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  الملل در حقوق بين» پايداري توسعه«يا » توسعه پايدار«

  
دكتر آرامش شهبازي  1

 
  
يابد، آزادي   صلح تنها در پرتو عدالت معنا مي.هايي استوار است  الملل بر پايه  بيننظام حقوق«

 معنا دون تحقق حاكميت قانون بي و توسعه پايدار نيز ب،شود تنها با رعايت حقوق بشر متجلي مي
  2.»ستا

  
  چكيده

اي موجود ه برخي چالشاماظاهري فريبنده دارد، » توسعه پايدار« ضرورت تحقق هرچند انديشه 
 كه متضمن  در نقطه ثقل مفهوم توسعه پايدارو تأملي» پايداري«و » توسعه«در تركيب ميان 

، محور اصلي مقاله حاضر را تشكيل است» پايداري ناپايدار«و » پايداري با ثبات« مفهوم واكاوي
ه پايدار و  ضمن تأمل در مفهوم توسعه پايدار، گذري بر مباني نظري توسع،در اين نوشته. دهند مي

 يافته، به اين پرسش پاسخ خواهيم گفت كه بازتابها  شناسايي منابع حقوقي كه اين اصل در آن
لي ـشك چنين تأم وسعه؟ بيـاست يا پايداري ت» توسعه پايدار«در نهايت دغدغه اصلي بر تحقق 

  . سازد ار ميالملل معاصر همو  از توسعه پايدار در حقوق بينهومي بهترـ درك مفبراي را  هـزمين
هاي  لتوسعه پايدار، پايداري با ثبات، پايداري ناپايدار، توسعه، محيط زيست، نس: واژگان كليدي

  آينده، سازمان جهاني تجارت
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2. Nico Schrijver and Friedl Weiss(eds), International Law and Sustainable Development, 2004, preface, 

p. ix.  
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  مقدمه
 1983براي نخستين بار در سال . الملل ندارد  توسعه پايدار سابقه چنداني در حقوق بينانديشه

را تشكيل داد كه » ون جهاني محيط زيست و توسعهكميسي«مجمع عمومي سازمان ملل متحد، 
  وقتوزير  نخست3توسط گروهالم برونتلند،» آينده مشترك ما«سندي تأثيرگذار به نام ، در آن

 مبناي هر فعاليت اقتصادي انساني با عنوان بهاين گزارش خواستار توسعه پايدار . نروژ، ارائه شد
و پيوند آن با تالش براي باال بردن سطح زندگي تمركز بر نگراني جدي نسبت به محيط زيست 

 به اين ترتيب توجه به توسعه پايدار از دهه هشتاد ميالدي به اين سو به يكي 4.فقرا در جهان بود
المللي تبديل گشت و پس از ارائه گزارش نهايي برونتلند در سال  هاي اصلي جامعه بين از دغدغه

   5.ار گرفتالمللي قر ، در كانون توجهات بين1987
 و خواستار كرداي تصويب   مجمع عمومي سازمان ملل متحد قطعنامه،يك سال پس از آن

خصوص محيط زيست و توسعه گرديد و در رانسي در مقر سازمان ملل متحد درتشكيل كنف
برانگيز در اين خصوص، سرانجام كنفرانس  نهايت پس از دو سال بررسي مداوم و اظهارات بحث

 در مورد محيط زيست در 6 در بيستمين سالگرد كنفرانس استكهلم1992ئن مورد نظر در ژو
در » توسعه پايدار« ثمره اين كنفرانس طرح مجدد و تأكيد بر مفهوم 7.ريودوژانيرو برگزار گرديد

هايي را به همراه  ف و حديثالملل بود؛ مفهومي كه گرچه از همان آغاز حر قلمرو حقوق بين
هاي زيست محيطي و اصول   در كانون پيوند ميان مباحث اقتصادي، دغدغهجا كه اما از آنداشته، 

                                                           
3. Gerhallm Bruntdland  

4. Alan Boyle, «Codification of International Environmental Law and the International Law 

Commission, Injurious Consequences Revisited», in International Law and Sustainable Development, 

Alan Boyle and David Freestone (eds.), New York, Oxford University Press, 2001, p.1.   
5. Meeting of the OCED Council at Ministerial Level, Policies to Enhance Sustainable Development, 

Denver, OCED Publisher, 2001, p.1. 

باره المللي در اد تشكيل كنفرانسي بين پيشنه اسيدي بود،   هاي   كه به طور خاص نگران باران، حكومت سوئد1986 در سال .6
 كه رخصوص محيط زيست انساني منجر شدمتحد د اين دعوت چهار سال بعد به كنفرانس ملل . ادزيست جهاني را د محيط 

به تولد  اين كنفرانس  .حضور يافتند  در آن  ـسابق شورويجماهير ها جز اتحاد  تقريباً همه دولت ـكشور   114نمايندگان 
صندوق   و يك UNEPزيست ه سازمان ملل براي محيط برنامتأسيس يك   و نيز پيشنهادهايي براي اعالميه استكهلم انجاميد

هايي مربوط به  گيري سلسله كنوانسيون شكل كه به نوبه خود به  داشتبر و يك برنامه عمل را در مرتبط محيط زيست
) 1974-82(درياها  وق تأكيد عمده بر محيط زيست در كنفرانس ملل متحد در مورد حق محيطي با  موضوعات خاص زيست

نخستين تصديق و تأييد جامعه «  اي  اعالميهچنين به نظر موريس استرانگ، رئيس كانادايي كنفرانس استكهلم، .دانجامي
و اين اعالميه مبنايي  محيطي حاكم باشد   كه بايد بر رابطه آنان در عصر زيستمسئوليت استها به اصول جديد رفتار و  دولت

پوشاندن به  آورد كه براي جامه عمل  الملل را فراهم مي جديد حقوق بين  ي رفتاريگريزناپذير براي ايجاد و تبيين كُدهامتقن و 
  .»د بودن خواهضرورياصول مقرر در اعالميه 

هاي  بر محيط زيست به اندازه كافي به اولويت   كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه معتقد بودند تأكيد با آندر همين زمان، 
رأي مخالف از تصويب اين اعالميه  اي بدون  كند، مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامه  توجه نمياقتصادي آنان براي توسعه 

 .كرداستقبال 
7. Andereas Lowenfild, op. cit., p.304. 
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تواند نسبت  الملل معاصر نمي ي است و حقوق بين نيازمند تأملي جدبنيادين حقوق بشر قرار دارد،8
در اين مقاله خواهيم كوشيد تا . تفاوت باشد المللي بي به مباني نظري آن يا تجلي آن در رويه بين

تاه در مباني نظري توسعه پايدار و درك مفهومي آن به مبحثي مهم با عنوان ضمن تأملي كو
الملل معاصر  و امكان و امتناع اين مفاهيم در حقوق بين» توسعه پايدار«يا » پايداري توسعه«

 .بپردازيم
  

  الملل  درك مفهومي توسعه پايدار در حقوق بين)بند نخست
اي است كه نيازهاي نسل حاضر را بدون خدشه به توانايي  توسعه«توسعه پايدار به تعبير برونتلند 

 آنچه در اين تعريف از سوي برونتلند 9.»كند مين نيازهاي خود، برآورده ميهاي آينده در تأ نسل
توسعه اقتصادي توأم با تأمل در استانداردهاي زيست «، ايدار معرفي شدهعنوان اساس توسعه پ به

 برخورداري از مواهب طبيعي درهاي آينده  گرفتن حق نسلها با در نظر  محيطي و رعايت آن
  10.»شان در آينده است ي تأمين نيازهايبرا

 درك توسعه اقتصادي در نهايت با ،كه به زعم بسياري حاليبا توجه به چنين مفهومي، در
12»رفاه مطلق«تحقق   ؛رسد منظور برونتلند تحقق رفاه مطلق باشد  بعيد به نظر مي توأم است،11

توسعه  از سوي ديگر، .شود و مكان معنا مي كه توسعه اقتصادي امري نسبي است و در زمان چرا
 در بستري ديگر شورهاي در حال توسعه متفاوت بوده،اقتصادي كشورهاي صنعتي از توسعه ك

   13.يابد تحقق مي
با اين حال نبايد از خاطر برد كه  توسعه پايدار ضرورت توجه به نيازهاي نسل حاضر و  

توان تنها ضرورت توجه به   نمي وگيرد اي توأمان در نظر مي گونه هاي آتي را به احتياجات نسل
هاي معقول و متناسب نسل حاضر  نيازهاي نسل آتي را توجيهي براي عدم توجه به خواسته

 . است14»منابع طبيعي تجديدناپذير«نمايد، توجه به  برانگيز مي آنچه در اين ميان بحث. دانست
برداري از چنين منابعي در آينده دور يا نزديك منجر به  است كه رشد اقتصادي و بهرهروشن 

                                                           
 پاييز ،19، ش8س ، مجله پژوهش حقوق و سياستالملل اقتصادي و اصل توسعه پايدار،   حقوق بين، شمسايي، محمد:ك.ر .8

   .10ـ12 ، ص1385و زمستان 
9. World Commission on Environment and Development, Our Common Future, 1987, p.43. available at 

http://www.worldinbalance.net/intagreements/1987-brundtland.php (12. 07. 2010).  

10. Sustainable Development: Critical Issues, Organization for Economic Co-operation and 

Development, Denver, OCED, Sep.2001, p.2. 

11. Full welfare 

12. Ibid., pp.2-3.  

اهللا موسوي، نشر ميزان،  فضل ، ترجمه سيدالملل محيط زيست حقوق بين :رجوع كنيد بههاي آينده  در مورد منافع نسل. 13
 .143ـ149، ص 1380

14 . non-renewable resources   
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با . برداري از اين منابع را نخواهند داشت  امكان بهرهآينده،هاي   و آنگاه نسلشود ميها  اتمام آن
انديشي  برداري از چنين منابعي، ضرورت چاره  اساسي در بهرهانديشهرسد  اين وصف به نظر مي

برداري از اين منابع توسط   مجالي براي بهرهكردن و مهيا 15راي استفاده از برخي منابع جايگزينب
  .هاي آينده است نسل

اده از برخي منابع  نبايد از اين واقعيت غافل ماند كه گاه عدم استفي، از سوي اين با وجود
تواند   اين منابع، مي آتي ازهاي با توجيه ضرورت استفاده نسل) جان بيو يا  جاندار(طبيعي 
هاي آتي  ها براي نسل حاضر و نسل باشد كه مضرات آن  بالفعلي را به همراه داشته خطرهاي

 جانوري يا مراقبت از آن هلذا براي مثال، توجه بيش از حد به يك گون. بسيار سنگين خواهد بود
  ودهدعرض خطر قرار هاي ديگر را در م تواند گونه خالف نظم طبيعي موجود در اكوسيستم، ميبر

  . هاي ديگر منابع طبيعي و حتي در مواقعي خود انسان منتهي شود يا به انقراض گونه
 ي، توجه به مسائل محيط، رشد اقتصاد»توسعه پايدار«با وجود جذابيت ظاهري عبارت 

هاي انساني و در نهايت بررسي  زيستي و همزمان تالش براي نابودي فقر و توجه به ارزش 
.  نيازمند بررسي ماهيت و درك مفهوم توسعه پايدار است، پايدار به معناي واقعي آنتوسعه

تواند به روشن شدن  اهميت پرداختن به اين موضوع و بررسي زواياي مختلف توسعه پايدار مي
از هاي تحقق توسعه پايدار  از يك طرف و تبيين ضرورت» توسعه پايدار«موارد ابهام  در ماهيت 

  . تهي شودمنطرف ديگر 
رتو حفظ محيط زيست معنا كند در پ اگرچه توسعه اقتصادي كه برونتلند به آن اشاره مي

 ،در عين حالو اي تحقق واقعي مفهوم توسعه پايدار را بر مبناي توجه به توسعه  عدهيابد،  مي
چرا كه در ؛ دانند رعايت حقوق بشر و استانداردهاي زيست محيطي در يك زمان، غيرممكن مي

 16.دانند اي ديگر را مجبور به پرداخت تاوان توسعه مي ين ميان صرفاً يك گروه را منتفع و دستها
كشورهاي در حال توسعه و جنوب است،  فقدان رشد اقتصادي  اين ديدگاه كه عمدتاً مبين نظر با

و تبعات ناشي از آن در كشورهاي جهان سوم با عدم است معضل اصلي و ريشه عميق فقر 
  17.ستانداردهاي زيست محيطي همراه استرعايت ا

تواند به    پيشرفته در نتيجه رشد اقتصادي ميفناوري اگرچه به نظر بسياري ، به اين ترتيب
كارهايي در جهت تقويت مسائل مرتبط با محيط زيست سالم بينجامد، اما از آن  و تقويت ساز

                                                           
پيوند ميان بخش انرژي و مقررات سازمان « ، شهبازي، آرامش :رجوع كنيد به يژه براي منابعي مانند نفت و گازو  به.15

   .1388، 16 ، شمجله پژوهشهاي حقوقي، »والتاندازي حقوقي از تح جهاني تجارت؛ تحليلي حقوقي از واقعيات و چشم
16. Redclift, M., Sustainable Development: Exploring the Contradictions, London, Methuen, 1992, p.58. 

مللي ال هاي متفاوت با توجه به آراي مختلف ديوان بين گزينه: الملل درياي خزر و حقوق بين« ،مهرداد  ناظمي،:ك.ر .17
  . 151، پانويس 273 ص ،80ـ81، 26، ش مجله حقوقي، »دادگستري
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 به تواند  نميدرستي  برونتلند بهطرف هزينه اين امر از عهده جهان سوم خارج است و لذا فرمول
  .اي پايدار در عمل بينجامد تحقق توسعه
اي بزرگ بين  توسعه پايدار را معامله» آندرياس لونفيلد«حال، در همين خصوص   با اين

هاي نظري   در پي كنفرانس ريو از حوزه بحث1992 كه از داند هاي شمال و جنوب مي دولت
ها نسبت به توسعه اقتصادي،  در حال توسعه و نگراني آنهاي  خارج شده و با ادعاي دولت

 بهاي همكاري در عنوان بهخواستار تعهداتي مشخص براي مساعدت اقتصادي كشورهاي صنعتي 
مسائل زيست محيطي و حفاظتي شدند كه اين خواسته در نهايت به شكل نوعي ضرورت 

ك به توسعه در اعالميه ريو اقدامات جنوب در حفاظت از محيط زيست و تعهدات شمال در كم
  18. شدوارد

توسعه . هاي توسعه پايدار است مايه ، دروندارد بررسي و ارزيابي نياز به آنچه هنوز ،با اين حال
هاي  كارهاي حمايت از محيط زيست و در نهايت استاندارد و اقتصادي، توجه به استانداردها و ساز

تحقق توسعه پايدار محسوب هاي  شرط  پيش از ابتدا در زمرهذيربطحقوق بشري و اجتماعي 
 لذا توسعه پايدار همانند مثلثي است كه سه ضلع آن، ضرورت توجه همزمان به اقتصاد، .شدند مي

كند از زواياي مختلف  آنچه پيوند اين سه ركن را  مشخص مي. حقوق بشر و محيط زيست است
خصوص قرائت واحد از توسعه  درنظر رسد يكي از موانع اتفاق يقابل بررسي است و به نظر م

  پايدار، همچنين نگرش چند بعدي به قضيه با ترجيح يك بعد و يا ناديده گرفتن ساير ابعاد قضيه
  .است

  
  برانگيز مفهوم توسعه پايدار هاي ابهام   كانون)بند دوم

 مجامع  فراواني كه از سوييهاي بايد در نظر داشت كه از زمان ارائه گزارش برونتلند، گردهمايي
خصوص توسعه ي تشكيل شده و به بحث و بررسي درهاي غيردولت المللي و همچنين سازمان بين

. اند  از توسعه پايدار  دست نيافته كامالً پذيرفته شده و قابل اتكااند، هنوز به مفهومي پايدار پرداخته
در . است»  پايدارتوسعه«انگيزد، خود عبارت  ميابهام را در بحث توسعه پايدار برآنچه نخستين 

آن است؛ » پايداري«و » توسعه«ترين معضل در بحث توسعه پايدار تنش بين مفهوم   مهم،واقع
رش  يكي از ابزارهاي توسعه پايدار كه در گزاعنوان به كه رشد و توسعه اقتصادي بيانبه اين 

ت استانداردهاي زيست و رعاي  و حفاظت مستمر و مداوم از محيطبرونتلند نيز به آن اشاره شده، 
  19.رسند زيست محيطي، در وهله نخست چندان با يكديگر سازگار به نظر نمي

                                                           
18. Lowenfild, Andereas, International Economic Law, New York, Oxford University press, 2002 p.305. 

19. Alader John, and David Wikenston, Environmental Law and Ethics, London, Macmillan, 1999, 

p.140  
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 شمال و جنوب هاي كشورهاي از جمله متغيرهاي ديگر مؤثر در چنين امري، تعارض ديدگاه
 كه  استها و نقشي  تنش بين حاكميت دولت،خصوص مفهوم توسعه پايدار و عالوه بر آندر

امع ـ عالوه بر اين، در مج20.دارددر تحكيم يا تزلزل جايگاه حاكميت ملي مفهوم توسعه پايدار 
الملل  وفور به بحث توسعه پايدار در حقوق بين پردازان به اي متعدد نظريهـالمللي و در رويكرده بين

 مقاالت و كتب فراواني كه در اين خصوص به چاپ رسيده دليلي بر اين مدعا. است شده  پرداخته 
خصوص تعيين دقيق كنند، هنوز در تي اشاره ميدرس گونه كه برخي به  همان،ن حال با اي.ستا

 همين 21.نظر وجود ندارد مدي از آن اتفاقپايدار و ترسيم الگوي عملي و كارا توسعه اركانجايگاه 
مراتبي از توسعه  ساز پرداختن عميق به مكاتب نظري گوناگون و ترسيم الگوي سلسله امر زمينه

  .پايدار است
خصوص مفهوم و جايگاه توسعه پايدار در قلمرو هاي قابل توجه در با توجه به برخي چالش

مراتبي بين  كه آيا سلسله از جمله اين. هاي متعددي قابل طرح است الملل پرسش حقوق بين
محورهاي اصلي توسعه پايدار وجود دارد؟ و پرداختن به اين پرسش جدي، سؤاالت فرعي فراوان 

راتبي كداميك بر ديگري برتري م  در صورت وجود چنين سلسله:ز به همراه داردديگري را ني
ويژه  وان به يك توسعه پايدار واقعي بهت د؟ آيا توسعه پايدار مفهومي واقعاً حقوقي است؟ آيا ميدار

 آنچه در اين مقاله به ،با اين حال. ها بر پايه الگوي پيشنهادي برونتلند دست يافت؟ و مانند اين
» ارتوسعه پايد« خواهيم پرداخت تمركز بر مفهوم و ارزيابي مختصري از اجزاي سازنده عبارت آن

ترديد آنچه خواهد توانست دورنماي روشني از بحث در اختيار   بي.الملل معاصر است در حقوق بين
 و اهدافي است كه اين مفهوم در دكترين و در دهنده تشكيلما قرار دهد، تحليل مفهومي عناصر 

  . است المللي كسب كرده  رويه بين
  

  الملل  مباني نظري توسعه پايدار در حقوق بين)بند سوم
برخي توسعه . اند  شالوده اساسي توسعه پايدار معرفي شدهعنوان بههاي متفاوتي  مباني و زيرساخت

رد توسعه پايدار با اين رويك. اند مورد ارزيابي قرار داده 22گرايان هاي منفعت پايدار را از زاويه ديدگاه
                                                           

  »ان ناشنوايانگفتم«خصوص توسعه پايدار را برخي گفتمان ميان شمال و جنوب دراي بوده است كه  گونه اين امر به. 20
(a dialogue of the deaf)  :رجوع كنيد به. اند  نام نهاده

Nico Schrijver and Friedl Weiss, op.cit., p. VI. 

 
21.  c.f. John Alder and David Wilkinson, op.cit., pp. 37-70. 

22. utilitarians 
نخستين . قرن نوزدهم ميالدي و خاستگاه آن بريتانيا بود يكي از مكاتب فكري تأثيرگذار در utilitarianism)( گرايي منفعت
پردازان اين مكتب، جرمي بنتام، جان آستين و جان استوارت ميل با شعار محوري حداكثر سود براي حداكثر  نظريه
ين در ا. ، به نوعي با مكتب حقوق طبيعي پيش از خود مخالفت كردند(maximizing pleasure and minimizing pain)مردم
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 زيرا تحقق شعار اصلي اين نحله فكري ؛پذير نيست الملل چندان توجيه در عالم واقعي حقوق بين
انگاران به طبيعت توجه چنداني ندارند و  منفعت. در تعارض اساسي با ماهيت توسعه پايدار است

ان به اكثريت تعلق  سودي است كه در باالترين ميزشود محسوب ميكننده  ها تعيين آنچه براي آن
تواند در نهايت به توسعه بينجامد، اما رعايت   گرچه رشد اقتصادي مي،با اين حساب. گيرد مي

هايي را در استفاده حداكثري از محيط زيست به  استانداردهاي زيست محيطي كه قطعاً محدوديت
  23.گيرد همراه دارد، در راستاي هدف نهايي اين مكتب مورد توجه قرار نمي

24 گيرد، توجه  گرايي قرار مي كه به نوعي در برابر منفعت يكرد فكري اخالق  فضيلت محوررو
 25.داند تر مي  و نه صرفاً در راستاي كسب منفعتِ بيش يك فضيلتعنوان بهبه توسعه پايدار را 

يك با پردازان هر ساير نظريهاما  26دانند، بسياري مبناي نظري توسعه پايدار را همين رويكرد مي
توسعه با گذاري بر سه ركن توسعه پايدار و شكل دادن به مثلث  صدد ارزشجيهي ديگر درتو

ن به فرمول توا لذا در ترسيم رويكرد عملي از الگوي توسعه پايدار نمي اولويت رئوس مختلف آنند
 عنوان بهدهنده آن و زيربناي ساختاري آن   تشكيلي و بدون بررسي اجزابرونتلند به صورت كلي

  .ايي جداگانه و بدون تحليل پيوند متقابل و دروني پرداختواحده
هايي متفاوت از  اما عالوه بر رويكردهاي نظري متفاوتي كه عاملي تأثيرگذار در برداشت

 از عوامل ايجاديز منافع كشورهاي مختلف عناصر سازنده توسعه پايدار است، به لحاظ عملي ن
  .  استگذاري بر اركان مثلث توسعه ابهام در ارزش

27 عاملي  ميان اين دو گروه، هاي متفاوت شمال و جنوب و وضعيت موجود خواسته
هاي مختلفي است كه به توسعه پايدار  مراتب ميان حوزه كننده در برقراري سلسله تعيين
الملل به جهت گسترش  فقدان نوعي همبستگي آرماني در قلمرو تابعان حقوق بين. انجامند مي

29دامنه نيازهاي مادي هاي معنوي  و عدم افزايش همبستگي در ميان هاي متفاوت  بين خواسته28

                                                                                                                                        
با .  اصلي و نوعي تعهد به نتيجه براي حكومت استعنوان بهرويكرد آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد تعيين جايگاه منفعت 

 ،آرامش ازي،ـ شهب:رجـوع كنيـد به. اند ردهـراواني را بر آن وارد كـفادات ـانتقگرايي  ت منفعتـن حال منتقدان سرسخـاي
    .119ـ125ص ، 1388هاي حقوقي شهر دانش،  سسه مطالعات و پژوهشؤ، م واقعيت ديالكتيك ارزش و:الملل حقوق بين

23. John Alder and David Wilkinson, op.cit., p.44. 

24. virtue ethics 
25. Ibid., p.69. 

26. Ibid., p.70. 

27. status quo 
28. material needs 

29. spiritual cohesion 
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مراتب در ميان عناصر سازنده و مرتبط در تحقق  گيري سلسله ي در شكلايشان، به چالشي جد
  30.است شده تبديل توسعه پايدار 

شود،  ير و تعبير مياز سوي ديگر با توجه به قلمرو وسيعي كه توسعه پايدار در آن تفس
ها صرفاً در حد  محيطي كه بسياري از آن گرفتن استانداردهاي زيست ظرن رت درضرو

هايي كه از اين ، رشد اقتصادي در بين دولتهستند مشخص اجراي ي فاقد ضمانتها دستورالعمل
 توجه ،كنند المللي زندگي مي در يك جامعه مشترك بين، ولي حيث فاصله زيادي از يكديگر دارند

هاي متعالي حقوق بشري كه در راستاي توجه به دو حوزه اقتصاد و محيط  همزمان به ارزش
  . هاي گوناگون از اين مفهوم است ساز برداشت گيرند، زمينه زيست شكل مي

هاي گوناگون در  مراتب ميان هنجارها و حوزه به هر حال، بايد دانست احراز وجود سلسله
عي و رفاهي محيطي كه توسعه در آن ارزيابي داخل هرم توسعه پايدار به وضعيت اقتصادي، اجتما

32شود مي   نگرش .گردد  و همچنين به رويكردهاي نظري مختلف از مفهوم توسعه پايدار باز مي31
گذاري متفاوت بر عناصر   ارزشساز  مفهوم توسعه پايدار زمينهبهمتفاوت شمال و جنوب 

  .دهنده توسعه پايدار است شكل
 سازمان جهاني ،لگويي مبني بر برتري يك حوزه بر حوزه ديگردر همين راستا، براي ترسيم ا

محيطي در كنار رشد اقتصادي در  تجارت با ارائه الگوهايي از نحوه استقرار استانداردهاي زيست
عي توازن بين حوزه اقتصاد و وـراري نـرقـ ببراي در تالش 33ها الب الگوي برابري ارزشـق

هاي   است كه با توجه به اهداف بازار آزاد و همبستگي و اين امر در حالي34زيست است  محيط
 از  ـالمللي عنوان متولي امر تجارت در سطح بين به، آنچه براي سازمان جهاني تجارت ـ اقتصادي

 نه سعي در حفاظت از محيط توسعه اقتصادي است،رداختن به ـااليي برخوردار است، پـت بـاولوي
  35. آنزيست و جلوگيري از تخريب يا نابودي

                                                           
30. Brierly, L.,  «International Law as Law», in Cases and Materials, International Law, Its Perspective 

and Achievements, David Harris, Oxford, Oxford University Press, 1988, p.3. 

31. c.f., Meeting of the Organization for Economic Co-operation and Development Council at Ministerial 

Level, op. cit., pp.1-26. 

32. Alan Boyle, op. cit., p.85. 

33. equilibrium model 

34. Hakan, Nordstrom, and Scott Vaughan, Special Studies, Vol. 4, Switzerland, WTO, 1999. 

ال، تمام  در هر ح.هستندهاي حل اختالف سازمان جهاني تجارت نيز مؤيد همين امر  ه از هيأت شد صادريبرخي آرا. 35
جارت بـر رعـايت ه رونق تـه بحث نگريسته شود و روشن است كـه از كدام قضيه بـگردد ك ميقضيه بـه اين بر

 سيد قاسم و آرامش شهبازي، ، زماني:رجوع كنيد به. محيطي نزد سازمان جهاني تجارت اولويت دارد استانداردهـاي زيست
، ص 1389پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ، مؤسسه مطالعات و بيرنوسان ميان تكنيك و تد: الملل فرجام حقوق بين

   .173ـ186
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 و ،هاي مختلف محيط زيست، اقتصاد مراتب ميان حوزه سلسله در صورت اثبات وجود
حال آنچه   با اين. كردتوان الگوي درستي از توسعه پايدار ترسيم  هنجارهاي حقوق بشري مي

سازد، فقدان جايگاه مشخص هر حوزه و نقش آن در  درك مفهوم توسعه پايدار را قدري مبهم مي
رويكرد كشورهاي جنوب كه عمدتاً خواستار رشد اقتصادي هستند و . ايدار استتحقق توسعه پ

، انجامد هاي عمدتاً سنگين آن مي هاي محيط زيستي به واسطه هزينهدتر به رعايت استاندار كم
 آنچه 36.گرايانه از توسعه پايدار خواهد بود  مبتني بر مالحظات اخالقي و آرمانمتفاوت از رويكرد

سازد، همين  شمول آن را محقق مي وم و تحقق توسعه پايدار به معناي واقعي و جهانابهام در مفه
  . الگوي پذيرفته شده و مبتني بر تعيين جايگاه هر حوزه در تحقق توسعه پايدار است

  
   باثبات و پايداري ناپايدار؟يپايدار:  كدام توسعه)بند چهارم

 يعني ارزيابي دو جزء ،حث اصلي اين نوشتهپس از تأملي كوتاه در مفهوم توسعه پايدار، به ب
. قابل تأمل است» توسعه پايدار«در اين نوشته، دو مفهوم از . مركب توسعه پايدار خواهيم پرداخت

38»پايداري باثبات«نخست  شك تأمل در اين دو عبارت بستر   بي.»پايداري ناپايدار« و دوم 37
  .  خواهد ساخت الملل معاصر فراهم   بين تحليل مفهومي توسعه پايدار در حقوقبرايالزم را 

  
   پايداري ناپايدار)الف

، دگرگوني چنين اند نابع طبيعي قابل تبديل به سرمايهفرض كه م پايداري ناپايدار با اين پيش
در چنين . كند تلقي مي» توسعه پايدار«را در راستاي تحقق پروژه  منابعي را جايز شمرده و آن

 مثالي 39.ند، مكمل يكديگرهستندكه عمدتاً مصنوعي  و منابع جايگزين منابع طبيعي اي، انديشه
ترين معدن ذخيره فسفات جهان   در جزاير نائورو عظيم1990در سال .  قابل ذكر استقبيلاز اين 

با اين حال طرفداران . است  اين ذخيره از بين رفته  درصد80كشف شد كه امروزه بيش از 
الل كه كاهش ذخيره فسفات با افزايش درآمد سرانه مردم نائورو پايداري ناپايدار با اين استد

همراه بوده و به تأسيس يك صندوق ذخيره ارزي با مبلغي بالغ بر يك ميليارد دالر براي اين 
كشور انجاميده، همچنان از تبديل ذخاير طبيعي به درآمد سرانه در راستاي تحقق توسعه پايدار 

                                                           
، ترجمه و تحقيق سيدقاسم زماني، مؤسسه مطالعات و 4چ ، الملل اقتصادي حقوق بينآيگناتس، . فلدرن هوهن. 36

  .202ـ209ص ، 1385هاي حقوقي شهر دانش،  پژوهش
37. hard sustainability  

38. soft sustainability  

39. Rao, P.K. International Environmental Law and Economics, Blackwell Publisher, 2002, p.19.  
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40 هاي  است كه همين صندوق پس از مدتي با بروز برخي بحران الزم به ذكر .كنند حمايت مي
 امرهمين . دهاي منطقه آسيا، رو به زوال نهاد و ذخيره خود را از دست دا ويژه بحران  به،اقتصادي

 بر اين اساس كه منابع طبيعي قابليت اپايدار وارد آورد؛ پايداري نانديشهي بر تواند انتقادي جد مي
ها به حيات خود  توانند مدت  و مانند يك ذخيره طبيعي ميدارندهاي آتي  لتري به نس انتقال بيش

تر  تواند با زوال سريع ها به دستاوردهاي مصنوع بشري مي ادامه دهند، در صورتي كه تبديل آن
 . ها و خدشه به مفهوم پايداري توأم باشد آن
  
  پايداري باثبات) ب

 يا ر استفاده بهينه از منابع طبيعيل حاضر دهمزمان كه انتقال تكنولوژي حاصل از تالش نس
 در اقداماتي ،يا تبديل امكان تبديل منابع طبيعي به منابع مصنوعي برخي منابع جايگزين و

 استفاده از منابع موجود مستلزم پايداري باثبات 41شوند، راستاي تحقق توسعه پايدار محسوب مي
 مبين ضرورت اي انديشهچنين . ي آتي استها به نحو مطلوب براي انتقال همين منابع به نسل

اي از منابع طبيعي  هاي آتي از  طيف گسترده برداري نسل  جهت بهرهبرايانتقال منابع طبيعي 
   42.است

. گونه پايداري بپردازيم  است به نقد و ارزيابي اين دودر تحليل مفهومي توسعه پايدار الزم
  :مي به ما ياري رسانند از اين قرارندها كه ممكن است در انتخاب مفهو برخي استدالل

گونه معيار مشخص و قابل قبولي وجود ندارد كه بر اساس آن بتوانيم در شبكه   هيچ)اول
هاي  فايده براي نسل منابع موجود به انتخاب ميان منابع طبيعي مفيد و قابل استفاده و منابع بي

ن امر نخواهيم بود كه الزم است براي سهولت قادر به تشخيص اي هعالوه بر اين ب. بپردازيمآتي 
هايي  كدام دسته از منابع به فكر جايگزين باشيم و در اين صورت چنين جايگزيني چه ويژگي

هاي آتي به بهترين نحو   احتياجات نسل،خواهد داشت تا از رهگذر تبديل آن به منابع مكمل
  . ممكن مرتفع شود

ها و سبك زندگي احتمالي   ترجيحات، خواستهتوان از جا كه در حال حاضر نمي  از آن)دوم
گذاريم حاوي انواع منابع و  ها به ارث مي هاي آينده سخن گفت، الزم است آنچه براي آن نسل

                                                           
40. Robert U. Ayres, Viewpoint: weak versus strong sustainability, Center for the Management of 

Environmental Resources (INSEAD), available at dare.ubvu.vu.nl/bitstream/ 1871/9295/1/98103. pdf 

(18.07.2010). pp. 3-4.  
41. John Alder and David Wilkinson, op.cit., pp.144-148. 

42. Rao, Ibid.  
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43   چرا كه در چنين؛ چنين استداللي تا حد زيادي با پايداري ناپايدار همخواني ندارد.منافع باشد
 يا به ضرورت و گاه به دلخواه تغيير خواهند شدطبيعي تبديل  منابع طبيعي به منابعي غير،فرضي

  . ماهيت خواهند داد
دوام در يك مقطع زماني به   مثال مرتبط با قضيه نائورو نشان داد گرچه پايداري كم)سوم

هاي مورد نظر در  گاه نتوانست تمامي مؤلفه  هيچامارونق اقتصادي مردم اين كشور انجاميد، 
 گرچه درآمد سرانه اين كشور تا حدي باال رفت و حتي  در واقع،. توسعه پايدار را متجلي سازد

 اين امر به كرد، امامعرفي )  با پايداري ناپايدار(توان اين كشور را الگوي بارز توسعه پايدار  مي
 هاي چرا كه آمار؛برند  نيست كه مردم اين كشور در رفاه اقتصادي به سر ميوجه به اين معنا هيچ

  44.كثير مردم فقير و معتاد در اين كشور استموجود مبين تعداد 
  اركان سازنده توسعه پايدار در منابع حقوقي )بند پنجم

يا اسناد  ها و ي به برخي مباحث بنيادين توسعه پايدار در برخي گردهماييهايي از توجه جد بارقه
 در 45)1992(در همين خصوص براي مثال، گرچه اعالميه ريو . شود ديده ميروشني  المللي به بين

اجرايي بود كه از پيش در برخي مجامع   تكرار مفاد و مقررات فاقد ضمانت،بسياري موارد
هايي نيز در خود داشت،   نوآورياعالميهاين ها  زمينه  در برخي46المللي به تصويب رسيده بود، بين

 در 47.سمت اهدافي برتر معرفي گرديد  وان سكوي پرش بهعن تا جايي كه حتي از سوي برخي به
در راستاي تحقق توسعه  به رابطه متقابل محيط زيست و اقتصاد صراحت  اعالميه به12اصل 

چنين  12 اصل. كند مي اساسنامه گات نيز به همين اشاره 20پايدار اشاره شده كه در واقع ماده 
   :دارد مقرر مي

 رشد به كه آزاد و حمايتي المللي بين اقتصادي نظام يك بردپيش جهت در بايدها  دولت«
از اين طريق بتوانند بهتر به  تا كنند همكاري بينجامد،  كشورها همه در پايدار توسعه و اقتصادي

در  تجاري اقدامات اصولي ...المللي كمك كنند زيست بين  محيط  تخريبمرتبط با مشكالت حل
 يا توأم با ناموجه يا خودسرانه وسيله تبعيض حكم در دنباي  محيطي زيست اهداف راستاي

                                                           
 veil of ignorance)( و استناد به پرده جهل» تئوري عدالت« در راولزچنين استداللي تا حد زيادي با رويكرد جان . 43

كه اين زندگي در   اما اين،انديشند ب كه افراد در پس پرده جهل به داشتن يك زندگي خوب ميبه اين ترتي. همخواني دارد
، ترجمه سيدمحمد كمال سروريان و نظريه عدالت، راولزجان : رجوع كنيد به.  هويدا نيستها براي آنگونه باشد عمل چ

   .217ـ225 ، ص1387هنگي و اجتماعي، مرتضي بحراني، پژوهشكده مطالعات فر
44. See http://www.theodora.com/wfbcurrent/nauru/nauru_economy.html(22.07.2010). 

45. See http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163(12.07.  

2010). 

46. Pierr-Marie Dupuy, «Soft Law and the International Law of the Environment», Michigan Journal of 

International Law, Vol.12, 1991, pp.420-460.   
47. N. Schrijver and F. Weiss (Eds.), op.cit., pp. 3-5. 
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  ديگر در همين راستا الزم است تا اقداماتاز طرف. باشد المللي بين تجارت بر  هايي محدوديت
واردكننده  هاي دولت صالحيت از خارج محيطي زيستهاي  چالش با مقابله براي جانبه يك

 حل براي محيطي زيست اقدامات  است تاگونه كه الزم  همان؛منع شود  محصوالت خارجي
 استوار المللي بين اجماع پايه بر جهاني يا فرامرزي  محيطي زيست هاي معضالت و چالش

  48.»باشد
نيز ) 1992( ريو دهد كه اسنادي مانند اعالميه تأمل در برخي اسناد حقوقي مرتبط نشان مي

احتمالي  ذكر طرق  بدون،يي تشويقي با مضامين يا راهكارها49،)1972(استكهلم  اعالميه مانند
محسوب  50»حقوق نرم«اجراي نقض، صرفاً نوعي  احتمالي تعهدات يا تعيين ضمانت نقض جبران
آور براي حفظ  دي الزامـواعـاد قـث ايجـادي از حيـه عبارت ديگر، چنين اسنـ ب51.وندـش مي

دامه گزارش ي و در اهاي حقوق بشر محيط زيست همگام با توسعه اقتصادي و توجه به دغدغه
 ولو ـبه هر روي با تصويب همين اسناد. روند شمار نمي  ي و قابل توجه بهبرونتلند، تحوالتي جد

رفته باور ضرورت توجه به ارتباط متقابل ميان محيط   رفته ـاجرا اقد ضمانتنحو پراكنده و فبه
الملل معاصر در  وق بينترين تحوالت حق  يكي از برجستهعنوان بهزيست، اقتصاد و حقوق بشر 

نمايد، تصويب  آنچه در اين ميان بسيار مهم و قابل توجه مي. المللي نمايان گشت روابط بين
بردن توأمان از محيط زيست سالم و باالمحيطي با محوريت حمايت  هاي متعدد زيست كنوانسيون

ي مناسب از توسعه هايي جهت رسيدن به الگوي عنوان دستورالعمل محيطي به استانداردهاي زيست
هاي الزم براي  شرط ها كه همزمان از توجه به پيش ترين اين كنوانسيون جمله مهم از. پايدار است

توان به كنوانسيون وين براي حمايت از اليه اوزن  اند، مي توسعه اقتصادي نيز غافل نبوده
ها  مضر و دفع آنهاي   فرامرزي زبالهجايي بهجاو كنوانسيون بازل در مورد كنترل 52)1985(
.كرد اشاره 53  54)1989(

هاي ساالنه مجمع عمومي سازمان ملل و  توان از اهميت نشست از سوي ديگر نمي
هاي عام به  يراحتي گذشت، چرا كه عالوه بر بررس هاي اين نهاد پيرامون توسعه پايدار به گزارش

                                                           
48. See http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163, Ibid.  

49. http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97(11.07.2010).  

50. soft law 

51. Andereas Lowenfild, Ibid, 304-305. 

52. See  http://www.unep.org/ozone/pdfs/viennaconvention2002.pdf(13.07.2010). 

  مبنايي را براي همكاري  ...اوزنت از شايان ذكر است كه معاهده ياد شده يك كنوانسيون ساختاري است كه جهت حفاظ
، كتابچه قضايي حقوق محيط زيستدر كيس، ـا و آلكسانـ دينشيلتون،: رجوع كنيد بـه. آورد م ميـهاي عضو فراه ان دولتـمي

  .199ـ201ص ، 1389ه، نت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييترجمه و تحقيق محسن عبداللهي، معاو
53.  See http://www.basel.int/text/17Jun2010-conv-e.pdf(13.07.2010). 

54. Andereas Lowenfild, Ibid., p.305. 
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 چه در ،ه پايدارخصوص اعمال و تحكيم الگوهاي عملي در تحقق توسعهاي موردي در بررسي
 اين خصوص در مناطق مختلف هايي در  و ارائه گزارش،المللي و چه در سطح داخلي سطح بين

 بهشده و عالوه بر آن   مريكاي التين پرداخته غربي، اروپا و افريقا، كارائيب، آسيايمانند ا
 منابع هاي جانوري، موضوعات ويژه و موردي مانند تغييرات آب و هوايي، فقر، كاهش گونه

هاي آماري در  ها، همراه با ارائه شاخص طبيعي تجديدناپذير، گرم شدن كره زمين و مانند اين
   55.است  اشاره شده ، مسائل مورد توجهعنوان بهبرخي موارد 

 اساسي سازنده مفهوم ين را يكي از اجزاها كه برونتلند آ توسعه روابط اقتصادي ميان دولت
برتون «هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته پس از كنفرانس  ر دههداند و د مي» توسعه پايدار«

57»وودز گات . انجاميد) گات (گيري موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  نيز در نهايت به شكل56
 جهت رشد استانداردهاي رفتاري خاص بر اعضادر پي تحميل » تجارت آزاد«با شعار اصلي 

بندي  تجارت نيز با پايجهاني ، سازمان آنن بود و پس از اقتصادي و همبستگي تجاري ميان آنا
  .به همان اصول و اهداف، امروزه نقشي اساسي در پيشبرد اقتصاد جهاني دارد
ناپذير از حقوق تجارت  در همين راستا، ترويج و اعتالي مفهوم توسعه پايدار بخشي جدايي

نيز مورد توجه قرار ) 2001(ور دوحه صراحت در مذاكرات د اين امر به. شود الملل محسوب مي بين
جهاني تجارت حال، عدم پيشبرد منويات مرتبط با توسعه پايدار در سازمان    با اين58 .است گرفته 

 نيز در اظهارات خود بر اساس مندرجات دور دوحه باعث گرديد تا دبيركل سازمان، پاسكال لمي،
 خواستار توجه مقتضي به اين هدف  ميالدي2007خطاب به برنامه توسعه ملل متحد در سال 

 سال از دور دوحه، هنوز به طور جدي ادبيات 9 به هر روي، اينك پس از گذشت حدود 59.گردد

                                                           
55. http://www.un.org/esa/sustdev(13.07.2010).  

56. Berton Woods 

57. General Agreement on Tariff and Trade (GATT) see http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/06-

gatt.pdf(13.07.2010).  

گونه كه در مقدمه موافقتنامه  ما قوياً بر ضرورت اجراي تعهداتمان در تحقق توسعه پايدار، آن«: است در اين مذاكرات آمده. 58
 حمايت از محيط زيست و  بر اين اساس الزم است تا در سيستم چندجانبه تجارت،....ورزيم است تأكيد مي مراكش نيز آمده

  :رجوع كنيد به.  مورد توجه قرار گيرندذيربطهاي  زم و ملزوم يكديگر در كليه موافقتنامه العنوان بهتوسعه پايدار 
World Trade Organization, Ministerial Declaration of 14 November 2001, WT/MIN(01)/DEC/1, 41 

I.L.M. 746, 746-747 (2002), available at http://www.un- documents.net/doha-md.htm.(20.07.2010).  

 .Ibid                                            :رجوع كنيد .است   اعالميه دوحه نيز اشاره شده51 و 31  در بندبه عالوه به اين مفهوم
59. Pascal Lamy, Dir.-Gen., WTO, Address to the UNEP global ministerial environment forum: 

globalization and the environment in a reformed UN: charting a sustainable development path, 

(05.05.2010) (transcript available at http://www.wto.org/english/news e/ sppl e/sppl54 e.htm). 
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60  بايد در .است   نشدهرو روبه  جهاني تجارت با اقبال قابل توجهتوجه به توسعه پايدار در سازمان
 مفهوم توسعه پايدار، الزم است نظر داشت عالوه بر صراحت مقررات سازمان بر ضرورت توجه به

 61الملل عام تا همچنان رابطه ميان مقررات سازماني و ارتباط اين مقررات با مجموعه حقوق بين
 در اين راستا، به هر روي سازمان خود را مكلف به رعايت هنجارها و 62.نظر قرار نگيرد از دور

يابند كه به باوري   اعتبار دست ميالمللي به آن درجه از اصولي خواهد دانست كه در جامعه بين
  . ه باشنده و اعتباري براي خود فراهم آوردجمعي تكيه زد

  
  گيري نتيجه

. گشايند هاي جديدي به روي جامعه جهاني مي زمان در گذر است و تحوالت فني هر روز افق
س ر ساخته است؛ اما در پها همگان را متحي ه اين پيشرفتهاي صنعتي و آيند سرعت پيشرفت

 و به تعبير بهتر ها  دوام و قوام اين پيشرفت،كند و آن اين حيرت، نگراني عميقي جلب توجه مي
» توسعه پايدار«المللي در قالب عبارت  هاي اخير در اسناد بين است كه در سال» پايداري توسعه«

پرتو مركب از دو جزء است كه اين دو جزء تنها در » توسعه پايدار«اصطالح . تجلي يافته است
زمان كه اقتصاد، حقوق بشر و هم. يابند اش هويت مي ه فاكتورهاي سازندهـوجه همزمان بـت

ها در  گيرند، تنها پيوند ميان اين حوزه المللي قرار مي زيست در كانون توجه حقوقدانان بين  محيط
ات ـه در ادبيـرفت ه رفتهـهومي كـخواهد توانست درك درستي از مف» دارـتوسعه پاي«الب ـق

  .د جايگاه خاصي به خود اختصاص داده را فراهم آورالملل حقوق بين
اي است كه نيازهاي نسل حاضر را بدون خدشه به  توسعه پايدار به تعبير برونتلند، توسعه

محورهاي اصلي و عمده توسعه . كند  برآورده ميهاي آينده در تأمين نيازهاي خود توانايي نسل
 ها با در نظر ست محيطي و رعايت آنم با تأمل در استانداردهاي زي توسعه اقتصادي توأ،پايدار

                                                           
60. Kevin C. Kennedy, the status of the trade-environment-sustainable development trade in the doha 

round negotiations and in recent U.S. trade policy, 19 indiana international & comparative law Review, 

2009, p. 539. 

جايگاه قابل توجهي به دست آورده الملل عام  حقوق بين توسعه پايدار در قلمرو ،رسد دست كم در دكترين به نظر مي. 61
    .Ibid                                                                                                                   : رجوع كنيد به. است

 الملل تعبير، تفسير و اجرا از حقوق بين به صورت منفك و جدا) عنوان يك رژيم خودبسنده هب( مقررات سازمان جهاني تجارت
  :رجوع كنيد به. شود نمي

Appellate Body Report, United States - Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, p.17, 

WT/DS2/AB/R, (Apr. 29,1996). 

: الملل سيدقاسم و آرامش شهبازي، فرجام حقوق بين ،زماني: طوركلي رجوع كنيد به  بهتر در اين خصوص براي مطالعه بيش
  .  همانتدبير،نوسان ميان تكنيك و 

هاي حقوقي شهر  مؤسسه مطالعات و پژوهش،  وحدت در عين كثرت:الملل نظام حقوق بين ،شهبازي، آرامش: ك.ر. 62
  .178ـ200ص ، دانش
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شان در آينده  هاي آينده به برخورداري از مواهب طبيعي براي تأمين نيازهاي گرفتن حق نسل
  .استبا اين وصف، توسعه پايدار نقطه اتصال سه حوزه حقوق بشر، محيط زيست و اقتصاد . است

نمايد اين است كه آيا محور اصلي   قابل تأمل ميسش ديگردر اين مجال بيش از هر پرآنچه 
» توسعه«عبارت ديگر آيا تأكيد بر ضرورت   ه و بجزء نخست آن است يا جزء دوم» دارتوسعه پاي«

  ؟ »پايداري«است يا اهميت 
توان به اين پرسش داد چنين است كه در اين بحث تنها نقطه قابل  پاسخ كوتاهي كه مي

در اين . توسعه است» پايداري« نيست، بلكه مهم 63»توسعه«ز بر مفهوم توجه، ضرورت تمرك
ز نظر مقاله كوشيديم تا ضمن تبيين مفهوم توسعه پايدار، نقطه ثقل مفهوم توسعه پايدار را نيز ا

، است» توسعه«تمركز بر مفهوم » توسعه پايدار«كه در مفهوم  صورتي  با اين ترتيب در.بگذرانيم
به اين ترتيب، هرچند پايداري . است» پايداري«تضمن تمركز بر چند و چون م» پايداري توسعه«

هاي آتي نيز انتقال   مستلزم استفاده از منابع طبيعي به نحوي است كه اين منابع به نسل،با ثبات
ورزد كه اين مهم با استفاده  پايداري ناپايدار، تنها به ضرورت توسعه تأكيد مياما پيدا كنند، 

به هر . پذير است  نيز امكاني از منابع جايگزين ـ كه لزوماً منابع طبيعي نيستند ـهاي آت نسل
روي، نخستين پيامد تأمل در چنين موضوعي، امكان طرح رويكردهاي متفاوتي است كه هركدام 

دهند و جز اين، باب طرح موضوع  را مورد توجه قرار مي» توسعه پايدار« خاص مفهوم اي زاويهاز 
  .چه پاسخي به اين پرسش دهد» زمان«ده است تا همچنان گشو

 
ه رسميت شناخت ه مجمع عمومي ملل متحد ب128/41 در قالب قطعنامه 1986حق بر توسعه براي نخستين بار در سال . 63
است و متضمن توسعه در كليه   فريقايي حقوق بشر نيز مورد قبول قرار گرفتهين حقي در منشور اكه چن وه بر اينعال. شد

هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي و رفاه همزمان با توزيع عادالنه منابع و منافع ناشي از توسعه در ميان مردم  زمينه
 . است  نيز چنين حقي مورد قبول قرار گرفته) 23ه ماد(و اعالميه حقوق بوميان ) 27اصل (در اعالميه ريو . است
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