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Abstract 
Sustainable development has become a widespread discourse at the international 

level, and with the adoption of the Sustainable Development Goals at the UN 

Summit in 2015, it has become a comprehensive program at the State level in 

different dimensions. The operation of the world's States dealing with this issue has 

been an interesting development in recent decades. Sustainable development in 

international politics and law has gained some importance, although questions and 

ambiguities remain. The purpose of this article is to present current position of 

sustainable development in international law concerning the function of States. In 

this paper, we try to demonstrate through the descriptive, analytical approach that 

sustainable development today has gone beyond the mere concept and entered into 

some aspects of soft international law and in some cases even difficult law. 
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 چکیده

المللی به گفتمانی رایج بدل شده و با تصویب اهداف توسعة پایدار در عرصة بین« توسعة پایدار»
ها در ابعاد ای فراگیر و مورد اهتمام دولتبه برنامه 5102در اجالس سران ملل متحد در سال 

 یرهای اخموضوع در دهه ینجهان در مواجهه با ا یهالکرد دولتعم ت.گوناگون تبدیل شده اس
 یافته یمشخص یگاهالملل جاو حقوق بین یاستدر س یدارپا ةتوسع داشته است. یجالب یرس

. هدف این مقاله تحلیل این موضوع از وجود دارد یزن یها و ابهاماتهرچند هنوز پرسشاست، 
الملل با توجه به گاه فعلی توسعة پایدار در حقوق بینالملل و تبیین جایمنظر حقوق بین

توصیفی این فرضیه را اثبات -هاست. در این مقاله سعی داریم با روش تحلیلیعملکرد دولت
هایی به حوزة حقوق کنیم که توسعة پایدار امروز از حد یک مفهوم صرف عبور کرده و در جنبه

 ق سخت وارد شده است.الملل و حتی در بعضی موارد به حقونرم بین
 

 کلیدواژگان
 ها، مفهوم توسعة پایدار.نو، حقوق توسعة پایدار، رویة دولتیدهلاعالمیة 
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 مقدمه
المللی قرار های اخیر مورد اقبال و پذیرش گسترده جامعه بینمفهوم توسعة پایدار در دهه

. اساساً ممکن است های زیادی وجود داردگرفته اما در مورد تعریف و وضعیت حقوقی آن بحث
سال،  2ومیر کودکان زیر این سؤال مطرح شود که موضوعاتی مانند فقر، گرسنگی، مرگ

الملل دارد؟ و حقوق زدایی، تغییر اقلیم، کاهش تنوع زیستی و... چه ربطی به حقوق بینجنگل
حث باید به انگیز دارد؟ برای ورود به بالملل چه ظرفیتی برای طرح و پیگیری این مسائل غمبین

، بلکه در واقعیات حاکم بر زندگی روزانة بشر خألالملل نه در این نکته توجه کرد که حقوق بین
ها و هنجارها، ای از ارزشعنوان مجموعهالملل بهیابد. حقوق بینکند و توسعه میعمل می

ملی و در های فراالمللی، شرکتهای بینها، سازمانچارچوبی است برای تنظیم رفتار دولت
عنوان بر صلح، امنیت، حقوق بشر و بشردوستانه، پایداری هم بهموارد خاصی شهروندان. عالوه

 الملل معاصر ظهور و بروز یافته است.المللی در حقوق بینهای بنیادین جامعة بینیکی از ارزش
ت ملل توسعة پایدار در یکی از تصمیمات شورای حکام برنامة محیط زیسبار اصطالح اولین
(. کمیسیون جهانی Schrijver, 2008: 46کار برده شد )به 0312( در سال UNEPمتحد )

با انتشار  0381شود، در سال توسعه و محیط زیست که کمیسیون برونتلند نیز نامیده می
، جایگاه بلندی به مفهوم توسعة پایدار داد. مفهوم توسعة «آیندة مشترک ما»گزارشی با عنوان 

الملل وارد شد و جایگاه خود را تثبیت کرد. مدت نسبتاً کوتاهی در حوزة حقوق بین پایدار در
کشور از طریق نمایندگان خود توافق کردند که توسعة پایدار  011ریو،  0335در کنفرانس 

عنوان یک هدف در معاهدات هدف ضروری جامعة جهانی است. پس از آن، توسعة پایدار به
های مجمع عمومی سازمان ملل و اسناد حقوقی نین برخی قطعنامهالمللی و همچمتعدد بین

ها و المللی گنجانده شد و مفهوم توسعة پایدار و اصول آن در آرای دادگاههای بیندیگر سازمان
 کار رفت. المللی بههای بیندیوان

رشد کرده و حتی  سرعتبههای اخیر الملل محیط زیست در دههاز سوی دیگر حقوق بین
دچار تورم اسناد شده است. همچنین اصول حقوقی و تصمیمات قضایی در خصوص محیط 

که حفظ محیط زیست، اند. درحالیای داشتهالمللی رشد فزایندهزیست در سطوح ملی و بین
اند، توسعة اقتصادی و رعایت حقوق بشر هر کدام به گفتمان رایج جوامع بشری تبدیل شده

شود. به که بتواند بین آنها اتصال ایجاد کند، کامالً حس میضرورت وجودرویکردی جامع 
الملل در حوزة توسعة پایدار همین دلیل اصل آخر اعالمیة ریو خواستار توسعة بیشتر حقوق بین

ویکم است و بیست50المللی برای اقدام در قرن ای بینهم که برنامه 50دستور کارشده است. 
رسید، از جمله خواهان دستیابی به حالت متوازن و جامع به تصویب  0335در کنفرانس ریو 

المللی در حوزة توسعة پایدار و توجه خاص به تعادل ظریف بین مسائل حقوقی بین
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 یافتن در اییچیدهپ چالش با عمل در هادولت امروزمحیطی و توسعه شد. با این وصف زیست

محیطی و توسعة اجتماعی ت زیستهای پیشرفت اقتصادی، مالحظااولویت میان مطلوب تعادل
 محیطیزیست مالحظات بر را ایتوسعه هایرو هستند، هرچند بسیاری از آنها اولویتروبه

 (.11: 0930)سلیمی ترکمانی، دهند می ترجیح
مفهوم توسعة  که شودیمدر این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده 

الملل چه سیر تحولی را طی کرده است؟ به این منظور قوق بینپایدار پس از ورود به عرصة ح
شود. الملل بررسی مییری این مفهوم و سپس وضعیت آن در حقوق بینگشکلابتدا روند 

ارائة تصویری از بر عالوه ای است. در این تحقیقها بر مبنای روش کتابخانهگردآوری داده
وضعیت و ایجاد این به تشریح و تبیین دالیل  المللوضعیت توسعة پایدار در حقوق و روابط بین

ها و توافقات المللی از جمله اعالمیهوجو در متون و اسناد بینجست. یمپردازابعاد آن می
این پژوهش در پی  .المللی دادگستری مدنظر قرار گرفته استالمللی و آرای دیوان بینبین

الملل و امروزه در بعضی به حوزة حقوق نرم بیناثبات این فرضیه است که توسعة پایدار ابتدا 
ها موارد حتی به حقوق سخت وارد شده است. حقوق نرم شامل مجموعه اسنادی است که دولت

ملزم به تبعیت از آنها نیستند، اما حقوق سخت دربرگیرندة قواعد و اسنادی است که ویژگی 
 .ها به متابعت از آنها متعهدندآور دارند و دولتالزام

 

 طرح موضوع و تثبیت آن
گره  5برونتلند 0381در نزد بسیاری از مردم و اهل علم، با گزارش  0«توسعة پایدار»مفهوم 

 هامدتی الزم برای پیدایش چنین مفهومی از بسترهاخورده است، اما واقعیت این است که 
دربارة ضرورت یج فراهم شده بود. مالتوس و ریکاردو دو اقتصاددان قرن هجدهمی تدربهپیش 

محیطی در توسعة اقتصادی بحث های زیستیتمحدودیط زیست و و محپیوند بین توسعه 
(. در میانة قرن بیستم سازمان ملل شروع به Pearce & Turner, 1990: 6-7کرده بودند )

مجمع عمومی ملل متحد  0315ی از بحث توسعة پایدار کرد. از جمله در سال جدحمایت 
خواسته شد اقدامات حمایتی از منابع طبیعی را  هاحکومتذراند که در آن از ی را گاقطعنامه

  9در مراحل اولیة فرایند توسعة اقتصادی بگنجانند.
 009در شهر استکهلم با حضور  4، ملل متحد میزبان کنفرانس محیط زیست انسانی0315سال 

انی یا همان اعالمیة استکهلم ترین خروجی این کنفرانس، اعالمیة محیط زیست انسدولت بود. مهم

                                                           
1. Sustainable Development 
2. Brundtland Report  
3. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1831(XVII)  

4.The United Nations Conference on the Human Environment  
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الملل محیط زیست است و ترین اسناد مربوط به حقوق بینترین و اساسیاین اعالمیه از کامل 0بود.
زاده اند )تقیای اغلب فعالیت خود را با اقتباس از اصول این اعالمیه شروع کردههای منطقهسازمان

اه آن را در حوزة توسعه به جایگاه اعالمیة جهانی توان جایگای که میگونه(، به51: 0931انصاری، 
  5(.01: 0988حقوق بشر در حوزة حقوق بنیادین انسان تشبیه کرد )افتخار جهرمی، 

که بر  9مجمع عمومی ملل متحد منشور جهانی طبیعت را تصویب کرد 0385در سال 
قی ندارد، اما حفاظت و مدیریت بهتر منابع طبیعی زنده متمرکز است و هرچند الزام حقو

کند. این اولین سند ها و اصول کلی مندرج در اعالمیة استکهلم را تقویت و پشتیبانی مینگرش
 Cordonierکار برده شده است )مهم در دهة هشتاد است که در آن واژة توسعة پایدار به

Segger,Khalfan,2004:17 .) 

،کمیسیون جهانی 38/161مجمع عمومی ملل متحد بر اساس قطعنامة  0389در سال 
که مأموریت آن پیشنهاد راهبردهایی برای  4( را تأسیس کردWCEDتوسعه و محیط زیست )

( و ریاست آن با گرو Schrijver, 2008: 47و پس از آن ) 5111رسیدن به توسعة پایدار در سال 
د نیز وزیر سابق نروژ بود که به همین دلیل گاهی کمیسیون برونتلننخست 2هارلم برونتلند

معروف به اجالس زمین به دو دستاورد مهم منجر شد؛  0335شود. کنفرانس ریو نامیده می
. اعالمیة ریو Agenda 211)) 50و دیگری دستور کار  1(Rio Declarationیکی اعالمیة ریو )

اصل است. در این اصول، بر حق بر توسعه و حق بر محیط زیست  تأکید و  51مشتمل بر 
که برای رسیدن به توسعة پایدار باید حمایت محیط زیست بخشی  تصریح شده است

ژوهانسبورگ هم به تصویب دو  5115ناپذیر از فرایند توسعه را تشکیل دهد. اجالس جدایی
برنامة اجرایی و دیگری  8سند مهم منجر شد: یکی اعالمیة ژوهانسبورگ دربارة توسعة پایدار

ها در اجالس تاریخی مجمع عمومی ملل ن دولت. در آخرین تحول، سرا0بود 3ژوهانسبورگ

                                                           
 قابل مشاهده است.http://www.un-documents.net/unchedec.htm متن کامل اعالمیه در آدرس  .0

بارداری از مناابع   هاا را برخاوردار از حقاوق حاکماه بارای بهاره      تر است، دولتآن که از همه معروف 50در اصل  .5
شان بر طبق منشور ملل متحد و اصول حقوق باین الملال و نیاز    محیطیهای زیستی به موجب سیاستطبیع

های دیگر یا مناطق خارج از محدودة صاالحیت  دارای مسئولیت برای تضمین عدم تخریب محیط زیست دولت
 های تحت کنترل یا صالحیتشان دانست.ملی بر اثر فعالیت

3. World Charter for Nature,28October 1982,availaible at http://www.un.org/documents/ 
ga/res/37/a37r007.htm 

4. http://www.un.org/documents/ga/res/38/a38r161.htm  

5. Gro Harlem Brundtland 
6. http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm  

 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents /Agenda21.pdfاز آدرس  50مااتن دسااتورکار . 1
   قابل دریافت است

8. Johannesburg Declaration on sustainable development,at http://www.un-documents.net/jburgdec.htm 

9. Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, at www.un-

documents.net/jburgpln.htm 

http://www.un-documents.net/unchedec.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/38/a38r161.htm
http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents
http://www.un-/
http://www.un-/
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هدف  01ای از را که شامل مجموعه 5توسعة پایدار 5191، دستور کار 5102متحد در سپتامبر 
االجرا شد. در این دستور الزم 5101بود، به تصویب رساندند که از اول ژانویة   9توسعة پایدار

کنیم، یک تصمیم می که به آنان خدمت میما از طرف مرد»ها اعالم داشتند: کار سران دولت
محور، جهانشمول، ای از اهداف نهایی و مقاصد عملی جامع، مردمتاریخی برای مجموعه

دانیم برای اجرای ایم. ما خودمان را متعهد میآفرین و دارای آثار گسترده اتخاذ کردهتحول
 The2030 Agenda for« )نیمناپذیر کار کطور خستگیبه 5191کامل این دستور کار تا سال 

Sustainable Development: para.2.) 
ای در مورد گذاری گستردهدهة گذشته اقدامات سیاست 2توان گفت طی در نگاه کلی می

 اند؛توسعة پایدار صورت گرفته است که تقریباً همة کشورهای جهان در آن مشارکت داشته
 پایدار توسعة تحقق منظوربه میالدی 0331 دهة زا هادولت توسط ایشایسته خصوص اقداماتبه

 (.093: 0939آبادی، )رمضانی قواماست  گرفته صورت
 

 وجوه مفهوم توسعة پایدار
رسد بهترین تعریف برای توسعة پایدار همان تعریف گزارش برونتلند است که نظر میبه

های آینده ن توانایی نسلای که نیازهای نسل کنونی را بدون به خطر انداختتوسعه»گوید: می
 World Commission on Environment and« )کندبه تأمین نیازهای خود، برآورده می

Development, 1987: 43) 
دهی به فرایند توسعه: توسعة پایدار باید در این تعریف دو عنصر برجسته وجود دارد، یکی جهت

دیگر، عبارت رفاه معقول و غذای مناسب و بهدر راستای تأمین نیازهای اساسی انسان باشد؛ مانند 
ای که به گسترش فقر بینجامد، پایدار و مانا نیست. عنصر دیگر پایان دادن به فقر و گرسنگی. توسعه

های آینده را نادیده بگیرد. عنصر تواند نیازهای نسلتوسعه است؛ توسعه نمی و حدودتعیین حد 
های آتی از نظر محیط زیست ه است؛ نیازها و منافع نسلزمان در ذات مفهوم توسعة پایدار نهفت

 (.Schrijver, 2008: 213زیستی باید در فرایند توسعه لحاظ شود ) و تنوعسالم، اقلیم، منابع طبیعی 
برای برخی  هادولتی منسجم و مبتنی بر همکاری هاحلراهبنای مفهوم توسعة پایدار بر ارائة 

اند. ها در حال تکامل و تحول تدریجیاستوار است. البته این چالش های عصر ماترین چالشاز مهم
که اکنون برای مثال در دهة هشتاد موضوع امنیت غذایی، جمعیت و انرژی اولویت داشت، درحالی

                                                                                                                                        
المللی و موضوعاتی مانند فقرزدایی، مصرف و تولیاد، مناابع طبیعای پایاه،     این برنامه، چارچوبی بود برای اقدام جامع بین .0

 .((Armstrong et al., 2009: 358گرفت ای کوچک در حال توسعه و آفریقا را در برمیهای جزیرهسالمتی، دولت
2. Transforming our world:The2030 Agenda for Sustainable Development,at www.un.org 

/ga/search/A/res/70/1 

3. Sustainable Development Goals 
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کشور در پاریس  511حدود  5102که در سال  آنجااهمیت خاصی یافته است، تا  0تغییرات اقلیم
درجه نسبت به  5ی و محدود کردن افزایش گرمای زمین به الخانهگبرای کاهش انتشار گازهای 

 (.Paris Agreement, 2015: Art.2زمان پیش از عصر صنعتی توافق کردند )
جنبة حقوق بشری نیز به مفهوم توسعة پایدار جلوه خاصی داده است. ضرورت رعایت 

صادی مانند حق بر اقت-سازی و حقوق اجتماعیحق مشارکت در تصمیم خصوصبهحقوق بشر 
، توسعهغذا، حق بر بهداشت و سالمتی، حق بر آموزش، حق بر مسکن و در یک کالم حق بر 

 نفک از فرایند توسعة پایدار است.ی الیبخش
 

 المللورود توسعة پایدار به حقوق بین

 کرد،یمهرچند گزارش برونتلند، ساختاری سیاسی و اجتماعی برای مفهوم توسعة پایدار ترسیم 
الملل جایگاه خاصی یافت. در طول یژه حقوق بینوبهیج این مفهوم در حقوق و تدربهاما 
الملل در عرصة توسعة پایدار و یا ی بعد از گزارش برونتلند نیاز به دخالت حقوق بینهاسال

ر یید و تأکید قراتأالملل در موارد متعددی مورد دیگر ورود توسعة پایدار به حقوق بینعبارت به
ها و مردم باید با حسن نیت تأکید کرد: دولت 51در اصل  0335گرفت. برای مثال اعالمیة ریو 

الملل در حوزة توسعة پایدار همکاری و روحیة مشارکت.... در گسترش بیشتر حقوق بین
ها از ، دولت50(. در دستور کار Rio Declaration,1992: princ.27عمل آورند )بیشتری به

الملل در زمینة توسعة پایدار با عنایت به تعادل ظریف توسعة بیشتر حقوق بین»ار جمله خواست
سازی و تقویت رابطة بین اسناد نیاز به شفاف»شده و بر « ایمحیطی و توسعهبین عالئق زیست

های اقتصادی و المللی موجود در زمینة محیط زیست و اسناد یا توافقهای بینیا توافق
تأکید کردند « ا درنظر گرفتن نیازهای خاص کشورهای در حال توسعهاجتماعی مرتبط ب

(Agenda 21,1992:para 39.1 (a) ,(b).) 
ها  ها تأکید داشت و در آن دولتیتاولواعالمیة ژوهانسبورگ دربارة توسعة پایدار بر این 

دة توسعة کننیتتقووابسته و متقابالً همیک مسئولیت جمعی برای پیشرفت و تقویت ارکان به
پایدار یعنی توسعة اقتصادی، توسعة اجتماعی و حمایت محیط زیست در سطوح محلی، ملی، 

 Johannesburg Declaration on Sustainableرا به عهده گرفتند )« ای و جهانیمنطقه

Development, 2002: para.5ها همچنین بر تعهد خود به اصول و اهداف منشور ملل (. دولت
 Johannesburgگرایی تأکید کردند )الملل و همچنین تقویت چندجانبهبین متحد و حقوق

Declaration on Sustainable Development, 2002: para.32)  
ی هانظامسازی ( نیاز به هماهنگی و یکپارچه5115بعد از اجالس جهانی توسعة پایدار )

                                                           
1. Climate Change 
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شد و این به تقویت و رشد ازپیش احساس مییشبمحیطی، اقتصادی و اجتماعی حقوقی زیست
اختصار حقوق توسعة الملل توسعة پایدار )بهحقوق توسعة پایدار کمک شایانی کرد. حقوق بین

ای است از معاهدات، اسناد حقوقی و اصول ماهوی در حال شود(، مجموعهپایدار هم گفته می
های جدی چالش هایی برای طرحشود و راهظهور که با عناصر شکلی متمایزی پشتیبانی می

 (.Cordonier Segger, Khalfan, 2004:5کند )ناشی از جهانی شدن را فراهم می
الملل قرار دارد که هر کدام در تقاطع سه حوزة مهم حقوق بین 0الملل توسعة پایدارحقوق بین

 الملل اقتصادی، حقوقاند از حقوق بینرسانند. این سه حوزه عبارتبه توسعة پایدار یاری می
خواستار تقویت و  93در فصل  50الملل محیط زیست. دستور کار الملل بشر و حقوق بینبین

های مرتبط اجتماعی و المللی در حوزة محیط زیست و توافقهای بینسازی ارتباط بین توافقشفاف
الملل اقتصادی، حقوق های مشترک بین حقوق بیناقتصادی شده بود. این امر به رشد بخش

 (.Cordonier Segger, Khalfan, 2004: 5الملل محیط زیست منجر شد )لل بشر و حقوق بینالمبین
های الملل اقتصادی برای ایجاد ثبات در روابط تجاری، حمایت از ارزشقواعد حقوق بین

المللی اجتماعی مانند اشتغال و سالمت عمومی و همچنین ایجاد انصاف در روابط تجاری بین
را برای  ایفضای گستردهسازمان تجارت جهانی  مقررات(. Charnovitz, 2011: 5کاربرد دارند )
کند )دبیری و همکاران، فراهم میزیست ملی برای اعضا  های حفاظت محیطاتخاذ سیاست

ند امحیطیهای تحت پوشش این سازمان دارای ضوابط زیستنامهر موافقت(. بیشت18: 0935
حفاظت از محیط زیست  خصوصتوانند اقداماتی در می که طبق آن ضوابط، کشورهای عضو

(. در مقدمة معاهدة مؤسس سازمان تجارت جهانی، 511: 0930 )محمودی کردی، انجام دهند
 (.Schrijver ,Weiss, 2004: 9برعکس معاهدة قبلی گات، به توسعة پایدار اشاره شده است )

های توسعه، ة بین سیاستکنندیبانیپشتبر پیگیری ارتباط متقابالً  WTOاعضای 
 ,Ministrial Declaration of Dohaاند )المللی توافق کردهمحیطی و تجارت بینزیست

2001:paras. 2,3 ,6 .)تجارت حقوق از ناپذیرییجدا بخشی پایدار توسعة مفهوم اعتالی و ترویج 
 توجه مورد نیز (5110) دوحه دور مذاکرات در صراحتبه امر این .شودیم محسوب المللینب

 (.091: 0983است )شهبازی،  گرفته قرار
 ,Knoxرابطة بین حقوق بشر و محیط زیست نیز همواره در حال گسترش بوده است )

یشترین ارتباط را با توسعة پایدار دارد. هم دستور بالملل بشر احتماالً (. حقوق بین519 :2015
 هاانسانقق بخشیدن به حقوق ابتدایی و هم برنامة اجرایی ژوهانسبورگ، ضرورت تح 50کار 

یت رسمبه  وضوحبهبر آب را  و حقمانند حق بر استاندارد کافی زندگی، حق بر مسکن کافی 
 (JPOI, 2002: paras.40(a),106,109; Agenda 21,1992: chapters 7.6 ,18.47 شناختند )

                                                           
1. International Sustainable Development Law 
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ی بشری هاحقر، دیگعبارت معیارهای حقوق بشری به حوزة خاصی اختصاص ندارند. به
ی اقتصادی و هاحوزههای سیاسی و اجتماعی اعمال شوند، در یطهحکه باید در  قدرهمان
 (. 41 :0931نیا، محیطی نیز باید رعایت شوند )قربانزیست

الملل محیط زیست متفاوت از حقوق توسعة پایدار اما با آن مرتبط است. حقوق حقوق بین
های اخیر شناسایی شده و در چند استوار است که در دهه الملل محیط زیست بر اصولیبین

اند. یکی از این اصول نامحدود شدهین تدو MEAs)محیطی) ی چندجانبة زیستهانامهموافقت
ها به تضمین عدم تخریب شان و وظیفة دولتیعیطببر منابع  هادولتنبودن حق حاکمیت 

است.  کنترلشانر محدودة صالحیتی یا تحت ها دیتفعالهای دیگر ناشی از محیط زیست دولت
الملل محیط زیست و حقوق عنوان یک اصل مشترک بین دو حوزة حقوق بیناصل احتیاط به

محیطی و حمایت از حقوق های زیستیبآستوسعة پایدار، اصلی کلیدی برای پیشگیری از 
 (.Sands, 2012: 231-249های حاضر و آینده است )نسل

 

 الملل توسعة پایداراصول حقوق بین
شد عنوان هدف یا یکی از اهداف مطرح میبا افزایش تعداد معاهداتی که در آنها توسعة پایدار به

ی که سؤالالمللی، و همچنین شناسایی توسعة پایدار در برخی نظرها و تصمیمات حقوقی بین
کافی ماهوی هستند شد این بود که آیا اصولی که متضمن توسعة پایدارند، به اندازة مطرح می

توانند به تعهد حقوقی المللی برای اقدام قرار گیرند؟ آیا این اصول میکه بتوانند مبنای عزم بین
المللی منجر شوند و نقض آن جبران حقوقی را در پی داشته باشد؟ برای پاسخگویی به این بین

خص و رویه و اعتقاد الملل مربوط به توسعة پایدار مشها باید اصول اساسی حقوق بینپرسش
 (Cordonier Segger, Khalfan, 2004: 96شد )تحلیل می 0هاحقوقی دولت

ی حقوقی هاجنبه»( دست به کار شد و کمیته ILAالملل )بر این اساس، انجمن حقوق بین
اصولی را شناسایی  5115این کمیته در پنجمین گزارش خود در سال  را تشکیل داد.« توسعة پایدار

« الملل مربوط به توسعة پایدارنو دربارة اصول حقوق بینیدهلاعالمیة » صورتبهدر نهایت  که 5کرد
  9( منتشر شد.5115آوریل  5نو )یدهلالملل در در هفتادمین کنفرانس انجمن حقوق بین

طور مشخص شناسایی شده است. اصل یکپارچگی اصل در این اعالمیه، هفت اصل به
  4.استکلیدی این اعالمیه 

                                                           
1. Opinio Juris 

2. International Law Association, Committee on the Legal Aspects of Sustainable Development, Fifth Report 
on the Principles ofInternational Law relating to Sustainable Development (London: ILA, 2002). 

3. ILA Resolution 3/2002: New Delhi Declaration Of Principles Of International Law Relating To 

Sustainable Development. 

روح اصول توسعة پایدار این است: در جایی که توسعه موجب آسیب قابال توجاه باه محایط زیسات یاا حقاوق         .4
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 1ها در زمینة تضمین استفادة پایدار از منابع طبیعیوظیفة دولت .1
الملل دارای حق ها مطابق حقوق بینی تثبیت شده و براساس آن همة دولتخوببهاین اصل، 

شان یاتوسعهمحیطی و های زیستشان به موجب سیاستیعیطبحاکمیت برای ادارة منابع 
سبب  کنترلشانها در محدودة صالحیت یا یتفعاله هستند. همچنین باید تضمین کنند ک

ها یا مناطق خارج از محدودة صالحیت ملی نشود آسیب مهم به محیط زیست دیگر دولت
(New Delhi Declaration, 2002: para.1). 

شان مطلق نیست و عدم یعیطبها بر منابع در واقع، مطابق این اصل، حق حاکمیت دولت
یگر کشورها یا مناطق خارج از صالحیت هر دولتی مانند دریای آزاد، اضرار به محیط زیست د

 سازد.یمبستر دریا و ماوراء جو آن را محدود 
 

 2. اصل انصاف و زدودن فقر2
نسلی را اصل انصاف در رسیدن به توسعة پایدار نقش محوری دارد. این اصل هم انصاف بین

ری منصفانه از میراث مشترک و هم انصاف های آینده به برخوردامدنظر دارد، یعنی حق نسل
ی نسل حاضر به دسترسی به آنچه نسل کنونی از منابع هاانساننسلی یعنی حق همة درون

ای پایدار و منصفانه اجرا شود و از جمله گونهطبیعی زمین استحقاق دارند. حق بر توسعه باید به
منشور ملل متحد و همچنین  3صل کنی فقر براساس فیشهرها برای باید شامل همکاری دولت

 (.New Delhi Declaration, 2002: para.2اعالمیة ریو باشد )
 

 3. اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت3
ها موظف به ها و سایر بازیگران مطرح، مسئولیت مشترک اما متفاوت دارند. همة دولتدولت

های زیست هستند. سازمان همکاری در دستیابی به توسعة پایدار جهانی و حمایت از محیط
یردولتی و جامعة مدنی هم غهای های فراملیتی، سازمانشرکت خصوصبه هاشرکتالمللی، بین

طور ها هرچند بهیتمسئولباید در این شراکت جهانی سهیم باشند و همکاری کنند. تفاوت 
قتصادی و محیطی است، اما وضعیت ااصولی مبتنی بر سهم هر دولت در بروز مشکالت زیست

ی در حال توسعه، کشورهاها نیز باید درنظر گرفته شود، یعنی نیازها و منافع ای دولتتوسعه

                                                                                                                                        
اند از چنین آسیبی جلاوگیری کنناد یاا آن را کااهش دهناد و ایان بخشای        ها موظفشود، دولتها میانسان

 ناپذیر از فرایند توسعه است.تفکیک

1. The Duty of States to Ensure Sustainable Use of Natural Resources 

2. The principle of equity and the eradication of poverty 

3. The principle of common but differentiated responsibilities 
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یافته باید به رسمیت توسعهی کمتر کشورهاخصوص کشورهای با اقتصاد در حال گذار و به
 (.New Delhi Declaration , 2002: para.3شناخته شود )

 

 1هایستماکوسانسانی، منابع طبیعی و . اصل رویکرد احتیاطی به سالمت 4

المللی و های بینها و سازمانرویکرد احتیاطی، نقش محوری در توسعة پایدار دارد و دولت
هایی که موجب آسیب مهم به سالمت انسانی، یتفعالکند که از جامعة مدنی را متعهد می

می(، خودداری کنند. شوند )حتی در صورت عدم قطعیت علیمها یستماکوسمنابع طبیعی و 
ها )در صورت لزوم، مسئولیت دولت(، یبآسرویکرد احتیاطی متضمن پاسخگو بودن مسببان 

محیطی در همة یزی براساس معیارهای روشن و اهداف کامالً معلوم، ارزیابی آثار زیستربرنامه
یت ی ممکن برای رسیدن به یک هدف )از جمله در موارد خاص، ادامه ندادن فعالهاروش

اند یا بار اثبات بر عهدة شخص یا اشخاصی است که فعالیتی را انجام داده قرار دادن( و موردنظر
 یر شودناپذبرگشتمدت یا یطوالنقصد انجام آن را دارند و ممکن است سبب آسیب جدی 

(New Delhi Declaration , 2002: para.4 این اصل از سال .)تقریباً در تمام اسناد  0335
توان لمللی مربوط به حمایت محیط زیست مطرح شده است. اصل احتیاطی را در واقع میابین

عنوان مبنای عام حقوق محیط زیست دانست به« پیشگیری»ترین شکل یشرفتهپ
(Kiss,Shelton , 2007: 94-95.) 
 

  2اصل مشارکت عمومی و دسترسی به اطالعات و عدالت .5
رو ینازاو هم  گر استواکنشپاسخگو، شفاف و مشارکت عمومی از شروط تحقق حکومت 

مشارکت عمومی برای توسعة پایدار و حکمرانی خوب ضروری است. همچنین، یک شرط 
گرا باشند، ینکه به همان اندازه پاسخگو، شفاف و واکنشاتعامل فعال نهادهای جامعة مدنی و 

، مردم باید به یانبار صورت گرفته استزدر کشوری که اقدام  .مشارکت عمومی است
اداری یا قضایی دسترسی داشته باشند تا آن اقدام را به چالش بکشند یا  مؤثری هاروش

مطالبة خسارت کنند و در مواردی که آسیب فرامرزی قطعاً یا احتماالً اتفاق افتاده، افراد و 
، باید دسترسی بدون تبعیض به اندگرفتهیر آن آسیب قرار تأثهایی که تحت یتجمع

 Newخسارت همانند مردم آن کشور داشته باشند ) منشأهای قضایی و اداری کشور ینیآ

Delhi Declaration , 2002: para.5) 
 

                                                           
1. The principle of the precautionary approach to human health, natural resources and ecosystems 

2. The principle of public participation and access to information and justice 
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 1. اصل حکمرانی خوب) بِه زمامداری(6
های یوهشکند به پذیرش المللی را متعهد میهای بینها و سازماناصل حکمرانی خوب، دولت

برای مبارزه با فساد  مؤثرپاسخگو بودن، انجام اقدامات  تصمیم سازی شفّاف و دموکراتیک،
های دادرسی و نظارت بر حاکمیت قانون و یینآاداری و غیر اداری، رعایت فرایند عادالنه در 

 (.New Delhi Declaration,2002:para.6 اجرای حقوق بشر )
 

ی و محیط. اصل یکپارچگی و روابط متقابل اهداف اقتصادی، اجتماعی، زیست7
  2حقوق بشری

محیطی ی اقتصادی، اجتماعی، مالی، زیستهاجنبهاصل یکپارچگی بازتابی از وابستگی متقابل 
الملل توسعة پایدار و همچنین وابستگی متقابل و حقوق بشری اصول و قواعد حقوق بین

ها باید در حل تعارضات بین های آینده بشری است. دولتنیازهای نسل کنونی و نسل
محیطی چه از طریق نهادهای موجود و یا از طریق ات اقتصادی، مالی، اجتماعی و زیستمالحظ

 (. New Delhi Declaration, 2002: para.6 تأسیس نهادهای جدید بکوشند. )
سازی و مشارکت محیطی مستلزم شفافهای اقتصادی، اجتماعی و زیستیکپارچگی سیاست

محیطی، ی و همچنین برآورد آثار اجتماعی و زیستهای حکومتیسازگستردة عمومی در تصمیم
 .(Kiss & Shelton, 2007: 97) فایده و حسابرسی منابع طبیعی است –تحلیل هزینه 

 

 المللجایگاه توسعة پایدار در حقوق بین
ی گوناگون، مطرح شده هاحوزهالمللی مربوط به شک امروزه مفهوم توسعة پایدار در اسناد بینبی

(. با گسترش Schrijver, 2008:104ی محکم کرده است )خوببهی امعاهدهرا در رویة و جای خود 
( در 5191گفتمان توسعة پایدار که آخرین نمود آن تصویب اهداف توسعة پایدار )دستور کار 

شود که توسعة پایدار، بینی مییشپ، 9بود 5102اجالس مجمع عمومی ملل متحد در سپتامبر 
المللی قرار گیرد. بر این اساس برخی ای و بینت بیشتری در سطوح منطقههدف و موضوع معاهدا

های الملل در حیطة توسعة پایدار اغلب در معاهدات و توافقمعتقدند حقوق بین نظرانصاحب
ها هنگام امضای معاهدات المللی ظهور یافته و توسعة پایدار هدف مشترک بسیاری از دولتبین

زدایی، غذا و یابانب... و در برخی موارد مانند معاهدات مربوط به انرژی، محیطی واقتصادی، زیست

                                                           
1. The principle of good governance 
2. The principle of integration and interrelationship, in particular in relation to human rights and social, 

economic and environmental objectives 

 ر.ک:برای مطالعة متن کامل اهداف توسعة پایدار  .9
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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کشاورزی در دهة اخیر، حتی موضوع اصلی معاهده بوده است. در پرتو این دیدگاه، توسعة پایدار 
 (.Armstrong et al., 2009: 359یک هدف در حقوق معاهدات است ) 

ند تمایل به ارجاع به مفهوم توسعة پایدار در در بررسی کلی باید گفت بعد از گزارش برونتل
، این مفهوم در متن بعضی معاهدات مهم 0335معاهدات آشکار شد و بعد از کنفرانس ریو 

(. یکی از اولین اسناد حقوقی در حوزة Schrijver, 2008:104المللی وارد شد )ای و بینمنطقه
آن هدف نهایی کنوانسیون  5ر مادة است که د 0335توسعة پایدار، کنوانسیون تغییر اقلیم 

 از ..که.سطحی در ...اتمسفر در یاگلخانه گاز تراکم در ثبات به دستیابی» چنین بیان شده است:

 چناندر  بایستیم سطح این کند. جلوگیری اقلیم سیستم با بشر هاییتفعال خطرناک تداخل
« یابد ادامه پایدار صورتیبه بتواند اقتصادی توسعة .....که گردد حاصل زمانی چارچوب

(UNFCCC, Art.2).  صورتبه، نشان داد که توسعة پایدار 5115نو در سال یدهلتصویب اصول 
نو، یدهلالملل درآمده است. باید توجه داشت که اعالمیة یکی از موضوعات جدید حقوق بین

صصان انجمن حقوق ها نیست، بلکه نتیجة یک دهه مطالعه و تحقیق متخبین دولت نامهموافقت
گذاران و یاستسة راهنمایی برای منزلبهی حقوقی توسعة پایدار و هاجنبهالملل برای تبیین بین

سند  هادهالمللی است. هفت اصلی که در این اعالمیه مشخص شده، با بررسی قضات ملی و بین
ده است و در واقع ها، استخراج شها و توافقات چندجانبه بین دولتالمللی شامل اعالمیهبین

اند. در آخرین مورد اقدام ها در این اسناد تعهد خود را به رعایت این اصول اعالم داشتهدولت
االجرا شدن سریع آن و و الزم0پاریس دربارة تغییر اقلیم  5102به تصویب معاهدة  هادولت

ین گذار به اقتصاد ی مشارکت ملی و ایجاد قوانهاطرحبرای اجرای آن از طریق  هاتالشپیشبرد 
 ی دارد.االعادهفوقفهم عمیق از هدف و اصول توسعة پایدار است که اهمیت  ربیانگ 5کربنکم

الملل عرفی از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند توسعة پایدار به اصل جدید حقوق بین
ی از اعدههمچنین  9در حال تثبیت است. هادولتآور بودن آن برای تبدیل شده و الزام

ها باید اساس آن دولتگویند توسعة پایدار یک اصل کلی است که بریمالملل حقوقدانان بین
دارند که تردید کمی یمتوسعه و استفادة پایدار از منابع طبیعی را تضمین کنند. آنها بیان 

 ,Sandsالملل عرفی وارد شده است )وجود دارد که مفهوم توسعة پایدار در پیکرة حقوق بین

2012: 252-266.)  
آور با اعتقاد به الزام هادولتالملل عرفی از رفتار هماهنگ دانیم که قواعد حقوق بینمی

برای اثبات وجود یک قاعدة عرفی  حقوقدانانگیرند. یمبودن آنها از لحاظ حقوقی نشأت 

                                                           
1. The Paris Agreement 

2. Low-Carbon Economy 
3. See: A. Kiss and D. Shelton, International Environmental Law (New York: Transnational Publishers, 

2000); Philippe Sands, Principles of International Environmental Law, 3rd edn (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2012).  
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ها در سط دولتالمللی توها )تکرار گستردة یک اقدام بیندولت عامالمللی باید وجود رویة بین
ها به الزامی بودن آن اقدام را نشان دهند. ، یعنی اعتقاد دولت0طول زمان( و اعتقاد حقوقی

ها انجام گیرد و نباید توسط تعداد زیاد دیگری از چنین اقدامی باید توسط تعداد زیادی از دولت
 (.Armstrong et al., 2009: 359سبب منافعشان مورد مخالفت قرار گیرد )به هادولت

به پشتیبانی و تعهد به توسعة پایدار، از استکهلم تا  هاحکومتها و اعالم رسمی سران دولت
، همچنین تصویب گستردة معاهدات مربوط به توسعة 5191ریو و ژوهانسبورگ و تا دستور کار 

، المللیهای بیندر مجمع عمومی ملل متحد و دیگر سازمان هادولتپایدار، آرا و اقدامات 
نزد محاکم داخلی و  هادولتالمللی و دعاوی و مذاکرات بین هاکنفرانسکارهای مقدماتی 

دهد. اسناد زیادی از یمدست ها را بهالمللی، همگی شواهدی از رویة جهانشمول دولتبین
سال جلسات 02های وزرا و مقامات ارشد کشورها در خالل یانیهبهای رسمی و یادداشت

د برای توسعة پایدار وجود دارد که بر تعهد کشورشان به توسعة پایدار کمیسیون ملل متح
ها نوعی قانون محیط زیست که آنها را متعهد به توسعة پایدار اند. تقریباً همة دولتتأکید کرده

با هدف  خصوصبهی، محلسازد، دارند و چند دولت اکنون قوانین بیشتری را در سطوح ملی یا 
در  هادولت. این انددهمحیطی و توسعه، در جهت توسعة پایدار تنظیم کرادغام مالحظات زیست

. برخی انددهی ملی خود به موضوع توسعة پایدار توجه خاص کرهادادگاهی داخلی و گذارقانون
گیری برای توسعة اقتصادی، تعهدی برای یمتصممحیطی را در محاسبة عوامل زیست هادولت
 (.Cordonier Segger and Weeramantry, 2017: 80-86 دانند )یمخود 

تصویب تقریباً جهانشمول کنوانسیون چارچوب ملل متحد دربارة تغییر اقلیم، کنوانسیون 
زایی و خشکسالی که در همة آنها تعهدات مهمی به یابانبتنوع زیستی و کنوانسیون مبارزه با 

 دو المللی،بین یهاآبراه حقوق در. هادولتیی است از رویة هانمونهتوسعة پایدار وجود دارد، 

 یهاغیرکشتیرانی از آبراه هاییبردارحقوق بهره 0331کنوانسیون  یعنی معاهدة اصلی
فرامرزی و  یهاحفاظت و استفاده از آبراه در خصوصهلسینکی  0335کنوانسیون  ی والمللبین
: 0938)اکبری و مشهدی،  اندکرده اشاره پایدار توسعة مفهوم به دو هر المللیبین هاییاچهدر

های رسمی از وزرا و مقامات کشورها وجود (. همچنین تعداد زیادی اعالمیه و یادداشت952
برای تصویب  هادولتاند. آرای موافق دارد که تعهد دولت خود را به توسعة پایدار اعالم کرده

مانند مجمع عمومی ملل  المللیها، راهبردها و اهداف توسعة پایدار در نهادهای بینیاستس
متحد، شورای حکام برنامة محیط زیست ملل متحد،کمیسیون اروپا شواهد دیگری از رویة 

ها، گروه بانک جهانی، بانک توسعة آسیا، بانک توسعة آفریقا، بانک توسعة آنهاست. دولت
رویج کنندة تینتضمهای یاستسآمریکایی و بانک توسعة و نوسازی اروپا را به سمت اجرای 

                                                           
1. Opinio Juris 
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المللی و نزد محاکم بین هادولتاند. بررسی ادعاها و دفاعیات توسعة پایدار هدایت کرده
یی با هااستداللدر پی  هادولتدهد که تعداد زیادی از یمنشان  هادادگاهتصمیمات قضات این 

ده از ها میل به استفامحوریت توسعة پایدار در این محاکم هستند و در بعضی قضایا حتی دادگاه
های ینزمی، قضیة اهستههای یشآزمااند. از جمله قضیة این مفهوم در استدالل حقوقی داشته

یرکاغذ خمی هاکارخانهفسفات، قضیة گابچکووناگیماروس، داوری آیرون راین و قضیة 
(Cordonier Segger and Weeramantry, 2017: 85-94.) 

المللی دادگستری، در نظر جداگانة خود در رئیس وقت دیوان بینیبناقاضی ویرامانتری، 
 خصوصبهالملل دانست. او ناگیماروس توسعة پایدار را یک اصل حقوق بین-قضیة گابچیکوو

عنوان یک اصل دارای ارزش توسعة پایدار بیش از یک مفهوم صرف است و به»بیان داشت: 
-Case Concerning the Gabcíkovo« )گیری این قضیه، مهم استیمتصمهنجاری در 

Nagymaros Project, Separate Opinion of Vice-President Weeramantry,1997: 85) 
دادگاه داوری، توسعة پایدار را یک اصل در حال ظهور  5112در سال  0در قضیة آیرون راین

های بحث»ینکه متعرض وضعیت فعلی آن شود: االملل عرفی درنظر گرفت، بدون حقوق بین
دهنده کدامند یلتشکینکه قواعد و اصول اوزة حقوق محیط زیست وجود دارد دربارة زیادی در ح

محیطی به توسعة حقوق ی زیستامعاهدهینکه کدام اصول یا حقوق ایا حقوق نرم چیست و 
کنند...... اصول در حال ظهور، با هر وضعیت فعلی، به حفاظت، مدیریت یمالملل عرفی کمک بین

 ,PCA, 2005« )کنندیمهای آینده اشاره توسعة پایدار و حمایت نسل ، مفاهیم پیشگیری و

Para.58 متذکر شد که حتی ممکن است یک قاعدة  اروگوئهیرکاغذ، خمی هاکارخانه(. در قضیة
 Caseها حق بر توسعة پایدار اقتصادی اعطا کند )المللی وجود داشته باشد که به دولتعرفی بین

concerning pulp mills of Uruguay,Counter-memorial of Uruguay, 2007: para.2.30) 
 بدون این دیوان که دهدیم نشان اروپا دادگستری دیوان محیطییستز یهاپروندهبررسی 

در این  .است داده اتحادیه گسترش در را محیط زیست حقوق اروپا، اقتصادی تضعیف اهداف
داده  رأی محیط زیست( از حفاظت) اتحادیه یطیمحیستز اهداف نفع به بیشتر دیوان هاپرونده
 وضع جریمة به دیوان تمایل .نفتی پسماندهای هندلزکوکریج و پروندة دو دراز جمله  است،

مقررات  از حمایت قبال در دیوان شدید تعهد بیانگر یونان علیه کمیسیون پروندة در نقدی
 (.011 :0938آبادی، )فرخی و قوام اروپاست اتحادیة محیطییستز

به این طرف پیدا کرد. در  0381توان از ها را میشواهد معین در اعتقاد حقوقی برخی دولت
کنیم که در آن مجارستان در المللی به قضیة گابچیکووناگیماروس اشاره میهای بینیدادرس

مجارستان و اسلواکی توافق دارند که اصل توسعة پایدار که در »الیحة خود اظهار داشت: 
تواند بر این اختالف حاکم یمشده است،  یمتنظ 50رش برونتلند، اعالمیة ریو و دستور کارگزا

                                                           
1. Iron Rhine 
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 ,Case Concerning the Gabcíkovo-Nagymaros Project, Reply of Hungary« ) باشد

paras. 1.45  در الیحة خود اظهار داشت:  اروگوئهیرکاغذ، خمی هاکارخانه(. باز در قضیة
گیری دیوان در یمتصمیر در تأخبرای حمایت از حق حاکمیت خود خواهان  یژهوبه اروگوئه»

 « )ی توسعة پایدار اقتصادی را در سرزمین خودش به اجرا گذاردهاطرحماهیت دعواست تا 

Case concerning pulp mills of Uruguay,Counter-memorial of Uruguay, 2007:para., 

2007:para.7.63های اثرگذار آور و در اعالمیهالمللی، در معاهدات الزامین(. در سطوح ملی و ب
ای حمایت محیط زیست و پیشرفت اقتصادی و طور فزایندهبه هادولتحقوق نرم و رویة 

گونه یناشوند. با این حال و با وجود یمعنوان مکمل هم و نه اموری متضاد دیده اجتماعی به
وجود دارد یا نه پاسخ سرراستی داد.  0یا اعتقاد حقوقیتوان به این پرسش که آشواهد هنوز نمی

شده، اسنادی مانند اعالمیة ریو الملل عرفی شناساییالمللی یا حقوق بینمعاهدات بین برخالف
و برنامة اجرایی ژوهانسبورگ  5115و همچنین اعالمیة ژوهانسبورگ  50و دستور کار  0335

عنوان حقوق نرم ها را معموالً بهمده از وفاق عام دولتهای برآآور نیستند. چنین اعالمیهالزام
توان شاهدی از یک اصل های مجمع عمومی ملل متحد را میکنند. هرچند قطعنامهیمتوصیف 

آور توان آنها را با چنین وصفی، از لحاظ حقوقی الزامعرفی در حال ظهور درنظر گرفت، نمی
 .(Armstrong et al., 2009: 363-365دانست )

عنوان یک قاعدة عرفی در حقوق بنابراین هنوز روشن نیست که آیا توسعة پایدار به
الملل متبلور شده است یا نه. در فرایند شناسایی قواعد عرفی، رویة نهادهای قضایی بین
المللی دادگستری از جایگاه خاصی در این یژه دیوان بینوبهالمللی اهمیت بسزایی دارد و بین

 دار است. هنوز در آرای دیوان چنین شناسایی صورت نگرفته است.زمینه برخور
الملل تر وضعیت توسعة پایدار در حقوق بینیقدقبرای تبیین  نظرانصاحببه اعتقاد برخی 

توان از یک رویکرد ترکیبی بهره برد؛ به می 5102یژه بعد از تصویب اهداف توسعة پایدار وبه
درنظر بگیریم. هنجارهای بینابینی در  5عنوان هنجار بینابینیاین صورت که توسعة پایدار را به

توانند ای هستند که مییهثانوکنند. در واقع هنجارهای یمفواصل بین هنجارهای اولیه عمل 
الملل توسعة (. در این معنا اوالً حقوق بینLowe, 2000: 213 (هنجارهای اولیه را تعدیل کنند 

در تقاطع  باهمالمللی است که هماهنگ قوقی و معاهدات بینای از اصول حپایدار مجموعه
عنوان یک گیرند؛ ثانیاً توسعة پایدار بهیمالملل محیط زیست، اقتصادی و بشر قرار حقوق بین

المللی، هنجار متفاوتی است که معیارهای متضاد اقتصادی، اجتماعی و هدف قوانین بین
المللی یا روند ی بینامعاهدهة پایدار وقتی در کشد. توسعیمی خود سوبهمحیطی را زیست

کند، در شود، بر فراز سایر اصول و قواعد حقوقی عمل مییک اختالف مطرح می وفصلحل

                                                           
1. Opinio Juris 
2. Interstitial Norm 
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جا کردن مرزهای بین نتیجه احتمال ایجاد تضاد یا اصطکاک بین هنجارهای اصلی را با جابه
 (.Cordonier Segger and Weeramantry, 2017: 93کند )آنها برطرف می

 

 گیرییجهنت
امروز در پذیرش جهانی مفهوم توسعة پایدار هیچ تردیدی وجود ندارد، هرچند ممکن است 

مبین  5102و اهداف توسعة پایدار  هاآرماندربارة مرزها و ابعاد آن اختالف وجود داشته باشد. 
عنوان هدف و از آنها بهتکامل مفهوم توسعة پایدار و شناسایی ابعاد گوناگون آن است. بسیاری 

اند. در واقع مفهوم توسعة پایدار پلی بین المللی مطرح شدهموضوع برخی معاهدات مهم بین
 یافته و در حال توسعه زده است.توسعهکشورهای 

ای و الملل با توجه به تدوین آن در معاهدات متعدد منطقهورود این مفهوم به حقوق بین
الملل نشان از ای مخصوص در انجمن حقوق بینیتهکمو تشکیل  یزناپذیر بودگرالمللی بین

( 5115نو )یدهلالملل توسعة پایدار مندرج در اعالمیة همین موضوع داشت. اصول حقوق بین
الملل محیط زیست، حقوق الملل تلفیقی از سه حوزة حقوق بینمصوب انجمن حقوق بین

دهد که اصول یمنشان  هادولترصد رویة  الملل بشر است.الملل اقتصادی و حقوق بینبین
ای در معاهدات طور فزایندهو به اندهاز شناسایی برخوردار شد هادولتتوسعة پایدار در بین 

الملل را در شوند و بخشی از سیاست و حقوق بینیمالمللی وارد شده و عملیاتی آور بینالزام
المللی ه دهة گذشته تصمیمات محاکم بیندهند. همچنین در سحیطة توسعة پایدار تشکیل می

یری خاصی را در استفاده از گجهتدر قضایای مرتبط با توسعه، رو به افزایش بوده است و 
المللی، دهد. البته با توجه به تحوالت سریع جامعة بینیممفهوم توسعة پایدار و اصول آن نشان 

 تکمیل و تقویت این اصول ضرورت دارد. 
ایدار که ابتدا به اسناد حقوق نرم محیط زیست ورود پیدا کرد، پس از مفهوم توسعة پ

ای تدوین شد. در المللی و منطقهیج در معاهدات متعدد چندجانبة بینتدربه 0335اجالس ریو 
یک قاعدة عرفی متبلور شده است یا خیر، تردید وجود دارد،  صورتبه« توسعة پایدار»ینکه آیا ا

این زمینه مورد نیاز است. اما در بعضی موارد مانند اصل پیشگیری  هرچند تحقیق بیشتر در
کند ها را ملزم میگیرد. اصل پیشگیری دولتیمتوان گفت جزو حقوق سخت قرار شک میبی
شوند، متوقف یمیی که آسیب به محیط زیست قطعی است، کارهایی را که موجب آسیب جا در

ای محیط زیست بهره گیرند. این اصل جزو حقوق عرفی های سالم بریوهشکنند و از ابزارها و 
المللی دادگستری در رأی قضیة اند. دیوان بینها مکلف به رعایت آناست و همة دولت

عنوان یک قاعدة عرفی، ریشه در اصل پیشگیری به»ساخت  خاطرنشانیرکاغذ خمی هاکارخانه
چ دولتی نباید آگاهانه اجازه ضرورت تالش مقتضی یک دولت در محدودة سرزمینش دارد. هی
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رو یک دولت های دیگر استفاده شود. ازایندهد از سرزمینش برای اقدامات مغایر حقوق دولت
هایی در یتفعالمتعهد است از تمام ابزارهای در دسترس خود استفاده کند تا اجازه ندهد 

ن توجه به محدودة سرزمینی یا هر منطقة تحت صالحیتش صورت گیرد که به آسیب شایا
 Case concerning Pulp Mills on The River« )محیط زیست دولت دیگر منجر شود

Uruguay, 2010, para.101 حتی در مورد اصل احتیاط نیز بعضی قائل به عرفی شدن آن .)
المللی حقوق دریاها در نظریة مشورتی سال هستند. شعبة اختالفات بستر دریا دادگاه بین

ای از معاهدات رویکرد احتیاطی در تعداد فزاینده»اظهار داشت:  تصراحبهخود  5100
یش به و گرا استاعالمیة ریو  02المللی و سایر اسناد درج شده است که بازتابی از اصل بین

 ,ITLOS« ) الملل عرفی آغاز شده استعنوان بخشی از حقوق بینسمت تلقی این رویکرد به

case No.17, 2011: para.131,135) 
کند المللی را تشویق میو محاکم بین هادولتویژگی بینابینی تعهد به توسعة پایدار، 

 وفصلحلاقدامات و اصول مربوط به توسعة پایدار را هم در قالب معاهدات و هم در تالش برای 
اختالفات بپذیرند و اجرا کنند. تبیین این ویژگی به درک جایگاه فعلی توسعة پایدار در حقوق 

شرط ضروری در تحقق اهداف توسعة پایدار است و هم یشپیی، فقرزداکند. الملل کمک میبین
 حقوقدانانرو محوریت فقرزدایی و حقوق بشر در دستیابی به توسعة پایدار باید توسط ینازا

 سازان تبیین شود.برای تصمیم
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