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  چكيده 
اصـل  : اصـولی از قبیـل  . تقریباً همه اصول حقوق بین الملل محیط زیست در جهت اثبات مفهوم توسعه پایدار به کار مـی آینـد    

ه همکاری، اطالع رسانی و کمک در مواقع اضطراری زیسـت محیطـی، اصـل حمایـت و حفاظـت از      اصل تعهد ب حاکمیت بر منابع طبیعی،
 اگر چه درجه الزام آوری آن. اصل جلوگیری و اصل احتیاطی، محیط زیست، اصل الزام به پرداخت غرامت توسط آلوده کننده محیط زیست

البتـه مفهـوم توسـعه    . چراکه هر اصلی اصول دیگر را تکمیل می کندبه این اصول باید در یک مجموعه واحد نگریست  اما ها متفاوت است
در این تحقیق به بررسی . پایدار به طور مستقیم و واضح در میان مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست بیشتر از اصول به چشم می خورد

  .ه استشد قوق بین الملل محیط زیست پرداختهاصول در کنار مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار در ح
  

  ستمحیط زیحفاظت اصول حقوق بین الملل محیط زیست، توسعه پایدار،  :واژه های کلیدی
  
  

                                                 
  استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی -1
  استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی -2
 )مسئول مکاتبات(* قوق محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقاتارشد ح کارشناس -3
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    مقدمه
حقوق محـیط زیسـت، ابـزار مهمـی بـرای نظـارت و        

این حقوق در تعیین خط مشی هـا  . مدیریت توسعه پایدار است
و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده معقوالنه و 

  .ز منابع طبیعی موثر استپایدار ا
گونه که در اسناد و بیانیه های مهم بین المللـی   همان

درباره محیط زیست از جمله بیانیه ریـو نیـز مـورد تاکیـد قـرار      
گرفته است، در مراحل تکامـل طـوالنی و دشـوار بشـر بـر روی      
زمین، مرحله ای فرا رسیده اسـت کـه در آن، انسـان بـه یـاری      

هـای متعـدد و در    بـه روش   آوری فـن پیشرفت سریع علـوم و  
های غیر قابل پیش بینی، قدرت تغییـر محـیط زیسـت     مقیاس

این وضعیت نه تنها نسـل کنـونی   . دست آورده استه خود را  ب
ـ  ه بشر را با تهدیدی جدی مواجه ساخته، بلکه بقای بشر را نیز ب

  .طور جدی در معرض خطر قرار داده است
ا برای مقابله بـا  ایـن   یکی از مهم ترین منابع مورد اتک

خطرات و تهدیدها و تنظیم رفتـار تابعـان حقـوق بـین الملـل،      
امروزه توسعه پایدار کلیـد  . حقوق بین الملل محیط زیست است

و از اساسـی تـرین    ل زیست محیطی مـی باشـد  یل اکثر مساح
بـه   ؛موضوعات حقوق بین الملل محیط زیست به شمار می رود

عنوان اصلی ترین هـدف توسـعه و   طوری که از آن می توان به 
تـا حـدی کـه    . تدوین حقوق بین الملل محیط زیست نـام بـرد  

اهمیت توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیسـت باعـث   
شده که جهان شاهد تحول این شاخه حقـوقی بـه حقـوق بـین     

  .الملل توسعه پایدار باشد
 بیانیه های ریو و استکهلم، دستیابی به توسعه پایدار را

 21مستلزم حفاظت از محیط زیست عنوان نمـوده و دسـتورکار  
سـیون  ینیز با ادغام این دو مفهوم، عالوه بر پیشنهاد تشکیل کم

توسعه پایدار، خواستار جهت گیری حقـوق بـین الملـل محـیط     
  .زیست در راستای مفهوم توسعه پایدار گردیده است

تقای ی به ارسیون کمک شایان توجهیالزم به ذکر است این کم
  .مفهوم توسعه پایدار نموده است

در این مقاله به منظور درک بهتر از مفهوم توسعه پایدار به ذکر  
اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست در رابطـه بـا آن   

  .ه استپرداخته شد
  

اصول حقوق بین الملل محیط زیست مـرتبط بـا توسـعه    
  پایدار

  اصل حاکمیت بر منابع طبیعی 
حق حاکمیت انحصاری بـر منـابع طبیعـی     ها از دولت
اما اعمال این حق نباید سبب ورود خسارت به  ،خود برخوردارند

الحیت ـــ ا یـا منـاطق خـارج از ص   Ĥمحیط زیست دیگر کشـوره 
  .)1(ها شود دولت

هـا بـر سـرزمین خـود در      حاکمیت و صالحیت انحصاری دولت
و  هـا  ها می توانند سیاسـت  اصل به معنی این است که فقط آن

حقوق مربوط به منابع طبیعی و محـیط زیسـت سرزمینشـان را    
محدوده حق حاکمیت بر منابع طبیعـی عبـارت   . گسترش دهند

  : است از
  ها سرزمین داخل مرزها و خاک زیرین آن -1
انه هـا و  ـــ ای داخلـی مثـل دریاچـه هـا، رودخ    ـه آب -2

  آبراهه ها
 دریای سرزمینی و منابع بستر و زیر بستر آن -3

های داخلی و دریای سرزمینی  اک، آبفضای باالی خ -4
و آغـاز  ـای بـاالی جـ  ـــوقی فضــتا جایی که نظام حق

ــود ــی ش ــین  .م ــاهمچن ــت ه ــت   دول ــوق حاکمی حق
محدودتری بر منـاطق دیگـر، شـامل منـاطق مجـاور،      
نزدیک به دریای سرزمینی، فـالت قـاره، بسـتر و زیـر     

 .اقتصادی دارند –بستر آن و منطقه انحصاری 

ــد کــه تحــت    غیــر از مــوارد ــاال، منــاطقی وجــود دارن ب
حاکمیت هـیچ کشـوری نیسـتند، ایـن منـاطق کـه گـاهی بـه         

ی آزاد و بسـتر و  هامشترکات جهانی تعبیر می شوند، شامل دریا
 .)1(فضای ماورای جو و قطب جنوب هستندزیر بستر آن، 

 لسلهیک س ءاحاکمیت بر منابع طبیعی، به عنوان منش
به ویـژه تکلیـف اسـتفاده پایـدار و     . از تکالیف تفسیر شده است
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محتاطانه از منابع طبیعی، حفاظت از تنوع زیسـتی و حـذف یـا    
  .کاهش فرسایش خاک، جنگل زدایی، صید بی رویه و آلودگی

: جزء اولین اسنادی بود که تصریح کرد) 1972(اعالمیه استکهلم
اصل حاکمیت بر منابع طبیعی باید در یک روش معتبـر زیسـت   

اعالمیـه   21و بـه طـور صـریح در اصـل     . شـود  محیطی اعمـال 
هـا طبـق منشـور ملـل متحـد و       دولت«: دهــاستکهلم گفته ش

اصول حقوق بین الملـل دارای حـق حاکمیـت بهـره بـرداری از      
ود ـهای زیسـت محیطـی خـ    منابع طبیعی خود مطابق سیاست

اعالمیه استکهلم به  21اضافه می شود که اصل ) 2(».می باشند
و بنـد  ) 1992(کنوانسیون تنـوع زیسـتی   3ماده طور  کامل در 

  .آمده است) 1992(ها الف اصل اول اصول جنگل
، با تغییراتی مختصر )1992(اعالمیه ریو 2سپس اصل 

هـای   سیاسـت «و عبارات  مفید، این مطلب را تکرار می کند اما
را » های محـیط زیسـت و توسـعه    سیاست«و » زیست محیطی
قدمـه کنوانسـیون تغییـرات آب و    این اصل در م. اضافه می کند

  . نیز آمده است) 1992(هوایی
 2اعالمیــه اســتکهلم و اصــل  21پــس از ذکــر اصــل 

اعالمیه ریو به عنوان اسناد قابل استفاده در سـطح بـین المللـی    
قـوق بـین   دیوان دادگستری تعهد به این اصول را قسـمتی از ح 

  .)3(الملل محیط زیست می داند
یب محیط زیست حتی وقتی واقعیت این است که تخر

کامال ً خارج از مرزهای یک کشور اتفاق می افتد، ممکـن اسـت   
از جمله این خسارت هـا  . ودــارات جهانی شــروز خســسبب ب

تخریب الیه ازن، گرم شدن کره زمین، تغییـرات آب و هـوایی،   (
  .می باشد...)فرسایش خاک، بیابان زایی و 

 2تکهلم و اصــل اعالمیــه اســ 21بــا اســتفاده از اصــل 
مـی تـوان کشـورها را بـه      .)6(اعالمیه ریو که ریشه عرفـی دارد 

سوی قبول تعهد کلـی حفاظـت از محـیط زیسـت و در نهایـت      
  .اعمال توسعه پایدار هدایت کرد

نیـز در   ،)2002آوریـل   2-6( اعالمیه دهلی نـو، هنـد  
پاراگراف دوم اصل اول دولت هـا را مکلـف بـه مـدیریت منـابع      

ینی یا تحت قلمرو ملی بـه روش عاقالنـه و پایـدار    طبیعی سرزم
البته با در نظر گرفتن توسعه ملت ها با توجـه ویـژه بـر حقـوق     

مــردم بــومی و حفاظــت و اســتفاده پایــدار از منــابع طبیعــی و 
در . حمایت از محیط زیست از جمله اکوسیسـتم هـا، مـی دانـد    

نسـل  ادامه بیان می کند که دولت ها بایـد خواسـته و نیازهـای    
 از(تمـام عوامـل مربـوط    . داشته باشندهای آینده را هم در نظر 

) جمله دولت ها، صنایع مربوطه و سایر مولفه های جامعه مـدنی 
  .مکلف به منع استفاده اسراف گرایانه از منابع طبیعی هستند

  : همچنین پاراگراف سوم اصل اول این اعالمیه بیان می کند که
زیسـت طبیعـی، بـه ویـژه      حفاظت و حمایت و تقویـت محـیط  

مدیریت صحیح سیسـتم آب و هـوا، تنـوع زیسـتی، جـانوران و      
منـابع خـارج از جـو و    . ل مشترک بشریت هستندیگیاهان، مسا

اجرام سماوی و منابع کف دریاها و اقیانوس ها و زیر خـاک کـه   
تحت محدوده های قلمرو ملی هستند، میراث مشترک بشـریت  

  .)4( می باشند
  

همکـاری، اطـالع رسـانی و کمـک در     اصل تعهد به  
  مواقع اضطراری زیست محیطی

در زمینــه حمایــت از محــیط زیســت، همکــاری بــین 
المللی برای حفاظت از محیط زیست یک اصل ضروری است، به 
ویژه برای دولت ها در جهت حق اعمال صالحیت سـرزمینی در  
فضــای خــارج از قلمــرو و مرزهایشــان، از جملــه دریاهــای آزاد، 

جاهـای دیگـر ایـن همکـاری ضـروری      ه قطب جنوب و یا منطق
  .)2(است

هـا موظـف هسـتند، در همـه      بر طبق این اصل دولت
شرایط و با حسن نیت برای حفاظت از محیط زیست با یکـدیگر  

ها باید قبـل از وقـوع حـوادث     در این راستا، آن. همکاری کنند
زیست محیطـی، سـایر کشـورها را از وجـود خطـرات احتمـالی       

محیطی آگاه سازند و با هـدف جلـوگیری از گسـترش و     زیست
گونه وقـایع بـر محـیط زیسـت بـا آنـان        کاهش آثار مخرب این

. همکاری نموده و به کشورهای در معرض خطر نیز کمک کننـد 
اصل تعهد به همکـاری همـه کشـورهای جهـان در حفاظـت از      
محیط زیست در بسیاری از اسناد بـین المللـی از جملـه بیانیـه     

هلم، بیانیه ریو، برخی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان استک
ملل و آرای قضائی محاکم بین المللی مورد استناد قـرار گرفتـه   
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ه دادگاه بررسی کننـده قضـی   ،ه بر اساس این اصلک چنان. است
عـدم  «اسـلواکی بـه دلیـل    .مجارستان و اسلواکی اعـالم داشـت  

ق بـین  تعهدات خود تحت حقـو » همکاری بر اساس حسن نیت
تعهد بـه همکـاری، طیـف وسـیعی از     : الملل را نقض کرده است

، از تـامین منـابع و فـن آوری الزم و برگـزاری دوره     همکاری ها
های آموزشی تا تبادل اطالعات و مشـورت و کمـک بـه هنگـام     

  .)5(طراری زیست محیطی را شامل می شودموارد اض

محـدوده و موضـوعات    22اعالمیه اسـتکهلم در اصـل   
ها را به  اری را مشخص کرده است و پس از آن، تعهد دولتهمک

بزرگ ترین نمـاد   به عنوانفعال کردن سازمان های بین المللی 
همکاری بین دولت هـا در زمینـه محـیط زیسـت، بیـان نمـوده       

این اعالمیه نیز راهکارهایی را برای همکاری بـین   24اصل .است
دادهـای دو یـا چنـد    انعقـاد قرار ( :المللی پیشنهاد کرده از جمله

ها منحصـر نکـرده و در    البته همکاری را فقط به این راه) جانبه
هـا   ادامه طرق مناسب دیگـری کـه بـه تشـخیص خـود دولـت      

  .متذکر شده است ،گذاشته
در این چارچوب، اعالمیه اسـتکهلم صـرفاً چنـد اصـل     
کلی مربوط به روند همکاری بین المللی را با عنوان های محدود 

و ترتیبی برای همکاری بین المللی در زمینـه مبادلـه    بیان کرده
درون محـدوده   به فعالیت ها یا رخدادهای تـازه  اطالعات راجع 

ن های صالحیت ملی که برای محیط زیست مناطق خـارج از ایـ  
  .)3(محدوده ها خطرناک هستند، ندارد
را پر کرد و اصولی را به تعهـد   ءاما اعالمیه ریو این خال

ادن اطــالع اختصــاص داد و تعهــد عمــومی بــه بــه د دولــت هــا
همکاری مبنای بسیاری از تعهدات دیگر از جمله تعهد به مبادله 

در زیر به برخی از . اطالعات، مشاوره، مذاکره و اطالع رسانی شد
  .می شود میه ریو در خصوص این اصل اشارهاصول اعال

ها را  ها و تمامی انسان اعالمیه ریو، همه دولت 5اصل 
ف به همکاری با یکدیگر برای رفع محرومیت ها بـه عنـوان   موظ

اعالمیـه   9اصـل  . شرط الزم االجرای توسعه پایدار دانسته است
ریو، تقویت همکاری در راستای اصل توسعه پایدار یـا اصـالح و   
بهبود بخشیدن فهم یا تبادل اطالعات علمی و شـناخت درسـت   

شده و  توسعه و  را خواستار) هماهنگ با هم(فن آوری و توسعه 

انتقال فن آوری و دسترسی به دستاوردهای جدیـد فـن آوری و   
اصل  .)2(ها را مورد توجه قرار داده است سرعت بخشیدن به آن

ها به همکاری در مـورد   اعالمیه ریو نیز راجع به تعهد دولت 14
اعالمیـه   18در اصـل  . جایی مواد زیان بـار اسـت  ه ب انتقال و جا

ف شده انـد، کشـورهای دیگـر را بالفاصـله از     ها موظ دولت ،ریو
ر ـــ حوادث و فجایع طبیعی یا موارد اضطراری دیگر کـه بـه نظ  

مطلـع   ،می رسد آثار سویی بر محـیط زیستشـان داشـته باشـد    
تاکید می کند که اطالع رسانی باید تخصصی و   19اصل . نمایند

ر مشاوره بایـد د «: به موقع باشد و در انتهای این اصل می گوید
باید توجه کرد که اعتمـاد  » .فضای با اعتماد کامل صورت بگیرد

هـا تلقـی مـی شـود و      کامل شرط اساسی در روابط بین دولـت 
جایگاه ویژه ای در حوزه آثار برون مـرزی فعالیـت هـای معـین     

اعالمیه ریو مبتنی بر تعهد کلـی و عمـومی    27و اصل  .)2(دارد
  .پایدار است در همکاری برای رسیدن به توسعه دولت ها

اصل تعهد به مشورت به هنگـام انجـام فعالیـت هـای     
خطرناک یا حوادث اضطراری هسته ای و کمـک در ایـن مـوارد    
نیز از مصادیق تعهد به همکـاری در زمینـه حفاظـت از محـیط     

این امـر در شـرایط خاصـی ماننـد آلـودگی هـای       . زیست است
برخـوردار  ی یی و حوادث هسته ای، از اهمیت باالیگسترده دریا

همچنین کشورها عالوه بر تبادل اطالعـات و مشـورت بـا     .است
راری بـه  ـکشورهای در معرض خطر، باید به هنگام مـوارد اضطـ  

در عین حال باید خاطرنشان ساخت که هـر  . ها کمک کنند آن
گونه کمکی باید با درخواست و اجازه کشور مـورد نظـر صـورت    

رسـانی بـدون مجـوز     صورت، اقدام به کمـک  پذیرد، در غیر این
کشور حادثه دیده، مداخله در امور داخلـی آن کشـور محسـوب    

البته قابل ذکر است که بر اساس حقوق بـین الملـل   . خواهد شد
نه حفاظـت از  دخالت در امور سایر کشورها به بها ،محیط زیست

  .)5(محیط زیست ممنوع است
 198باید متذکر شد که اصل اطـالع رسـانی در مـاده    

گردیده و بـر طبـق آن    وارد حقوق دریاها نیز 1982ن کنوانسیو
یک دولت بالفاصله پس از آگاهی از احتمال خطر قریب الوقـوع  
یا ورود خسارت به محیط زیست دریـایی، موضـوع را بـه سـایر     

ها لطمه بزنـد،   دولی که احتمال می دهد چنین خسارتی به آن
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ر قضـیه  دیوان بین المللـی دادگسـتری نیـز د   . اطالع خواهد داد
ها موظف هسـتند دول   کانال کورفو اعالم داشته است که دولت

ــرات ا  ــود خط ــر را از وج ــع  دیگ ــان مطل ــالی در سرزمینش حتم
  .)5(نمایند

کنوانسـیون تغییـرات آب و هـوایی نیـز      4ماده  1بند 
تمـام کشـورها بایـد بـه طـور      «: مثال خوبی در این زمینه است

، اقتصـادی،  فنـی لمـی،  کامل، باز و آشکار در مبادله اطالعـات ع 
 4و طبـق بنـد   » .همکـاری کننـد  ... اجتماعی و حقوق مربوطـه  

همین کنوانسیون، کشورهای پیشرفته باید تمامی اقـدامات الزم  
را برای ترغیب، تسهیل و تامین اعتبار، انتقال یـا دسترسـی بـه    
آگاهی ها و فن آوری کامل و معقول زیسـت محیطـی بـه سـایر     

 های در حال توسعه جهت ارتقای توان آنبه ویژه به کشور ،اعضا
همچنین بایـد از توسـعه و ارتقـای فـن آوری و      .ها انجام دهند

  .قابلیت های کشورهای در حال توسعه حمایت نمایند
گذاری بین المللـی و کمـک هـای    در راستای سرمایه 

در روابط بین کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حـال   مالی
وانسیون تنوع زیستی مثال مناسـبی بـرای   کن 20توسعه نیز بند 

این منظور است که به موجب آن کشورهای توسـعه یافتـه بایـد    
منابع مالی جدید و اضافی را فراهم کنند تا کشـورهای در حـال   

مـورد  توسعه بتوانند کل هزینه های افزون بر موارد توافـق را در  
ه انجام اقـدامات الزم مطـابق تعهـدات ایـن کنوانسـیون بـرآورد      

  .)6(سازند
تـرین اصـول حقـوق بـین      از این رو، اصل همکاری یکی از مهم

الملل محیط زیست است و بیشتر اصول و مقررات حقـوق بـین   
هـا قابـل اجـرا     الملل محیط زیست بدون همکاری میان دولـت 

  .نخواهد بود
  اصل حمایت وحفاظت از محیط زیست 

هر چند در همه اسناد بین المللی راجع بـه حمایـت و   
فاظت از محیط زیست، هدف روی بخش و موضوعات معینـی  ح

دور مــی زنــد، امــاتنظیم اصــول عمــومی مبنــی بــر موجودیــت 
یکـی از  . بخشیدن همه الزامات در یک اصل کلی یک استثناست

کنوانسـیون حقـوق    192متون مشخص در مورد این اصل ماده 
دولـت هـا   «: دریاهای سازمان ملل متحد اسـت کـه مـی گویـد    

ند که از محیط زیست دریایی حمایـت و محفاظـت   متعهد هست
البته باید توجه داشت که این التزام صـرفاً مربـوط بـه    » . نمایند

هر چند دربردارنده اصل کلـی  . یک بخش از محیط زیست است
قابل توجه مبنی بر شمول همه مناطق دریایی اسـت اعـم از آن   

ی بخش از دریای سرزمینی که در انحصار صالحیت دولت ساحل
است و آن قسمت از مناطق مشترک ماننـد دریاهـای آزاد و یـا    
حتی میراث مشترک بشریت مانند منابع کانی بستر دریا را نیـز  

  .شامل می شود
نیز در خصوص تنـوع  ) 1992(کنوانسیون تنوع زیستی

، فهرست اقدامات کلی را که باید در 6گونه های زیستی در ماده 
ز منابع زیستی اتخـاذ شـود،   جهت حفاظت و استفاده معقوالنه ا

راهبردهای توسعه معقوالنه را در تکمیل : از آن جمله. دربر دارد
جا که امکان پذیر و مناسب باشـد در   طرح ها یا برنامه ها تا آن

جهت حمایت و استفاده معقوالنه از تنوع گونه هـای زیسـتی در   
طرح ها، برنامه ها و سیاست های بخشـی و فرابخشـی بـه طـور     

در حـوزه هـای مختلـف دیگـر نیـز در      . اعمال می کنـد  مناسب
 3ماده  1تغییرات آب و هوا در بند  1992چارچوب کنوانسیون 

باید سیستم آب و هوا را بـه نفـع نسـل     ءاعضا: اعالم می کند که
همین طـور در  . رار دهندــهای فعلی و آتی بشر مورد حمایت ق

یمـان معـین   رفین پـری را برای طـ ـــدات جزئی تــتعه 4ماده 
  . می کند

 و نگـه 1تعریف رسـمی از اصـطالحات حفاظـت کـردن    
یون کنوانسـ  192امـا هـر دو در مـاده    . وجود ندارد2داری کردن

که به صراحت معنی شـان بـا هـم     حقوق دریاها به کار رفته اند
مـی تـوان دریافـت،     3چـه از کلمـه حفاظـت    آن. فرق می کنـد 

ابیر ـــ و ایـن تع ر دـدربردارنده یک اصل کلی است که شامل هـ 
می شود از جمله خودداری از اعمال زیان آور و اتخـاذ اقـدامات   
مثبت برای مراقبت در حدی که به خرابی محیط زیست منتهی 

در مفهوم عام حفاظـت شـامل طـرح جـامع اکولوژیـک و      . نشود
مدیریت مربوط به آن بـه انضـمام قـوانین پایـه ای، رویـه هـا و       

  .لی می شودهای ذیربط در مقیاس م سازمان

                                                 
1- Protect 
2- Preserve 
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تداعی می شود مراقبـت   1داری چه از اصطالح نگه آن
طوالنی تر با درنظر گرفتن حقوق و منافع نسل های آینده است 

ی از منـابع طبیعـی بایـد حفاظـت     که بـرای چـه اشخاصـ    و این
  .)6(شود

دارای یک حوزه محدودتری است،  2اصطالح محافظت
ح بـه طـور   ایـن اصـطال  .نیز مـی شـود   3اما شامل عنوان حفاظت

معمول در حوزه منابع حیاتی و آنهم بر مبنـای وضـعیت فعلـی    
مورد استفاده قرار می گیرد و بیشـتر خواسـتار بهبـود و اصـالح     
وضعیت موجود است که امکان استمرار منبـع حیـاتی را فـراهم    

بـه وسـیله    1980استراتژی حفاظت جهـانی کـه در سـال    . کند
مهیـا   4ع طبیعی جهاناتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و مناب

شد، یک طرح عملیاتی را بـه حکومـت هـا توصـیه مـی کنـد و       
برقراری اصل محافظت را بیان می کند که اهدافش به شرح زیر 

  :است
  بقای چرخه اکولوژیک و پشتیبانی از سیستم حیات؛ •
 حفظ تنوع ژنتیک؛ •

دستیابی به بهره برداری پایدار از انـواع گونـه هـا و     •
 .اکوسیستم ها

های بهره برداری از گونه هـای حیـات    تی که راهاز وق
اعم از گیـاه و حیـوان در مقـررات پذیرفتـه شـده اسـت، عمـالَ        

ســطح «کــه داللــت دارد بــر  هرواج یافتــ اصــطالح محافظــت 
که بـر اسـاس آن بهـره بـرداری از     » مطلوبیت پایدار محصوالت

منابع طبیعی باید به گونه ای صورت گیـرد کـه بـه حـد مجـاز      
ــذ ــین   تجدیدپ ــازد و همچن ــدمه ای وارد نس ــع ص یری آن منب

در متون . ر طبیعی را فراهم نمایدیموجبات پایدار ماندن آن ذخا
متکامـل یـا   » توسعه پایدار«اخیر محافظت با ارجاع امر به اصل 

جایگزین شده که در حالت اطمینان بخش تری مساله تولیـد از  
نـه هـای   منابع طبیعی قابل بهره بـرداری و حمایـت از همـه گو   

مفهوم اخیر کـه نسـبتاً در   . گیاهان و جانوران را تعقیب می کند
این زمینه به طور فزاینده ای مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت     

                                                 
1- Protection 
2- Preservation 
3- Conservation 
4- (IUCN) 
 

است که مبتنی بر ایده بهره بـرداری  » حالت مطلوبیت حفاظت«
و تولید نیست بلکه مبتنی است بر اطمینان دادن به حفاظـت از  

  .)6( منابع حیات
 

  )Prevention( یریاصل جلوگ 
ضوابط و مقررات زیسـت محیطـی بایـد علـل نـابودی      

. هـا جلـوگیری کننـد    محیط زیست را پیش بینی کرده و از آن
وقتی که تهدیدهای جدی و خسـاراتی غیرقابـل جبـران وجـود     
دارد، عدم تشخیص کامل این تهدیـدها نبایـد دلیلـی بـرای بـه      

 .محیطی باشدتعویق انداختن ضوابط جلوگیری از تباهی زیست 

ن علمی ثابـت مـی کنـد کـه     اتجربه و عقیده متخصص
اصل جلوگیری برای محیط زیست چه از جنبه اکولوژیک و چـه  

به حسـاب مـی   » قاعده طالیی«از لحاظ اقتصادی به عنوان یک 
بـه محـیط زیسـت     شده چون غالباَ جبران آسیب های وارد. آید

: تنـد از ایـن آسـیب هـای جبـران ناپـذیر عبار     . غیر ممکن است
انقراض گونه های جانوری و گیاهی، فرسـایش خـاک یـا حتـی     
تخلیه مواد آلوده کننده پردوام در داخل دریا که وضـعیت هـای   

 شـده  حتی اگر خسارات وارد. غیر قابل برگشتی ایجاد می کنند
  .)6( قابل جبران باشد هزینه های احیا، گران است

ط به طور تقریب همه اسناد حقـوق بـین الملـل محـی    
زیست اصل جلوگیری از تخریب محیط زیست را به عنوان یـک  

ها راجع بـه آلـودگی    حقیقت، واقعیت بخشیده اند که بیشتر آن
دریاها، آب های داخلی، هوا یا حفاظـت از منـابع زنـده اسـت و     

های دیگر حفاظت محیط  فقط تعداد کمی سند بین المللی، راه
هـت همکـاری   زیست از جمله اصل سنتی مسوولیت دولت در ج

را مـورد توجـه قـرار     به محیط زیست مستقیم با قربانیان تجاوز
  .داده اند

اصل جلوگیری مستلزم استفاده از فنون ویژه از قبیـل  
تجزیه و تحلیل احتمال خطر و پس از آن ارزیابی پیامدهای بـه  

  .)6( است یافتهجامانده از فعالیت های انجام 
از فعالیـت یـا   ارزیابی آثار زیست محیطی پـیش از آغـ  

که ممکن است آثار زیانبار زیست محیطی در خور توجه  طرحی
مـذکور   طـرح به بار آورد، باید آثار زیست محیطی که از اجـرای  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
 219                                                                                                            ...             اصول و مفاهیم بررسی             

 

 

های جانبی  حاصل می شود، ارزیابی شود تا توسعه، حداقل زیان
بنابراین ارزیابی زیسـت  . را داشته باشد و پایداری را تضمین کند

ام دادن طرح ها و تدوین راه کارهـای الزم  محیطی به منزله انج
های جنبی حاصل از اجرای طـرح هـا کمـک     برای کاهش زیان

  .)7( کرده و در مجموع امتیاز اجرای طرح را بیشتر می کند
هرگـاه  «: کنوانسیون حقـوق دریاهـا   206مطابق ماده 

که  دولت ها دالیلی منطقی در دست داشته باشند حاکی از این
هـا برنامـه ریـزی     تحت صالحیت یا نظارت آن فعالیت هایی که

موجب آلودگی شدید محیط زیست دریایی شـده یـا    ،است شده
تغییرات اساسی و زیـان آوری در آن بـه وجـود آورده، بایـد تـا      
حدی که عملی باشد اثرات بالقوه این فعالیـت هـا را بـر محـیط     
زیست ارزیابی کرده و گزارش های مربوط به نتایج ایـن ارزیـابی   

  » .ها را برای اعضاء ارسال دارند
در واقع تعریفی از ارزیابی  17در اعالمیه ریو نیز اصل 

اصـل جلـوگیری تکلیـف    .ه کرده استیآثار زیست محیطی را ارا
بایـد سـعی   «می کند که هر دولتی در به کـار گـرفتن مقـررات    

و بـه درسـتی و در جهـت    » عمل منصـفانه «که بر مبنای » کند
های بخش خصوصی تحت قلمرو و نظارت  نظم عمومی، فعالیت

اصـل عـدم سـوء    . وی، روی بخش محیط زیست زیان آور نباشد
استفاده به عنوان یک وظیفه مطلق در جلوگیری از همـه زیـان   
ها تاکید دارد، اما الزامی که بر دولـت هـا در جهـت ممنوعیـت     
فعالیت هایی اشاره می شود، وقتی است که آن فعالیـت موجـب   

برای نمونه تخلیـه فضـوالت   . ر محیط زیست گرددزیان شدید د
 سمی به داخل یک دریاچه بین المللی که بـر اسـاس ضـرر وارد   

مثالً . از نتایج فعالیت های مجاز باید به حداقل رسانده شود شده
در هـوا   1تخلیـه دی اکسـید سـولفور    مورداعمال محدودیت در 

  .)6( موثر است
  

  )Precaution(اصل احتیاطی 
ها باید بر  سیاست ،تیابی به توسعه پایداردر جهت دس

در زمـانی کـه هنـوز اصـل     . اساس اصل عمل احتیاطی بنا شـود 
آثار اساسی خود را بر کل مقـررات حفاظـت محـیط     ،جلوگیری

                                                 
1- (So2) 

زیست به جای نگذاشته بود، اصـل احتیـاطی مـورد توجـه قـرار      
این اصـل را مـی تـوان از     .)6( گرفت و بیش از آن توسعه یافت

ترین ابتکارات اعالمیه ریو تلقـی   ات و یکی از مهمظحجمله مال
بـه منظـور   : اعالمیه ریو گفته شـده   15از جمله در اصل . نمود

حفظ محیط زیست، کشورها باید ضوابط و معیارهای پیشگیرانه 
. حمایتی را بر اساس توانایی های خود مورد استفاده قرار دهنـد 

ای اصـل را مـی   جهانی بـودن شـمول اجـر   » ها دولت«اشاره به 
لیت مشـترک  ئونشـانگر مسـ  » توان هر دولتی«رساند و توجه به 
کنوانسـیون تغییـرات    3ماده  3در بند .هاست اما متفاوت دولت

 طـرف «آب و هوایی، روند پیچیده مذاکرات منعکس شده اسـت، 
های معاهده بهتر است، ضوابط احتیـاطی را بـرای پـیش بینـی،     

رات آب و هـوایی و کـاهش   جلوگیری یا به حداقل رساندن تغیی
این ضوابط باید بـا کمتـرین   « که » .آثار نامطلوب آن تهیه کنند

 ».هزینه ممکن به نفع همه جهانیان باشد

مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی نیز اشاره می کند کـه  
فقدان قطعیت علمی کامل نبایـد بـه عنـوان دلیلـی بـرای بـه       «

» داقل رسـاندن تعویق انداختن ضوابطی برای اجتناب یـا بـه حـ   
تهدید مهمی در جهت کاهش تنوع زیستی، بدون ارجـاع فعـالی   

  .به یک رهیافت احتیاطی استفاده شود
سوالی که در طول مذاکرات مربوط به کنوانسیون وین 

در مورد حفاظت از الیه ازون و کنوانسیون تغییرات آب و هوایی  
به  این بود که چه نوع خطری برای،در مورد این اصل مطرح شد

بار آوردن مسئولیت پیشگیری از ضرر الزم است؟ پاسخ بـه ایـن   
به نظر مـی  . سوال می تواند از ابهام مفهوم عمل احتیاطی بکاهد

که ضرر باید مربوط به آینـده و قابـل پـیش بینـی      اول این،رسد
باشد و نه فعلی و حتمی، چون تنها وقـوع خطـری قابـل پـیش     

که خطری که قرار  وم ایند. بینی در آینده قابل پیشگیری است
قابلیـت پـیش بینـی    «پـس  . است حادث شود، باید مهـم باشـد  

دو مولفـه ای هسـتند کـه بایـد در     » اهمیـت خطـر  «و» منطقی
  .)8(اعمال اصل احتیاطی در نظر گرفته شود

نتیجه ای که از این اصل می توان گرفت این است که 
تنها وقتی می توانند کاری انجام دهند که نشان دهنـد   دولت ها

آن کار، سبب ورود ضرر غیر قابل قبول به محیط زیست نخواهد 
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هر چند این تفسیر و نتیجه گیری از اصل مـورد بحـث، در   . شد
جهت محدود کردن حاکمیت کشورهاست اما بانـک جهـانی در   

پیـروی   دادن وام عمـالَ از آن «های مختلف بـرای   طرحارزیابی 
به همین ترتیب از این اصل حتی در مورد خسارت . »کرده است

) مثل ایجاد شـکاف در الیـه ازن  (غیر قابل اثبات زیست محیطی
فقط با استناد بـه اهمیـت خطـر مـی شـود خواسـتار اقـدامات        

و بار اثبات بی خطر بودن فعالیت را به عهده طـرف  . جبرانی شد
ال در مساله بـاران اسـیدی   به عنان مث. نهاد) مدعی علیه(مقابل 

آمریکای شمالی، به هنگامی که کانادا پیشنهاد کرد کـه ایـاالت   
متحده، طبق حقوق بین الملـل اقـدامات جبرانـی انجـام دهـد،      

قابـل  «به اضـافه  » عدم تشخیص علمی«دولت ایاالت متحده از 
انتشار آلودگی به عنوان دالیلی بـرای رد درخواسـت   » رفع بودن

  .کرد کانادا استفاده
  

اصل الزام به پرداخـت غرامـت توسـط آلـوده      
  کننده محیط زیست

بر اساس این اصل، هزینه رفع آلـودگی بایـد از سـوی    
این اصل از یک سو حق دیگـران  . آلوده کننده آن پرداخت شود

در برخورداری از محیط زیست سالم را به رسمیت می شناسد و 
یری از تخریـب  از سوی دیگر نوعی اقدام پیشگیرانه برای جلـوگ 

اصل الزام به پرداخت غرامـت از  . محیط زیست به شمار می رود
، اولـین  شده سوی آلوده کننده محیط زیست بابت خسارت وارد

. بار از سوی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه مطرح شـد 
امروزه این اصل در معاهدات و سایر اسـناد مهـم بـین المللـی و     

ار گرفتـه و بـه عـرف بـین المللـی      رویه قضایی مورد استناد قـر 
  .تبدیل شده است

اعالمیه ریـو بـا تاکیـد بـر منـافع عمـومی و        16اصل 
که اصوالً آلوده کننده محیط زیست بایـد   همچنین اشاره به این

ها می خواهـد تـا اصـل     هزینه های رفع آن را بپردازد، از دولت
ز نیـ  21دستورکار  20در فصل . مذکور را مورد توجه قرار دهند

های داخلـی خـود    ها خواسته شده است تا در سیاست از دولت
ویژه در ارتباط با زباله های خطرناک، به این مسئله نیز توجه ه ب

  .)1( داشته باشند

ایــن اصــل از زمــان طــرح مســئولیت مــدنی افــراد در 
معاهدات بین المللی در خصوص حوادث هسته ای و نفتی که بر 

ی که منجر به تخریب محیط یت هااساس آن افراد در برابر فعالی
زیست می گردد، دارای مسئولیت مدنی می باشند، وارد حقـوق  
بین الملل محیط زیست گردید؛ هـر چنـد قبـل از آن نیـز ایـن      

های بین المللی مورد استناد قرار گرفته  موضوع در احکام دیوان
بر همین اساس، دیـوان داوری اسـملتر، کانـادا را بـه علـت      . بود

ردن محیط زیست آمریکا مسئول شناخت و اعالم داشت آلوده ک
بـه محـیط زیسـت     شده که آن کشور باید غرامت خسارات وارد

البتـه بایـد توجـه کـرد کـه در مـورد اخیـر،        . آمریکا را بپـردازد 
مسئولیت کانادا یک مسئولیت ناشی از خطـر بـود کـه ناشـی از     

ل منـع  ی است که انجام آن در حقوق بین الملیانجام فعالیت ها
نشده است و نه مسئولیت ناشی از خطا کـه نتیجـه نقـض یـک     

در هر صورت، امروزه . تعهد الزام آور بین المللی مطرح می گردد
این نوع از مسئولیت نیز به یک قاعده عرفی بین المللـی تبـدیل   

  .شده است
در اجرای این اصل، شورای امنیت سازمان ملل متحـد  

در زمینه حفظ صلح و امنیـت   به عنوان مرجع صالح بین المللی
جهانی، عراق را به خاطر تخریب محیط زیست در جریان حملـه  
به کویت مسئول دانست و آن کشور را موظف نمـود تـا غرامـت    

به محیط زیسـت کویـت و سـایر کشـورهای      شده خسارات وارد
بـر همـین   . همسایه، از جمله جمهوری اسالمی ایران را بپـردازد 

بـه محـیط زیسـت منطقـه از      شـده  رداساس میزان خسارات وا
سوی کشورهای آسیب دیده ارزیابی و به اطالع کمیتـه غرامـت   

یز تا کنون بخشی از غرامات شورای امنیت رسید کمیته مذکور ن
  .)5(را پرداخت کرده است مربوط

بـا توجـه   : معتقد است، )حقوقدان معروف آلمانی(سند
ب محـیط  که کشورهای توسعه یافته سـهم اعظـم تخریـ    به این

زیست جهانی را با ایجاد آلودگی ناشی از فعالیت هـای صـنعتی   
پذیرش اصل مسئولیت آلوده کننده به کشور  ،بر عهده داشته اند

های در حال توسعه کمک می کند یـک مبنـای حقـوقی دیگـر     
در دست داشته باشـند و اصـل   » قرض به طبیعت«برای مطالبه 

  .)1(بخشندمسئولیت تاریخی کشورهای شمال را تحکیم 
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مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست مرتبط بـا توسـعه   
  پایدار

  مفهوم میراث مشترک بشریت 
میراث مشترک بشریت مفهومی است که اخیراً قاعـده  

. بـر مـی گـردد    1960مند شده است و سابقه آن به پایان دهـه  
رده تـر از معنـی   مفهوم میراث مشترک بشـریت مفهـومی گسـت   

فهـوم امـوال مشـترک در حقـوق بـین      که م اموال مشترک دارد
مانند دریای . بخش هایی خارج از قلمرو ملی اشاره دارد بر الملل

آزاد و فضاهای دست نخورده کـه نمـی تواننـد قابـل دسترسـی      
ها متعلق به جامعـه ملـل هسـتند، هرچنـد منـابع       باشند و این

موجود در آن می تواند به وسیله هر کسی مـورد بهـره بـرداری    
جا کـه میـراث مشـترک  در ارتبـاط بـا عمـوم        از آن. قرار گیرد

بشریت هستند، لذا باید مورد حمایت نظام های حقوقی ویژه ای 
در مناطق و نواحی معینی ایـن حـق پذیرفتـه شـده      .قرار گیرند

نظام حقوقی اعماق بستر و زیر بستر دریاهـا،  : است، از آن جمله
ور منـاطق و  قطب جنوب، کره ماه، اجرام سماوی، فضا، همین ط

محل ها و بناهای تاریخی نیـز کـه بـه عنـوان آثـار باسـتانی در       
بخش مربوط به امور فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشـریت  

  .)6(تلقی می شوند
این مناطق نمی توانند در اختیار حاکمیـت انحصـاری   

هـا محافظـت شـده و بهـره      ها قرار گیرند، اما بایـد از آن  دولت
نسـل  (گونه ای باشد که منافع همه بشـریت  ها به  برداری از آن

  .را بدون هیچ تبعیض تامین کند) های حاضر و آینده
مفهـوم اصـلی    5مفهوم میراث مشترک بشریت شامل 

عدم تخصیص، مدیریت بین المللی مشـترک، تقسـیم   . می شود
، شـرط  )به خصوص به سـود کشـورهای در حـال توسـعه    (منافع

  .)9(بشرمقاصد صلح آمیز و حفاظت برای نوع 
الزم بــه ذکــر اســت، کنوانســیون حفاظــت از میــراث  

های مهمی است  از کنوانسیون) 1972(فرهنگی و طبیعی جهان
  .که مفهوم میراث مشترک را به کار گرفته است

همچنین کنوانسیون تنوع زیستی، حفاظت و اسـتفاده  
پایدار از تنوع گونه های زیستی تحـت قلمـرو هـر دولتـی را بـه      

تـا   6مـواد  (این کنوانسیون واگذار نموده اسـت  دولت های طرف

حفظ تنوع «: در مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی آمده است). 10
. همچنین اعـالم مـی کنـد   » .زیستی مساله تمامی بشریت است

ل حفـظ تنـوع زیسـتی کشـور     ئودولت های طرف معاهده مس«
در راسـتای منـافع   ... خود و استفاده پایدار از منابع زیستی شان

  » .ل کنونی و آینده اندنس
ل جهانی محیط زیسـت، خصوصـاً   یاین مفهوم در مسا

لی نظیر شکاف الیه ازون، جنگل زدایـی، گـرم شـدن کـره     یمسا
منطقی تر و قابل قبول تر اسـت، چـرا کـه تعـدادی از     ... زمین و

 یت پذیر نیستقابل تقسیم و مالک) مثل جو زمین(منابع طبیعی
مه بشریت قرار گرفته است و می و در عین حال مورد استفاده ه

  .)8(گیرد
ها موظف هستند، تـا از   بر اساس این اصل همه دولت

محیط زیسـت منـاطق تحـت عنـوان میـراث مشـترک بشـریت        
محافظت نموده و از تخریب یا آلوده سازی آن خودداری کنند تا 

  .همگان از منافع آن بهرمند شوند
  مفهوم حقوق نسل های آینده 

لل محیط زیست، حقوق نسـل هـای   در حقوق بین الم
آتی بشر برای برخورداری از شرایط مناسب زندگی بر روی کـره  

بـر همـین   . زمین نیز مورد توجه و شناسائی قـرار گرفتـه اسـت   
اساس، تخریب محیط زیست، با توجه به تبعات منفی آن، تعدی 
به حقوق نسل های آینده قلمداد می گردد و باید از آن اجتناب 

های آینده یکی از مفاهیم اساسـی   از حقوق نسل حفاظت. شود
از . المللی در زمینه محیط زیست اسـت در بسیاری از اسناد بین 

جمله در بیانیه های استکهلم و ریو نیز به طور جدی مورد توجه 
  . قرار گرفته است
ه تعریفی قابل قبول برای این حقوق مـی تـوان   یدر ارا

یـک نسـل از لحـاظ    حقی است که به موجـب آن منـافع    ،گفت
پیشرفت طبیعی میراث فرهنگی که از نسل قبلی به ارث رسیده 

بر اساس این حق، حفاظـت  . است، به نسل آینده انتقال می یابد
از منابع طبیعی تجدیدپذیر و همچنین حمایت از اکوسیسـتم و  
جریان های تقویت کننده حیات و عالوه بر آن حمایت از دانـش  

نوان یـک ضـرورت تلقـی مـی شـود و      بشر و فرهنگ و هنر به ع
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مستلزم اجتناب از فعالیت های زیان آور و آثار غیر قابل جبـران  
  .)6( آن بر طبیعت و میراث فرهنگی است

اعالمیه استکهلم که نخستین پایه گذار این اصل تلقی 
مسـئولیت خطیـر   ... انسـان  «: می شود، در اصل اول مـی گویـد  

اضر و نسل های آینده حفظ و بهبود محیط زیست برای نسل ح
همین طور این اصل در معاهـدات گونـاگون و   » .را به عهده دارد

مـاده   1دیگر اسناد بین المللی تکرار شده است، به ویژه در بنـد  
: در چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هـوا اعـالم مـی کنـد     3
اعضا باید سیستم آب و هوا را به نفع نسل های فعلـی و آینـده   «

لیت هـای مشـترک ولـی    ئوی تسـاوی و طبـق مسـ   بشر بر مبنا
  ».متفاوت و قابلیت های خود مورد حمایت قرار دهند

اعالمیه ریو راجع به محیط زیست و توسعه، حقوق نسل  3اصل 
ند و به موجـب آن  بشر را با حق توسعه مربوط می دا های آینده
حق توسعه باید مشروط به ایـن باشـد کـه نیازهـای     «: می گوید

وآینده، با توجه به توسعه و محیط زیست، بـه طـور   نسل کنونی 
  » .عادالنه مراعات شود

  
  اصل مسئولیت های مشترک اما متفاوت 

این اصل برای اولین بار در مقدمـه اعالمیـه اسـتکهلم    
کـه وضـعیت جهـان     اعالمیه استکهلم در عـین ایـن  . آمده است

امروز را به طور خالصه بیان کرده است، وظایفی متفـاوت بـرای   
هر کدام از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پیش بینـی  

یعنـی حفـظ   کرده که با وجود متفاوت بـودن بـه نتیجـه واحـد     
جا که به در نظر گـرفتن   و از آن محیط زیست منتهی می شود

مالحظات زیست محیطی در روند توسعه اشاره شده در واقع می 
شـورهای  توان گفت هدف نهـایی اعالمیـه اسـتکهلم رسـاندن ک    

شمال و کشورهای جنـوب از دو راه متفـاوت بـه توسـعه پایـدار      
  .)8(است

ـ    بر اساس این اصل، همه دولـت  طـور  ه هـای جهـان ب
مشترک مسئولیت دارند تا از تخریب محیط زیسـت پیشـگیری   

و  ایـن  با وجـود . عمل آورنده نموده و از آن حفاظت و حمایت ب
 یورها بایسـت ها، مسئولیت کش رغم تساوی حاکمیت دولت علی

ها و برابر بـا نقشـی باشـد     ی های آنیمتناسب با امکانات و توانا
  .ها در تخریب محیط زیست داشته اند که آن

طی در این اصل با دو نوع برای حل مسائل زیست محی
کـه اولـی مسـئولیت کشـورهای      مواجـه مـی باشـیم    مسئولیت

دگی ها در آلـو  پیشرفته است که عمدتاَ بر پایه نقش تاریخی آن
و دومی، مسئولیت کشـورهای در حـال   . محیط زیست می باشد

توسعه که بیشتر با تخریب محیط زیست از سوی ایـن کشـورها   
البته این مسئولیت از حیـث  . های اخیر همراه می باشد در سال

به دلیل تفاوت وضعیت کشـورهای در  : دیگری نیز متفاوت است
بایـد بـرای   ی هـم کـه   فنـ حال توسعه و توسعه یافتـه، ضـوابط   

 .)1(رسیدن به توسعه پایدار اتخاذ کنند، با هم متفاوت می باشد
این اعالمیه گویای همین مطلـب   11اعالمیه ریو و اصل  7اصل 
اسـتاندارهای  «کـه   بیان می کنـد  11به عنوان مثال اصل . است

مربوط به محیط زیست باید منعکس کننـده چـارچوب محـیط    
  » .مربوط می شودزیست و توسعه ای باشد که به آن 

این اصل که از اصل تساوی حقوق و اصـل انصـاف در    
بر این اسـاس اسـتوار اسـت کـه      ،حقوق بین الملل نشات گرفته

های توسعه یافته که بیشترین  اصل انصاف حکم می کند، دولت
نقش را در آلوده سازی و تخریب محیط زیست داشـته انـد و از   

بـه کشـورهای در حـال    ی های بیشتری نسـبت  یامکانات و توانا
توسعه برخوردار هستند، در حفاظت از آن نیز مسئولیت سنگین 

بر همین اساس، کشورهای در حال توسعه . تری به عهده بگیرند
ها در تخریب محـیط زیسـت کـره     نیز به تناسب نقش کمتر آن

زمین، مسئولیت سبک تری بر عهده دارند و نیازها و شرایط این 
  .)5(قرار گیرد جوامع نیز باید مدنظر

جـا بـه دلیـل اهمیـت اصـل مسـئولیت هـای         در این
اعالمیه ریو ذکـر مـی    7مشترک اما متفاوت به طور کامل اصل 

  :گردد
داری، حمایت و  کشورها باید با روح مشارکت جهانی برای نگه«

احیای تمامیت و سالمت زیست بوم کره زمین با هـم همکـاری   
وتشـان در تخریـب محـیط    کشورها با نگاهی به سهم متفا. کنند

کشورهای . زیست جهانی، مسئولیت مشترک ولی متفاوتی دارند
توسعه یافته مسئولیتی را کـه در زمینـه پیگیـری بـین المللـی      
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توسعه پایدار دارند، با توجـه بـه فشـارهای جوامـع خـویش بـر       
وری ها و منابع خود بر عهده گرفته آ محیط زیست جهانی و فن

  » .اند
خص مــی شــودکه کشــورهای طبــق ایــن اصــل مشــ 

پیشرفته باید کشـورهای در حـال توسـعه را از دو جنبـه یـاری      
الزم بـرای دسـتیابی    فن آوریتامین منابع مالی و انتقال : دهند

  .به توسعه پایدار
هر چند اصل مذکور در تمام اسناد کنفرانس بین المللی محـیط  
زیست وتوسعه بیان شده است، امـا بـه نظـر مـی آیـد ترتیبـات       

حاظ شـده در کنوانسـیون تغییـرات آب و هـوایی دقیـق تـر و       ل
کنوانسیون تغییرات آب و هوایی، میان تعهـدات  . مفصل تر باشد

عمومی مربوط به تمام متعاهـدین و تعهـدات خـاص کـه فقـط      
) 1.(ل شـده اسـت  یمخصوص کشورهای پیشرفته است، تفاوت قا

  :این تفاوت ها عبارتند از
بایـد گـام   «فته اند که دسته اول، کشورهای توسعه یا •

تری در جهـت مبـارزه بـا تغییـرات آب وهـوا و       مهم
 3مـاده   1بـه موجـب بنـد    (» .اثرات سوء آن بردارند

برای انجـام ایـن امـر ایـن گـروه      ) کنوانسیون مذکور
کشورها باید اقدام به تامین جدیـد و مضـاعف مـالی    
برای پرداخت هزینه های مورد توافق بـه کشـورهای   

بکننــد کــه متحمــل شــدن هزینــه در حــال توســعه 
ســنگین از ســوی کشــورهای در حــال توســعه جــزء 

). 4مــاده  3بنــد (هاســت  تعهــدات مــورد قبــول آن
کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسـعه  

خصوص در مقابل اثـرات سـوء تغییـرات آب و    ه که ب
هوا آسیب پذیرند، در پرداخت هزینه های انطباق بـا  

). 4ماده  4بند (ک خواهند نموداثرات سوء مذکور کم
ها باید انتقال فن آوری بـی خطـر بـرای محـیط      آن

زیست و دانش مربوط بـه آن را بـرای کشـورهای در    
هـا   آن). 4مـاده   5بنـد  (حال توسعه تسـهیل کننـد   

همچنین باید اطالعات الزم را در چـارچوب مقـررات   
قابل اجرای کنوانسیون که در جلسات مختلف اتخـاذ  

  .ارسال دارند می گردد،

در دسته دوم گروه کشورهای اروپای شرقی که سابقاً  •
دارای نظام های کمونیستی بودند، مورد توجـه قـرار   
می گیرند این کشورها در حال گذار از مراحل انتقال 
به اقتصاد بازار هستند کـه بایـد مالحظـاتی در نظـر     
گرفته شود تا بتوانند به تعهـدات خـود در مقابلـه بـا     

 )4ماده  6بند . (آب و هوا عمل نمایند تغییرات

دسته سوم گروه کشورهای در حـال توسـعه هسـتند     •
که باید کمک مـالی دریافـت کننـد و از انتقـال فـن      

ترتیبـی اتخـاذ   هـا بایـد    آن. آوری بهره منـد گردنـد  
نمایند که در چـارچوب مقـررات کنوانسـیون بیشـتر     
وقت خود را صرف ارتباط با دولت های عضوی که در 

هرست کشورهای در حال توسعه قـرار مـی گیرنـد،    ف
در پایان امید است که این راه حل ها بـه   .)6(بنمایند

  .کاهش تخریب محیط زیست جهانی کمک کند
ز اهمیت اسـت کـه توسـعه پایـدار خـود بـه       یالبته حا

عنوان مفهومی در  حقوق بین الملل محیط زیسـت مطـرح مـی    
ل ی، کلید حـل مسـا  1980باشد که از آنجاکه پس از پایان دهه 

اصــل توســعه «ایــن دوره در حــوزه حفاظــت از محــیط زیســت 
و در طول مذاکرات کنفرانس محیط زیست و . بوده است» پایدار

و کشورهای در حال توسعه توانستند با اجمـاع،   77توسعه گروه 
که بیان می دارد . اعالمیه ریو بگنجانند 3حق توسعه را در اصل 
طور مساوی نیازهای ه ی اعمال شود که بحق توسعه باید به نحو

نسل کنونی و نسـل هـای آینـده را در زمینـه توسـعه و حفـظ       
اما در عوض کشورهای توسعه یافته . محیط زیست برآورده سازد

الزم بـه ذکـر   . کسـب کننـد   4توانستند اجماعی در مورد اصـل  
به منظـور نیـل بـه توسـعه پایـدار،       : اعالم می دارد 4است اصل 

توسعه باید هماهنگ با حفاظت از محیط زیسـت باشـد و   فرایند 
این دو اصـل در واقـع   . نمی تواند جدا  از آن در نظر گرفته شود

قلب اعالمیه ریو می باشند و لزوماَ بایـد بـا هـم در نظـر گرفتـه      
بسیار شبیه به تعریف توسعه پایـدار در کمسـیون    3اصل . شوند

زء تفکیـک ناپـذیر   نیز محیط زیست را جـ  4برانتلند است، اصل 
تنها تفاوت این دو اصل ایـن اسـت کـه تاکیـد     . توسعه می داند
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 اولی بیشتر بر توسعه و تاکید دومی بر محیط زیست می باشـد 

)1(.  
اضــافه مــی گــردد اصــل اول اعالمیــه اســتکهلم حــق 
زیستن و حق برخوداری از محیط زیست مناسب را با هم پیونـد  

ه پایدار، مفهـومی اسـت کـه    که توسع با توجه به این. داده است
قادر است حق توسعه و حق برخورداری از یـک محـیط زیسـت    

بنابراین می توان حق توسعه پایدار را . سالم را یک جا بیان کند
این دیدگاه در تعداد زیـادی  . یکی از مصادیق حقوق بشر دانست

از اسناد بین المللی که انسان را محور توسعه قرار داده اند، دیده 
  .ودمی ش

، قاضـی سـابق دیـوان بـین المللـی      »سـینگ «به نظر 
: دادگستری حـق توسـعه ریشـه در منشـور سـازمان ملـل دارد      

اصول اساسی حاکمیـت، تسـاوی، عـدم اسـتفاده از زور، عـدم      «
مداخله، عدم تبعیض، تعیین سرنوشت و همکـاری چنـد جانبـه    
که در منشور آمده، هنگام وضع سنگ بنای حقوق بشر، زیربنای 

یستن، حق صلح، حق داشتن محیط زیست مناسب و حق حق ز
  .)11(توسعه پایدار را تشکیل می دهند

در تدوین اصل توسعه پایدار، اتحادیه جهانی حفاظـت  
از طبیعت و منابع طبیعی پافشاری و بنیان دقیق برنامـه ریـزی   
برای توسعه هماهنگ با محـیط زیسـت را پایـه گـذاری کـرد و      

عه باید با هدف محرومیـت زدایـی،   های توس تاکید کرد سیاست
بهبود کلی اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حمایت از تنوع 
گونه های زیستی و بقای جریان های اساسی اکولوژی و تقویـت  

برنامه های حمایت از محـیط  . سیستم های حیات صورت پذیرد
زیست باید روی جزئیات طرح ها و چگونگی اجرای فعالیت های 

آن طرح در همه مراحل و سطوح مختلـف بـا در نظـر    مربوط به 
کامـل و سـازگار بـا    داشتن مالحظات زیست محیطـی بـه طـور    

اجتمـاعی و فرهنگـی تصـمیم گیـری صـورت      ، عوامل اقتصادی
در نهایت دولت ها باید در جهت وضع مقررات منطبق بـا  . پذیرد

سیاست های توسعه و محیط زیست ارشاد شوند که برای طـرح  
ت اجرا، قوانین الزم را وضع و امکان اجرای عملی را های در دس

فراهم نمایند و با تدابیر اقتصادی و تاسـیس سـاختاری مـوثر و    

رویه هایی کامالَ منطبق با جریانات زیست محیطی و توسـعه در  
  .کل کره زمین تصمیم گیری نماید

نکته ای که در این جا باید اضافه شود، لزوم رسـمیت  
زهای بلنـد مـدت بـرای دسترسـی بـه اهـداف       دادن به برنامه ری

معینی است که این روش راهبردی ممکن است شامل چگونگی 
ل اجتمـاعی،  یاستفاده از محیط زیست و ارزیابی پیامدهای مسـا 

تجزیه و تحلیل نتایج هزینه های انجام شده و حسابداری منـابع  
در این برنامـه ریـزی بایـد همـه جوانـب محـیط       . طبیعی گردد

در سازگاری با سیاست های اقتصـادی و اجتمـاعی در   زیست را 
نظر گرفت و همچنین باید به طور شفاف و بـا مشـارکت عمـوم    

  .)6(این تصمیمات به وسیله دولت ها اتخاذ شود
نتیجه ای که از مطالب باال می توان گرفت ایـن اسـت   
که، با توجه به تکامل مفهوم توسعه پایدار در حقوق بین الملـل  

و حقوق بین الملل محـیط زیسـت بـه طـور خـاص      به طور عام 
انتظار آن می رود که مفهـوم توسـعه پایـدار از حالـت مفهـومی      
بودن خارج گردد و به صورت اصلی مهم در حقـوق بـین الملـل    

تـا کـاربرد عملـی یابـد و در نهایـت      . محیط زیست تبدیل شود
طور که سازمان ملل متحد نوید می دهد هر چه سریع تر  همان

حول حقوق بین الملل محیط زیست به حقوق بین الملل شاهد ت
  .توسعه پایدار باشیم

  
  نتیجه گیری

توجه حقوق بین الملل محـیط زیسـت بـه مالحظـات     
اقتصادی و اجتماعی در اجرای قواعد حقوق بین الملـل محـیط   
زیست، موجب گردیده محیط زیست به عنـوان بخشـی مهـم از    

بیشتری بر لـزوم همـاهنگی    فرایند توسعه پایدار در آید و تاکید
در میان اسناد و بیانیه هـای سـازمان   » توسعه و محیط زیست«

  .ملل متحد شود
الزام و اقتدار قواعد و مقررات حقوق بین الملل محیط 
زیست، از معاهدات بین المللی، عرف بین الملـل و اصـول کلـی    

جایی که هنوز کنوانسـیونی جـامع    از آن. حقوق کسب می شود
که به بیان حقوقی از مفهوم آن  وسعه پایدار وجود ندارددرباره ت
به بررسی اصول در کنار سایر مفاهیم مـرتبط بـا آن در    ،بپردازد
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ایـن اصـول کـه    . حقوق بین الملل محیط زیست پرداختـه شـد  
 ،عمدتاً از عرف بین الملل وارد متون نوشته و قراردادی شده انـد 

زم ـــ د و ملـــ ا متعهای جامعه بین الملـل ر ـنحوی تمام اعضه ب
امـا بایـد   . ها متفاوت است می کنند اگرچه درجه الزام آوری آن

چراکـه هـر   . ها در یک مجموعه یکپارچه نگریسـته شـود   به آن
  .اصلی اصول دیگر را تکمیل می کند

ول عـام  ـــ ه پایدار که مورد قبـطبق تعریفی از توسع 
یدار یعنـی  توسعه پا«: می باشد و جامعه جهانی بر آن وفاق دارد

که به حق  قابلیت بشر برای برآوردن نیازهای نسل حاضر بی آن
. و توان نسل های آینده برای برآوردن نیازهایشان آسـیب رسـد  

گزارش آینده مشترک ما، کمسـیون جهـانی محـیط زیسـت و     (
   )توسعه

تقریباً همه اصول حقوق بین الملل محـیط زیسـت در   
اصـولی از  . ر مـی آینـد  جهت اثبات مفهوم توسعه پایـدار بـه کـا   

اصل تعهـد بـه همکـاری،     اصل حاکمیت بر منابع طبیعی،: قبیل
اطالع رسانی و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی، اصـل  
حمایت و حفاظـت از محـیط زیسـت، اصـل الـزام بـه پرداخـت        

اصل جلوگیری و اصل ، غرامت توسط آلوده کننده محیط زیست
ر به طور مستقیم و واضـح در  البته مفهوم توسعه پایدا. احتیاطی

مفهوم میراث (میان مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست مثل
بیشـتر از ایـن   ) مشترک بشریت، مفهوم حقوق نسل های آینـده 

و جهت اجرای توسـعه پایـدار جهـانی     اصول به چشم می خورد
کـه از   تعهد به اصل مسئولیت های مشترک اما متفاوت کشورها

ق بین الملل محـیط زیسـت مـی باشـد،     مفاهیم بسیار مهم حقو
  .بسیار تاکید شده است

اختالفی که کشـورهای   در پایان الزم به ذکر است که 
توسعه یافته و در حال توسـعه بـر سـر پـذیرش مفهـوم توسـعه       

ناشی از این طرز تفکر اسـت کـه توسـعه پایـدار را      ،پایدار دارند
اکید بیشتر اما ت. الگویی واحد برای تمام کشورها فرض می کنند

اسناد سازمان ملل در خصوص توسعه پایدار بـر ایـن اسـت کـه     
کشورها بر اساس شرایط خود قـوانین شـفاف و پاسـخگو وضـع     
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