اقدامات برای تدوین سیاست های

نهایت اعماس توسعه پایدار هدایت کرد.

ملی برای توسعه پایدار به طور متقابل مربو باشد (.)16

اصل تعهد به همکاری ،اطالع رسانی و کمک در مواقع اض راری

کنوانسیون بارسلون برای حفاظات از محایط زیسات دریاایی و

زیست محی ی :اصل  5اعالمیه ریو ،همه ی دولت هاا و تماامی

مناطق ساحلی مدیترانه :در ایان کنوانسایون باه اصال توساعه

انسان ها را موظف به همکاری با یکدیگر برای رفع محرومیت ها

کنوانسایون اعضاای

به عنوان شار الزم االجارای توساعه پایادار دانسات .اصال 7

کنوانسیون از مساوولیت خاود در حفاظ و توساعه پایادار ایان

اعالمیه ریو؛ تقویت همکاری در راستای اصل توساعه پایادار یاا

به نفع و استفاده نسل های حاس و آیناده کاامال

اصالح و بهبود بخشیدن فهم یا تبادس اطالعات علمی و شناخت

پایدار توجه خاصی شده اسات .بار اساا

میرا مشتر

آگاه می باشند(.)15

درست فن آوری و توسعه (هماهنگ باا هام) را خواساتار شاده

توسعه پایدار و اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محلیط

است و همچنین اصل  19اعالمیه ریو نیز مبتنی بر تعهد کلی و

زیست

عمومی دولت ها در همکاری بارای رسایدن باه توساعه پایادار

با توجه به این که هناوز کنوانسایونی جاامع دربااره ی توساعه

است) .(29

پایدار وجود ندارد که به بیان حقوقی از مفهوم آن بپاردازد ،اماا

-اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست :1از وقتی که راه هاای

بسیاری از اصوس حقوق باین المللای محایط زیسات در جهات

بهره برداری از گونه های حیات اعم از گیاه و حیوان در مقررات

اثبات و اعماس این مفهوم به کار می آیند .این اصوس کاه عمادتاً

پذیرفته شده است ،عمالً اص الح حفاظت رواج یافت که داللات

از عرف بین الملل وارد متون نوشته و قراردادی شده اناد ،تماام

دارد بر «س

آن

اعضای جامعه بین المللی را متعهد و ملازم مای کنناد .اگرچاه

بهره برداری از منابع طبیعی باید به گونه ای صورت گیرد که به

درجه الزام آوری آن ها متفاوت است .به این اصوس باید در یاک

حد مجاز تجدید پذیری آن منبع صادمه ای وارد نساازد و هام

مجموعه یکپارچه و واحد نگریست چرا که هر اصلی اصوس دیگر

چنین موجبات پایدار ماندن آن ذخایر طبیعی را فاراهم نمایاد.

را تکمیل می کند .در زیر به ذکر این اصوس و در ادامه آن برخی

در متون اخیر ،محافظت با ارجاع امر به «توسعه پایدار» متکامل

مفاهیم پرداخته می شود.

یا جایگزین شده که در حالت اطمیناان بخاش تاری مسااله ی

اصل حاکمیت :2دولت ها از حق حاکمیت انحصاری بار مناابع-

تولید از منابع طبیعی قابل بهره برداری و حمایت از هماه گوناه

طبیعی خود برخوردارند اما اعماس ایان حاق نبایاد ساب

ورود

م لوبیت پایدار محصاوالت» کاه بار اساا

های گیاهان و جانوران را تعقی می کند(.)14

خسارت به محیط زیسات دیگار کشاورها یاا منااطق خاارج از

-اصل جلوگیری :3هم تجرباه و هام عقیاده متخصصاین علمای

صالحیت دولت ها شود .بایستی متذکر شد که اعالمیه استکهلم

ثابت می کند که اصل جلاوگیری بارای محایط زیسات چاه از

جزء اولین اسنادی بود که تصری کرد :اصل حاکمیت بر منابع-

جنبه اکولوژیک و چه از لحاظ اقتصادی به عناوان یاک «قاعاده

طبیعی باید در یک روش معتبر زیست محی ی اعمااس شاود ،و

طالیی» به حساب می آیاد) .(14پاس بادون تردیاد در زمیناه

به طور صری در اصل  12اعالمیه اساتکهلم آماده اسات).(25

1-Sovereign Principle

2-Principle of Environment Conservation
3-Prevention Principle
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توسعه پایدار نیز دارای نقش شایانی بارای حفاظ حقاوق نسال

قرار گرفته است .بر هماین اساا  ،تخریا

های حاس و آینده می باشد.

زیست ،با توجه به تبعات منفی آن ،تعدی به حقوق نسال هاای

-اصل احتیاطی:2در جهت دست یابی به توسعه پایدار سیاستها

آینده قلمداد می گردد و باید از آن اجتناب شود( .)19حفاظات

اصل عمل احتیاطی بنا شود .در زماانی کاه هناوز

از حقوق نسل های آینده یکی از مفاهیم اساسای در بسایاری از

اصل جلوگیری آثار اساسای خاود را بار کال مقاررات حفاظات

اسناد بین المللی در زمینه محایط زیسات اسات و از جملاه در

محیط زیست به جای نگذاشته بود ،اصل احتیاطی ماورد توجاه

بیانیه های استکهلم و ریو نیز به طور جادی ماورد توجاه قارار

قرار گرفت و بیش از آن توسعه یافت .این اصال را مای تاوان از

گرفته است.

جمله مالحظات و یکی از مهم ترین ابتکارات اعالمیه ریو تلقای

مفهوم مسوولیت های مشتر

نمود(.)19

اولااین بااار در مقدمااه اعالمیااه اسااتکهلم آمااده اساات .اعالمیااه

-اصل آلوده کننده پرداخت کننده :با توجه به این که کشورهای

استکهلم در عین این که وضعیت جهان امروز را به طور خالصاه

محیط زیست جهانی را با ایجاد

بیان کرده است ،وظایفی متفاوت برای هر کدام از کشورهای در

آلودگی ناشی از فعالیات هاای صانعتی بار عهاده داشاته اناد،

حاس توسعه و توسعه یافته پیش بینی کرده که با وجود متفاوت

پذیرش اصل مساوولیت آلاوده کنناده باه کشاورهای در حااس

بودن به نتیجه واحد یعنی حفظ محیط زیست منتهی می شود،

توسعه کمک می کند یک مبنای حقاوقی دیگار بارای م الباه

و از آن جا که به در نظر گرفتن مالحظاات زیسات محی ای در

«قرو به طبیعت» در دست داشته باشند و در واقع با جدیت و

روند توسعه اشاره شده ،در واقع مای تاوان گفات هادف نهاایی

پشتکار بیش تری نه تنها این کشورها ،بلکاه هماه کشاورها در

اعالمیه استکهلم رساندن کشورهای شمالی و کشورهای جناوب

جهت حقوق نسل های آینه که همانا از اهداف اساسای توساعه

از دو راه متفاوت به توسعه پایدار است .هام چناین در اصال 9

پایدار می باشد ،قدم بردارند(.)14

اعالمیه ریو نیز آمده است که« :کشورها بایاد باا روح مشاارکت

باید بر اسا

توسعه یافته سهم اعظم تخری

-مفهوم میرا مشتر

بشریت :1بار اساا

و آلاودگی محایط

اما متفااوت :6ایان مفهاوم بارای

ایان مفهاوم هماه

جهانی بارای نگهاداری ،حمایات و احیاای تمامیات و ساالمت

دولت ها موظف هستند ،تا از محیط زیست مناطق تحت عناوان

زیست بوم کره زمین با هم همکاری کنند .کشورها با نگاهی باه

یاا آلاوده

محایط زیسات جهاانی ،مساوولیت

میرا مشتر

بشریت محافظت نماوده و از تخریا

سهم متفاوتشان در تخری

سازی آن خودداری کنند تا همگان از منافع آن بهره مند شوند.

مشتر

پس این مناطق نمی توانند در اختیار حاکمیت انحصاری دولات

را که در زمینه پیگیری بین المللی توسعه پایدار دارند ،با توجاه

ها قرار گیرند ،اما باید از آن ها محافظت شده و بهره بارداری از

به فشارهای جوامع خویش بر محیط زیست جهانی و فناوری ها

آن ها به گونه ای باشد که منافع همه بشریت (نسل های حاضر

و منابع خود بر عهده گرفته اند»(.)29

و آینده) را بدون هیچ تبعیض تأمین کند.

چالش هاي دست یابی به توسعه پایدار

-مفهوم حقوق نسل های آینده :3در حقوق باین الملال محایط

نسل گذشته سرمایه عظیمی را برای نسل حاضر به ار گذاشت

زیست ،حقوق نسال هاای آیناده بارای برخاورداری از شارایط

ولی به نظر می رسد این نسل نمی تواند دین خود را نسبت باه

زندگی بر روی کره زمین نیاز ماورد توجاه و شناساایی

آیندگان ادا کرده و چیزی درخور برای آن هاا باه ار بگاذارد.

مناس

ولی متفاوتی دارند .کشورهای توسعه یافته مساوولیتی

امروزه ،ناپایداری در س وح مختلف در زندگی انسآن ها گسترده
1-Precautionary Principle
2-Common Heritage of Mankind
3-Future Generation

4-Common but Differentiated Responsibilities.
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شده و انسان ها و موجودات زنده از آن متاثر شده و زیان دیاده
اند .در س

دبیری و همکاران

توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست با این عبارات ارتبا

جهانی ،تخریا الیاه اوزن ،باارش هاای اسایدی،

برقرار کرد« :هنجارها و استانداردهای جدید حقوق باین الملال

ملای ،بهاره بارداری گساترده از

محیط زیست را باید هم در هنگامی که دولات هاا قصاد انجاام

تاثیرات گلخانه ای و در سا

منابع و معادن ،سیاست های صنعتی و شهری شدن و در س

فعالیتهای جدید دارند ،لحاظ شوند و هام در هنگاام اساتمرار

محلی ،مسایل زراعی ،شکار غیرقانونی و تجاوز بهزیست گاه های

فعالیتی که در گذشاته آغااز گشاته اسات .لازوم ساازش باین

حیات وحش را شاهدیم که همگی حاصل فعالیت های انساانی-

توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیسات در مفهاوم توساعه

اند و بایستی او برای سیر به سوی توسعه پایدار در این سا وح،

پایدار نهفته است .به عبارت دیگر دولتی که قصد انجام عملیات

خود قدم بردارد.

اقتصادی و توسعه دارد ،در ابتدا باید قواعد آمره موجود را لحاظ

به نظر می رسد تاکید آینده شناسان بر تعادس یابی چهار عامال

کند و اگر در حین اجرای فعالیت اقتصادی قاعده آمره جدیادی

مهم ،جمعیت ،انرژی ،منابع و آلاودگی محی ای نادیاده گرفتاه

ظاهر گشت ،در اجرای آن فعالیات بایاد قاعاده آماره جدیاد را

شده و در نتیجه در تالش انسان بارای توساعه و پیشارفت کاه

مدنظر قرار داد»).(19

الزمه زندگی اوست ،باید بحران ها و چالش های محی ی ماد-

-تضاد منافع کشورهای در حاس توسعه و کشورهای توسعه یافته

نظر قرار گیرد .وقتی با تاکید بار انباشاته هاای محی ای پایاان

و نبود همگرایی الزم میان آن ها به طور نمونه پس از گذشت 5

ناپااذیر نتااوان در کاال اقتصااادهای صاانعتی دنیااا تجربااه ای از

ساس از برگزاری کنفرانس ریو 2771و بر پایه تصمیم متخذه در

پایداری محی ی یافت و واژه توسعه پایدار را یک لفاظی دانست.

همان کنفرانس ،با شرکت سران و نمایندگان  295کشور جهان

بایااد تااالش هااا را مضاااعف کاارد و در جهاات تحقااق پایااداری

و باهدف بررسی و تجزیه و تحلیل دست آوردهای کنفرانس ریو،

غیرممکن را ممکن ساخت .باید در نظر گرفات کاه بقاای بشار

ارزیابی نحوهاجرای موافقتنامههای مصاوب آن و تصامیمگیری

مستلزم در نظر گرفتن نیازهای فعلی و همچنین نیازهای نسل-

درباره اقدامات ضروری جهات پیشاگیری از تخریا

بایش تار

های آینده است.

محیط زیست و دست یابی به توسعه پایدار و درقال نوزدهمین
دانش های جدید برای دست یابی به مناابع

نشست ویژه مجمع عماومی ساازمان ملال از  13تاا  19ژوئان

نیازمندی به کس

جدید اطالعات و کشف دیدگاه ها و استراتژی های جدید همراه

 2779نشساات سااران زمااین  15 +در مقاار سااازمان ملاال در

با وسایل ،تکنیک ها و ارتباطات نو ،به منظاور توساعه جاامع و

نیویور

برگزار گردید .این نشسات در پای اختالفاات موجاود

نیازمندی باه مادیریت صاحی و بجاا در تصامیم گیاری هاا و

بین کشورهای در حاس توساعه و کشاورهای صانعتی در زمیناه

فرایندهای مربو به پایداری ،دو بحث اساسی چاالش پایاداری

تأمین منابع مالی و انتقاس فن آوری الزم به کشورهای در حااس

می باشد.

توسعه و اختالف بر سر مذاکرات مجدد در مورد دستور کاار 12

بنابراین ،از جمله چالش هایی که توسعه پایدار در عرصه حقوق

از یک سو واختالفات بین آمریکا و اتحادیه اروپایی بر سر تعیین

بین الملل محیط زیست با آن ها مواجه است ،عبارتند از:

یک جدوس زمانی برای کاهش تولید گازهای گال خاناه هاای از

 -تقابل میان توسعه و حفاظت محیط زیست :باه عناوان مرااس،

سوی دیگر ،بدون دست یابی به نتیجه و باصدور بیانیهای تحات

( 2779اخااتالف

عنوان برنامهای برای اجرای فراتر دستور کاار  12باه کاار خاود

در قضاایه پااروژه گابسااکیوو -ناگیمااارو

مجارستان و اسلواکی )2دیوان باین المللای دادگساتری در رأی

پایان داد.

خود سعی در تعدیل این تقابل داشت .در این قضیه دیوان باین

1-Gabcikovo – Nagymaros project , (Hungry
v.Slovakia) 1997

2-United Nations Earth Summit+5.
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نتیجه گیري

دارد( )17و زمانی عینیت می یابد که اوال کیفیت زندگی انساان

مهمترین دغدغه امروز بشر در کنار دستیابی به صال و امنیات

را بهبااود بخشااد و ثانیااا قابلیاات زیساات کااره زمااین را حفااظ

جهانی ،حفاظت از محیط زیست است .امروزه محایط زیسات از

کند( .)30در مورد ارتقای کیفیت زندگی انسان ،سیاسات هاای

چنان اهمیتی در جهان برخوردار است که به یکی از مهم تارین

توسعه باید به گونهای تدوین شود که زمینه تعاالی هماه آحااد

و اصلی ترین شاخص های ارزیابی دولات هاا در جهاان تبادیل

جامعه را فاراهم آورد؛ ساالمت جسام و روان آن هاا را تادار

شده است .مجامع جهانی در تالشند هام زماان باا پایاان سااس

ببیند؛ امکانات آموزشی ،پرورشی ،بهداشتی و رفااهی را در حاد

 1025اهدافی جدید با محوریت توسعه پایدار (تلفیق سه مفهوم

یک استاندارد شایسته زندگی در اختیار انسان بگاذارد؛ امنیات

اقتصاد ،اجتماع و محیط زیست) را جایگزین اهداف هزاره کنند.

سیاسی ،اقتصادی و قضایی را برای او تامین نماید به صورتی که

به رغم تاکید بر مباحری هم چون آموزش و بسایاری از اهاداف

روابط انسانی مناس بین افراد خاانوادههاا و در کال جامعاه در

توسعه هزاره در اهداف جدید ،عنصر پایداری مهم ترین رکن در

سا وح محلاای و سااازمانی و ملاای برقاارار گااردد( .)32درمااورد

تدوین این اهداف جدید است که با نگاه ویژه به محیط زیست و

محافظت از قابلیت زیست کره زمین ،توسعه ای مدّنظر است که

رسیدن به توافق در زمینه تغییرات آب و هوایی در حاس تادوین

براسااا

آن سیسااتم هااای پشااتیبان زناادگی و فرایناادهای

است .ظرفیت زیستی دنیا و توان بازسازی طبیعت محدود است.

اکولوژیک که موج

در حاس حاضر میزان بهره کشی انسان ها از طبیعت بیش تار از

خا  )....،میشوند و همچنین تناوع گوناههاای زیساتی حفاظ

ظرفیت زیستی زمین است به گونه ای کاه بارای هریاک سااس

شود؛ پایداری منابع تجدید پذیر تضمین گاردد؛ مصارف مناابع

زندگی انسان ها بر روی کره زمین یک ساس و نایم زماان بارای

تجدید ناپذیر به حداقل برسد و محدوده ظرفیت تحمل زمین و

بازسازی نیاز است توسعه باید با قانون طبیعت هام راساتا شاود

اکوسیستم رعایت شود( .)31انتظار می رود که توسعه پایادار از

زیرا هیچ پیشرفت و تکنولوژی توانایی تقابال باا طبیعات نادارد

حالت مفهومی بودن خارج گاردد و باه صاورت اصالی مهام در

زیرا بر هم زدن چرخه طبیعت منجر به زیان های بسایار بارای

حقوق بین الملل محیط زیست تبدیل شود تا کاربرد عملی یابد.

زندگی خود بشر خواهد شد.

یکی از دست آوردها و تجلیات تحقق توسعه پایادار باا رویکارد

همان گونه که در اسناد و بیانیه های مهام باین المللای دربااره

هم گرایی جهانی در پرتاو حقاوق باین الملال محایط زیسات،

محیط زیست از جمله بیانیه ریو نیاز ماورد تاکیاد قارار گرفتاه

کنفرانس اخیر پاریس ساس  1025درباره تغییارات اقلایم باوده

است ،در مراحل تکامل طاوالنی و دشاوار بشار بار روی زماین،

است .نتایج این کنفرانس که در نوع خود حتی در حاد نسابی،

مرحله ای فرا رسیده است که در آن ،انسان باه یااری پیشارفت

دست آورد عظیمی برای بشر محسوب می گردد ،حاکی از در

تاداوم چرخاه عناصار اساسای (هاوا ،آب،

های غیر

صحی دولت ها برای دسات یاابی باه توساعه پایادار و کااهش

قابل پیش بینی ،قدرت تغییر محیط زیسات خاود را باه دسات

نگرانی های بشری در زمینه تغییرات اقلیم از مسیر حقوق باین

آورده است .این وضعیت نه تنها نسل کنونی بشر را با تهدیادی

الملل محیط زیست می باشد ،چراکه چناین تفااهمی در قالا

جدی مواجه ساخته ،بلکه بقای بشار را نیاز باه طاور جدیاد در

یک سند حقوقی بین المللی شکل گرفته است.

معرو خ ر قرار داده است.

در پایان الزم به ذکر است که اختالفای کاه کشاورهای توساعه

توساعه پایادار بار یکپاارچگی اقتصاادی -محی ای ،حفاظات-

یافته و در حاس توسعه بر سر پذیرش مفهوم توسعه پایدار دارند،

محی ی ،تعهد بین نسل ها و عدالت درون نسلی و باین نسالی،

ناشی از این طرز تفکر است که توساعه پایادار را الگاویی واحاد

کیفیت زندگی و مشارکت آحاد جامعه در فرایند توساعه تاکیاد

برای تمام کشورها فرو می کنند .اماا تاکیاد بایش تار اساناد

سریع علوم و فنآوری به روش های متعدد و در مقیا
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سازمان ملل در خصوص توسعه پایدار بر این است کاه کشاورها
بر اسا

شرایط خود قوانین شفاف و پاسخ گو وضع نمایند.
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