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 و توسعه پایدار زیستمحیطحقوق 
 علیرضا عنابي *

 علیرضا آرش پور **

 

 چکیده 
به ، متنوعی شده طی چندین میلیارد سال و با دخالت عوامل متعددی وگهواره زیست موجودات متعدد ، ن گوی آبی که در فضای بیکران خلقتای

های الزم انجام نگیرد ممکن است در اندک مدتی، حیات ها و مواظبتاقبتمر ولی اگربستری مناسب برای حیات و نمو موجودات تبدیل شده است 

ن باور رسیده است که مهار آلودگیها ایزمین حساس شده و به آینده های اخیر بشریت نسبت بهدر دهه .در آن با مخاطرات جدی مواجه بشود

اند که توسعه پایدار بدون توجه به حقوق ن نتیجه رسیدهاییشمندان بهنیاز به یک عزم و اجماع جهانی دارد. امروزه اند محیطیزیستومخاطرات 

انجام بگیرد  محیطیزیستهای محقق نخواهد شد. یعنی توسعه زمانی پایدار خواهد بود که در چهارچوب تضمین حقوق و ضرورت زیستمحیط

حقیق توسعه پایدار الزم است که به معضالت و فجایع و ت آیندهارچگی و ثبات نظامهای حیاتی و تضمین حقوق نسلهایپس برای حفظ یکپ

نیز براین موضوع تصریح شده است که توسعه پایدار که نیاز به همدلی  محیطیزیستالمللی های بینشود در کنفرانسب یتوجه اساس محیطیزیست

در امور صنعتی و کشاورزی  محیطیزیستهای ریبآینده و مهار معضالت و تخ و همکاری جهانی دارد باید با حفظ منابع طبیعی برای نسلهای

 انجام بگیرد. 

 

  آینده حقوق نسلهای، محیطیزیست، معضالت زیستمحیط، توسعه پایدار، حقوق زیستمحیط واژگان کلیدی:

 

 خوراسگان –*دانشجوی دکتری تخصصي حقوق بین الملل عمومي دانشگاه آزاد واحد اصفهان 

 اصهفان **عضو هیات علمي دانشگاه 
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 مقدمه 
رسد برای بقای نسل، کشیم. نخستین چیزی که به ذهن میزیست، محیط زندگی، جایی که در آن زندگی و رشد کرده و نفس میمحیط

ای کند. انتخاب انسان برهایش را بنا نمیو استداللی در مناطق پرخطر خانه خطر برای زندگی است. انسان، بنابرحس پیش بینیمحیطی سالم و بی

زیست به تر و خطرات کمتر بتواند در آنجا زندگی کند. اگرچه بشر از ابتدا به اهمیت محیطزندگی همواره محیطی بوده که با شرایط زیستی ساده

یش هور خوانسان که خود جزیی از طبیعت و مغلوب آن بود طبیعت را مق، آوریعنوان بستر حیات خویش واقف بوده است اما با پیشرفت علم و فن

پس از انقالب صنعتی و با بروز مشکالت و معضالتی که معلول استفاده از  .کشی روز افزون از طبیعت هموار گردیدساخت و راه تسلط و بهره

ای مورد توجه واقع شد معضالت بزرگی بطور گسترده زیستمحیطجاد آلودگی بیش از حد ظرفیت زیست کره و برهم زننده است و ای تکنولوژی،

انقراض جانوران و گیاهان، مواجه با زائدات جامد محصوالت شیمیایی، نیاز به انبار  ،. به هم خوردن تعادل اکولوژیکزیستمحیطن تخریب همچو

جنگهای اتمی و سالحهای شیمیایی و آلودگی هوا، ای، های هستهزوتوپهای خطرناک رادیواکتیو برای استفاده از انرژی اتمی، معضل زبالهایکردن

 ( 6-7، ص 1831خاک و ... )مخدوم، ، آب

خود است. محیطی که به وی بقای فیزیکی، فرصت رشد معنوی )اخالقی، اجتماعی و روحی( عطا  زیستمحیطدهنده و شکلانسان مخلوق 

زیست رت تغییر شکل محیطفرا رسیده است که در آن انسان قد این سیاره خاکی، مرحلهایآکنده از رنج نژاد بشر در کند. در تکامل طوالنی ومی

 زیستمحیطبینی به دست آورده است هر دو جنبه غیرقابل پیششمار و به مقیاس خود را از طریق سرعت زیاد علوم و تکنولوژی، به طریقی بی

 ( 211، ص 1831یا، وری او از حقوق پایه بشری، حتی حق به زندگی ضروری است. )قربان نانسانی، طبیعی و مصنوعی، برای رفاه بیشتر و بهره

فزایش شناخت اگردد از پس میالدی باز می 13و اوائل قرن  17به اواخر قرن  زیستمحیطن آگاهی و اندیشه حمایت از ایزمینه و سرآغاز

 زیستمحیطسیاستگذاران به توجه بیشتر و وضع قوانین مناسبتری برای طبیعت و ، محیطیزیستای از مشکالت علمی نسبت به طبیعت و پاره

ن حرکت کمابیش ادامه پیدا کرد تا جایی که از دهه های آخر قرن بیستم، بعنوان دوره آگاهی و ای (26-27، صص 1831، تشویق شدند. )صادقی

و جلوگیری از آلودگی آن یکی از مهمترین مسائل اواخر قرن بیستم به شمار  زیستمحیطشود و حفاظت از یاد می محیطیزیستواوج مباحث 

شناسد بنابراین محیطی مرز نمیمحیطی، جهانی بودن آن است اصوالً آلودگیها و مخاطرات زیستآید. یکی از خصوصیات مهم مسائل زیستمی

در نتیجه  زیستمحیطجاد آگاهی و روشنگری در خصوص حمایت از ای المللی پیدا کرده است. از ابتدا نیز زمینهجنبه بین زیستمحیطحمایت از 

ن راستا حقوق ایالمللی توسعه چشمگیری پیدا کرد؛ دردر عرصه ملی و بین زیستمحیطالمللی حاصل گردید و پس از آن، بیناقدامات 

 ( 172، ص 1871) مسائلی،  را برعهده دارد زیستمحیطجوان و در حال رشد است که رسال حمایت از ، ای جدیدشاخه زیستمحیط

شود، بلکه طبیعی و یا حیات وحش محدود نمی زیستمحیطسعه پایدار، نه تنها به حفاظت از شود که قلمرو پاردایم تومالحظه می

گردد. در ریزیها را نیز شامل میمفاهیمی نظیر شهر، روستا، انرژی، عدالت اجتماعی، توزیع عادالنه ثروت، مشارکت مردم در تصمیم گیریها و برنامه

گوید: توسعه پایدار می 1999( الکین نیز در سال 9، ص 11838گیرد. )بیلیس، را در برمی آیندهلهایواقع همه زاویای زندگی انسان امروزی و نس

گیرد، برابری در یک نسل جهت تأمین نیازهای اقشار ضعیف جامعه و برابری بین بوده و نیاز به برابری را در برمی زیستمحیطفراتر از مسأله حفظ 

ثیرگذارتر از گزارش های سیاست جهانی، هیچ رویدادی تأبرای ورود توسعه پایدار به جریان اصلی بحث .دهآین نسلی جهت تامین نیازهای نسل

سطح وسیعی  رن گزارش که دای شود، نبوده است.با عنوان کمیته برانتلند شناخته می (، که معموال1937ًو توسعه  زیستمحیطکمیته جهانی 

بصورت یک کتابچه با عنوان تعریف متداول توسعه پایدار مطرح « مشترک ما آینده»ه امروز به عنوان منتشر شد، بیان کننده آن موضوعی است ک

 (132، 1896)گریفین،  «برای تامین نیازهایشان برطرف نماید آیندهکه نیازهای کنونی را بدون به خطر انداختن توانایی نسلهای ایتوسعه»است: 

گیرد . همچنین داللت بر آن دارد که را دربرمی محیطیزیستعدالت اجتماعی و به همان نسبت آگاهی  ن تعریف مفاهیمی چون برابر نسلی وای

نیز باید در نظر گرفته شود به علت گستردگی آثار جانبی طرحهای توسعه در  ایوجود یک چارچوب جهانی ضروری بوده و تاثیرات فرامحدوده

که عمدتاً ابعاد  محیطیزیستفزودن پسوند آثار فراملی و جهانی آنهاست، توجه به مسائل ا« پایدار»به « توسعه»درمان جامعه و همچنین 

آنها بوجود آمد  محیطیزیستمیالدی در اروپا و آثار ناهنجار  1961و  1991گردد، پس از توسعه صنعتی در دهه های را شامل می محیطیزیست

، آید که پیش زمینه و مقوله آنیک دنیای تحت فشار و دارای مشکالت رو به تزاید بحساب می. در مجموع امروز توسعه پایدار به منزله هدفی برای 

 ( 131، ص 1899توسعه زیست بوم است. )سماواتی، 

 نای .دیآیبه شمار م یانسان در جهان کنون یاساس یتالشها در زمرهاست که حفاظت از آنها  ییها هیبه مثابه سرما محیطیزیستمنابع 

را  یو مل یاجتماع یها یریگمیتصم ندیفرا دیبایهر کدام م جیآورد که نتا یفراهم م یجامعه انسان یرا برا یلصسه نوع خدمات ا ،یبشر ییدارا

 بانیبشر، پشت یتداوم زندگ یبرا ازیمواد اولیه و اقالم مورد ن یفراهم ساز ضمن ،یقرون متماد یط یعیمنابع طب نکهایتاثیر قرار دهد. نخست حتت
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و  بذدر جهت ج (کند. لیمبر جامعه تح یچندان ةنیآنکه هز یخزن مناسب )بم کی ةمحیط زیست به مثاب م،بوده است. دو نیز یانسان یتهایفعال

مخزن دچار  تیکه ظرف یدر مناطق ژهیبو) ،یصنعت - یاقتصاد ییگرا نیدر دوران نو قشن نای است. هعمل کرد یاقتصاد یتهایفعالتولیدات زائد 

مشخص شده که  شیاز پ شیدو دهه گذشته، ب یط نکهای سوم( 19، ص 1831. )مخدوم، برخوردار شده است یشتریشده( از توجه ب یشتگانبا

 یآب و هوا یبوده است؛ مانند: باثبات ساز زین یحفاظت فیوظا نیاز خدمات خاص در سطح کالن و همچن یاریبس ةفراهم کنند ،زیستمحیط

 (21)همان، ص  .یجوّ یازون ماوراة یال لهیبنفش به وس یآور ماوراانیز پاالیش اشعه ایو  ارهیس

 - یاقتصاد «ستمیجرده س» کیاز  یبخش یانسان یتهایمعتقدند که فعال شمندانیاز پژوهشگران و اند یاریبس تها،یواقع نای با توجه به

فشار و  ثباع صرمعا ةدر دور یاجتماع - یاقتصاد ستمیرده سع خسری، درش .قراردارد« اکوسیستم فراگیر زمین»که در بطن  استیپو یاجتماع

شناسان با توجه به  زیستمحیطاز  یاریروست که بس نای  ز. اشده است ستمیاکوس یو جهان یمحل یتهایو ظرف تهایبه قابل یفبار اضا لیحمت

 تدمتواند در دراز نمی )رشد مواد مدار(ر مواد اولیه ب ینتمب درش ژهیبوو  ختهیگس سارفمعتقدند که رشد اقتصادی ا نیزم ستمیاکوسمحدودیت 

 (192، ص 1891)میلر، .بماند داریپا

  زیستمحیطگفتار اول مفهوم حقوق 

ن به جهت عمر کوتاه و ایباشد ومیحقـوق از قدمت چندانی برخوردار ن و شـاخه هـای مختلـف در بین رشته هـا زیستمحیطحقوق 

به عنوان یـک علـم و دانـش مـستقل و ضـرورت حفظ و حمایت از آن است. با شدت یافتن روند توسعه  زیستمحیط سابقه کم درک بشر از مقوله

میالدی و تحـت فـشار افکـار عمـومی جهـانی ناشـی از هـشدارها و اخطارهای  1961بـه تدریج از دهه  زیستمحیطبی رویه و تخریب و آلودگی 

فـراهم و بـه ثمـر نشـست و نهایتـاً در ژوئـن  زیستمحیطلمللـی بـرای حفظ تها، زمینه تعامل و همگرائـی بـیناندیـشمندان بـه ویژه اکولوژیس

ـن اجالس تاریخی منجر به ایدر استکهلم تشکیل شـده و زیستمحیطاولین کنفرانس مهم جهانی درباره انسان و حفاظت  1972سال 

گردید.)تقی زاده،  به ویژه در معاهدات و قواعد الـزام آور بـین المللی زیستمحیطر و توسعه حقوق بـش زیستمحیطدستاوردهائی در زمینه حفظ 

 (188، ص 1891

تشکیل شد، ویژگی مهم دومـین اجـالس  در برزیـل )ریودوژانیرو( 1992ن تجربه جهـانی، دومـین کنفـرانس در سـال ایدر ادامه

ن زمینه با مبنـا و مفهـوم توسـعه پایـدار ایو در نتیجـه رویکـرد جدیـد در محیطیزیستتصمیمات ، ورود مفهوم توسعه به کانون زیستمحیط

مـیباشـد. یکـی از مهـمتـرین دستاوردهای کنفرانس ریو یا اجالس زمین )اجالس سـران زمـین( تـدوین و تصویب یک استراتژی جهانی برای 

برای تحقق  محیطیزیست -باشد که میتواند الگوی بسیار مناسـب حقـوقیمی 21ام دستور کار فصل بن 11توسعه در قرن بیست و یکم مشتمل بر 

و کنفرانس پاریس تشکیل شده که در هر دوی آنها  21اهداف توسعه پایدار در کشورها از جمله کشور مـا باشد.و در دنبال آن کنفرانس ریو +

 (117، ص 1898)پاریا، ای در جو مورد توجه جدی قرار گرفت. روز پدیده گلخانهبخصوص باال رفتن دما به لحاظ ب، محیطیزیستمعضالت 

ای منعقـد گردیـده اعم از جهـانی و منطقـه زیستمحیطمعاهده و موافقتنامه بین المللی در زمینـه و حوزه  811در حال حاضر قریب به 

، 1898)کیل، ن تعداد به حدود هزار قرارداد می رسد.ایا هم به آن اضافه کنـیمر محیطیزیستو قراردادهای دو جانبه  هانامهموافقتاسـت و اگـر 

 ( 17ص 

عوامل و شرایطی که حیات و دوام موجـودات  ای بـه هـم پیوسـته ازعبـارت اسـت از مجموعـه زیستمحیط ن مقدمه باید گفت که ایبا

 زیستمحیطکند که حـاکم بـر روابط انسان و عوامل از قواعدی بحث می زیستمحیطزنـده بـه آن وابـسته اسـت، بـر اساس تعریف فوق حقوق 

است. بنابراین حقوق  زیستمحیطمجموعه قواعدی است که تنظیم کننده روابط انسان و  ،زیستمحیطمیباشد یا به عبارت دیگر حقـوق 

و منابع طبیعـی گـردد تحـت انضباط و  زیستمحیطریب و آلودگی تواند منجر به اثرات سوء یا تخرفتارها و افعال انسان را که می زیستمحیط

در  زیستمحیطای را که برای بین المللی محدوده ، مجـامع زیستمحیطدر بیان قلمرو حقوق  ( 16-13، صص1832)فیروزی،  آورد.کنترل در می

کره مسکونی بکار برده یعنی الیه حیاتی یا  برنامـه انـسان و  در 1933دهند اصطالحی را که یونسکو در سـال نظر گرفته شده است مبنا قرار می

از کره زمـین اطالق میشود که محیط زندگی  مناطقییا ها ترین تعریـف و مفهوم میباشد. الیه حیاتی یا بیوسفر به محدوده بیوسفر پذیرفته شده

 ( 2، ص 1832)افتخاری جهرمی،  ت در آن قرار دارد.بشر تلقی یا آن بخـش از جهـان کـه بنـا بـر دانش کنونی انسان همه حیا

دارای قلمـرو وسـیعی متکـی بـر صالحیتها و اختیارات با دامنه گـسترده و حیطـه نظـارت قـانونی  زیستمحیطـن توضـیح حقـوق ایبـا

 ( 18)همان، ص  اوست. محیطیزیستبـر روابـط 

ریزی و ن اصول در پایهایفراتر از قانون و قواعد معمولی دارند.ولی است که مبنایی مبتنی بر اص زیستمحیطحقوق الزم به ذکر است که 

کننـد. اصـول حقوقی حتی اگر به صورت قاعده مدون فا مـیایسازی یک حکم قانونی و بطور کلی در تحکیم و توسعه حقوق نقش بسیار مهمشالوده

و تاثیر خود را در جامعه و نزد حقوقدانان دارند همانگونـه کـه اصولی مانند وفای به عهد یا  و قانون هم در نیایند با اتکاء بر عـرف حقوقی اهمیت
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( از 29-26، صص1831هستند )دانشگاه هاروارد، حقوقی حمایتی در زمینه حقوق فردی  قاعده ال ضرر در حقوق کشور ما راهنمای قواعـد

 توان به موارد زیر اشاره نمود .ن اصول میایجمله

  زیستمحیطف: اصل حمایت و حفاظت از ال
یک چارچوب بنیادی و یک الزام برتر حقوقی را با هدف حفاظـت از منافع عمومی و حفظ  کهاست،  زیستمحیطاز اصول ویژه  این اصل 

 ( 12، ص1831)مخدوم، کند. سالمت مردم و ارتقاء کیفیـت زنـدگی مـشخص و بیان می

 ب( اصل توسعه پایدار
مورد پـذیرش جامعـه قرارگرفتـه و بـر قواعد حقوقی  محیطیزیستمیالدی به عنوان یـک مفهوم نو و عمیق  31ز دهه این اصل ا

ناپذیر توسـعه در هر کشور  به منظور دستیابی به توسعه پایدار باید به عنوان جزء تفکیک زیستمحیطن اصل حفاظت از ایپرتوافکن شد. بر پایه

 ( 11، ص 1831)مک هاگ، تلقی شود. 

  آیندهنسل حقوق اصل –ج 

ن اصل از آن جهت که منابع و ثروتهای یک کشور ایالملل نیز حقوق نسلها مورد توجه و اشاره قرار گرفته است. در اکثر اسناد حقوق بین 

باشند )میلر، دارند دارای اهمیت میسالم را  زیستمحیطندگان نیز حق برخورداری از آنها و ایباشد وفقط و انحصاراً متعلق به نسل حاضر نمی

 مورد تاکید قرار گرفته است.  آیندهران نیز حقوق نسلهایای( در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی1، ص 1891

 اصل پیشگیری  -د

اعمال ، ای استمیت ویژههای اکولوژیک )زیست بوم شناختی( و اقتصادی دارای اهن اصل که به قاعده طالئی معروف است به لحاظ جنبهای

بروز  شناخته شده است از محیطیزیستیا ارزیابی  محیطی زیست حقوقی بصورت مقررات ارزیابی پیامدهاین اصل که در قواعد ایو عنایت به

 ( 21، ص 1891کند )تقی زاده انصاری، جلوگیری می محیطیزیستخسارات اقتصادی و آسیب های 

 یدار گفتار دوم : مفهوم توسعه پا

و توسعه بکار رفت. بدنبال آن  زیستمحیطدر اعالمیه کوکویاک درباره  وارداولین بار توسط باربارا  یا توسعه پایا 1توسعه پایدار صطالح

ی حفاظت المللی براو از زمانی که اتحادیه بین ۰۸۹۱به تدریج توسعه پایدار در طی سالهای دهه   و بنیاد هامرشولدباشگاه رم  هایپس از گزارش

و منابع طبیعی با هدف کلی دستیابی به توسعه پایدار را از طریق حفاظت از  زیستمحیطو منابع طبیعی، راهبردهای جهانی از  زیستمحیطاز 

 ( 179، ص 1899)سماواتی،  .منابع حیاتی )زنده( را ارائه کرد، مورد توجه جدی و اساسی اندیشمندان و متفکران توسعه قرار گرفت

ای از طور رسمی مجموعهبرای اولین بار به ۰۸۹۱در سال  لندبروندموسوم به گزارش  توسعهو  زیستمحیطارش کمیسیون جهانی با گز

پیشنهادها و اصول قانونی جهت دستیابی به توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه فراهم آمد. سپس موضوع توسعه پایدار در کنفرانس 

ای مورد توجه قرار گرفت و اداره و در شهر ریودوژانیرو )بعنوان اجالس زمین( بطور گسترده  و توسعه زیستمحیطینه سازمان ملل متحد در زم

، )پارسا .های جهانی قرار دادبرای دستیابی به الگوی مصرف مطلوب در صدر برنامه …برداری صحیح و کارا از منابع پایه، طبیعی و مالی و بهره

  161، ص 1898

در شهر ریودوژانیرو )بعنوان اجالس زمین( بطور  و توسعه زیستمحیطتوسعه پایدار در کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه  موضوع

 :ن اجالس، اهداف اساسی مبتنی بر مفهوم توسعه پایدار بدین شرح اعالم شدایای مورد توجه قرار گرفت و بر اساس نتایجگسترده

 ؛تجدید حیات رشد اقتصادی. 1

 ؛تغییر کیفیت رشد اقتصادی. 2

 ؛برآورده ساختن نیازهای ضروری اولیه. 8

 ؛اطمینان از سطح پایداری جمعیت. 1

 ؛حفاظت از منابع طبیعی و ارتقاء منابع. 9

 (؛گیری مجدد دانش فنی )دانش بومیجهت. 6

 ؛گیری اقتصادیو تصمیم زیستمحیط. 7

 ؛المللیگیری مجدد روابط اقتصادی و بینجهت. 3

 ( 93، ص1892.)نقدی، اقدام در جهت مشارکتی ساختن توسعه. 9

                                                 
1- Sustainable development  
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محیطی مطرح و بررسی نمود. توسعه پایدار فرایندی توان در چهار گروه: اجتماعی، اقتصادی، بنیادی و زیستهای توسعه پایدار را میشاخصه

و یکپارچه آن وجود دارد. توسعه پایدار در کنار رشد اقتصادی و  است برای بدست آوردن پایداری در هر فعالیتی که نیاز به منابع و جایگزینی سریع

توسعه پایدار عنصر ( 71. )همان، ص توسعه بشری در یک جامعه یا یک اقتصاد توسعه یافته، سعی در تحصیل توسعه مستمر، ورای توسعه اقتصادی دارد

بر روی کره زمین ضروری است. توسعه  آیندهبع محدودی که برای زندگی نسلشود، مناای است که موجب پایداری منابع تجدیدناپذیر میسازمان دهنده

شود که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به ای مطلوب را برای جوامع بشری متصور میآیندهپایدار فرایندی است که

ساختاری، اجتماعی و  ،نیراه حلهایی را برای الگوهای فتوسعه پایدار  .سازدطرف میهای حیاتی، نیازهای انسان را بریکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام

های زیستی، آلودگی، تغییرات آب و هوایی، افزایش دهد تا بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانهاقتصادی توسعه ارائه می

جلوگیری کند. توسعه پایدار فرایندی است در استفاده از منابع، هدایت  آیندهت زندگی انسانهای حال ورویه جمعیت، بی عدالتی و پایین آمدن کیفیبی

بر آن تأکید شد  ۰۸۸۱سازگار باشد. توسعه پایدار که از دهه آیندهگیری توسعه فناوری و تغییرات نهادی، با نیازهای حال وها، جهتگذاریسرمایه

 ( 119، ص 1832)صادقی،  است.  آیندههایو نسل زیستمحیطو در ارتباط با توسعه انسانی ای ازجنبه

شود. توسعه پایدار به عنوان یک فرایند در حالی که الزمه بهبود و پیشرفت است، های انسانی محسوب میهدف توسعه انسانی پرورش قابلیت

و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ  آورد،های اجتماعی و فرهنگی جوامع پیشرفته را فراهم میاساس بهبود وضعیت و رفع کاستی

باشد. توسعه پایدار سعی دارد به پنج نیاز اساسی زیر پاسخ گوید: تلفیق  کشورهای در حال توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و به ویژه

. )عباسپور، اکولوژیکی  یگانگی و حفظ تنوع فرهنگی یابی به عدالت اجتماعی، خودمختاری وحفاظت و توسعه، تأمین نیازهای اولیه زیستی انسان، دست

 ( 217، ص 1836

مفهوم توسعه پایدار، یک نوع تالش برای ترکیب مفاهیمِ در حال رشدِ حوزهای از موضوعات محیطی در کنار از نظر صاحب نظران 

ن مسئله با دیدگاه ایگر است.ها با یکدیباشد. توسعه پایدار یک تغییر مهم در فهم رابطه انسان و طبیعت و انساناقتصادی می-موضوعات اجتماعی

ن تصور ایدو قرن گذشته انسان که بر پایه جدایی موضوعات محیطی و اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته بود در تضاد است. در دو قرن گذشته،

ن دیدگاه، ارتباط اید. درشطور عمده به عنوان یک عامل خارجی و تنها برای استفاده و استثمار انسان در نظر گرفته میحاکم بود که محیط به

تواند بر تمام موانع محیطی و طبیعی ن باور استوار بود که دانش و فن آوری بشر میایانسان و محیط، به صورت غلبه انسان بر طبیعت بوده و بر

ن یکی از پایه گذاران علم مدرن، آن طور که بیکباشد. همانن دیدگاه مرتبط با توسعه سرمایه داری و انقالب صنعتی و علم مدرن میایبرتری یابد.

دیدگاه مدیریت محیطی بر پایه مدیریت منابع  (Rea, 2000,p318) شود و نه بشر برای جهان.کند: جهان برای بشر ساخته میرا مطرح می

ون برنامه، به درستی مدیریت شوند بایست به جای استفاده سریع و بدن منابع میایکرد، بشر نیاز به منابع طبیعی دارد وطبیعی بود که تصدیق می

ها طی سالیان طوالنی میسر گردد. همچنین علم اقتصاد بر موضوع ارتباط انسان و رشد اقتصادی تأکید دارد، که در نتیجه تا حداکثر استفاده از آن

جاد رفاه در زندگی بشر چون از ایدی بود براین نگرش، کلیایگردد.آگاهی و استفاده از آن، موجب افزایش تولیدات، به عنوان یک اولویت، مطرح می

مفهوم توسعه پایدار، حاصل رشد و آگاهی از پیوندهای جهانی،  (Ibid,p302) توانست از میان برود.تهیدستی میطریق رشد اقتصادی، فقر و 

سالم برای بشر است. توسعه پایدار،  آیندهه یکها دربارمابین مشکالت محیطی در حال رشد، موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فقر و نابرابری و نگرانی

المللی دهد. توسعه پایدار، در کمیسیون استراتژی حفاظت جهان که توسط اتحادیه بینمسائل محیطی، اجتماعی و اقتصادی را به هم پیوند می

توسط کمیته جهانی توسعه و محیط ن موضوع ایمیالدی تشکیل شده بود، مدون گردید. به عالوه، با ۰۸۹۱برای حفاظت طبیعت در سال 

میالدی، کمیته جهانی  ۰۸۱۹است. در سال میالدی، نیز مطرح گشته ۰۸۸۰میالدی و حفظ زمین در سال  ۰۸۹۱مشترک ما، در سال  آیندهعناوین

ایی توسعه پایدار را دارد اگر بتواند دهند که بنا بر آن بشریت توانتوسعه و محیط یا همان کمیسیون بروندلند تعریف جامع از توسعه پایدار ارائه می

آورد. از زمان کنفرانس سازمان ملل با برای تأمین نیازهایشان، فراهم می آیندههایتضمین کند نیازهای حال را بدون به خطر افتادن توانایی نسل

ترین کلمات در مباحثات تبدیل ترین و مهماس، به یکی از حس«توسعه»میالدی در ریو برگزار شد، عنوان  ۰۸۸۱عنوان توسعه و محیط که در سال 

توسعه پایدار چنین تعریف شد: رفع نیازهای نسل حاضر بدون مصالحه با « کنفرانس زمین»در  ۰۸۸۱در سال  ( 127، ص 1898)پارسا،  است.شده

توسعه پایدار فرایند تغییری »کند: نه تعریف میگونای، توسعه پایدار رازیستمحیطدر راستای تأمین نیازهایشان. کمیسیون جهانی  آیندههاینسل

« سازگار باشد. آیندهگیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال وها، سمتگذاریاست در استفاده از منابع، هدایت سرمایه

های ، الزمه بهبود و پیشرفت وضعیت و از میان بردن کاستیتوسعه پایدار به عنوان یک فرایند»گوید: درباره توسعه پایدار می« بروندلند»کمیسیون 

است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع،  اجتماعی و فرهنگی جوامع پیشرفته

دار ای است که بتواند نیازهای فعلی سازمان را بدون خدشهتوسعه پایدار توسعه( ۰۱۹ ،ص۰۸۹۱)عباسپور، « به ویژه کشورهای در حال توسعه باشد.

ن تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی ایدر برآورد ساختن نیازهایشان پاسخ گوید. در آیندههای نسلکردن به توانایی

است. توسعه پایدار مایه طبیعی در حد بهره آن مجاز شمرده شدهها قرار داشته به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرکه در اختیار دیگر نسل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
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ن مفهوم تالش ایاست.ظهور یافته ایاالت متحده ای خارج ازاست که بطور گسترده گذاری عمومیسیاست اندازی مهم و جدید در مدیریت وچشم

دهد: های مختلفی را مورد توجه قرار میرفتارهای کنونی را مورد توجه قرار دهد. توسعه پایدار زمینه آیندهکند تا به نحو روشن تری نتایجمی

 ,Rao, 2000)، تخریب زمین، کاهش منابع غیر تجدید پذیر، آلودگی هوای شهرهاالیه ازن ، تغییرات آب و هوائی، تخریبایگازهای گلخانه تأثیر

P81) ها برای تداوم کارکرد یابد و به توانائی اکوسیستمت که در آن مطلوبیت و امکانات موجود در طول زمان کاهش نمیپایداری وضعیتی اس

های پایداری، شرایطی است که در آن سیستم»شود بدون آنکه به تحلیل منابع یا استفاده بیش از حد منابع منجر شود. نامحدود مربوط می آیندهدر

در  بانک جهانی المللی مثلهای بینن مفهوم هنوز هم توسط برخی سازمانای کنند. امانار هم و به شکل نامحسوس کار میاجتماعی و طبیعی در ک

است که معانی متفاوتی ای ده و اصطالح گستردهایتوسعه پایدار یک (Gatto, 1995,p1185)«.گیردرشد مورد استفاده قرار می انداز چشم  زمینه

است. مفهوم توسعه پایدار تالشی برای ترکیب مفاهیم در حال رشد ن زمینه شدهایشهای مختلف دردارد همین موضوع موجب برانگیزش واکن

توان تغییر در فهم رابطه انسان و طبیعت و باشد. مفهوم توسعه پایدار را میی از موضوعات محیطی با موضوعات اجتماعی اقتصادی میایحوزه

های دو قرن گذشته انسان است. در دو قرن گذشته محیط یک موضوع خارجی وجدا د کامل با دیدگاهن مسئله در تضاایها با یکدیگر دانست.انسان

ن باور دانست که انسان باید با غلبه کامل بر طبیعت زندگی ایتوان برن دیدگاه رابطه انسان و محیط را میایاست درها تلقی شدهنسبت به انسان

د و برای خود در طبیعت حکمرانی کند. ایباید باقوه تفکر و دانش خود بر تمام موانع محیطی فایقیاست که انسان مکند و باور براین بوده

طور که بیکن یکی از پایه گذاران علم مدرن آن ن دیدگاه با تأثیراتی برتوسعه سرمایه داری و انقالب صنعتی علم مدرن ادامه یافت. همینایهمچنین

ریزی و مدیریت بر منابع بشر باید با برنامه( 192: ص 1891، )ضرابی« جهان برای بشر نه بشر برای جهان»ه ن باور است کایکند و برمطرح می

و علم طبیعی استفاده ازاین سرمایه را طوالنی و دراز مدت کند. علم اقتصاد از علومی است که بر موضوع ارتباط انسان و رشد اقتصادی حاکم است 

توان ازبین برد. حساسیت واژه ست برای وجود رفاه در زندگی انسان و از طریق رشد اقتصادی فقر و تهیدستی میتوان کلیدی داناقتصاد را می

توان آن ن واژه مفاهیمی پنهان است که از یک طرف میایتوان بعد از کنفرانس سازمان ملل با عنوان توسعه محیط دانست که در پشتتوسعه را می

ل مسائل محیطی و علوم طبیعی اکولوژی و نگرانی درباره حفاظت طبیعت و از دیگر سویی دیگر مشکالت فقر و را به عنوان تالشی در جهت ح

میالدی تشکیل گردید مطرح شد.  ۰۸۹۱المللی برای حفظ طبیعت در سال بحران اقتصادی جهان سوم دانست. توسعه پایدار که توسط اتحادیه بین

میالدی کمیته جهانی توسعه  ۰۸۹۱جهان است ازلحاظ تئوری کمک شایانی به توسعه پایدار کرد. درسال ن اتحادیه که استراتژی حفاظت ایچالش

بشریت توانایی توسعه پایداری را دارد تا تضمین  که حاکی از تعریف جامعی از توسعه پایدار است: مشترک ما( را گزارش کرد آیندهمحیط به نام )

برخی دیگر از  ( 163، ص 1891)ولی پور، برای تأمین نیازهایشان فراهم نمایند. آیندهفتادن توانایی نسلهایکند که نیازهای حال را بدون به خطر ا

ی از ارزشها و اصول اخالقی و ایدانند که در واقع نقشه مسیری می بل شد که بر روی مجموعهمی آیندهصاحب نظران پایداری را نوعی نگرش به

بلکه دارای یک فرایند تغییر در چیزی است که استخراج از معادن جهت  ،یک حالت ثابت از هماهنگی را ندارد معنوی متمرکزاست. توسعه پایدار

سازد. توسعه پایدار را با دو عامل گذاری و راهبردی توسعه تکنولوژی و تغییر نهادی را سازگار با نیازهای آتی همانند نیازهای امروز میسرمایه

توان شرایط زندگی اولیه را فراهم کرد. مفهوم سازگاری ن عوامل میایت: مفهوم نیازهای اولیه چون غذا و لباس که باتوان شناخکننده میتعیین

های مختلف برای زندگی پایدار چالش پذیرد. دیدگاهرا می آیندهتقاضای منابع فناوری و سازماندهی اجتماعی با توانایی محیط برای تأمین نیازهای

جاد یک راه جامع برای دستاوردهای محیطی و در عین حال برای بدست آوردن سطح کیفیت زندگی و ارزشهای ایدر ارتباط بامعماری پایدار 

 (.179، ص 1871)مسائلی، باشد.فرهنگی اقتصادی اجتماعی می

 :داندهای زیر میسازمان ملل متحد، مفهوم توسعه پایدار را در برگیرنده جنبه

 ؛های غیر سنتیربرد ویژگیدرک اثرات توسعه با کا 

 ؛های خاص منابع طبیعیجاد توسعه بومی در چهارچوب محدودیتایتالش برای  

 ( 123، ص 1831. )قربان نیا، کنندرا تخریب می زیستمحیطناچار کمک به فقرا و فرودستان؛ آنان که به 

 

 در توسعه پایدار  محیطيزیستگفتار سوم الزامات حقوق 
ران است حکومتگفرهنگی و امثال آنها از برنامه ها و سیاست های راهبردی ، اجتماعی، ایدار در حوزه های مختلف اقتصادینکه توسعه پایبا

-ن ضرورتها در عرصهایباشند. اهممی محیطیزیسترتها و پیش نیازهای ون راستا تصمیم سازمان و کارگزاران کشورها مفهوم به رعایت ضرایولی در

 باشد. به شرح زیر می محیطیزیستهای 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 7 

 

 رشد اقتصادی  محیطيزیستالزامات حقوق  -الف

باشد ولی اندیشه ورزان براین باورند که در سیاست گذاریها و برنامه ریزی های رشد اقتصادی از پیش نیازها و جان مایه توسعه پایدار می 

نیروی محرکه صنایع سنگین از طریق استخراج منابع ، ، که طی آنضرورت دارد. انقالب صنعتی در غرب زیستمحیطرشد اقتصادی رعایت حقوق 

آمد، منجر به رشد شتابان اقتصادی شد در آن دوران، هیچ تالشی به منظور شناخت ارتباط طبیعی و به ویژه از منابع مستعمرات به دست می

ای گریز ناپذیر از رشد اقتصادی محسوب نتیجه محیطیتزیسبه عمل نیامد چرا که تصور براین بود که تخریب  زیستمحیطموجود بیان رشد و 

استاندارد »بیشتر نمایان شد و موضوع  زیستمحیط، رفته رفته اهمیت حفظ محیطیزیستشد. ولی با شدت گرفتن مسایل و دشواریهای می

 ( 18ص  ،1832ن زمینه، مورد توجه قرار گرفت. )افتخاری جهرمی، ایبه عنوان نگرشی مناسب در« تکنولوژی

در سوئد برگزار شد و در گزارش  زیستمحیطکنفرانس ملل متحد دربارة ، در انگلستان « برای نجات حیات ی بیانیه»هم زمان با انتشار 

 های زیر را  مورد تاکید قرار داد. پایانی خود نکته

سقوط  آیندهتهی سازی منابع، هم چنان ادامه یابد، درچنانچه روندهای رشد کنونی در جمعیت جهان، صنعتی شدن، آلودگی، تولید خوراک و  -1

 های صنعتی را شاهد خواهیم بود. ناگهانی ظرفیت

 ( 11، ص 1831)مخدوم،  .جاد شودایتعادل زیستمحیطبیان رشد اقتصادی و حقوقی « تعامل فراگیر»الزم است که برمبنای قاعده  -2

و  زیستمحیطاز سوی کمیسیون جهانی  1937در سال « مشترک آینده»زیر عنوان  «لندبروند»ن راستا گزارش ایهم دیگر درموضوع م

های توسعه جدایی زمینه»گوید: را در متن فقر و توسعه جهان سوم قرار داده است؛ چنانکه می محیطیزیستمسالی «  لندوندبر. »باشدتوسعه می

سازند و نزول را از بنیادهایشان جدا می زیستمحیطاز اشکال توسعه، منابع  ، کاری ناممکن است . بسیاریمحیطیزیستهای اقتصادی از زمینه

به شمار آورد . بنابراین  زیستمحیطمسایل فراگیر « علت و معلول»تواند باعث تحلیل توسعه اقتصادی شود. فقر را باید می زیستمحیطسطح 

سیعتری که شامل عوامل فقر جهانی و بی عدالتی بین المللی نباشد، واز ، جدا از یک چشم اندمحیطیزیستتالش به منظور رسیدگی به مسایل 

 (Rao, 2000, p309)« کاری بیهوده خواهد بود.

نهضت ضد »پذیرد که دشواریها و مسایل جهانی، ناشی از رشد اقتصادی است، اما در عین حال، با ن موضوع را نمیای،اگرچه گزارش مزبور

در سراسر قرن کنونی، رابطه »آید. ن دشواریها بسیار جدی و فوری بوده و خطری سهمگین به شمار میای د:گویهم عقیده است که می یرشد

نه افراد انسانی و نه تکنولوژی، از قدرت الزم ، متحمل تغییری ژرف شده است. در آغاز قرن، موجود میان انسان و زمین که آن را پایدار نگهداشته

ایم، نه تنها شمار افراد نظامهای موجود در سیاره زمین، برخوردار بودند. هر اندازه به پایان قرن بیستم نزدیکتر شدهجاد دگرگونی عمیق در ایبرای

ن تحول، دگرگونیهای اینکهایانسانی بشدت افزایش یافته و به موازات آن، فعالیتهای انسان، قدرت مزبور را به ارمغان آورده، بلکه نکته مهمتر،

  (197، ص 1831)کارتر،  ا در اتمسفر، خاک، آب، گیاهان و حیوانات و در روابط موجود بین همه عوامل، پدید آورده است.ای رناخواسته

آن چه در حال حاضر »ورزد؛ به طوری که معتقد است: رشد مخالفت می للند، مخالف رشد نیست، بلکه تنها با برخی از اشکاوندبر، در واقع

جمله یا عبارت کلیدی در « پایدار باشد. محیطیزیستاجتماعی و خاص از رشد اقتصادی است؛ یعنی رشدی که از نظر ای مورد نیاز است، گستره

را برای  آیندهای است که ضمن در نظر گرفتن نیازهای کنونی، توانایی نسلهایتوسعه، توسعه پایدار»همانا توسعه پایدار است. « لندوندبر»گزارش 

ای اش باید، به گونهویژگی توسعه پایدار، بر یک عدالت اجتماعی میان نسلها داللت دارد؛ داللتی که دامنه« خاطره نیندازد...تأمین نیازهایشان به م

 (111، ص 1896)گریفین، به تساوی درونی هر نسل گسترش یابد. ، منطقی

ود قرار داد و در اعالئیه آن چنین مقرر شد اصل را تحت تاثیر خ 1992این موضوع آن چنان مهم بود که کنفرانس ریو درژانیرو در سال 

 ، به طور عادالنه مراعات شود. زیستمحیطبا توجه به توسعه و  آیندهسوم حق توسعه باید مشروط براین باشد که نیاز کنونی و

توسعه تلقی شود نباید آن  به عنوان جزء تفکیک ناپذیر زیستمحیطباید حفاظت از ، اصل چهارم: به منظور دستیابی به یک توسعه مستمر

 را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد. 

نکه توسعه مستمر و کیفیت  بهتر معیشت برای همة انسانها فراهم شود باید ایبرای:»هم چنین در اصل هشتم چنین مقرر شده است که 

 ( 811، ص 1831نمایند )امیرارجمند،  مصرف را اصالح کنند و سیاست جمعیتی معقولی را اعمال و کشورها شیوه های تولید

توانند به توسعه پایدار دست یابند چنین آمده است که : کشورها و سازمانها به تنهایی نمی 21هم چنین در اعالمیه کنفرانس ریو +

که نیاز نسل کنونی را هم زمان با ای ای و جهانی دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تحقق بخشند، توسعهمنطقه، نکه با مشارکت محلی، ملیایمگر

 ( 11، ص 1896کند )گریفین، بشری برآورده می آیندههایحفظ منابع طبیعی برای نسل
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 رشد صنعتي  محیطيزیستالزامات حقوق  -ب
-تمر مین بخش از اقتصاد ملی به طور مسایهای مهم توسعه پایدار باال بودن مزیت رشد صنعتی و گسترش کمی و کیفییکی از شاخص 

گردد به عبارت گیرد لذا موجب رشد شهرها میباشد . از آنجا که بخش اعظم سرمایه گذاریها در امور صنعتی در حاشیه شهرهای بزرگ انجام می

( عدم توجه به الزامات و ضرورتهای 17، ص1898با صنعتی شدن و صنعتی شدن با رشد شهرها مترادف است )پارسا،  اقتصادی دیگر رشد

بشوند. مکزیکوسیتی از نظر آلودگی هوا، موجب شده است که پایتخت کشورهای در حال توسعه، به آلوده ترین مناطق جهان تبدیل  حیطیمزیست

، در ردیف اول جهانی قرار دارند. ضایعات شهری و فاضالبهای تصفیه نشده از مد و مانیل نیز از نظر آلودگی آباز نظر زباله های جا بمبئی

شود . طوری که در دهه های اخیر آلودگی هوا و انتشار محسوب می محیطیزیستشد صنعتی بدون لحاظ کردن الزامات حقوق دستاوردهای ر

و  ایل گازهای گلخانهین آلودگیها، تشکایاند و نتیجههای سمّی در مجاری آب و خاک به صورت مهمترین منابع و عوامل آلودگی درآمدهفاضالب

و تبعات منفی و خطرناک ناشی از آنهاست که امروز از دلمشغولیهای جدی مجامع جهانی و کشورها گردیده و در کنفرانس باال رفتن دمای زمین 

 و کشور رسید 99امضا نمایندگان به  2119ن کنفرانس که در سال ای( متن توافق نامه197، ص 1836پاریس به منصة ظهور رسید )عباسپور، 

مون دبیر کل وقت سازمان ملل متحد کی نباشد. باای میشود در رابطه با کاستن از انتشار گازهای گلخانهمی شروع 2121اجرای آن که از سال 

 محیطیزیستهای  یندهانتشار آآلن کنفرانس چنین اعالم نمود که تداوم توسعة پایدار ضرورت حرکت سریع و رو به جلو برای کاهش ایدر خصوص

ی ا( در چند دهة اخیر، در کشورهای صنعتی تقاضای اجتماعی بر17، ص 1891کند )ولی پور، جاب میاینی راای در سطح جهاو گازهای گلخانه

ن خصوص چندان  قابل توجه نیست کشورهای در حال رشدی چون ایخاک و هوای پاک افزایش یافته، ولی تالش حاکمان در، دستیابی به آب

و صرفاً برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی خود، در بخش صنعت سرمایه  زیستمحیطه حقوق چین، هند و برزیل در سالهای اخیر بدون توجه ب

، 1831ن اقدامات، آلودگیهای جوی و آب و خاک را به مرحله غیر قابل برگشتی رسانده است. )دانشگاه هاروارد، ایگذاریهای کالنی نموده اند و

های تولید کودهای های سیمان، کارخانهها، صنایع سنگین از قبیل کارخانهر منازل و کارخانهن کشورها، از سوختن زغال دای( آلودگی هوا در29ص

فوالد، ذوب مواد معدنی غیرسوختی، پاالیشگاههای نفت و پتروشیمی، وسایل نقلیه موتوری و نیروگاههای تولید برق که از  شیمیایی، آهن و

گهای نمثال، حداکثر تعداد متوسط دی اکسید سولفور روزانه و ذرات معلق در هوا در شا شود برایمی شیگیرند، ناهای فسیلی بهره میسوخت

آلودگی آب در  (Rao, 2000,17)ی برابر بیشتر از حد مجاز توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی بوده است س طی ده سال اخیر ،چین

، ها و شرکتهای بازرگانیسمّی خانواده فلزات، مواد آلی و ضایعات بیشتر کشورهای صنعتی به صورت یک بحران جدی در آمده است. صنایع

به  کنند. فاضالب کمتر از نصف ساکنان شهرهاآبهای هرز خود را در فاضالبهای شهری یا آبهای مجاور سطح زمین تخلیه می و های جامدزباله

ریزند جمعیت متراکم شهرهای ساحلی، ضایعات خود را به وباز میفاضالب شهری متصل است و فاضالب منازل اغلب مستقیماً به آبهای سطحی یا ر

های برند. نشت نفت از نفتکشکنند و زمینة مناسب برای ماهیگیری را از بین میریزند و در نتیجه، سواحل عمومی را کامالً آلوده میداخل دریا می

دگی آبزیان به خطر افتد و تاالبها و سواحل آلوده شوند. بیشتر زباله های شود تا زنکند و موجب میدریا و شهرهای بندری را آلوده می ،دریایی

شوند چنین اقداماتی منجر به آلودگی آبهای سطحی و آبهای زیر شهری در مکانهای سرباز، که برای زباله ها در نظر گرفته شده اند، تخلیه می

کنند و موجب شیوع بیماری ها تغذیه میوشها و موجودات دیگری که از زبالهشود و محیط مناسبی برای پرورش انواع حشرات، مگسها، مزمینی می

ای از قبیل بخار، ها مواد خطرناک آلوده کنندهکنند و کارخانهی روباز تغذیه میکند حیوانات اهلی در جستجوی غذا از زباله هاشوند را فراهم میمی

روند و های جامد به کندی از بین میزباله .کنند و در آلودگی دریا نیز نقش زیادی دارندفلزات و خاکستر را تولید و به آبهای سطحی منتقل می

رسانی غالباً موجب بگردند. رودخانه ها و کانالهای آشوند و نه تبدیل به کمپوست مین ضایعات، نه بازیافت میایبسیار زیانبار هستند متاسفانه

بوده و با  زیستمحیطمزبور آشکارا نقض حقوق  محیطیزیست( معضالت 111ص  -1871وند )مسائلی، شن آلودگیها و انتشار بیماری میایانتقال

و محافظت از آن برای  زیستمحیطتوسعه پایدار توجه به حقوق های توسعه پایدار نیز هم خوانی ندارد. چرا که یکی از الزامات شاخص

 باشد. می آیندهنسلهای

ن زمینه و نبود ایتوان به عدم وضع قوانینی مناسب درن دالیل میایکشورهای جهان بسیار زیاد است از جمله دالیل  عدم مهار آلودگیها در

ن اصل ای به فرض در اغلب کشورهااشاره کرد.  نظارت سازمان یافته، نبود قوانین استاندارد و عدم تدوین ضمانت اجرای کارآمد برای قوانین موجود

ه ملی برای اجرای آن وجود ندارد به فرض کشور هند که ولی در عمل اراد« کننده جبران شودآلودگی باید از سوی آلوده  هزینه»جا افتاده است که 

است از طرفی الزاماتی نیز  زیستمحیطو سازمان حمایت از  2زیستمحیطترین کشورهای جهان است دارای شورای حمایت از امروز از آلوده کننده

ناشی از اجرای طرحها، وجود دارد. نظارت بر انتشار ضایعات صنعتی عمالً وجود ندارد و امکانات و تسهیالت برای  محیطیستزیبرای ارزیابی آثار 

                                                 
2-Environmental protective camcil  
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های جامد در بسیاری از شهر های بزرگ، کمتر از نصف میزان مورد نیاز است . یک بررسی در مورد صنایع شیمیایی نشان انتقال فاضالب و زباله

( آمریکا 39، ص 1831کنند. )کاتر، المللی تصفیه میصد کارخانه فقط سه کارخانه، ضایعات خود را براساس استانداردهای بیندهد که از هر می

شود اعالم نموده است که توافق نامه اقلیمی پاریس برای اقتصاد آمریکا محدودیت های های جوی محسوب می یندهکه امروزه از بزرگترین آآل

ر دهای شغلی زیادی را از مردم آمریکا گرفته و در مجموع و فرصت ههای فسیلی گردیدها با سوختموجب تعطیلی کارخانه ه وایجاد کردزیادی را 

شود و بدین ترتیب آمریکا به بهانه تداوم توسعه پایدار اقتصادی در جاد کرده است بنابراین از توافق نامه مزبور خارج میای روند توسعه پایدار اختالل

 (. 163، ص 1891، کند )ضرابیرا نقض می محیطیزیستیکا ضرورتهای آمر

اکسیژن جهان  از میلیون کیلومتر مربع بزرگترین میراث طبیعی جهان بوده و بیش از نیمی 9/9های آمازون با مساحت دانیم که جنگلمی

هم چنان ادامه دارد  آیندهروند فزاین ن جنگل نابود شده و اییک پنجمریه کره زمین معروف است. در نیم قرن گذشته حدود  به کند ورا تولید می

ن جنگل ایبه طور سازمان یافته به تخریب، کشور برزیل به بهانه تأمین چوب برای کارخانه ها و هم چنین توسعه زمین های زراعی برای تهیه غذا

را آشکارا  زیستمحیطحقوق  ،درحوزه اقتصاد ضمین توسعه پایدارد اقتصادی و ترشبه بهانة دست یازیده است به عبارت دیگر کشور برزیل نیز 

 ( 33، ص 1898کند )نقدی، نقض می

های جدید، ارزیابی آثار براساس دیدگاه بانک جهانی و سایر بانکهای توسعه چند جانبه، شرط حمایت مالی و پرداخت وام به طرح

بول دولتها نیز قرار گرفته است البته در ه به منبع تامین اعتبار، مورد ق، بدون توجای برای طرحهای صنعتیهاست. چنین رویه، طرحمحیطیزیست

مواد زاید را گرفت )امیر ارجمند، جلو انتشار ، ، الزم است که از طریق ارائه استانداردهای عملی برای تمام منابع آلوده کنندهین چنینایکنار اقدامات

 کشورها یک بازنگری اساسی صورت بگیرد.  محیطیزیستانین ( هم چنین الزم است که در قو19ص ، 1831

 

 

 رشد کشاورزی  محیطيزیست حقوق الزامات –ج 

های باشد تأمین مواد غذایی از اولویتامروز در بسیاری از کشورها، یکی از محورهای مهم توسعه پایدار، توجه جدی به بخش کشاورزی می 

ن بخش ایگردد ولی درالمللی کشور مزبور مین خصوص، موجب تضعیف موضع و جایگاه بینایخارج در وابستگی بهکه راهبردی حاکمان است چرا 

بحرانها و معضالت متعدد  انواع شیوع و زیستمحیطگیرد و کشورها به قیمت تخریب مورد توجه قرار نمی زیستمحیطنیز در مواردی حقوق 

شود نقض می زیستمحیطبرند از جمله مواردی که در امور کشاورزی حقوق پیش می اولویت های خود را در حوزه کشاورزی، محیطیزیست

 عبارتند از:

 روش آبیاری  -1

گیرد، روش آبیاری است در اغلب کشورها برای مورد بی مهری قرار می زیستمحیطاز جمله موضوعاتی که در بخش کشاورزی، حقوق 

 زند.را دامن می محیطیزیستشود که هر دو روش در نهایت معضالت ر چاه عمیق استفاده میپیشبرد پروژه آبیاری از دو شیوه سد سازی و حف

مورد نیاز زمینهای  توانند آبجاد مخازن آبی در نقاطی است که میایاحداث سد روی رودخانه ها یا، روش آبیاری، مهمترین، امروزه

فراوانی به دنبال دارد. غالباً سدها دو وظیفه آبرسانی و تولید نیروی برق را به  طیمحیزیستن روش، مشکالت و مسائل ایمین کنند.کشاوری، را تأ

برداری از سدها، تولید نیروی برق در اولویت قرار دارد. مجادالت بسیاری درباره طور همزمان بر عهده دارند، و در بسیاری از موارد، در طراحی و بهره

 (213، ص 1891)میلر، آنها، انجام شده است.  محیطیزیستاسبه خسارتهای منافع خالص اجتماعی سدهای بزرگ پس از مح

و خسارتهای  محیطیزیستآسیبهای  ةدهندافکار عمومی را به شدت برانگیخته و مطالعات متعدد نشان ،اعالم جرم علیه سدهای بزرگ

های پولی احداث و بهره برداری توان نشان داد که هزینه، مییمحیطزیستن سدهاست. عالوه بر آسیبهای ایوارد شده به منابع طبیعی براثر احداث

که در محاسبات اقتصادی طرح  محیطیزیستسدها بیش از منافع پولی آنهاست. اگر هزینه های غیر پولی ناشی از احداث سد، از قبیل خسارتهای 

 (Euston, 1995, p182)افع پولی آن بیشتر خواهد بود. اند  نیز در نظر گرفته شوند، هزینه های اجتماعی طرح قطعاً از منمنظور نشده

 ناشی از احداث سدها، به شرح زیر است:  محیطیزیستبرخی آثار زیانبار 

های پشت سد، تغییر روش آبیاری از رودخانه و برگشت جریان آب از زمینهای به علت نگهداری آب در مخازن و دریاچه ؛( کیفیت آب1

شوند، از قبیل مواد شیمیایی سمی، مواد آلی ای که وارد آبها میشدت آسیب دیده است. تجمع مواد آلوده کننده آبیاری شده، کیفیت آب به

)مک هاگ، زند. سازی شده وتکثیر علفهای هرزآبزی را به دنبال دارد، نیز به کیفیت آب صدمه میربیماریزا و نیتراتها و فسفاتها که موجب بارو

 (23، ص18311
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گیرد، ممکن است حاوی مقادیر بسیار زیادی نمک باشد که پس از تجمع در آبی که برای آبیاری مورد استفاده قرار می ؛ک( بهسازی خا2

توان از طریق آبیاری کافی خاک، یا توسط بارندگی از خاک خارج کرد، در هر صورت، آب بسیار شود. نمک را میخاک، موجب کاهش تولید می

 (211، ص 1831)مخدوم، کند. جاد میایشود، مشکالت زیادی برای استفاده کنندگان آب در پایین رودخانهمیشوری که در رودخانه تخلیه 

شود. مهمترین بیماریها، عبارتند از فراهم میدر مخازن پشت سد، محیط مناسبی برای رشد موجودات بیماریزا  ؛( خطرهای بهداشتی8

یان رودخانه، محیط مساعدی برای زاد و ولد رمسدود کردن مسیر عادی ج ،یت(، تب زرد، بیماری خوابماالریا، بیالرزیا، اسهال خونی، یرقان )هپات

-ن موجودات میزبان و ناقل باکتریها و کرمهای هستند که موجب بیماری انسان میایکند.جاد میایو تکثیر حشرات، حلزون و دیگر موجودات زنده

آید. گذشته گیرند نیز بوجود میسانی و نهرهایی که در طرحهای آبرسانی مورداستفاده قرار میشود. چنین خطرهایی در مجاری مسیرهای آبر

ن مسئله نیز ممکن است دارای آثار منفی یا سودمندی روی تندرستی افراد نواحی پایین رود باشد. ایکند، کهن، جریان عادی سیالبها را قطع میایاز

 (187 ،ص1832)فیروزی، 

های پشت سد ممکن است صدها کیلومتر مربع زمینهای جنگلی، زیستگاه حیوانات وحشی جاد مخازن و دریاچهای؛طبیعی ( تخریب منابع1

 (111)همان، ص و زمینهای حاصلخیز کشاورزی را غرق آب کرده و از بین ببرد. 

کند. یک مثال در ه رود جلوگیری میها و برگشت آنها به سرچشمساخت سدها از مهاجرت ماهیان به رودخانه ؛( ماهیگیری و شیالب9

تواند زیستگاه بسیاری های آن است. هرچند مخازن سد هم میزیان مربوط به ماهیان قزل آال و آزاد در رودخانه کلمبیا و شاخه، مورد کشور آمریکا

ن منطقه در آمدی به مراتب بیش از ایاکنانخوبی برای ماهیها  باشند. برای مثال، ماهیگیری از دریاچه سد ساگولینگ در اندونزی موجب شد که س

 (191، ص 1892)نقدی، درآمد حاصل از ماهیگیری در رودخانه کسب کنند چنین نتایجی در نقاط دیگر هم به دست آمده است. 

هزاران نفر از  بایدن باشد که برای ساخت آنها میای ترین هزینه مربوط به احداث سدهای بزرگشاید جدی ؛اقتصادی –( آثار اجتماعی 6

یالت مردم، داوطلبانه محل زندگی خود را از نواحی اطراف سد تغییر دهند. در بیشتر مواقع، امکان جبران حقوق مالکیت اشخاص وجود ندارد و تسه

ای جدیدی با زیربنای نکه مجتمعهایشود. روستاها بدوناند، فراهم نمیچندان رضایتبخشی هم برای اسکان مجدد افرادی که آن ناحیه را ترک کرده

 شوند. جاد شوند، تخریب میایمناسب برای اسکان مجدد مهاجران

 کشها و کودهای شیمیایيحشره -2
ش زمین و استفاده از کودهای حیوانی، ایبا مطلوب بودن روشهای کشاورزی سنتی در کشورهای در حال توسعه، از قبیل تناوب زراعی، 

ن مشکالت منجر به یک ایک شد و آسیب پذیری خاک را در مقابل آفات به نحو اجتناب ناپذیری افزایش داد.منجر به کاهش شدید مواد مغذی خا

در کشاورزی بسیاری از کشورهای جهان سوم شد و بدین ترتیب، از طریق کمکهای سازمانهای چند جانبه کمک کننده « انقالب شیمیایی »

ن کمکها ای(Krik, 2009, p73)دالر به خرید کودهای شیمیایی و حشره کشها اختصاص یافت. خارجی و بانکهای توسعه چند جانبه، میلیاردها 

ن برنامه ها، دولتها این کشورها قرار گرفت.ایبه دو صورت مستقیم )وامهای توسعه کشاورزی( و غیر مستقیم )طرحهای اعتباری کشاورزی( در اختیار

تشویق کرد. بررسیهای به عمل آمده در آمریکا نشان ، اورزان محلی به شدت به آنها احتیاج داشتندرا به پرداخت یارانه بر فروش کاالهایی که کش

بها دادند که استفاده از حشره کشهای سمی برای تندرستی انسان زیان آور بوده و استفاده از کودهای شیمیایی نیز در آلودگی مجاری آب و تاال

ن مسئله در ایجاد وابستگی شدید گردید، به طوری کهایرداخت یارانه به کاالها منجر به مصرف بی رویه ونقش مهمی دارند. در بسیاری از کشورها، پ

ن، ایآمیز بوده است. عالوه برن کشورها فاجعهایهای کمبود نقدینگی ارزی در غیاب کمکهای خارجی، به دلیل عدم دسترسی به کاالها، برایدوره

 (17، ص 1831)امیر ارجمند، شود. رة طوالنی باعث مقاوم شدن حشرات نسبت به سمومی میاستفاده از حشره کشها در یک دو

کشورهای جهان سوم اعطا شود تا با کاهش استفاده از قطعاً کمکهای بسیاری باید از سوی سازمانهای کمک کننده خارجی به کشاورزان 

اد کمتر گردد. کشاورزی اورگانیک و استفاده از فنون مبارزه بیولوژیک و انواع ن موایوابستگی شدید آنها به، کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات

گرایشهای جدیدی است که در کشورهای غربی پیدا شده، و کشورهای در حال توسعه نیز باید به منظور  ةدهندنشان، بذرهای مقاوم در برابر آفات

باشد که نیازمند انجام پژوهشهایی برای تعیین روشهای هزینه کارآ می، ن مسئلهای،مواردن روشها را به کار گیرند . در بسیاری از ایحفاظت از خاک،

 (82، ص 1832)افتخار جهرمی، با پایداری کشاورزی نیز سازگار است. 

 گیری نتیجه
رایط و امکانات الزم فراهم شدن ش .یعنی جایی که بستر الزم برای نمو و رشد موجودات زنده از جمله انسان مهیا شده است زیستمحیط

ها و یوانی به میلیونها سال زمان و دخالت هزاران عامل نیاز داشته است. حال اگر مراقبتموجودات متعدد و متنوع گیاهی و ح برای حیات و بقای

 .ه شودچالش جدی مواجبود شده و حیات با ن شرایط ناای های الزم انجام نگیرد و عوامل مخرب خنثی نشود ممکن است در اندک زمانیمواظبت

ن رویکرد در اواخر قرن بیستم به اوج خود ای گردد.اواخر قرن هفده میالدی باز می به زیستمحیطحمایت از  ةدهد که اندیشمطالعات نشان می

هار آنها نیاز به یک اجماع و شناسند بنابراین برای ممرز نمی محیطیزیستن واقعیت شدند که اصوالً آلودگیها و مخاطرات ایرسید و انسانها متوجه
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جنبه بین المللی پیدا کرد و موجب تشکیل نشست های متعدد جهانی چون کنفرانس  زیستمحیطن به بعد حمایت از  ایاراده جهانی هست از

نبال آن قوانین و به د .گردید 2119و کنفرانس پاریس در سال  2112در سال  21+در ریو  1992کنفرانس ریو در سال ، 1972استکهلم در سال 

، زیستمحیطاز سوی کشورها و مجامع جهانی تدوین و تصویب گردید که در آن اصل حمایت از  زیستمحیطمقررات متعددی تحت عنوان حقوق 

 ،زیستمحیط، اصل توسعه پایدار و اصل پیشگیری مورد تصریح قرار گرفت پس یکی از اصول اساسی برای تضمین حقوق آیندهاصل حقوق نسل

توسعه پایدار یعنی تالش برای استمرار بهبود وضعیت زندگی بشر از طریق بازنگری و اصالحات الزم در برنامه ها، فنون،  .باشدپایدار می ةاصل توسع

ن بحرانهای ها و خنثی نمودزیست و مهار تخریبمنابع اولیه مورد استفاده در فرایند تولید و رشد اقتصادی و اجتماعی با لحاظ کردن حقوق محیط

انجام  محیطیزیستهای به عبارت دیگر، توسعه زمانی پایدار و مورد پذیرش خواهد بود که در چهارچوب تضمین حقوق و ضرورت .محیطیزیست

بشر و بنابراین بهبود شرایط زندگی  .تاکید کرد محیطیزیستاقتصادی و اجتماعی بدون لحاظ کردن الزامات توان به توسعه مستمر بگیرد و نمی

 .انجام بگیرد آیندهبایستی در چهارچوب حفظ یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظامهای حیاتی و حقوق نسل ،رسیدن به سطح باالیی از رفاه و برخورداری

ه ازن، ، تخریب الیای، گازهای گلخانهچون گرم شدن دمای زمین محیطیزیستکند که معضالت و فجایع جاب میای بنابراین اصل توسعه پایدار

بیابان زایی و نابودی جنگلها و مراتع، وقوع سیل و  ،آلودگیهای جوی، آبی و خاکی، انقراض نسل موجودات زنده ،کاهش منابع غیرتجدیدپذیر

تواند می دهد که بشرمطالعات نشان می د.شیوع انواع بیماریهای جدید، مورد توجه جدی قرارگرفته و برای مهار آنها چاره اندیشی بشو سونامی و

های مختلف را را نقض نماید، همچنان توسعه پایدار در حوزه آیندهآ وارد نماید و حقوق نسلهای زیستمحیطنکه آسیب برگشت ناپذیری به ایبدون

چنین  1992نکه در بیانیة کنفرانس ریو ایمورد تصریح قرارگرفته است از جمله محیطیزیستن موضوع در کنفرانس های متعدد اینیز داشته باشد

به طور عادالنه مراعات شود هم  زیستمحیطبا توجه به توسعه و  آیندهحق توسعه باید مشروط براین باشد که نیاز کنونی و، تصریح شده است که

نکه با مشارکت ایست یابند مگرتوانند به توسعه پایدار دایی نمینیز چنین آمده است که کشورها و سازمانها به تنه 21چنین اعالمیه کنفرانس ریو +

ای که نیاز نسل کنونی را هم زمان با حفظ منابع طبیعی دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تحقق بخشند، توسعه ،ای و جهانیمحلی، ملی، منطقه

 کند. شری برآورد میب آینده هایبرای نسل

اری حاکمان کشورها برای رشد صنعتی و کشاورزی، ها و سیاست گذدر برنامه محیطیزیستدر هر حال از نظر مصلحان و محققان 

توان به بهانه توسعه پایدار هر نوع فعالیت صنعتی و کشاورزی را بدون توجه شود و نمی محیطیزیستهای رورت دارد که به الزامات و ضرورتض

ها و نابسامانیهای هنوز هم در عمل ضعف ی بین المللیتایید نمود البته علیرغم اصرار مجامع و نهادها محیطیزیستتوجه به ضرورتهای 

امروزه  .گیرد زیاد استدر کشورهای مختلف انجام می زیستمحیطکه ناشی از فعالیت صنعتی و کشاورزی غیرمسئوالنه نسبت به  محیطیزیست

ن راستا اینیز عمالً نتوانسته در 2119زنند حتی کنفرانس پاریس در سال ها و آلودگیها دامن میاغلب شهرهای بزرگ صنعتی به شدت بر تخریب

-محیطی و گازهای گلخانهزیست هاییندهن کنفرانس بر ضرورت کاهش انتشار آآلاینکه دبیر کل دقت سازمان ملل متحد درای کارساز باشد. علیرغم

 ،ن وضعیتای اند وموثری نکرده زریل اقدامعمالً کشورهایی که بیشترین نقش را در آلودگیها دارند چون چین، آمریکا، هند و ب کید نمود ولیای تأ

 و اصل بسیار مهم توسعه پایدار را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.  زیستمحیطحقوق  یندهآ

 منابع 
نخستین همایش حقوق ، محیطیزیست: با تأکید بر حق دسترسی بر اطالعات زیستمحیطحق بر  (،1832) ( افتخاری جهرمی، گودرز،1
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 چاپ اول، تهران، نشر میزان 

( مفاهیم حقوقی حق بر توسعه و نقش و تاثیرات آن در کمکهای خارجی فصلنامة دیدگاههای حقوقی، سال اول، 1899( سماواتی، حشمت اهلل )6

 .  2شماره 

 روزنه . تهران، ، (، توسعه پایدار1898دا، )ای( پارسا،7

 چالش های فراوری توسعه پایدار، تهران. انتشارات دانشگاه تهران. ، (1892( نقدی، اسداله، )3

 و توسعه پایدار، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.  زیستمحیط(، انرژی، 1836مجید )، ( عباسپور9

 رسا.  توسعه پایدار در جهان صنعتی و در حال توسعه، تهران،، (1891( ضرابی، اصغر، )11
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