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 چکیده: 

های توسعه لیبرالی و های توسعه، حتی تئوریتواند به عنوان  یک رویکرد عام، تئوریمیپایدار  مساله توسعه

ارائه شوند. ایده اصلی  پیشنهاد مدلهایی برای تمام دنیا باشند برای مارکسیستی، که الهام گرفته شده از جوامع غرب می

باشد، بر اساس درک توسعه اقتصاد اجتماعی می یمتعالکند مدل انسان گرایی که این دیدگاه را تصدیق میپایدار توسعه 

گردد. آید رشد و پیشرفت فضائل انسانی، آزادی و قدرت بشر تضمین میکه بواسطه رویکردهای پیشرفته علمی بوجود می

 رسد که باید به عنوان حقیقتی واال از دیدگاه این فرایند توسعه پدیدار شود مرکب از توسعه علمیچیزی که به نظر می

در مقایسه با مدرنیزاسیون نزول  پایدار بعالوه، ایده توسعه .باشدپیشرفت و رشد می« توسعه اقتصاد اجتماعی« تخصصی

و تمام آنها از مدل  شوندپیدا کرده است. کشورهای جهان سوم بر اساس الگوی کشورهای توسعه یافته قضاوت می

اد پرستی در تمام دنیا به عنوان یک مدل منحصربفرد از مدرنیزاسیون اند. این نوع از نژنشات گرفته شده کهنمدرنیزاسیون 

بکار گرفته شده است. در  ماندگیکشورهای توسعه نیافته با عنوان عقب  کاربرد دارد، و عالوه بر آن برای مرتبط کردن

واقع، مرز بین توسعه و مدرنیزاسیون خیلی روشن نیست. در حالیکه مورد اول )توسعه( اشاره به عوامل اجتماعی مختلف 

باشند، و دیگری )مدرنیزاسیون( نشان دهنده ظرفیت توسعه سیستم اجتماعی در دارد که خواهان تغییر جامعه خود می

در این نوشته نگارنده به شیوه توصیفی تحلیلی  باشد.می وقی و سیاسی مرتبط با محیط زیستیک نظام متعالی حقتولید 

 محیط زیست اشاره دارد. توسعه پایدار جهانی در عرصهحق بر به تبیین سازوکارهای تحقق 

 واژگان کلیدی:

 ،حق بر محیط زیست سالم ،حقوق بشر  توسعه پایدار، حق بر
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 مقدمه

های کمکی، بخصوص پس از پایان جنگ جهانی دوم برای انجام های بسیاری برای بوجود آوردن طرحتالشاگرچه 

ها دست یافته شده است. این در جنوب صورت گرفته است، واضح است که به مقدار نسبتاً کمی از طرح پایدار توسعه

نیز اشاره نمودند،  مچنین به بحران محیط زیستود. در این رابطه آنها هشنامیده می "بحران توسعه" در اصطالح مسئله

کند، ظرفیت میلیون نفر افزایش پیدا می 100واسطه درک این موضوع بوجود آمد که هنگامی که جمعیت سالیانه ه که ب

 د.کنها کاهش پیدا میانی از انسانزمین برای پشتیب

در خصوص شواهدی که در باال ذکر شد، این امکان وجود دارد که به روش جدیدی برای توسعه یا سازماندهی 

و محیطی خواهد بود. مفهوم توسعه پایدار از  ی، اقتصادیاجتماعی فکر شود، که بر اساس توسعه پایدار فرهنگی، اجتماع

درک این موضوع که منابع طبیعی نامحدود نیستند و همچنین از درکی که در مورد مدل توسعه وجود دارد بوجود آمده 

های گذشته بهمراه داشت. شناخت های اجتماعی بسیاری را با خود در همه جای جهان در طی دههاست، که تفاوت

ای جدید را درباره یک توسعه پایدار را موجه )شدنی( قی الگوهای توسعه جوامع هم دوره بوجود آوردن ایدهناپایداری حقی

سازد. اگرچه روی این مفهوم جدید فکر شده و به شدت کار شده، اما هنوز کلی، خسته کننده و مقداری غیردقیق می

 باشد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و پایداری توسعه مفهوم شناسی

توسعععه به معنای کاهش نابرابری، اجحافات، محرومیت، فقر، فاصععله طبقاتی، بی سععوادی، بی کاری، اوضععاع وخیم 

رفاه همگانی و  نیتأمبهداشععتی، عقب ماندگی، رشععد اقتصععادی، افزایش درآمدها، دسععترسععی کافی به کاالها و خدمات، 

ندگی مادی و معنوی برای همه شعععهروندان شعععکوفایی و به عبارت دیگر فراهم کردن حداقل وسعععایل و امکانات ز

همه این موارد، برای حق زندگی و گسترش حق کرامت انسان و استفاده بهینه وی از منابع،  (458: 1392)آوتویت، است.
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امکانات و استعدادهای خدادادی ضروری است. به فهرست اخیر باید صنعتی شدن، ارتباطات بهتر و بیشتر، رشد علمی، 

شارکت مردم در  سترش حاکمیت و م سی مبتنی بر عدالت و گ سیا صادی، اجتماعی و  ستقرار نظام اقت فنی و فرهنگی و ا

بهبود سعععطح و کیفیت زندگی فردی و اجتماعی مردم در یک  اداره زندگی خود را نیز افزود. با این که توسععععه به معنی

صوب  سعه م سعه آن گونه که از اعالمیه حق تو ست. حق تو به معنای حق برخورداری و  دیآیمبر  1986جامعه معین ا

 (422: 1390)عباسی، تحقق تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین شناخته شده برای بشر به طور برابر و عادالنه است.

گردد. محیط جهانی پیشنهاد می هاییتمحدودپایداری فرایندی است که برای بهبود کیفیت زندگی انسان با وجود 

که نتیجه آن از بین رفتن محیط زیست یا تخطی کردن از حقوق  شودمی برای رفاه انسان هاییاین موضوع شامل راه حل

رسد اگرچه توافق جامعی در مورد مفهوم دقیق پایداری وجود ندارد، به نظر می (93: 1391)پتریک، .باشدینمسایر مردم 

ن حدود مشخص شود؛ زندگی کردن در میاای در معیارهای پابداری میکه توافق عامی وجود دارد که مشمول سه بحث پایه

میان اقتصاد، جامعه و محیط زیست، و حفظ یک توزیع عادالنه از  فهمیدن ارتباطات ظرفیت زمین برای حفظ زندگی،

  (84: 1398)زاهدی، منابع و فرصتی برای نسل فعلی و آینده.

برای فهمیدن پیچیدگی این موضوع، یک چارچوب محبوب مسائل مربوط به پایداری را که در سه طبقه دسته بندی 

یک  رأسدهد: مسائل اجتماعی/سیاسی، محیطی و اقتصادی. این سه دسته از مسائل به عنوان سه شوند را نشان میمی

دهد که دست یابی به پایداری شامل و نشان می -است ( نشان داده شده1)شکل  4در مثلث -شوندمثلث در نظر گرفته می

دهد که این موضوع نشان می سازد.باشد که مهمات و تاثیرات هر یک از این سه دسته را متعادل پیدا کردن راه حلی می

های پایداری و مشکالت برجسته مانند تاثیرات اجتماعی و سیاسی که اغلب یک سیستم طبقه بندی خوب برای ویژگی

شوند، یا در شوند و حذف میگیرند در نظر گرفته نمیکه بر اساس فرایندهای طراحی سنتی انجام می هایییبررسدر 

 گیرند.شرایطی دیگر بواسطه متغییرهایی مانند زمان، هزینه و کیفیت تحت الشعاع قرار می

 
 (38: 1999)آنیه، برای توسعه پایدارمونسینگ : رویکرد 1شکل 

                                                           
4 Munasinghe 
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 هاییستمسواسط که وابستگی بیولوژیکی  "قلمرو پایداری"( اثر متقابل میان این سه عنصر را با یک 2مدل دیگر )شکل 

بندی یکپارچه بعضی اوقات خط مبنای سه گانه دهد. در تجارت، مفهوم این سه طبقهاقتصادی و اجتماعی را نشان می

 شود.زمین( و بهبود زندگی مردم می) یارهسموجب افزایش منافع، بهبود  –شوند نامیده می

 

)اقتصاد، محیط زیست، عدالت(، با یک نطقه  3E: اثر متقابل 2شکل 

 (Sواسط برای پایداری )

 

 

باشد، عنوان کل سیستم مییک مفهوم باز تعریف شده مفهوم اجتماع به 

: اقتصاد در درون جامعه یافت اندشدهدایره متحدالمرکز تشکیل  که از سه

های پایداری شود، و اقتصاد و جامعه در محیط زیست قرار دارند. شاخصمی

 شوند.هند استفاده میها برای اندازه گیری مقداری که این مرزها نشان میعالوه بر این

 

های زیست معیارهای پایداری به عنوان یک مفهوم کلی )منبع: داده: 3شکل 

 5(محیطی گوزن

یک چارچوب متفاوت توسط اقتصاد دان هرمن دالی پیشنهاد شده که در آن 

محیط زیست، عدالت و اقتصاد )شکل  – 3Eپایداری را دوباره در مثلث مربوط به 

یل نهایی که منابع طبیعی را به عنوان پیش شرطی برای آراسته چیده است. در قسمت پایین مثلث محیط زیست یا وسا (4

باشد، که در مرحله بعد می (شوددهند. اقتصاد )که شامل تکنولوژی، سیاست و اخالقیات مینشان می کردن زندگی مردم

ین مثلث شود. در باالترین بخش امستقل نیست اما به عنوان یک وسیله برای رسیدن به هدف نهایی بکار گرفته می

، اقتصاد عالوه بر Daly یهاگفتهوجود دارد. بر اساس  هااخالقیات یا هدف نهایی با توجه به خوب بودن زندگی انسان

 6سازند.کنند، و دستیابی به اهداف نهایی را محقق میاندازه دارایی نهایی )محیط زیست( را نگهداری و احیا می هایتموفق

                                                           
5 www.sustainablemeasures.com 

6 Spies, the sustainability of the pig and poultry industries in santa catarina brazil, university of 

queensland, Brisbane, Australia, p397 
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 Daly 7: مثلث عدالت، اقتصاد و محیط زیست 4شکل 

 

باشد، و اشکالی از سازمانها پیشنهاد کرد که عبارت پایداری روی دیگر سکه رقابت می 8بیکر (2002سال )همچنین در 

توانست به امتیازی در مناطق باشد که میفرهنگی میرا ارائه نمود. پایداری در واقع تصدیق گوناگونی و تنوع محیطی و 

که هر محله،  شودمختلف جغرافیایی تبدیل شود. در اینجا، پایداری تحت عنوان بهینه سازی متغیرهای طبیعی شناخته می

  (.هاآنهای فرهنگی و محیطی منحصر بفرد باشد )از طریق تفاوتمنطقه یا کشور در فرایند توسعه دارا می

 م شناسی و سیر تطور توسعه پایدارمفهو

یا کنفرانس 9 92 یو، مجمع کلی ملل متحد تقاضای گزارشی در مورد پیشرفت پایداری، که تحت عنوان ر1992در سال 

 آورده شده است. 1شود. تفاوت بین دستور جلسات ریو در جدول شناخته می 10ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه

، این تغییر در دستور جلسه ساده نبود چرا که وکال وی بر اساس مطالعه کیربای و همکاران (31: 1397شهبازی و پویا، )

گرفت، استفاده از ان های شمالی انجام مینیز شرکت داشتند اما به دلیل اینکه بحث درمورد پایداری توسط دولت

برای دنبال کردن یک چارچوب توسعه و صلح سبز  12زیست محیطی شمالی مانند دوستان زمین 11مردم نهاد یهاسازمان

باشد. بخش شمالی به سبز تبدیل شد بخش شمالی در نظر های جنوبی میبرای وضع موجود که ذاتاً در تضاد با بخش

 (237: 1997مونا، گرفته نشد. )

 

 

 

                                                           
7 www.sustainablesonoma.org/keyconcepts/dalystriangle.html 

8 Becker 
9 Rio92 

10 UNCED 
11 NGOs 

12 FOE 
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 : ترکیب صورت جلسات1جدول 

BRUNDTLAND 92-RIO 

 و هوا قراردادهایی در مورد تغییر آب خبر دادن از آینده

 هاجنگل توسعه پایدار

 تنوع زیستی، تکنولوژی زیتی، منابع زمینی اقتصاد بین المللی

 ضایعات خطرناک جمعیت و منابع انسانی

 مواد شیمیایی سمی امنیت غذایی

 آب شیرین انرژی

  صنعت

 21در قرن  SDفعالیتی برای  شهرنشینی

 آگاهی زیست محیطی اشتراکات

 فقر و محیط زیست محیطی و توسعههای زیست درگیری

 های مالیبحث پیشنهادهایی برای تغییرات سازمانی و قانونی

 در مورد مسائل مشترک 21صورت جلسه  

 منشور زمین 

 

 

های از ترسی که در طول جلسه وجود داشت بهتر بود، اگرچه تفاوت اصلی اولویت 92کنفرانس ریو خروجی نهایی از 

های جنوبی که متقاضی توسعه بودند، تضمین نمود های شمالی که متقاضی پایداری زیست محیطی بودند و ایالتایالت

 :بودبه شرح زیر  92 یورکه توافقات تنها در صورتی قابل دستبابی هستند که سخت کار کنند. نتایج 

 قرارداد تنوع بیولوژیکی-الف

 قرارداد چارچوبی برای تغییر آب و هوا-ب

 هااصول مدیریت جنگل-ج

 و 21صورت جلسه -د

 درباره محیط زیست و توسعه ریوبیانیه -ه

وان سند بزرگی است و ممکن است به عن 21باشد که صورت جلسه دست آورد ارزشمندی میدر مجموعه سند اخیر 

راهنما برای تمرین خوب برای توسعه پایدار در نظر گرفته شود. درون این سند، چهار گروه سند برنامه عملی برای یک 

های اصلی . تقویت مشارکت گروه3. مدیریت منابع؛ 2. توسعه اجتماعی و اقتصادی؛ 1از عناوین مورد بررسی قرار گرفته: 

 .های پیاده سازی. روش4و 

. با توجه به این موضوع، طبیعت مربوط به توسعه پایدار وجود داردهای دوگانگی بین ایده نوعیرسد که ه نظر میب

شود(. از طرف دیگر، نظریه دیگری وجود در سیستم تولید مشارکت دارد )طبیعت به عنوان یک دارایی محسوب می یباًتقر

615 

صلنامه جامعه شناسی)مقاله علمی 
ف

-
پژوهشی( سیاسی ایران، سال دوم، شماره چهارم )پیاپی

8 )
زمستان

98
 



و محدود که اقتصاد  گرایانههای سودمندرا از بین ببرد، و به سمت دیدگاه کند که تسلط بحث اقتصادیدارد، که تالش می

آن ایجاد این مفهوم جدید انجام گرفته، اما واقعیت تبیین های زیادی برای کند برود. اگرچه تالشبه این ایده تحمیل می

متاسفانه، هیچ توافقی در . د نداردکه در میان عملگرهای مختلف و بانیان اقتصادی درگیر در این فرایند اجماع وجو است

مورد مسیر رشد اقتصادی وجود ندارد، که برای دستیابی به توسعه پایدار از آن پیروی شود. همانطور که توسط برخی از 

نویسندگان پیشنهاد شده، آنالیزهای صورت گرفته در مورد حوزه محیط زیستی، همانند کاربرد منابع تجدید ناپذیر و 

 (94: 1994بوم فیم، ) .شوندتر به پایداری در نظر گرفته میهای نیم کره جنوبی نزدیکآلودگی، کشور

های جدیدی از بازار به عنوان راه حلی برای تصریح کردن تولید برای پشتیبانی مفهوم اقتصادی توسعه پایدار به مکانیزم

های اجتماعی برای ظرفیت منابع طبیعی اشاره دارد. موضوع در اینجا گسترش قواعد بازرگانی در طبیعت، هدایت تالشاز 

در مورد کنترل منابع طبیعی چشم پوشی شده  هایریباشد، اما نه از نظر سیاسی. از درگکنترل منابع طبیعی در بازار می

ها، بدون در نظر گرفتن قواعد سیاسی اجتماعی، که ی نگهداری آناست، تالش برای بوجود آوردن شرایط بخصوصی برا

کند. در غیر اینصورت، گروهی وجود دارد، که یک توسعه پایدار پیشنهاد قدرت کنترل و استفاده از آن منابع را اداره می

های عتقاد دارند که مکانیزمکنند، اهایی که از این موقعیت دفاع میکند. آندهد که گوناگونی دموکراتیکی را تضمین میمی

هایی هستند که در یک اقتصاد ها تنها مکانیزمتولید و مصرف منابع طبیعی را حداقل سازد، آن یرتواند تأثتوسعه پایدار می

هایی های آینده انتخابشوند. گزینهآیند، که در وحله اول توسط تصمیمات سیاسی جوامع پذیرفته میعقالنی بوجود می

باید بطور اساسی در حوزه سیاسی جای گیرند. راه حل بحران زیست محیطی به دنبال دموکراتیک شدن کنترل  هستند که

  .آیدمنابع طبیعی و از طریق غیر شخصی شدن محیط معمولی بدست می

، بصورت مستقل از محتوای آن یا های طبیعیع توسعه و کیفیت سیستمبا این حال، بحث و بررسی در مورد انوا

های مربوط به سیاستهای های سیاسی ادامه داشته است. پس از دو دهه بحث و بررسی، مساله محیط زیست در بحثبیانیه

های دیگر معرفی شد. نگرانی فعلی چگونگی دستیابی به یک شیوه جدید برای توسعه اقتصادی، روابط بین المللی و زمینه

ت مفهوم توسعه پایدار وجود سوای از مباحثی که در مورد اهمی باشد.یباشد، که در آن مساله محیط زیست نیز حاضر ممی

یین موفقیت و چگونگی تع 13(SED، چالشی که پیش روی ماست چگونگی رسیدن به توسعه زیست محیطی پایدار )دارند

پایداری در  یهاشاخصکه  اندشدهراستای ارزیابی توسعه پایدار تدوین  مختلفی در هاییتئور. در دستیابی به آن است

(. به هر روی، برخالف 46: 2008روگرز، اند )شدهبیان  هایاستس یرتأثهمه آنها به عنوان پارامترهای اندازه گیری 

 نمایدیمتوسعه پایدارامری مشکل  یهاشاخص، حصول اجماع در مورد ن تولید ناخالص داخلیاقتصادی چو یهاشاخص

 (.206لری، بیتا: نمود )این مفهوم امری ایده آل است که شاید به سختی بتوان آن را به یک هدف قابل سنجش تبدیل  زیرا

توانیم نوع مدلی که ما می گردد.شناسایی توانند به پایداری قابل اعتمادی منجر شوند اشکال جدیدی که می استالزم 

های جدید برای این بحران اجتماعی و مع کند تا بتواند به راه حلکه تمام متغیرها را یکجا ج استتصور کنیم مدلی 

 (57: 1999پیرس، ) .محیطی برسد

                                                           
13 Sustaible ecologically development 

 .شودمیاقل آسیب به محیط زیست و سالمت مردم حاصل پایداری است که با وارد نمودن حد ایتوسعهمقصود 
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 (52: 1999پیرس، ) یدارپیچیدگی توسعه پا

 

های الگویی از تغییر شکل"( گولند به اجزای سیستم اجتماعی را بواسطه تعریف توسعه پایدار به عنوان 1987در سال )

. نموداشاره  "نده برای منافع مشابه در آی ظرفیت آناجتماعی و ساختاری )به عنوان مثال توسعه(، بدون به خطر انداختن 

ملی یا حتی بین المللی ای، ست یک مفهوم علمی و اجتماعی، که بیشتر منطقهتواناز طریق این تعاریف، توسعه پایدار می

 در نظر بگیرد.را  است باشد

دهند که توسعه پایدار یک وابستگی متقابل و اسناد مشابه پیشنهاد می 21بسیاری از اطالعات موجود در صورت جلسه 

کنند های مناسب توسعه را برای مناطق جنوبی تعریف میهای توسعه بین المللی که استراتژیجهانی مدیریت شده با آژانس

برند. تر و منایع طبیعی مناطق جنوبی منفعت مید از فروش محصوالت ارزاندارد، در حالیکه مناطقی که در شمال قرار دارن

نهادی  یسچند ملیتی بجای اینکه بدنبال تأس شرکتهای زیراباشد فرایند جهانی شدن اقتصادی با توسعه پایدار سازگار نمی

هایی همان )جوینت ونچر(مشارکتمدلهای هستند. متاسفانه این  خودشان بیشتر نگران منافعنظارتی بر محیط زیست باشند 

های محیطی دارا بر تصمیمات ملی و بین المللی بر سیاست یرباشند که قدرت مالی، سیاسی و اجتماعی را برای تأثمی

 .امعه، رویکردهای فردی نشات بگیردباشند. عالوه بر اینها توسعه پایدار باید از مردم عامه، جمی

سعه پایدار  ست همه  یهایو نگرانبا توجه به اهمیت تو ست، برای احتراز از نابودی مطلق محیط زی حفظ محیط زی

سان سطح محلی باید این واقعیت مهم را دریابندان صمیم گیران و مردم در ابعاد جهانی یا ملی و به ویژه در  که  ها، همه ت

سل شد و از ثمرات آن نه تنها ن شته با ست روندی پایدار دا سعه الزم ا شرفت و تو سل یهاپی ضر بلکه ن آینده نیز  یهاحا

بهره مند شععوند. توسعععه مردم نباید به قیمت نابودی و اضععمحالل زندگی آیندگان که برای دفاع از حقوق خود در حال 

 (95: 1395شریعت، حاضر حضور ندارند تمام شود. )

سرلوحه کار بحثدر کل  ست محیطی  ضوعات زی شد که مو سعه پایدار زمانی مطرح  سی قرار  یهامفهوم تو سیا

گرفت و بدین ترتیب به جای اینکه این مفهوم به عنوان فشعاری بر تغییرات اجتماعی عمل کند، به صعورت ابزاری برای 

حمایت از محیط زیست مطرح شد. با توجه به اینکه بهبود کیفیت محیط زیست و توسعه اقتصادی اهدافی بالقوه سازگار 

ناشعععی از بینش متضعععادی را که در خصعععوص  یهایدار برخی از تنشو هماهنگ یا مکمل یکدیگرند، توسععععه پا

 (102: 1393حاتمی، . )دهدیظهور کرد را کاهش م 1970رشد در دهه  یهاتیمحدود

 پایدار ستیزطیمح
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انسان  یمنطق ریو غ یمنطق ریغ یها تیرا در برابر فعال طیمح یریپذ بیآس یعلم یها شرفتی، پ ریاخ یدر دهه ها

 داریو توسعه مفهوم توسعه پا طیمح کیکرده است. ارتباط نزد جادیا یالملل نیب یاز همبستگ یدینشان داده و درک جد

،  یو اجتماع یاقتصاد یشورا هی، به توص 1968سال  در یباعث شد مجمع عموم ستیز طیمح تیکرد. اهم جادیرا ا

 نیو مهمتر نیمهمتر 1972دهد. اجالس استکهلم  لیتشک ستیز طیسازمان ملل متحد را درباره مح یمجمع عموم نیاول

حفاظت  نیاجالس آشکار ساختن ارتباط ب نیا یاز دستاوردها یکیبود.  یانسان ستیز طیمح نهیکار سازمان ملل در زم

 طیخواستار حفظ و حفاظت از مح نیو توسعه همچن ستیز طیمح یو مفهوم توسعه بود. گروه جهان ستیز طیاز مح

در واقع  ونیسیکم ونیسیدر حال توسعه شد و هلند کم یو رفع موانع توسعه در کشورها ی، توسعه جوامع بشر ستیز

 آماده شد . ستیز طیمح نهیاجالس سازمان ملل در زم نیبزرگتر یبرا

کشور،  170با حضور بیش از  1992سازمان ملل، اجالس ریو را در سال  بر اساس گزارش برانت لند، مجمع عمومی

( و حدود NGO) یردولتیالمللی غبین یهانفر نماینده از سازمان 1400شش سازمان تخصصی سازمان ملل متحد، بیش از 

م است که در این سند مه 5کند. حاصل کار اجالس ریو، تدوین و تصویب نگار از سراسر جهان برگزار میروزنامه 9000

 4باشد. اصل بسیار برجسته می 21زیست و توسعه و برنامه عمل معروف به دستور کار میان بخصوص اعالمیه محیط

 کند. اعالمیه ضمن تأکید بر رابطه انسان وناپذیر توسعه تلقی میعنوان جزء تفکیکزیست را بهاعالمیه، حفاظت از محیط

زیست، به اعالمیه با تأکید بر ارتباط توسعه و محیط 8داند. فصل هرگونه توسعه می ها را موضوع اصلیطبیعت، انسان

 (105: 1393)وکیل، پردازد.زیست و توسعه میریزی و مدیریت مشترک محیطگذاری و برنامهسیاست

تنها نه عنوان مفهومی چندبعدی و با توجهی خاص به پایداری تعریف شد و توسعه پایدارتوسعه به 1980در دهه 

ویژه تأثیرات این عوامل شد، بلکه مسئله جمعیت، شیوه استفاده از منابع طبیعی و بههای اجتماعی میشامل اقتصاد و فعالیت

عنوان بخشی محوری در به 1987زیست را نیز دربرمی گرفت. این خط فکری در گزارش وانت لند در سال بر محیط

اجالس » 1992قوام یافت. نهایتاً در سال « زیست و توسعهان ملل پیرامون محیطاجالس سازم»جهان مطرح شد و با تشکیل 

: 1399)نصیری، .روی یک سکه مطرح شدند عنوان دوزیست بهپس توسعه و محیطدر ریو برگزار شد و ازآن« کره زمین

125)  

را از دست نداده است. اش زیست سالم و پاک جذابیت اولیهبرخالف حق توسعه و حق صلح، حق معطوف به محیط

هر انسانی از حقوق بنیادی آزادی، تساوی و شرایط متناسب »شود: اصل اول اعالمیه استکهلم با این عبارت شروع می

 «آورد.زندگی در محیط مناسبی برخوردار است که برای او حیات باکرامت و رفاه را فراهم می

زیست، در خصوص چگونگی رابطه بین نوع بشر با محیط 1992ژوئن  14زیست و توسعه، اعالمیه ریو راجع به محیط

ها ... به داشتن زندگی سالم و پربار هماهنگ با انسان»گونه بیان داشته که: تری را اتخاذ کرده و اینرهیافت محتاطانه

د تأکید قرار زیست طبیعی را مورها در حمایت از محیطاعالمیه همچنین تکالیف دولت« گردندطبیعت، مستحق تلقی می

 .دهدمی
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عنوان ها بهکند که طبیعت، به همراه آن انسانمجمع عمومی بیان می 1982اکتبر  28وب مص 14منشور جهانی طبیعت

به نحوه بکار بستن اصول مربوط  24تا  14و اصول  (141: 1396)تاموشات، بخشی از طبیعت باید محترم شمرده شوند؛

 (12: 1385)شمسایی، است. افتهیز آن اختصاصزیست و حفاظت احق محیطبه

توان جداگانه در نظر گرفت  یاند که نم ختهیسالم در هم آم طیمح کیحق توسعه و حق داشتن  ای داریحق توسعه پا

دارد  یبستگ داریتوسعه پا یبه برنامه ها یحق انسان کیسالم به عنوان  طیمح کی( تحقق حق داشتن 126: 1393،  لی)وک

 نی. بنابراستین ریسالم و حق توسعه امکان پذ طیمح کیبه حق  یابیبدون دست داری، تحقق حق توسعه پا گری. از طرف د

که  یاز منافع و رفاه خود استفاده کند به گونه ا نانیاطم یخود برا طیو مح یعیاز منابع طب یتوان گفت که هر نسل یم

 (384: 2004)گیورگتا،  نکند فیخود را تضع یازهاین نیدر تأم ندهیآ ینسل ها ییتوانا

 یم تیبه رسم تیفیبا ک طیمح کی یبرا یحق مستقل انسان کیرا به عنوان  ستیز طیمدافعان حقوق بشر حق مح

 ی، حق زندگ ی، حق سالمت یمانند حق زندگ یادیو بن یمتعال یمنعکس کننده ارزشها ستیز طیشناسند. حق بر مح

)گروه صلح حقوق بشر،  دارد. یارتباط تنگاتنگ داریپامانند  ندهیو آ یفعل ینسلها یبقا یازهاین شیاستاندارد است و با پ

1389 :272) 

در اینجا حفاظت به معنی حمایت در مقابل غریب  زیست تعبیر نمود.حق حفاظت از محیطزیست را باید بهحق محیط

 .و بهبود در برخی موارد است

 :نیاز به کاربرد چند اصل زیر دارد المللنیدر حقوق ب یطیمحستیامنیت ز

 در یک بخش از کره زمین را جادشدهیا یثباتیاصل برخورداری یکسان از امنیت اکولوژی که ب - 

 کند؛میتهدیدی برای کل سیاره تلقی 

 های زیان رسان به دیگراصل ممنوعیت تجاوز به اکولوژی، شامل منع انتقال مواد آلوده یا فعالیت - 

 کشورها؛

 در خصوص امور اکولوژی؛ یااصل قانونی بودن مبادله اطالعات در سطح ملی و منطقه -

 زیست؛با محیط بارانیآثار ز یمرزاصل جلوگیری از انتقال برون - 

به طور خالصه ،  یطیمح ستیدر حل اختالفات ز زیمناسب به روش مسالمت آم زمیو استفاده از مکان جادیاصل ا -

اصل عمدتا  نیشود. ا یم یتلق ستیز طیمح یالملل نیب نیدر قوان یجد یابزار یطیمح ستیز تیاصل امن یساز نهینهاد

 (109: 1394)کیس، است. نیزم یاتیح هیال شتریب بیاز تخر یریجلوگ یمقررات الزم برا هیبه دنبال ته

ها رسیده است. در اجالس یافتگیشده است و از حقوق نرم به قوامزیست سالم امروزه دیگر حقی شناختهحق بر محیط

به منشور طبیعت و  توانیمثال معنوانأکید شده است. بهتزیست سالم از محیط یمتعددی بر حق برخوردار یهاهیو اعالم

 (59: 2003)کتابچه محیط زیست، .از کنوانسیون حقوق کودک اشاره نمود 24ماده 

های حکومتی مشارکت عمومی در تصمیم سازی و نظارت بر فعالیت شرطشیپ یطیمحستیدسترسی به اطالعات ز

 (83: 1389)شیلتون، .و بخش خصوصی است

 بر اساس اعالمیه ریو:

                                                           
14 . World Charter for Nature. 
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ها، هماهنگ با طبیعت سزاوار حیاتی توأم با سالمت و سازندگی پایدار، انسان مرکز توجه است و انساندر توسعه  -

 هستند؛

 کنونی و آینده را تحت پوشش قرار دهد؛ یهاصورت مساوی، نسلتوسعه حقی است که باید به -

 از توسعه است؛ یزیست بخشی جدانشدنحفاظت از محیط -

 باید از سالمت و یکپارچگی نظام طبیعی کره زمین حراست کنند؛ کشورها در یک حرکت جمعی -

 زیست، کشورها، مسئولیت مشترک ولی متفاوتی در اینبا توجه به سهم متفاوت در آلودگی محیط -

  .دارندنهیزم

که هرگز  ییهاها در سرزمین دولتمرزی ضایعات، رها کردن و نهایتاً انهدام آنلذا با توجه به موارد فوق، انتقال فرا

زیست است. به همین دلیل است مؤید خطرات عظیمی برای محیط دارای تجهیزات کافی برای این منظور نیستند، تحقیقاً

ای در مونته ویدئو اجالسیه گرفت که مسئله مزبور را در جریان زیست سازمان ملل تصمیمکه شورای حکام برنامه محیط

 (167: 1377)ممتاز، .عنوان موضوع دارای اولویت قرار دهدبه 1981در نوامبر 

 کی ندهیآ یبه نفع نسلها یطیمح ستیتوسعه با مالحظات ز ژهیو ندیفرآ کیبه عنوان  داری، حق توسعه پا نیبنابرا

 تیحما ندهیآ یتوان از حقوق نسل ها ینسل حاضر ، نم انیامروز و در م یایحق است ، قطعاً بدون روند توسعه در دن

امکان  ستیز طیشرط حفاظت از مح شیآنها با پ یها ییاز توانا یردارتوسعه و بهره ب ی، دستاورد انسان برا لذاکرد. 

  (53: 2006)کالیر، .است. ریپذ

توسعه عاملی مخرب خواهد بود و ، یطیمحستیز یهار روشن بود: بدون اعمال بهتر نظارتیاپیام اعالمیه ریو بس

 (345: 1396)گوئل، .به شکست خواهد انجامید یطیمحستیز یهااستیبدون توسعه شتابان در کشورهای فقیر، س

. در ماده یک دینمایقطعی برقرار م یازیست رابطهبین حقوق بشر و حفاظت از محیط 1972المیه اجالس استکهلم اع

از حقوق بنیادین برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی که به او  انسان»این اعالمیه آمده است: 

 یهازیست برای نسلمسئولیت حفاظت و بهبود محیط اًو سعادتمند را بدهد برخوردار است. او رسم تیثیاجازه زندگی باح

 (24: 1393وکیل، )«حاضر و آینده را به عهده دارد

مؤسسات ملی با توسل  لهیوسالمللی و مدیریت بهزیست بینریزی محیطای سیاست برنامهبه ابزاره 20تا  18اصول 

 زیست اشاره دارد.، مبادله اطالعات و باالخره آموزش و اهمیت اطالعات در محیطیآوربه علم و فن

طه با مسئولیت یا جبران المللی در رابها باید در توسعه بیشتر قوانین بینکه دولت داردیاعالمیه اشعار م 22در اصل 

 ... همکاری نمایند. یطیمحستیخسارت قربانیان آلودگی و دیگر صدمات ز

زیست در جهت تقویت و پشتیبانی اعمال اجرایی و ( و صندوق محیطUNEP) 15اجالس استکهلم، یونپ جهیدرنت

 ( 56: 1394)کیس، .المللی به وجود آمدندمساعدت به عملیات دیگر مؤسسات بین

بنابراین »: داردیزیست مشترک اشعار ماعالمیه هزاره سازمان ملل متحد در خصوص حفاظت از محیط« د» سمتق

ها را در پیش بگیریم رعایت اصول حفاظت از منابع طبیعی و نظارت بر آن یطیمحستیتصمیم داریم در همه اقدامات ز

 نخست در نظر داریم: ... یهاعنوان گامو به

                                                           
15 . United Nations Environment Program. 
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 کنیم.  ها تشدیدخود را برای مدیریت، حفاظت و توسعه پایدار تمامی انواع جنگل یجمعدسته یهاتالش

، ملی و محلی که یاآب در سطوح منطقه یمدیریت یکارهانادرست از منابع آب را با ایجاد و تدوین راه یبرداربهره

 «م دسترسی معقول و منصفانه و ایجاد ذخایر کافی را ترویج کند، متوقف سازی

منشور اروپائی منابع آب  لیشده و اسنادی نیز از قبزیست انجامخوبی در خصوص محیط یاتاکنون اقدامات منطقه

)پروتکل آب و بهداشت(،  1992المللی بین یهااچهیفرامرزی و در یها، کنوانسیون حفاظت و استفاده از آبراه2001

، تصویب منشور 1972، تصویب منشور اروپایی خاک 1992هوایی  کنوانسیون ساختاری ملل متحد در مورد تغییرات آب و

 1962، قانون شکار 1992، کنوانسیون تنوع زیستی 1991ن مربوط به حفاظت از آلپ و، کنوانسی1981جهانی خاک 

 طبیعی یهاستگاهیز و وحشاتیح از حفاظت اروپائی نسیوننروژ، کنوا 1981 وحشاتیفنالند، قانون ح 1982ماهیگیری 

وین،  1985اظت از الیه ازون حف کنوانسیون استرالیا، 1999 زیستی تنوع و زیستمحیط از حفاظت قانون ،1979 اروپا

 است. شدهبیتنظیم و تصو

 :باشد افتهیحل در اختیار کشورهای توسعهدو راه رسدیبه نظر م نهایتاً

 هامنظور جبران خسارت وارده به آنتوسعه بهتوجه به کشورهای درحالکالن و قابل یهاارائه کمک - 1

 ها است.در اثر آلودگی جوی، از سوی کشورهایی که بیشترین مسئولیت در این خصوص متوجه آن

 نظرزیست و صرفپرداخت وام به جهان سوم در راستای حمایت از اقدامات ناظر بر حفظ محیط -2

 (34: 1377)ممتاز، زیست.شده به نفع محیطداده یهاکردن کشورهای پیشرفته از وام

 الگوی نوین توسعه پایدار

ها به اد، آینده مشترک ما، آنخود را ارائه د 1987که کمیسیون جهانی محیط زیست و پایداری گزارش سال هنگامی

 های بین اهداف محیط زیست و توسعه بواسطه فرموله کردن یک تعریف از توسعه پایدار بودند.نشان دادن مساله درگیری

های آینده برای برآورده باشد که نیازهای حال حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی نسلای میتوسعه پایدار توسعه

تر و استفاده از این مفهوم پس از آن، بطور کلی یک بازشناسی از سه جنبه کند. در بحث گسترده ینخودشان تأمکردن نیاز 

 توسعه پایدار وجود دارد:

اقتصادی: یک سیستم پایدار اقتصادی باید قادر باشد محصوالت و خدماتی را بصورت مداوم، برای نگهداری سطوح 

برای اجتناب از عدم تعادل شدید بخشی که به محصوالت کشاورزی و صنعتی  های خارجی، ومدیریتی حکومت و بدهی

 رساند تولید کند.آسیب می

برداری بیش زیست محیطی: یک سیستم زیست محیطی پایدار باید یک مبنای پایدار برای منابع را حفظ نماید، از بهره

ای ط زیست، یا خالی کردن منابع تجدیدناپذیر در حوزههای منابع تجدیدپذیر یا کارهای از بین برنده محیاز حد از سیستم

های مناسب انجام گرفته است اجتناب نمایند. این موضوع شامل حفظ تنوع زیستی، پایداری که سرمایه گذاری در جابجایی

 شوند.اتمسفری، و سایر عملگرهای اکوسیستم که بطور معمولی در دسته منابع اقتصادی طبقه بندی نمی

، قوانین مناسب خدمات اجتماعی شامل سالمت و یک سیستم اجتماعی پایدار باید به برابری سازمان یافته اجتماعی:

 حساب بودن سیاسی دست یابد.آموزش، برابری جنسیتی، و مشارکت و ذی

نماید. اهداف بیان شده های تعریف اصلی ساده را معرفی میبوضوح، این سه عنصر پایداری بسیاری از پیچیدگی

باشند، بوجود آمدن مساله چگونگی متوازن کردن اهداف و چگونگی قضاوت در مورد موفقیت یا شکست. پندبعدی می
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آیا تنوع زیستی کاهش  به عنوان مثال، اگر تدارک مناسب غذا و آب نشان دهد که نیازمند تغییر است در زمین مورد استفاده

ها برای چه ه گران باشند، از اینرو افزایش بار این موضوع بر روی قشر فقیر، آنخواهد یافت؟ اگر منابع انرژی غیر آالیند

 دهند؟ کدام هدف اولویت خواهد داشت؟کسانی نسبت بیشتری از مصرف را ارائه می

ا توانیم تنهنشان داده، ما می 16کنیم، و همانگونه که ریچارد نورگارددر دنیای واقعی، ما بندرت از تبادالت اجتناب می

گیری کرد که توسعه پایدار با روش عملیاتی با جزئیات و با سطحی کنیم. نورگارد نتیجه "حداکثر "یک هدف را در زمان

باشد. طبیعت نرمال موضوع توسعه پایدار تجزیه تحلیل کردن آن را از کنترل فرض شده در منطق مدرنیته غیر ممکن می

  سازد.دشوار می

شوند. این قواعد مجموعه معیارهای ای که در باال آورده شده است در عرف جامعه تشدید میبا این وجود، سه قاعده

سازد. تواند گسترده باشد را براورده میچهارگانه را برای یک مفهوم قدرتمند، به سادگی قابل فهم که از نظر کاربردی می

و بطور معادل  –شد مطمئناً اگر ما قادر بودیم که به دستیابی به این اهداف سه گانه نزدیک شویم، جهای مکان بهتری می

و شناخت ناپایداری  –تر باشد آوردیم. ممکن است شناخت عدم پایداری از پایداری سادهمطمئناً در هر سه زمینه کو می

 الزم را اتخاذ نماییم. هایتواند به ما انگیزه دهد که سیاستمی

های اصولی متفاوت آزمایش کنیم. مطمئناً مجموعه اهداف چهار گانه دیدگاه باشد اینکه مساله را ازبسیار سازنده می

ها، یکی ممکن است فرض کند که تمایل دارد که وزن باشند. اقتصاد داننیاز به درون نگری در رابطه با قواعد چندگانه می

های اجتماعی به مسائل اجتماعی وزن اقتصادی بدهد، بوم شناسان به بعد زیست محیطی و تئوریسینبیشتر به اهداف 

ها را درک های متفاوت را متوازن کنیم، نیاز داریم که آندهند. اما پیش از آنکه ما تالش کنیم که این دیدگاهبیشتری می

  های درونی آنها را جستجو کنیم.کنیم و منطق

های زیست های اقتصادی، سیستمن سه حوزه بطور معمول به عنوان یک سیستم تلقی شدند: سیستمهر کدام از ای

ها به یکباره کار غیر های خاص خود را دارند. آنالیز کردن همه این سیستمهای اجتماعی هر کدام منطقمحیطی و سیستم

 17، همانطور که بواسطه گزارش گروه باالتونباشد. بعالوه ما باید بررسی جداگانه هر کدام را شروع کنیمممکنی می

 های پایداری پیشنهاد شده:شاخص

های جزئی سیستم کلی که جامعه بشری بخشی از آن است و همینطور برای پشتیبانی به آن وابسته است، از سیستم

حیات خود ادامه دهد  تواند پابدار بماند و بهتواند به درستی عمل کند و نمیبسیاری تشکیل شده است. کل سیستم نمی

های جزئی باشد تنها اگر سیستمهای جزئی منحصربفرد نتوانند به درستی عمل کنند. توسعه پایدار ممکن میاگر سیستم

های جزئی باشد که سیستماطمینان مسیر توسعه پایدار الزم میمانند کل سیستم به حیات خود ادامه دهد. علیرغم عدم

توانند این اطالعات ضروری و قابل اطمینان را درباره حیات هر جزء و کل سیستم براورده هایی که میضروری و شاخص

 (46: 1384هاشمی، ) کنند شناسایی شوند.

های مختلفی برای ارزیابی ابعاد مختلف پایداری استفاده کنیم. توانیم از شاخصدهد که ما میاین موضوع نشان می

 به تئوریک مفاهیمی که باید ارزیابی شوند.ها به سنجش اشاره دارند؛ سنجش شاخص

                                                           
16 Richard Norgaard 

17 Balaton 
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 تخریب محیط زیست عامل ناپایداری توسعه

 بیو تخر بیدر تخر یرا عامل مهم یاقتصاد تیفعال شیافزا ستیز طیسالهاست که دانشمندان و بوم شناسان مح

شان م یم یعیمنابع طب صاد تیفعال شیدهند که با افزا یدانند و ن س یریو انعطاف پذ یداری، پا یاقت ها به طور  ستمیاکو

 یعیطب طیمح یها تیتوسط ظرف یرشد و توسعه اقتصاد لیدل هب یاقتصاد یها تی، فعال نیافتد. بنابرا یبه خطر م یجد

انسان جستجو کرد ، که به نوبه  یازهاین نیدر تأم یعیطب طیمح ییدر کاهش توانا دیرا با تیوضع نیشوند. ا یمحدود م

ستفاده ب لیخود به دل ست. با توجه به افزا طیاز حد از مح شیا صاد یتهایفعال شیا سان در مح یاقت و کاهش  یعیطب طیان

، مفهوم  یانسععان یتقاضععا شیبه افزا ییدر پاسععخگو طیمحدود مح ییو در واقع توانا ازهاین نیا نیدر تأم طیمح ییتوانا

از  نانیدهد که اطم یکند و در مرحله دوم نشان م یم یتوسعه را معرف یقبل یروشها نیشود. ا یم یمعرف داریتوسعه پا

،  1970است. در دهه  یالملل نیو ب یمل یهمه ملت ها و مردم جهان در چارچوب نهادها یمستلزم همکار داریتوسعه پا

شته اخالق شمندانیا کمک اندب شمندان علوم مختلف ، ر س یطیبه عنوان اخالق مح یدیجد یو دان  یشد که برا سیتأ

آموزه استوار است  نیاخالق بر اساس ا نیاست. ا یفراتر از موضوع اخالق سنت یگزند طیانسان و مح نیروابط ب میتنظ

احترام و عشق است. آدامز از توسعه  ستهیاست که شا یا هیبلکه هد یبهره بردار یبرا یمنبع اقتصاد کینه تنها  نیکه زم

مقوله در اروپا ، آن  نیا یخیتار و یروند تکامل فیکند و ضمن توص یم ادیسبز  استیبه عنوان توسعه سبز و س داریپا

سل ها یرا برا شر و ن سل ب  کند . یم ادی ندهیتوسعه آ هیبه عنوان پا یعیداند و از حفاظت طب یم یضرور ندهیآ یادامه ن

 تیکه در آن همه افراد بتوانند ظرف یطیمح جادیکرد؛ ا انیب ریتوان به شرح ز یرا م داریتوسعه پا جادی، هدف از ا نیبنابرا

،  نیکنند. بنابرا جادیا ندهیحال و آ ینسععل ها یرا برا ییفرصععت ها نیخود را توسعععه دهند و همچن یها ییها و توانا

سعه ، خود ا نیا یواقع یابزارها ستند که م فرادنوع تو سل نیب یبرابر قیتوانند از طر یه سل ین ، با در نظر گرفتن  یو ن

 کنند. دایپ یدسترس طی، به ارزش مح یزیدر برنامه ر یتر یطوالن یزمان یافق ها

شود  یریجلوگ ستیز طیمح هیرو یب بی، الزم است از تخر داریو توسعه پا یطیمح ستیبه عدالت ز یابیدست یبرا

صل یکی ستیز طیمح نکهی، با توجه به ا قتیشود. در حق یریجلوگ نیدر زم یزندگ یثبات یاز ب نیو بنابرا  یاز ارکان ا

 داریتوسط انسان ، از توسعه پا هیرو یب یو بهره بردار یاست ، در صورت نابود یطیمح ستیو عدالت ز داریتوسعه پا

ستر الزم برا یعیطب طی، مح گریکند. به عبارت د یم یریجلوگ ست و انرژ یب سان ا ادامه  یرا که برا یماده ا یوجود ان

سان در تمام مراحل تار یو ادامه زندگ یزندگ در مورد  یمالزم است ، فراهم کرده است. امروز ، افکار عمو خیو رشد ان

سائل ز ست ، که م رییتغ یتا حدود یطیمح ستیم شروع خوب یکرده ا  یطیمح ستیز یجنبش ها یابر یتواند نقطه 

 یرا به خود جلب کرد و حت یتنها مورد توجه کارشناسان بود ، به سرعت توجه افکار عموم یموضوع که مدت نیا باشد.

و  یطیمح سعععتیز ی، جنبش ها گریشعععد. از طرف د لیتبد یمردم در کارزار انتخابات یجلب آرا یبرا یبه موضعععوع

محدود است و با  نیبودند که امکان رشد و نمو در زم قدمعت یاریبس رایدر سراسر جهان وجود داشته است ز یکیاکولوژ

و انسعععان در معرض خطر انقراض قرار خواهد گرفت. انتشعععار گزارش کلوب رم در  نی، وجود زم یفعل یادامه روندها

 روند خطرناک اشاره داشت. 5بود که به  یهشدار جهان 1975سال 

 صنعتی شدن شتابان-1

 رشد سریع جمعیت-2

 سوء تغذیه گسترده-3
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 از بین رفتن منابع تجدید ناپذیر طبعیت-4

 تباهی محیط زیست-5

سعه  شرط الزم وکافی برای تو صل  ضعیف که بر طبق این ا صل پایداری  ست. الف ا سم ا صل پایداری بر دو ق ا

ادامه یابد که در صورت ادامه  تواندیمراین رشد اقتصادی به شرطی اقتصادی پایدار حفظ میزان سرمایه کل است و بناب

سرمایه کل برای هاسوختاز منابع طبیعی چون  شود تا مجموعه  شکیل و جایگزین آن  سرمایه ت سیلی، انواع دیگر  ی ف

طول زمان ثابت اصل پایداری قوی که بر اساس این اصل میزان سرمایه طبیعی باید در  -استفاده آیندگان کاهش نیابد. ب

شد و کل  سرمایه به جای هاهیسرمابا شدن انواع دیگر  ی طبیعی هاهیسرمای دیگر نیز ثابت بماند زیرا احتمال جایگزین 

به عنوان مکمل  هاهیسرمای طبیعی و سایر هاهیسرمامثل الیه ازن وجود ندارد و به عبارت دیگر در فرآیند توسعه پایدار 

  و نه به عنوان جانشین هم. شوندیمهم مطرح 

 بحران زیست محیطی و پارادایم توسعه پایدار

 ایمختلف جغراف یآنها از شاخه ها شتریشده است که ب جیرا داریتوسعه پا یاز الگو یمختلف میدر ده سال گذشته ، مفاه

، شهر  یشهر ، شهر قابل زندگ ستمیاز جمله شهر سبز ، اکوس یمی، مفاه یشهر داریتوسعه پا لیشده است. به دل لیتشک

 یاست. الزم به ذکر است که الگو یقو ییایبار جغراف کیاز  یحاکذکر شده است که همه  یطیمح ستیراه حل و شهر ز

 ی، انرژ یی، روستا یمانند شهر یمی، بلکه مفاه ستیوحش ن اتیح ای یعیطب طیمحدود به حفاظت از مح داریتوسعه پا

 یهمه جنبه ها باًیتقر نی. ایزیها و برنامه ر یریگ میدر تصم یعادالنه ثروت ، مشارکت عموم عی، توز ی، عدالت اجتماع

است و  ستیز طیفراتر از موضوع حفاظت از مح داریتوسعه پا .ردیگ یرا در بر م ندهیآ یامروز بشر و نسل ها یزندگ

 یازهاین نیتأم یبرا ینسل نیب یفقرا و برابر یازهاین نیتأم ینسل برا کیدر  یشود. برابر یشامل م زیرا ن یبه برابر ازین

لند ، در رساندن  تبران تهیو توسعه ، معروف به کم ستیز طیمح یجهان تهیبه اندازه گزارش کم یدادیرو چی. هینسل بعد

گزارش که بصورت گسترده در قالب  نینبوده است. ا رگذاریتأث یجهان یها استیبه خط مقدم بحث س داریتوسعه پا

است.  داریمشترک از توسعه پا فیتعر کیآنچه اکنون  انگریمشترک ما منتشر شده است ، ب ندهیتحت عنوان آ یکتابچه ا

 نی. افتدیخودشان به خطر ب یازهاین نیدر تأم ندهیآ ینسلها ییتوانا نکهیبدون ا درا برطرف کن یفعل یازهایکه ن یتحول

 نیو همچن ردیگ یرا در بر م ستیز طیاز مح یآگاه نیو همچن یو عدالت اجتماع ینسل یمانند برابر یمیمفاه فیتعر

افزودن توسعه  شود. رفتهدر نظر گ زین یاثرات فرامرز دیاست و با یضرور یچارچوب جهان کیاست که  نیا انگریب

 یفرامل راتیتأث نیتوسعه در درمان جامعه و همچن یبرنامه ها یاز عوارض جانب یگسترده ا فیط لیبه توسعه به دل داریپا

 یاست ، پس از توسعه صنعت یطیمح ستی، که عمدتا شامل ابعاد ز یطیمح ستیآنها است. توجه به مسائل ز یو جهان

به  داریامروزه توسعه پا یآنها بوجود آمد. به طور کل یطیمح ستیز یعیطب ریغ اتو اثر 1960و  1950در اروپا در دهه 

 یکیو مقوله آن توسعه اکولوژ نهیشود که زم یمشکالت در نظر گرفته م شیتحت فشار و افزا یجهان یبرا یعنوان هدف

استفاده متمرکز است و بر  یا همنطق ای یدر سطح محل ستمیبالقوه خود بر توسعه اکوس یها تیبا قابل دگاهید نیاست. ا

. ردیو انسانها را در نظر بگ عتیکند که طب یم فیتعر یو سازمان را به گونه ا یکاربرد فن آور دارد. دیاز منابع تأک یمنطق

 یطیمح ستیعدالت ز دگاهی. دردیمورد توجه قرار گ داریدر توسعه پا دیبا یطیمح ستی، مفهوم عدالت ز گریاز طرف د

 یم هیتوص گریبهتر انسان و موجودات د یزندگ یبرا نیحفظ کره زم یو استفاده از منابع را برا نیتوازن در استفاده از زم

و منابع و فرهنگ و جامعه و اقتصاد. . عدالت  تی، جمع طیمح یرا در چهار حوزه اصل داریتوسعه پا یکند و شاخص ها
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 ییو روستا یدر مناطق شهر یکیاکولوژ ی، هوا و آب بر تعادل ها نیزم یاز آلودگ یریبر جلوگ نیهمچن یطیمح ستیز

 از حد از منابع مخالف است. شیب یمنابع و بهره بردار هیرو یکند و با مصرف ب یم دیتأک یعیطب طیدر مح ژهیوبه 

 ابزارهای موجود برای توسعه پایدار

ضم س یبرا ینهاد نییقانون به طور جداگانه و تع یاجرا نیت صم یبرر س یریگ میو ت ستیدر مورد انحراف   یها م ا

ستیس یاز اجرا نانیاطم یاز راه ها یکیتواند  سعه پا یبرا یطیمح ستیز یها ا ضمانت عملکرد  داریتو شد. هرچه  با

سختگ یقو س یتر رانهیتر و مقررات  شد ، کمتر از  ستیبا س یشود و از آن منحرف م ینم یرویپ ا ستیشود ، و  به  ا

 شود. یم کترینزد تیموفق

 توسعه پایدار و برابری بین نسلی

سال  صاد ینگران نیبه بعد ا 1700از  ست رشد و توسعه اقت شت که ممکن ا شد. ا داریپا یوجود دا ها  ینگران نینبا

دارند و از نظرات مالتوس جدا  یمختلف یها شععهیقرار گرفته اند ، اما ر دیو تشععد دیمورد تأک اریبسعع ریاخ یدر دهه ها

سرستندین شد  صاد عی. ر شد ینگران نیا زیو هند ن نیچ یاقت صاددانان اخ دیها را ت ست. اقت مباحث خود را در  راًیکرده ا

بحث ها  نیا شتریغالب در ب دگاهیدر استفاده از منابع متمرکز کرده اند و د ینسل نیب یبر مفهوم برابر داریتوسعه پا نهیزم

 18.کنند. ادهاستف یعیحداقل به اندازه اجداد خود بتوانند از منابع طب دیبا ندهیآ یاست که نسل ها نیا

سعه پا ایال که آوس نیا شد و تو صاد داریر شد جمع دیباال بودن نرخ تول لیبه دل یاقت شد ،  داریتواند پا یم تیو ر با

س ست. د اریب صاد دگاهیمورد توجه قرار گرفته ا ست که توسعه پا نیا یغالب اقت صاد داریا حاصل  یتنها در صورت یاقت

صاد یم سل قبل یشود که رفاه اقت سل از ن شد. عالوه بر ا ترکم یهر ن سطح رفاه به  نینبا صاددانان معتقدند که  ، اکثر اقت

 یبرا ییراه ها افتنی، هدف آنها  جهیدرآمد هر شخص ارتباط دارد. در نت ایمصرف  یبا سطح باال یطور مثبت و معنادار

اقتصععاددانان مدرن مالت  از ینکند. اما برخ دایکاهش پ زانیم نیمصععرف در هر فرد اسععت تا ا زانیم نیاز باالتر نانیاطم

سب نیمعتقدند که ا ست. آنها از  یهدف نامنا  یشتریکه درآمد ب یکنند که در آن افراد یم تیاحم یاجتماع ستمیس کیا

کنند. آنها معتقدند که نژاد  یم زندگیو متوسط  یمرفه ، از نظر اقتصاد یو چه در کشورها ریفق یدارند ، چه در کشورها

شر با شت که اگرچه ا دیبه حداقل برساند. اما با ستیز طیخود را بر مح راتیتا تأث ندتالش ک دیب امر از نظر  نیتوجه دا

 .ستیهمه خوب است اما در عمل آسان ن یبرا یتئور

 ریدرگ یاست تا افراد بتوانند شغل خود را حفظ کنند. مردم از نظر اجتماع یبر رشد مداوم اقتصاد یبازار مبتن ستمیس

صورت عدم تغ ستمیس نیا ستند. در  شغل یسازمان رییه شتن  س ی، افراد به دا ستگ ستمیدر  به  ازین نیدارند و ا یبازار ب

صاد شانه موقع یماد ت، ثرو نیدارد. عالوه بر ا یرشد مداوم اقت ست. در نت یو منبع قدرت اجتماع یاجتماع تین ،  جهیا

س ست. اگر فقط گروه کم یاریابراز ثروت در ب شوار ا صرفه زندگ یاز جوامع کنترل د کردند ، پس انداز  یم یاز مردم با 

ثروت و  نی، رابطه ب تکه الزم به ذکر اس یگری. مورد دستیداشت که مطلوب ن میخواه یعیطب در استفاده از منابع یکم

سطح ب شورها در  س یالملل نیقدرت ک سیو  ست. به عنوان مثال ، نفوذ ب یا شد  نیچ یالملل نیا صاد آن ر شد اقت با ر

دارند.  یالملل نیو حفظ نفوذ و قدرت ب یابیبه دست لیاز کشورها تما یاریمشابه ، بس یبه روش داشته است. یریچشمگ
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روبرو شده است. ملت ها همچنان  یدیبا چالش جد نیچ یمتحده با رشد اقتصاد االتیرسد ا یبه عنوان مثال به نظر م

سته هستند تا نفوذ ب شد ، همه  انی، همانطور که ب نیکنند. بنابرا ظخود را حف یالملل نیبه شدت به سالح و امکانات واب

 وابسته هستند. یعیبه منابع طب یبه نوع نهایا

 یبا مشکالت ناش دی، هنوز هم با یاقتصاد داریمربوط به توسعه پا یمباحث نظر یدگیچیمشکالت و پ نیبا وجود ا

سعه کنار ب نیاز ا سل ها فهیوظ نی. امییایتو ست که به ن صت ده ندهیآ یما ا سب میفر شند و  یسطح درآمد منا شته با دا

توسط ما متوقف شود و  دیاز حد با شی. مصرف بمیکن فراهم گریکدیو  عتیهماهنگ با طب یادامه زندگ یرا برا طیشرا

خوب هستند  یطیمح ستیز لیموارد به دال نیشود. ا قیتشو دیکه مبارزه با فقر با یشوند ، در حال قیتشو دیبا گرانید

19همه فراهم کنند. یرا برا یسالم و بهتر یتوانند زندگ یو م
  

 یکپارچگی عامل تحقق توسعه پایدار

سال  ستیز طیدر کنفرانس مح یجامعه جهان سازمان ملل در  سعه  سعه پا 1992و تو مدل  کیرا به عنوان  داریتو

سم یزندگ تیفیبهبود ک یغالب برا ستگ میشناخت. مفاه تیبه ر صراحت در بند  زیمتقابل و ادغام ن یواب  هیاعالم 6به 

و حفاظت از  ی، توسعه اجتماع یکه توسعه اقتصاد تکپنهاگ ذکر شده است. در مقدمه آمده اس 1995 یتوسعه اجتماع

سعه پا گریکدیبه  ستیز طیمح صر تو ستند و عنا سته ه  یرا برا یچارچوبکنند و  یم تیرا به طور متقابل تقو داریواب

ست یما برا یتالش ها سبورگ در مو هیاعالم 5کنند. بند  یهمه مردم فراهم م یباالتر برا یزندگ تیفیبه ک یابید  ردژوهان

 تیمتقابل و تقو یوابسععتگ تیارتقا و تقو یرا برا یجمع تیکند که ما مسععئول یم دیتأک گریبار د 2002 داریتوسعععه پا

  .میبر عهده دار یو محل ی، مل ی، منطقه ا یدر سطوح جهان داریمتقابل ارکان توسعه پا

بود ، با  داریموضععوعات مورد بحث در توسعععه پا نیاز مهمتر یکیدر جنسععبورگ ، ادغام  2002 یدر اجالس جهان

 استیدر س داریادغام اصول توسعه پا یاز تعهدات انجام شده در اجالس هزاره تالش برا یکیبر کاهش فقر.  ژهیو دیتأک

 ینهادها نیب شععتریب یو همکار یاسععیسعع شععتریانسععجام ب ومهزاره از لز هیاعالم 30دولت اسععت. ماده  یها و برنامه ها

طبق گزارش  داریتوسعه پا فیکند. تعر یصحبت م یو سازمان تجارت جهان یچندجانبه مانند سازمان ملل ، بانک جهان

ستگ ونیسیکم شان دهنده واب شد ، ن ساس ا یبروتلند ، همانطور که گفته  ست. بر ا سل ها ا سا نیمتقابل ن سناد ب ریو  ن یا

 است. یاساس داریتوسعه پا یمتقابل برا ی، روشن است که ادغام و وابستگ یالملل

متحدالمرکز هوا  یها هیکره ، ال ستیز تیبا ماه ستیز طیمح یالملل نیب نیمتقابل در قوان یادغام و وابستگ میمفاه

عناصر  نیدانند که ب یم یدارد کامال سازگار هستند. دانشمندان به خوب یبه آن بستگ نیزم ی، آب و خاک و آنچه که رو

سا یم بهجن کیدر  رییچگونه تغ نکهیکره ، ا ستیمختلف ز س ریجنبه ها را تحت تأث ریتواند  سا که  یقرار دهد و نقش ا

ضور  عتیطب ستگ تیو فعالدر رابطه با ح سان دارد ، واب س یان سا ستا ، قوان نیوجود دارد. در ا یا  طیمح یالملل نیب نیرا

 دهد. یرا نشان م یجامعه بشر یها رساختیز نیتر یادیبن ستیز

شان دهنده تعهد برا سمت اهداف ز یمفهوم ادغام ن سمت مرکز روابط ب یطیمح ستیحرکت به   نیو مالحظات به 

ست. به عنوان مثال ، مالحظات ز صاد یها یژگیاز و یا ندهیبه طور فزا یطیمح ستیالملل ا س یقانون اقت ستیو   نیب ا

                                                           
19 http://www.uq.edu.au/rsmg/docs/ClemWPapers/EEE/WP174.pdf#page=1&zoom=auto,-107,848 
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و  داریکه به توسعه پا میاشاره کن 1994 یتجارت جهان زمانتوافقنامه سا یبه معرف میتوان یراستا ، م نیاست. در ا یالملل

 طیادغام مح کردیاشععاره دارد که از رو گریاز مناطق د یاریو بسعع یمعاهدات جهان نیو همچن سععتیز طیحفاظت از مح

 (200)هال، بیتا: .کنند یم تیحما یو توسعه اقتصاد ستیز

 اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت

سئول سئول تیم شترک به م شورها در حفاظت از مح تیم ش ای ستیز طیک سطح مل یبخ و  ی، منطقه ا یاز آن در 

حاکم بر منابع شناخته شده  نیو قوان نیمنسجم و وابسته کره زم تیمشترک از موقع تیاشاره دارد. مفهوم مسئول یجهان

 ایسازمان ملل متحد در مورد قانون در 1982 ونیانسدر کنو ریشود. مفهوم اخ یم یناش تیمشترک بشر راثیبه عنوان م

 ریها ، بسععتر و ز انوسی، اق قیعم یاهای، شععامل در قیعم یایدر یالملل نی، مفهوم منطقه ب ونیکنوانسعع نیمهم شععد. در ا

 کنوانسیون(. 136)ماده  در نظر گرفته شد. تیمشترک بشر راثیخاک و منابع موجود در آن ، به عنوان م

در حال توسعه شکل گرفته است  یموجود بدون مشارکت کشورها یالملل نیب یاز اسناد و موافقت نامه ها یاریبس

. ردیقرار گ یمورد بازنگر دیمتعادل با تیاز حاکم نانیآنها و اطم یها یبازتاب منافع و نگران یسعععهم آنها برا نی، بنابرا

ست یبرا شورها ، به و تیبه حما ازی، ن 21اهداف برنامه  نیبه ا یابید شارکت فعال و موثر همه ک شورها ژهیاز م در  یک

و  یمال یکمک ها جادیا قیاز طر یالملل نیب ینظر در اسععناد و توافق نامه ها دیتجد یحال توسعععه در مذاکرات ، اجرا

 .ندک یم ییها استفاده از تعهدات مختلف ، از جمله را شناسا سمیموارد موجود مکان ریمناسب و سا یفن

و داوطلبانه خود را به  یمال یسعععازمان ملل متحد کمکها یمحقق شعععد. مجمع عموم یهدف ، حداقل تا حد نیا

 یمقدمات یسازمان ملل و روندها ستیز طیدر حال توسعه جهت شرکت کامل و موثر در کنفرانس توسعه مح یکشورها

 آن ارائه داد.

 ستیز طیدر حفاظت از مح یمشترک تیمسئول کشورهااست که  یتعهدات مختلف بدان معن ایها  تیمسئول مفهوم

سئول شورها تیدارند. اما م سعه  یک سعه برا افتهیتو ست. ا فهیوظ نیانجام ا یو در حال تو سهم  نیمتفاوت ا تفاوت با 

و  دیتول یبا الگوها یعیاز حد از منابع طب شیبا اسععتفاده ب خیدر طول تار یطیمح سععتیمشععکالت ز جادیمتفاوت در ا

صرف  شورها داریناپام سط ک شورها برا نیا یو فناور یمال یها ییو توانا شرفتهیپ یتو ، کنترل و کاهش  یریجلوگ یک

متفاوت است.  زیآن ن تیسهم متفاوت است ، بلکه ماه زانیشود. در واقع ، نه تنها م یم هیتوج یطیمح ستیمشکالت ز

از کشورها در  یگروه ایکشور  کی یخی، سهم تار کشورها ی، توسعه اقتصاد ژهیو یازهای، ن طیمانند شرا یادیعوامل ز

سئول نییدر تع یطیمح ستیمشکالت ز جادیا سئول لیمختلف دخ یها تیم  یمختلف کشورها مفهوم یها تیهستند. م

سترده ا ست که به طور گ شورها پذ یها هیدر معاهدات و رو یا ستانداردها رفتهیک مختلف از  یشده و اغلب به عنوان ا

 20شود. یم ادیآن 

 رقابلیغ یخیکنند ، که از نظر تار یانکار نم یجهان طیفشععار جوامع خود را بر مح زین شععرفتهیپ یاز کشععورها یبرخ

ست. عالوه بر ا شورها یواقع یها تی، ظرف ستیز طی، از نظر حفاظت از مح نیانکار ا س یک سعه ب مهم  اریدر حال تو

ست. حفاظت از مح شد ،  ستیز طیا شر یها یاز نگران یکی، همانطور که قبال ذکر  شترک ب شورها  تیم ست ، اما ک ا

                                                           
20 Hungarian Central Statistics Office, HUNGARIAN OBJECTIVES FOR THE WORKING GROUP ON SDI, Working Paper 

No. 3, First meeting of the Joint UNECE/OECD/Eurostat Working Group on Statistics for Sustainable Development, 
Luxembourg, 3-4 April 2006 
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 بیاز تخر یشامل مشکالت ناش شرفتهیپ یکشورها یها تیمشترک دارند. اولو ینگران نیرا در ا یمختلف یها تیاولو

 یها تیکه اولو یاسعععت ، در حال یسعععتیرفتن تنوع ز نیازن و خطر از ب بیهوا ، تخر یمانند آلودگ سعععتیز طیمح

ست الدر ح یکشورها ست. در چن نیو از ب داریبه توسعه پا یابیتوسعه د صل برابر یطیشرا نیبردن فقر ا  ی، توسل به ا

به  یشتریب بیکند ، بلکه آس یکمک نم یالملل نیقانون در صحنه ب تینه تنها به تحقق حاکم ونیکنوانس نیتعهدات طرف

را ارائه دهند  یازاتیامت افتهیتوسعه  یکه کشورها است یاهداف ، ضرور نیبه ا یابیدست یکند. برا یوارد م یجهان طیمح

کنند  یخود مشارکت م یها تیدر حال توسعه در اسناد الزم االجرا مربوط به اولو یحاصل شود که کشورها نانیتا اطم

شورها نیا نی، بنابرا ستقبال ک سع یتوافق نامه ها مورد ا سئولرندیگ یه قرار مدر حال تو صل م شترک اما  تی. ا  متفاوتم

 است. یاهداف نیبه چن یابیسازوکار دست

 نتیجه گیری

توسعه پایدار نوعی توسعه است که بهبود واقعی کیفیت حیات بشر و رسیدن به رشد اقتصادی و اجتماعی را همزمان 

شتی دادن میان مؤلفه سعه پایدار آ ست محیطی مورد توجه قرار میدهد. هدف تو سعه و  با حفظ تنوع زی های چندگانه تو

ست  شده ا سانها، تبدیل به یک قاعده عرفی  سالم ان ست، از طرف دیگر حق بر محیط زیست  حفاظت از محیط زیست ا

شده  ضایی بین المللی تاکید  سناد و رویه ق سل دوم که نه تنها در ا شری از ن ست بلکه امروزه از آن به عنوان یک حق ب ا

های مختلف حیات بشععری،  یاد میشععود، اما چگونه میتوان توسعععهای داشععت که در عین رسععیدن به ترقی و تعالی جنبه

 محیط زیست سالم و پاک نیز برای بشریت حفظ شود زیرا حداقل توسعه اقتصادی نیاز به الزامات و زیر ساختهایی دارد

که ممکن است محیط زیست بشر را با خطر همراه سازد و گاها با آن در تعارض قرار گیرد، اینجاست که توسعه پایدار 

به عنوان نوش دارویی سبب برقراری ارتباط میان توسعه و محیط زیست میشود، در توسعه پایدار، حق بر محیط زیست 

عایت الزامات زیست محیطی داده است در پاسخ به سؤال طرح سالم نیز مد نظر است، الگویی است که اولویت را به ر

های سختی است که یکی از آنها، رعایت حق بر محیط زیست سالم  شده بایدگفت از آنجا که توسعه پایدار دارای هسته

است به نظر میرسد هر دو هدف واحدی را دنبال میکنند وآن حرکت هدفمند جهت تضمین و تثبیت حق توسعه وحفظ 

و نیازها و منافع نسلهای آینده است که منجر به شکل » متوازن«ط زیست نسل حاضر و رعایت حق بر محیط سالم و محی

سلهای آینده ست به نامحق ن ست. الز» گیری مفهوم جدیدی در حقوق بین الملل محیط زی ستیفا حق  امشده ا تمتع و ا

ستفاده از ایده ا سلهای آینده رعایت کامل توسعه پایدار و ا سلین صاف بین ن از طریق به کارگیری مکانیسم جدیدی به » ن

سبز«نام  صاد  صویب گردد تا » اقت سبز توسط دولتها تدوین وت صاد  ستهای اقت سیا ست معیارها و  ست که الزم ا سعه «ا تو

 تبدیل گردد.» پایدار از گفتار به عمل
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