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Abstract 
The Sustainable development is an approach to development in which economic, 

social and environmental considerations are taken into account to ensuring the 

continuation of enjoyment of development benefits for the present generation as well 

as for the future generations. This approach is directly related to realization of the 

human rights of members of the society in development process, so that non-

compliance with environmental considerations of the sustainable development has 

negative effects on ensuring human rights in the society. In other side, Human-

centered development will provide necessary basis for ensuring of environmental 

considerations. In the meantime, although today the exercise of full sovereignty of 

states over extraction of their natural resources and national development programs is 

accepted by the international community. Nevertheless, this approach to exercise of 

sovereignty has some adverse trans-boundary environmental effects, which in turn 

have devastating effects on the human rights of members of affected communities. A 

situation that create a necessity for making restriction about freedom of states in 

exploitation of their natural resources as well as formulation and implementation of 

their national development plans, in order to complying with environmental 

considerations, As an important platform in ensuring the advancement of the human 

rights approach in the development process of other societies. 
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 ها بر منابع طبیعیضرورت محدودسازی حاکمیت دولت
 در پرتو توسعۀ پایدار

 )نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی(
 2کیوان اقبالی، *1سید باقر میرعباسی

 چکیده

توسعۀ پایدار رهیافتی نسبت به توسعه است که در آن مالحظات اقتصااد،  اتتااا،ی  مطای     
د تا امکان تداوم برخاوردار، از مواهات توساعه    گیرمورد توته قرار می توأمان صورتبهزیستی 

، آینده تضاین شود. رهیافت مزباور پیوناد مساتییای باا     هانسلبرا، نسل حاضر و هاچنین 
تنها ،دم ر،ایت مالحظات نطو، که نهتطیق حیوق بشر ا،ضا، تامعه در فرایند توسعه دارد  به

ین حیوق بشر افراد تامعه دارد  بلکه در توسعۀ پایدار آثار منفی بر تضا موردنظری ستیزمطی  
موفییت در پیشبرد رویکرد حیوق بشارمطور در توساعه  بساتر  زم بارا، تضااین مالحظاات       

 هاا دولتامروزه ا،اال حاکایت آزادانۀ  اگرچهمطی  زیستی را مهیا خواهد کرد. در این زمینه  
ماورد پاریرج تامعاۀ     لی  اص، توسعۀ ملی خویشهابرنامهبر استخراج منابع طبیعی هاچنین 

ی ناشای از ایان ا،ااال    سات یزرود  برخی آثار فرامرز، ناامللو  مطای    شاار میی بهالاللنیب
یمبر تا،  ریتأثحیوق بشر ا،ضا، توامع تطت  نیتأمحاکایت که به نوبۀ خود آثار مخربی بر 

بع طبیعای  ، از مناا باردار بهاره در  هاا دولات ایجاد مطدودیت در ا،اال حاکایت مللق ؛ گرارد
مطای   ، توساعه را در راساتا، ملابیات باا مالحظاات      هاا برنامههاچنین در تدوین و اترا، 

بستر، مهم در تضاین پیشبرد رویکرد حیوق بشر، در فرایند توسعۀ تواماع   ،نوانبهی  زیست
 .  دیناایمدیگر  ضرور، 

 کلیدواژگان
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 مقدمه

 تیا تخر، از اگساترده با ایجااد ماوج    مبتنی بر دیدگاه کالسیک از توسعه  ،هااستیس ،اترا
مالحظاات   ا هاد  ر،ایات  با  ن را وادار کارده تاا  آ تیا در کل یالاللا نیبا تامعۀ   ستیز  یمط
  باه  توساعه  ،هاا برناماه  ،و اتارا  نیدر تادو بع طبیعای  هاچنین پایادار، مناا   یلیمطستیز

بازتعریف خود از مفهوم توسعه مبادرت ورزد. تولد مفهوم توساعۀ پایادار ماحصال ایان باازبینی      
شده است تا باا ادااام مالحظاات اقتصااد،  اتتااا،ی و مطای         تالجاست و در چارچو  آن 

، کاه  نطاو باه مانادگار   صاورت باه عه   تاداوم توسا  توسعه ،هابرنامه ،و اترا نیدر تدو زیستی
، آینده نیز تضااین شاود    هانسلتنها برا، نسل حاضر  بلکه بر برخوردار، از مواهت توسعه نه

در توساعۀ پایادار     ماوردنظر بودن توساعۀ   تانبههاهفراهم شود. در هاین زمینه و با ،نایت به 
پایادار هام ماورد توتاه      تایگاه تضاین حیوق بشر شهروندان در چارچو  توساعۀ  اندکاندک
 داریا حیوق بشر و مباحث توسعۀ پا ۀرابلاین ،رصه قرار گرفت و مشخص شد که  نظرانصاحت
. آشاکار شادن وتاود چناین پیوناد ،اییای میاان        شودیممطسو   هیدوسو،ایق و  ،ارابله

ضرورت توتاه باه حیاوق    تضاین حیوق بشر و تطیق توسعۀ پایدار موتت شده است تا امروزه 
ی مرتب  با برداشت مارکور از توساعه   الاللنیبدر اسناد  داریبه توسعۀ پا یابیدست ریر مسبشر د

 واقع شود. یاساس یو توته دیمورد تأکهاچون سند اهدا  توسعۀ پایدار  
ی با ر،ایت حیوق بشر در فرایناد توساعه  اقتضاا    لیمطستیزپیوند یافتن ر،ایت مالحظات 

ی ،الکارد  مطای  زیسات  ۀ پایدار و هنگام بررسی تاأثیرات  کند تا در چارچو  گفتاان توسعمی
ی آنهاا از  مطای  زیسات  در پیشبرد مسیر توسعۀ تامعۀ تطت حاکایت خاود  ،الکارد    هادولت
مارز،  ، بر تضاین حیوق بشر انسان نیز بررسی شود. در این میاان آثاار بارون   رگراریتأثمنظر 

توسعه  مانند حق ا،اال حاکایات   لاللانیباصول کالسیک در حیوق  نیترمهما،اال برخی از 
، از منابع طبیعی خویش هاچنین اختیاار کامال آنهاا در تنظایم و     برداربهرهبر  هادولتمللق 

تبع آن حیوق بشر ا،ضا، دیگر توامع و به مطی  زیست، توسعۀ ملی خود بر هابرنامهپیشبرد 
، که در تطییق امسئله؛ روندیمر شااموارد نیازمند بررسی به نیترمهمتوامع مرکور  از تاله 

،بارت دیگر  در تطییق حاضار ساعی شاده تاا باه ایان       حاضر سعی بر ارزیابی آن شده است. به
مللاق   تیا حاکا مرز، زیانبار ناشای از ا،ااال  ایجاد تبعات برون پرسش پاسخ داده شود که آیا

تواماع دیگار     طی  زیسات مخود در رابله با  توسعۀ یمل ،هاو برنامه یعیها بر منابع طبدولت
ی مدنظر در مطی  زیستمستلزم مطدودساز، این ا،اال حاکایت در راستا، ر،ایت مالحظات 

در چارچو  توسعۀ پایدار  با هد  تضاین چنین رویکارد، در مسایر    حیوق بشرمطور کردیرو
 یا خیر؟ شودیممطسو   تبعات مرکور ریتأثتوسعۀ توامع تطت 

ۀ تعریفی مفهاومی از توساعۀ پایادار  باه نیاش و تایگااه تضااین        بر این مبنا و پس از ارائ
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در این برداشت از توسعه بر تضاین حیوق بشر در فرایند توسعه و هاچنین  موردنظرمالحظات 
تأثیرگیر، متیابل آن از تضاین تطیق مصادیق حیوق بشر پرداخته شده و ساسس نظام ناوین    

توسعه و اصال شااخص آن یعنای     الاللنیب شده در چارچو  حیوقی ملرحالاللنیباقتصاد، 
، ملی توساعۀ خاویش بررسای خواهاد     هابرنامهبر منابع طبیعی و  هادولتحق حاکایت کامل 

، هاا برناماه بر منابع طبیعای و   هادولت کامل حاکایت ا،اال زیانبار فرامرز، شد. در ادامه آثار
بر تضاین حیاوق   آنمنفی  راتیتأثملی توسعۀ خود بر مطی  زیست توامع دیگر  با ،نایت به 

بشر ا،ضا، توامع مزبور در فرایند توسعۀ تامعه ارزیابی و سعی در ارائۀ پاسخ به پرسش اصالی  
 تطییق خواهد شد.  

 

 ی در توسعهطیمحستیزتوسعۀ پایدار و ضرورت رعایت مالحظات 
 کننادۀ نگران تیتخر، توسعه در سلح ملی و هابرنامهنامللو  اترا،  جینتا، اخیر  هادههدر 

ی را به ارزیابی و بازبینی نطوۀ مادیریت مناابع در   الاللنیبی  تامعۀ عیطب منابع و مطی  زیست
، هاا برناماه ی در تادوین و اتارا،   مطی  زیسات لطاظ کردن مالحظات  منظوربهمسیر توسعه  

داور، در نهااد   کهگونههاان،بارت بهتر  (. به45: 1385)زاهد، و نجفی   توسعه واداشته است
ی میتضی با اقدامات مرتب  با لیمطستیزا،الم کرده  امروزه اداام مالحظات  1قضیۀ آهن راین

تبادیل شاده اسات     الالال نیبا ، توسعه به یک ضارورت در چاارچو  حیاوق    هابرنامهاترا، 
(Sands, 2012: 215.) دانست که در آن نیازها، نسل حاضار  اتوسعه توانیم را پایدار توسعۀ ،

رو شود  تأمین خواهاد  ، آینده برا، تأمین نیازهایشان با مخاطره روبههانسلن آنکه توانایی بدو
 .((Emas, 2015: 1 شد

این در حالی است که در توسعه به مفهوم کالسایک آن  تارکاز بار اساتفادۀ حاداکزر، از      
،  آبااد قوام آینده قرار گرفته است )رمضانی، فعلی و هانسلمنابع طبیعی بدون توته به منافع 

ی  اقتصااد، و اتتااا،ی   مطای  زیسات  (. در توسعۀ پایدار  تاامی مالحظات ا،م از 120: 1393
 موتت به حوزۀ دیگر  توتهی در هریکبی که مستیل حوزۀ سه این در مورد توته واقع شده تا

 ایجاد شود هااهنگی و سازگار، نو،ی کرده  فراهم ۀ زمین راکر ستیز مطی  گستردۀ تخریت

 (. 245: 1395  فردقیشف، و آبادقوام)رمضانی 
برخاوردار، از مواهات    که ،نطوبهماندگار  صورتبهدر توسعۀ پایدار  تضاین تداوم توسعه 

، آینده نیز تضاین کند  تنها در صورتی میسر هانسلبرا، نسل حاضر  بلکه بر  تنهانهتوسعه را 
 پیراماون باه   مطی  زیسات رتب  با توسعه و ، مهاتیفعالخواهد بود که نو،ی هااهنگی میان 

،واقات وخیاای بارا،     ، ملی توساعه  هابرنامهدر  مطی  زیستتوتهی به وتود آمده باشد؛ بی

___________________________________________________________________ 
1. Iron Rhine 
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هاچون تأمین امنیت ارایی یا بهداشاتی و یاا حتای تاأمین      هاحوزهدر بسیار،  توسعه توامع
، ایراصولی در کشاورز،  هاروجرا، مزال  استفاده از بخواهد داشت.  دنبالبهاشتغال مناست 

از کودها، شیایایی به فرسایش خااک و از دسات    هیرویبهاچون آبیار، ایر،لای یا استفادۀ 
، که در نهایت باا  امسئلهرفتن حاصلخیز، آن و آلودگی منابع زیرزمینی آ  منجر خواهد شد؛ 

مواد ارایی منتهای  به کابود  تواندیمگراشتن تأثیر منفی بر سلح تولید مطصو ت کشاورز،  
 (The World Commission on Environment and Development, 1987:106-107) شود.

اهادا    تنهاا نه، نادرست توسعه  هابرنامهبر اثر ا،اال  مطی  زیستتأثیرات منفی تخریت 
رو خواهاد  موردنظر در توسعۀ اقتصاد، هاچون با  بردن سلح امنیت ارایی را با ناکاامی روباه  

یی هاچاون کشااورز،  مااهیگیر، و    هاا حاوزه رد  بلکه با نابود کردن منابع زیست ماردم در  ک
آفات  با  آمدن  ترگستردهویژه با ایجاد معضالتی هاچون فرسایش خاک  هجوم تنگلدار،... به

تبع آن افزایش کابود مواد ارایی  بیکار،  مهاترت اتبار، و... خاود باه   سلح آ  دریاها و به
هدیدکننده در تداوم روند توسعه و ثبات اتتاا،ی توامع تطت تأثیر تبدیل خواهد شاد.  ،املی ت

گفات کاه    توانیم توسعۀ پایدار  ویژگی اساسی ،نوانبه ،داریپاکلی و در میام توصیف  طوربه
 زماان  طاول  در موتاود  امکاناات  و باودن  مللاو   آن در که است یتیوضعپایدار بودن توسعه 

 ،اد ناۀ  میتیسا  که مراد از آن است یعیتوز ،دالت ینو، داریپا توسعۀ کرد؛نخواهد  دایپ کاهش
)برخاوردار،   آن باودن  الشااول ،ام و سوکی از ندهیآ و یکنون ،هانسل نیب توسعۀ ،هافرصت

: 1385)زاهد، و نجفای    است گرید ،سو ، موتود( ازهافرصتهاگانی در درون یک نسل از 
ی الاللا نیبا ی و نیز مطاکم الاللنیبدر بسیار، از معاهدات  تنهاهنگفت که امروزه  توانیم(. 47

به مفهوم توسعۀ پایدار توته شده است  بلکه تردیاد انادکی در ورود مفهاوم مارکور باه حاوزۀ       
 (.  126: 1395،رفی هم وتود دارد )میر،باسی و میر،باسی   الاللنیبحیوق 

خر  آن بار تضااین حیاوق بشار     ی در توسعه و نیش ملیمطستیز،دم ر،ایت مالحظات 
ی مرتب  با توسعۀ پایدار  حکایت از آن دارد که امروزه ضرورت توتاه باه   الاللنیببررسی اسناد 

 چراکاه حیوق بشر در مسیر دستیابی به توسعۀ پایدار مورد تأکید و توتهی اساسی قرار گرفتاه   
فیات زنادگی انساان و    نامللوبی بار کی  ریتأث مطی  زیستشواهد حاکی از آن است که تخریت 

 (.201:1395استیفا، و، از حیوق بشر خود خواهد داشت )میر،باسی و میر،باسی   ژهیوبه
 2017در این زمینه  برا، ناونه دادگاه آمریکایی حیوق بشر در نظر مشورتی خود در ساال  

بار   مطای  زیسات  صراحت بار آثاار زیانباار تخریات     در خصوص مطی  زیست و حیوق بشر به
 The Inter-American Court of ) کناد یما  دیا تأکبه حیاوق بشار خاویش     هاانسان دسترسی

Human Rights, 2017: 47 .)         از منظار دادگااه  وتاود مطای  زیساتی مساا،د در ملابیات باا
 نیتار ،ادیبنشده برا، آن  شرط  زم برا، تطیق برخی از استانداردها، حداقلی در نظر گرفته

 (.IACHR, 2017: 49) استمصادیق حیوق بشر 
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 یآت ،هانسل ،برا اتیح داتیتاه و ینسل فعل ،امکان بیا ،و برقرار اتیحق ح ،فایاست
 تغییار مطی  زیست  در تیو تخر یاز آلودگ یناشکنونی  نامسا،د  تیآن است که وضعنیازمند 

 بار  ،ابر مطی  زیست سالم  میدماه  تیحق بشر نی. بنابراابدیبهبود  این مطی  تیفیو ک افتهی
 (.38: 1398)شیرازیان و حیدر،   حیوق بشر است ،برا ،ازینشیو پ اتیکامل ح ،فایاست

ی  ،واقت وخیای بر برخوردار، نوع بشار  ستیز ،بارت بهتر  ،دم ر،ایت مالحظات مطی به
از حق بر حیات  حق بر ارا  حق بر دسترسی به آ  آشاامیدنی ساالم  حاق بار برخاوردار، از      

 .(Knox, 2013: 17-22) گراردیماز دیگر مصادیق حیوق بشر برتا، مسکن مناست و بسیار، 

ی لا یمطستیزر،ایت نکردن مالحظات  لیدلبهرا، ناونه  از بین رفتن حاصلخیز، خاک ب
  در نهایت به کاهش قابلیات تولیاد   1هاکشآفتاز  هیرویبدر برنامۀ توسعۀ کشاورز، و استفادۀ 

با ایجاد  تواندیم، که امسئلهد ارایی منجر خواهد شد؛ ، کشاورز، و کاهش تولید مواهانیزم
 :Elver, 2017)کابود مواد ارایی  به نیض حق افراد برا، دسترسی به ارا، کافی منجر شود 

به آلودگی هوا  آ  یا خاک بر اثر رشد صانایع آ یناده اشااره     توانیممزالی دیگر   ،نوانبه (.9
تباط با سالمت افراد ساکن در مناطق آلوده و در نتیجه در کرد که به ایجاد تهدید، تد، در ار

 Adel)معرض تهدید قرار گرفتن حق بر سالمت یا حتی حق بر حیات ایشان منجر شده اسات  

Ghorani & Riahi-Zanjai, 2016: 65) . 
توسا    داریا پا یزنادگ  ،بارا   زم  یمطا  است که بساتر و  ریپرامکان یزمانتنها  اتیحتضاین 

(. در این زمینه و باه موتات برخای آماار      3: 1398)شیرازیان و حیدر،   داشته باشدوتود  هاانسان
مطای   ، هاا یآلاودگ   باه  هاا ،ااار یبسا نه مرگ دو میلیون نفر و ابتال، هزاران نفر دیگر به اناواع  

شادن   تار گارم (. هاچناین بایاد باه    751: 1390)کو سویا و رابینسون   شودیمی نسبت داده زیست
، قلبی و با  آمدن سلح دریاها بر اثر انتشاار گازهاا،   هاختبع آن ذو  شدن یکرۀ زمین و بهدما، 
، که باا باه   ادهیپداست  اشاره کرد؛  فسیلی ،هاسوخت از رویهبی استفادۀ حاصل ، که خوداگلخانه

ن باردن  اتبار، و باا از بای   مهاترت زیر آ  بردن مناطق ساحلی و وادار کردن ساکنان این نواحی به
مطل سکونت و اشتغال این افراد  موتبات نیض حق بر مسکن مناست و یا اشتغال شایسته ایشاان را  

 (United Nations High Commissioner for Human Rights, 2009:36) سازدیمفراهم 
رو، تطیق حیوق بشر مطساو   ، پیشهاچالشامروزه تغییرات آ  و هوایی را هم باید در زمرۀ 

بر این اساس  اتخاذ رهیافت توساعۀ پایادارمطور هنگاام تادوین و اتارا،        (Akram, 2017: 11).کرد
 چراکاه ، توسعه  نیشای مهام در حفا ات از حیاوق بشار افاراد برتاا، خواهاد گراشات           هابرنامه
، هاا ،اساتگرار یسی در لا یمطسات یزباه مالحظاات    تانبههاهاشاره شد  ،دم توته  کهگونههاان

 ،واقت بسیار ناگوار، در زمینۀ تضاین حیوق بشر افراد در پی داشته باشد. تواندیمتوسعه  

___________________________________________________________________ 
1. Pesticides 
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 و نقش آن در تحقق توسعۀ پایدار تضمین حقوق بشر در توسعه .1

ابازار، کاراماد    ،ناوان باه  تواناد یما پایادار   توسعۀاداام کردن مالحظات حیوق بشر، در مالحظات 
بار   در برداشت مرکور از توسعه به کار گرفته شود.موفییت بیشتر در پیشبرد مسیر موردنظر  منظوربه

تا، آنکه مطی  زیست را صارفا  ابازار،   به توانیممطور  این اساس و بر مبنا، نو،ی رویکرد طبیعت
، بشر، را هم  زماۀ نیال باه مطای  زیسات      هاحقبرا، تطیق حیوق بشر تلیی کرد  تطیق برخی 

،نایات باه درج بسایار، از مصاادیق حیاوق بشار در       باا   (.69: 1392شاار آورد )مشاهد،   سالم به
ی هاچاون میزااق حیاوق سیاسای و مادنی و میزااق حیاوق اقتصااد،          الاللا نیب آورالزاممعاهدات 

اتتاا،ی و فرهنگی  تأکید بر پیوند اهدا  موردنظر در توسعۀ پایدار با مصادیق حیوق بشر مارتب  باا   
تالج بیشاتر در تهات حرکات در ملابیات باا اهادا        به  هادولتآنها  گامی مؤثر، در وادار کردن 

 (Center for International Sustainable Development Law, 2002: 1-2)  شاود یما مرکور تلیای  
حیوق بشر، هاچنین نهادها، نظارتی مرتب  با آنها را باید ابزارهاایی ساودمند در    آورالزام تمعاهدا

باه   توانیم آورد. برا، ناونه شااربهی مطی  زیستحظات به ر،ایت مال هادولتمسیر متعهد ساختن 
مرتب  با حیوق اقتصاد،  اتتاا،ی و فرهنگی اشاره کرد؛ حیاوقی   آورالزاممصادیق ذکرشده در اسناد 

 تواناد یما که تضاین بسیار، از آنها ارتباط مستییای با مالحظات مادنظر در توساعۀ پایادار دارد و    
ی در مطی  زیسات به در نظر گرفتن مالحظات  هادولتمسیر وادار کردن  ابزار، قدرتاند در ،نوانبه

به حق بر ارا و حق بر برخاوردار، از مساکن    توانیم، توسعه به کار رود. در این زمینه ها،استراتژ
 .(A/RES/2200 A (XXI), 1966, Arts. 11-12)مناست و هاچنین حق بر سالمت اشاره کرد 

 و اتتااا،ی  اقتصااد،   حیوق ذکرشده در چارچو  میزاق حیاوق به تضاین  هادولتالتزام 
مطای   برا، لطاظ کردن مالحظات  هادولتوادار کردن  منظوربهفرهنگی  راهکار، بسیار مؤثر 

. رودیم شااربه، توسعه هابرنامهی تأثیرگرار بر تضاین این حیوق هنگام تدوین و اترا، زیست
اثر نادیده گرفتاه شادن مالحظاات مطای  زیساتی در      ،بارت بهتر  تخریت مطی  زیست بر به

یی هاچون حاق  هاحوزه، توسعه  ،امل مهای در نیض حیوق افراد در هابرنامهتدوین و اترا، 
رود و شااار مای  بر ارا  حق بر سالمت  حق بر اشتغال و حق بر برخوردار، از مسکن مناست به

 اتع حیوق بشر، را فراهم سازد.  نزد مر هادولتموتبات مسئولیت و مطکومیت  تواندیم

امروزه توته به اهایت تضاین مصادیق حیوق بشر در تطیق مالحظاات توساعۀ پایادار باه     
، حیی تدید باا ،ناوان حاق بار     ریگشکلچنان تایگاهی دست یافته است که برخی سخن از 

 یق اساسحیو ااااض رقابلیا جۀینت توانیمرا حق  ن. ایاندآوردهبه میان  1سالم مطی  زیست
از  یو زنادگ  ساتن یحق بار تانفس  حاق ز     یحق بر وتود و هست شاار آورد؛بهبشر  نیادیو بن
 (.248: 1397)فیروزپور   شوندیمحاصل  یلیمطستیز بستر ند که درایحیوق

___________________________________________________________________ 
1. Right to a Healthy Environment. 
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  1آورالازام ی الاللا نیبسالم در صورت شناسایی در چارچو  یک سند  مطی  زیستحق بر 
رد اهدا  توسعۀ پایدار تبدیل شده است  چراکاه موتات خواهاد    خود به ،نصر مهای در پیشب

، توسعه و اداام آن با مالحظاات  هابرنامهی در لیمطستیزشد تا از این پس ر،ایت مالحظات 
اقتصاد، و اتتاا،ی نه از طریق تأکید بر تضاین دیگر مصادیق حیوق بشر  بلکاه باا تکیاه بار     

در ارتباط با یک حاق   هادولتی از تعهدات میرر برا، تزئ ،نوانبهلزوم ر،ایت مالحظات مزبور 
 سالم میسر شود. مطی  زیستبشر، خاص  یعنی حق بر 

 

 توسعه   المللنیباستعمارزدایی و ظهور مفهومی با عنوان حقوق 
اقتصااد،  مطصاول دوران    الاللنیب از حیوق مستیل ا،شاخه،نوان به توسعه الاللنیب حیوق
، شصات و هفتااد مایالد،    هاا دههویژه فرایند استعاارزدایی به ی دومنتها پایان تنگ از پس
کاه   رسدیم نظربهنیامده   ،البهتعریف دقییی از آن  تاکنون. مجاو،ه قوا،د، که اگرچه است
 باا   هاا دولتسبت تأکید بر وارد کردن قوا،د مرتب  با مسئلۀ توسعه در رواب  اقتصاد، میان به

 ی بار دائاا  تیا حاکاتلف هاچون حق بر تعیین سرنوشت اقتصاد،  مخ ا، از موضو،اتگستره
   (.48: 1391)سلیای ترکاانی  است مرتب   ...و یتهان تجارت ،هانامهموافیت ی عیطب منابع

 

 یالمللنیبتوسعه و مطرح شدن نظم نوین اقتصادی  المللنیب. حقوق 1
س از تناگ تهاانی دوم و   توساعه باه دوران پا    الالال نیبطرح تد، مباحث مرتب  با حیوق 

تنها ؛ در این دوران نهگرددیم، استعاار، سابق باز هاقدرت، تطت سللۀ هانیسرزماستیالل 
تطکایم تایگااه    منظاور باه ، در حال توسعه نیز در تکاپو هادولت، نو هور  بلکه دیگر هادولت

  بلکه هاچناین در  ی  استیالل واقعی را نه در صر  استیالل سیاسیالاللنیبخویش در تامعۀ 
وتاو  برخوردار، از حق بر تعیین سرنوشت اقتصااد، و کسات اساتیالل در ایان حاوزه تسات      

گرفتاه بار مبناا، اصاول کالسایک اقتصااد       کردند. از دید این کشورها نظم اقتصاد، شاکل می
، هاا دولت، موتود میان ها،نابرابرکنندۀ وته رفعهیچ، در سدۀ نوزدهم بهدارهیسرما-برالیل

شود  بنابراین به نظای نوین نیاز است تا در تالج برا، طی کردن مسایر  فییر و انی تلیی نای
  .(Bedjaoui, 1979: 113)توسعه توس  توامع فییرتر به کار گرفته شود 

تدوین  منظوربه، تهان سوم هادولترا باید سال اوج تکاپوها،  1974که سال  رسدیم نظربه

___________________________________________________________________ 
ر  حاق  حیاوق بشا   ۀآور در حاوز رام ،دم شناسایی رسای حق بر مطی  زیست سالم در اسناد تهانی الازام ،لی .1

هاچون منشور آفرییایی حیوق بشر و مردم و قاوانین اساسای بایش از یکصاد      ،امزبور در برخی اسناد منلیه
   است.شده دولت شناسایی 
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ی کاه در آن دو  سالی مللو  خویش مطسو  کرد؛ الاللنیبنظم اقتصاد، و ا،الم اصول مرتب  با 
( و منشاور حیاوق و تکاالیف    1974ماه   1)مورخ  1یالاللنیبقلعنامۀ استیرار نظم نوین اقتصاد، 

در  .رسدیمدسامبر هاان سال( به تصویت مجاع ،اومی ملل متطد  17)مورخ  2هادولتاقتصاد، 
ی  با اشاره به وتود نابرابر، در ثروت و دسترسی باه  الاللنیب تصاد،اق نوین نظم استیرار قلعنامۀ

( .A/RES/S-6/3201, 1974, Para. 1)  و در حاال توساعه   افتهیتوسعه، هادولتتکنولوژ، در بین 
ی موتود ناکارامد ا،الم شده و تهان نیازمند برقرار، نظم اقتصااد، ناوین   الاللنیباقتصاد،  منظ

قلعنامه   کنندگاننیتدونظم نوینی که از دید (A/RES/S-6/3201, 1974, Para. 2). شودیما،الم 
ی  ضرورت دارد تا بار  الاللنیبتضاین رشد و توسعۀ اقتصاد، برا، تاامی ا،ضا، تامعۀ  منظوربه

و  هادولتاز تضاین برابر،  توانیم هاآن نیترمهماصول ذیل بنیانگرار، شود؛ اصولی که در زمرۀ 
و کامال   3حاکایات دائاای    (Para.4.a-A/RES/S ,1974 ,6/3201) یین سرنوشت مردمحق بر تع

، اقتصااد،  هاا تیا فعالخاویش هاچناین بار تااامی      قلاارو  در بر مناابع طبیعای واقاع    هادولت
در تعیاین آزاداناۀ    هادولتحق   (A/RES/S-6/3201, 1974, Para.4.E)گرفته در آن قلارو صورت

ی بارا، حال   الاللنیبموردنظر خود در مسیر توسعه  گسترج هاکار، نظام اقتصاد، و اتتاا،ی 
 نام برد. (A/RES/S-6/3201, 1974, Para.4.C)مشکالت اقتصاد، تهانی 

شده در چاارچو     با تفصیل بیشتر، به اصول ملرحهادولتمنشور حیوق و تکالیف اقتصاد، 
خش مهای از مواد منشور مرکور باه  . بپردازدیم، در حال توسعه هادولتنظم اقتصاد، موردنظر 

، در حاال  هاا دولتتبیین ،ناصر ضرور، برا، تطیق حق بر تعیین سرنوشت اقتصاد، از دیدگاه 
 1 ماادۀ    اختصااص یافتاه اسات. در   شودیمیاد  4سازتبرانتوسعه و آنچه از آن با ،نوان نابرابر، 

خاود   سیاسی و فرهنگی اتتاا،ی  د، اقتصا نظام آزادانۀ انتخا  درها دولت مجددا  بر حق منشور 
هم به آن اشااره شاده   5 7در مادۀ  که ،امسئله است؛ شده تأکید مردم آنها خواست با ملابیت در

 رودیشاااار ماا بااه اقتصاااد، سرنوشاات تعیااین باار حااق تطیااق در اساساای اساات و رکناای 
(A/RES/29/3281, 1974, Art. 1). دیگار  باه  هم رمنشو دیگر مواد از بسیار، چارچو   هاین در 

  2 ماادۀ  1بناد   در. است یافته اختصاص اقتصاد، سرنوشت تعیین بر حق تضاین با مرتب  اصول

___________________________________________________________________ 
1. Declaration on the Establishment of a New International Economic Order 
2. Charter of Economic Rights and Duties of States. 

ت مفهومی نه چندان مدرن است که در مفهوم نوین از آن توانایی یک دولت بر ا،اال سلله بار سارزمین خاود و    حاکای .3
 . برا، اطال،ات بیشتر ر.ک:  شودیمی مستفاد الاللنیبهاچنین ناایندگی از مردم و سرزمین خویش نزد تامعۀ 

Crawford, James.R(2012), Brownlie,s Principles of Public International Law, 8th Edition, Oxford: 
Oxford University Press, pp.447-448 

4. Compensating Inequality 
تباع آن  در ارتیا، توسعۀ اقتصاد،  اتتاا،ی و فرهنگی مردم خاود و باه   هادولتنیز مسئولیت اصلی  7در مادۀ . 5

مناابع هاچناین اصاالحات اتتااا،ی و اقتصااد،      کارگیر، آزاد، ،ال آنها در انتخا  ابزار و اهدا   نطوۀ به
 ضرور، برا، پیشرفت در مسیر توسعۀ فوق شناسایی شده است.
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و منابع طبیعای خاویش    هاثروتکارگیر، بر مالکیت  استخراج و به هادولتحاکایت کامل و دائم 
 مورد ملیتیچند ،هاشرکت اقتصاد، ،هاتیفعال بر نظارت برها دولت هاان ماده حق 2و در بند 

 (A/RES/29/3281, 1974, Art. 2).است  گرفته قرار تأکید
 

 بر منابع طبیعی   هادولتبر حاکمیت کامل  دیتأکی و المللنیب. نظم نوین اقتصادی 2
، در حاال توساعه   هاا دولات  ماوردنظر   نظام ناوین اقتصااد،    شاود یما مشاهده  کهگونههاان

اصال حاکایات    رساد یما  نظار باه ه در این میان ک استا، از اصول مختلف دربرگیرندۀ گستره
دائای بر منابع طبیعی تایگاهی اساسی به خود اختصاص داده است. حاکایت دائام بار مناابع    

 الالال نیبا ، در حال توسعه در چارچو  حیاوق  هادولتمطور اصلی ملالبات  ،نوانبهطبیعی 
، هاا برناماه اتی در پیشابرد  توسعه ملرح شده است  منابعی که با وتود دارا بودن تایگااه حیا  

بیا، پیوندها، اساتعاار،   لیدلبهتوسعۀ اقتصاد، کشورها، در حال توسعه  در بسیار، موارد 
، اقتصااد، وابساته باه    هابنگاه، استعاار، سابق و هادولتدوران گرشته  هاچنان در اختیار 

توساعه  باه تطکایم     ، در حاال هاا دولات آنها باقی مانده بودند. بنابراین بخش بزرگی از تاالج  
 (.13: 1385حاکایت بر آنها معلو  شد )شاسایی  

، آزاداناه از  برداربهرهبا ،نوان قلعنامۀ حق  1952مجاع ،اومی در  626تصویت قلعنامۀ 
، در حال توسعه هادولتی الاللنیب، هاتالجرا باید در زمرۀ اولین  1، طبیعیهاثروتمنابع و 

. روند مرکور (Schrijver, 1995: 38بع طبیعی خویش برشارد )در مسیر تطکیم حاکایت بر منا
 1968و  1966  1962، هاسالدر  که، نطوبه، به خود گرفته است  ترشتابانپس از آن سیر 

( و 1966ناوامبر   25)ماورخ   2158(  1962دساامبر   14)ماورخ   1803ترتیت سه قلعناماۀ  به
بار مناابع طبیعای     هاا دولات ی حاکایت دائم ( با موضوع شناسای1968نوامبر  19)مورخ  3386

با  2542قلعنامۀ  1969دسامبر  11رسد و در خود در مجاع ،اومی ملل متطد به تصویت می
 .گرددیمتصویت  2،نوان ا،المیۀ پیشرفت اتتاا،ی و اقتصاد،

تنهاا در اساناد حیاوق بشار،     بار مناابع طبیعای خاود ناه      هادولتشناسایی حق حاکایت 
به رسایت شناخته شده  بلکاه  ( مشترک 1 مادۀ) 1966چون میزاقین حیوق بشر ، هاآورالزام

ساز، صنایع نفت هم تأییاد و شناساایی شاده اسات؛ در     در برخی قضایا، داور، مرتب  با ملی
  Yearbook)1977،لیه دولت لیبی در سال  3به رأ، داور، در قضیه لیامکو توانیماین زمینه 

, 1981:103 &107)of Commercial Arbitration  رأ، قضیG لیه دولت کویت در  4لیاونیام،
  اشاره کرد. (ILM 976, 1982:1117-1120.21) 1982سال 

___________________________________________________________________ 
1. Resolution on the Right to Freely Exploit Natural Wealth and Resources 
2. Declaration on Social Progress and Development. 
3. Libyan American Oil Company (LIAMCO). 
4. American Independent Oïl Company (AMINOIL). 
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 بار هاا  دولتآزادانۀ  حاکایت گفت که امروزه اصل ا،اال توانیماشاره شد   آنچهبر مبنا، 
قارار گرفتاه    ،رفای ماورد پاریرج    الالال نیبا توسعه در حیوق  ملی ،هابرنامه و طبیعی منابع

(Parmar, 2019: 2)  در ا،اال این حاکایت از منا ر  هادولتبا وتود این دامنه و حدود اختیار
در  هاا دولات کاه میازان آزاد،    رسدیمنظر ؛ در این میان بهاستگوناگونی هاچنان قابل بطث 

ن برخای  وتود آماد سبت بهبه توسعۀ خویش  ملی ،هابرنامه و طبیعی منابع بر حاکایت ا،اال
تبعاات مخربای بار     تواناد یما دیگر توامع که به نوبۀ خود  ستیز  یمطآثار فرامرز، منفی بر 

منابع مورد نیاز این توامع در پیشبرد مسیر توساعۀ پایادار باا مطوریات تضااین حیاوق بشار        
 دنبال داشته باشد  از تاله موارد، است که نیازمند بررسی تد، خواهد بود. ا،ضا، تامعه به

 

یکرد حقوق بشرمحور در توسـعۀ پایـدار و ارـار مرامـرزی اعمـام حاکمیـت       رو
 ی ملی توسعههابرنامهبر منابع طبیعی و  هادولتکامل 

توساعه  وقات آن فارا رسایده تاا       الالال نیبا شده در مورد مفهوم حیوق پس از توضیطات ارائه
حیاوق بشارمطور در    ردکا یرو اقتصاد، با الاللنیبمناسبات احتاالی میان این شاخه از حیوق 

ی در اتارا،  لا یمطسات یزارزیابی شود. امروزه آثار منفی ،دم ر،ایات مالحظاات    داریتوسعۀ پا
، توسعه بر حیوق بشر افراد  سبت شده تا لزوم ر،ایت این مالحظات با تضاین حیاوق  هابرنامه

تأکیاد بار    هرگوناه  کاه ، نطاو باه توأمان مورد توته قرار گیرد   صورتبهبشر شهروندان تامعه 
ی در فرایند توسعه هاراه با اشاره به لزوم تطیق مصاادیق حیاوق   لیمطستیزر،ایت مالحظات 

ضارورت پیوناد ر،ایات     رسدیمنظر . نکتۀ مهم آنکه بهردیپریمبشر تأثیر پریرنده از آن صورت 
 ییهاا تیمطدودساز ایجاد ی با ر،ایت حیوق بشر در فرایند توسعه  سبتلیمطستیزمالحظات 

توسعه  مانند حاکایت مللق  الاللنیباصول مورد تأکید در حیوق  نیترمهمدر ا،اال برخی از 
، از منابع طبیعی خویش هاچنین اختیار کامل آنها در تنظایم و پیشابرد   برداربهرهبر  هادولت
 ، توسعۀ ملی خود شده است.هابرنامه

 مطی  زیسترد آمدن للاه به تبع آن واو به مطی  زیست، شدن آثار سوء تخریت فرامرز
ی از لا یمطستیزو منابع طبیعی حیاتی برا، توسعه در توامع دیگر  ضرورت ر،ایت مالحظات 

هنگاام ا،ااال حاکایات بار مناابع طبیعای و اساتفاده از ایان مناابع در مسایر            هادولتتانت 
در زمیناۀ   هاا دولات ساخته است. البته توته باه مسائولیت    دوچندان، توسعۀ ملی را هابرنامه

تلااوگیر، از  منظاور باه در قلاارو خاویش     گرفتاه صااورت، اقتصااد،  هاا تیا فعالنظاارت بار   
قبل و برا،  هادههاز  که، نطوبه، کامال  تدید نبوده  امسئلهی آنها به توامع دیگر  رسانتیآس
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زباور  هم به آن اشاره شده است. از دید داوران قضیه م 1مزال در رأ، داور، قضیه ترایل اسالتر
در برابر ا،اال زیانباار افاراد    هادولتهایشه مو ف به حفا ت از دیگر  هادولتبا توته به آنکه 

کانادا نیاز باه موتات     ت  دول(Trail Smelter Case, 2006: 1963)تطت صالحیت خود هستند 
کارخاناۀ ترایال    کننادۀ آلاوده ، هاا تیفعالی خویش  در خصوص تأثیر مخر  الاللنیبتعهدات 

، کشاورز، ساکنان مناطق واقع در آن سو، مرز کاناادا و آمریکاا مسائول    هاتیفعاللتر بر اسا
است  بنابراین مو ف به کنترل اقدامات شرکت مزبور در ملابیت باا تعهادات کاناادا بار طباق      

یهنگامتا   و... الاللنیموتت حیوق ب به»،بارت دیگر  از دید داوران  . بهاست الاللنیبحیوق 
 میضرر به اموال اشخاص می رادیا ای گریموتت خسارت در قلارو کشور د.. .یتینجاام فعاالا کاه

روشان و   لیا برداشته و وقوع آن مساتند باه د    در ،،واقت تد که،طوردر آن کشور شود  به
انجاام آن   ،از قلارو خود را بارا  ،برداربهره زیتجو ای ،بردارحق بهره یدولتا چیمتین باشد  ها

 .(Trail Smelter Case, 2006: 1965-66) « د داشتنخواه تیفعال
از  اانبااار یز ریا ا ۀاساتفاد » اصال  را بایاد  اساالتر  لیا ترا ،داور ،مطصول رأ نیتربرتسته

اتاازه دهناد کاه اساتفاده از      دیا هاا نبا دولت به موتت اصل مرکور  .مطسو  کرد 2«نیسارزم
 جاۀ ینت ؛ این اصلشودمنتهی  گرید ،هاباه کشاور یآنها به ورود خسارت مطی  زیست نیسرزم
حیوق و  انیتوازن  مایجاد ،نوان ،امل اساسا  به است ودولت « تیحاکا»مفهوم  ۀتوسع یمنلی

  از یآلاودگ  ریتاأث  تطات  ،هامنافع دولت ساو و اکیاز  یدولات مولاد آلاودگ یتیمنافع حاکا
 (.146-147: 1392  فردیوثوق) کندی،ال م گرید ،سو

گرفتاه در  ، اقتصااد، انجاام  هاا تیا فعال، فرامارز ، اخیر ضرورت توته به آثار نامللو  هادهه رد
بر ضرورت ،ادم    مورد توته بیشتر، واقع شده است. در این زمینه  ،الوهمطی  زیستفرایند توسعه بر 

، هاا تیا الفع، آ یندۀ هوا با تبعات فرامرز،  ،دم انجاام  هاتیفعال منظوربهاستفاده از قلارو یک دولت 
یی هاچاون مناابع آبای  حفا ات از حیاات      هاحوزهدر  مطی  زیستدارا، تبعات فرامرز، نامللو  بر 

   .(Gupta & Schmeier, 2020: 736 )وحش و آبزیان هم مورد توته قرار گرفته است 
 نیتار مهام یکای از   ،ناوان باه ی دادگساتر،   الاللنیببه آرا، دیوان  توانیمدر این زمینه 

ی  در قضاایا،  الاللا نیبا ی شناسایی اصول و قوا،د حیوقی حاکم بار مناسابات   الاللنیبمراتع 
 ، خایر کاار و اختال  مرز، نیکاراگوئه و کاستاریکا اشاره کرد.هاکارخانه

، خایر کااار  در  هاکارخانهدیوان در تریان رسیدگی به اختال  اروگوئه و آرژانتین در قضیه 
  بر لزوم وتود تعادل بین نیاز و هاد  اقتصااد، مادنظر در    ماروسیاگنابتدا هاانند رأ، گابچیکو 

ی و در نتیجه ضارورت خاوددار، از   لیمطستیز، از منابع طبیعی با مالحظات برداربهره هرگونه
 .International Court of Justice, 2010: Para)تأکید کرده  مطی  زیستی به رسانتیآسهرگونه 

___________________________________________________________________ 
1 Trail Smelter. 

1. Principle of Non-harmful Use of Land 
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مفهوم توسعۀ پایدار  هرگونه استفادۀ اقتصااد، از مناابع آبای مشاترک        سسس با استناد به (175
بین اروگوئه و آرژانتین در رودخانۀ مرز، اروگوئه را تنها زمانی قابل قبول  معیول و ،اد ناه ا،االم   

ی مادنظر و، ر،ایات شاده    مطای  زیسات  که در آن منافع طر  دیگر از تاله مالحظات  داردیم
، نیکاراگوئه در مناطق هاتیفعالهاین زمینه  دیوان در قضیه  ر. د(ICJ, 2010: Para. 177) باشد 

در ارتباط با ارزیابی آثاار   هادولتی برا، الاللنیبصراحت به وتود یک تعهد مرز، با کاستاریکا  به
گرفته در درون قلارو خود بار دیگار   ، صنعتی صورتهاتیفعالمرز، ناشی از ی برونلیمطستیز

از دید دیاوان  در صاورت وتاود آثاار مخار        (ICJ, 2015: Para. 104).اره کرده استاش هادولت
  اناد دهیدتیآسی و مشورت با دولت رساناطالعتنها مو ف به نه هادولت،  مرزبرونی مطی  زیست

و یا کاهش در  وتودآمدهبه تلوگیر، از خلرها، منظوربهتاامی اقدامات ضرور،  ستیبایمبلکه 
 (ICJ, 2015: Para. 104).ت آنها را اتخاذ کنند میزان شد

شاود کاه در تامعاۀ    گرفتاه مای   جهینت  دیآیبرماز نظر دیوان در آرا، فوق  آنچهبر مبنا، 
بر مناابع طبیعای خاود و اساتفاده از آنهاا در       هادولتحاکایت  توانینای امروز دیگر الاللنیب

ملی را اختیار، مللق و نامطدود تلیی کرد. به دیگار ساخن  اماروزه ر،ایات      ، توسعۀهابرنامه
ی با مالحظات اقتصااد،  لیمطستیزمالحظات مرتب  با توسعۀ پایدار مبنی بر اداام مالحظات 

اقتصااد، و روابا     الاللنیبدر سلح داخلی  بلکه در حوزه حیوق  تنهانه، توسعه  هابرنامهدر 
را  هاا دولات  کاه ، نطاو بهیک ضرورت درآمده است؛ آن هم  صورتبهنیز  هادولتاقتصاد، بین 

، از منابع طبیعای خاویش در ارتبااط باا     برداربهرهی احتاالی مطی  زیستملزم به ارزیابی آثار 
 هادولت(. چنین توتهی مطدودکنندۀ آزاد، مللق 22: 1385)شاسایی   دیناایمدیگر توامع 

کاه قابال تعاایم باه      رساد یم نظربهرود و می شااربهی خود در ا،اال حاکایت بر منابع طبیع
 . است، توسعۀ ملی هابرنامه، مرتب  با توسعه مانند تدوین و طراحی هاحوزهدیگر 

 از ،باردار بهاره  ، ناشای از فرامارز  یمطی  زیست آثار نظر گرفته شدن تأکید بر ضرورت در
از ا هارنظر دیوان  در اسناد، هاچاون  به آرا، دیوان منطصر نشده و حتی پیش  طبیعی منابع

نکتۀ مهم در این میان آنکاه    1حیوق دریاها نیز مورد توته قرار گرفته است. 1982کنوانسیون 
ی  مطای  زیسات   ،خسارت فرامرز ، موتدهاتیفعالدر دولت  کیاستفاده از قلارو ،دم  مفهوم
دیده با هاجوار، دولت آسیتهاجوار، یا ،دم  نظرصر مانو،یتی   نیآن دارد تا چن ،اقتضا

 (.Brunne´e, 2020: 121دولت مزبور در نظر گرفته شود )
در چگونگی  هادولتدر این چارچو   شاید بتوان تأثیرات منفی احتاالی حاکایت نامطدود 

___________________________________________________________________ 
 کنوانسیون حیوق دریاها میرر کرده است: 193مادۀ . 1

دریایی دارناد  واتاد حاق     مطی  زیست، که در قبال حفا ت و نگهدار، از افهیو با در نظر گرفتن  هادولت
 ی خود هستند.لیمطستیز، هااستیس، از منابع طبیعی در ملابیت با برداربهره منظوربه حاکایت
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، از منابع طبیعی و یا هدایت مسیر توسعۀ ملی بر حیوق بشر ماردم تواماع دیگار را    برداربهره
مشااهده کارد.    1وهاوایی تهاانی  یگر، در ایجاد معضلی باا ناام تغییارات آ    بیش از هر تا، د

بار    نیزم کرۀستیز تیشامل زوال و تخری مطی  زیست راتییتغ  ییوهواآ  راتییمنظور از تغ
)طیبای و   اسات  یتهان ،دما شیو افزا ،اگلخانه ،انتشار گازها ی هاچونانسان ،هاتیفعال اثر

 (.164: 1397ضرابی  
از حیاوق بشار خاود     انسانوهوایی به خلر، تد، و آشکار برا، تاتع تغییرات آ  امروزه

تبدیل شده است و در نتیجه تالج برا، کاستن آثار منفای پدیادۀ ذکرشاده بار حیاوق بشار        
 .(Ugochukwu, 2015: 2) نیازمند اتخاذ راهکارهایی کارامد خواهد بود

، یکجانباۀ  هااستیستأثیرگرار، منفی اتخاذ مصداق کاملی از  توانیموهوایی را تغییرات آ 
، توساعۀ ملای  بار    هاا برنامه، از منابع طبیعی هاچنین در تدوین و اترا، برداربهرهدر  هادولت

یی که در مسیر توسعه  با تکیاه  هادولتمسیر توسعه در توامع دیگر دانست.  زیآمتیموفیپیشبرد 
، را در تاو  اگلخاناه حجام زیااد، از گازهاا،     ، فسیلی حاصل از منابع هیدروکربن هاسوختبر 

، وهاوا آ ، در اگساترده کنند و با افزایش دما، کارۀ خااکی  تغییارات ناامللو      زمین آزاد می
 کاه گونههاان. شوندیمسرتاسر کرۀ زمین حتی هزاران کیلومتر دورتر از مرزها، قلارو خود سبت 

، حیوق بشار باا   شورادر تریان نشست  2کایسر ،الی حیوق بشر وقت ملل متطد خانم پانسیر،
ا،الم کرده  شواهد حاکی  2015وهوایی بر حیوق بشر در سال موضوع بررسی تأثیرات تغییرات آ 

وهاوایی را ناه تواماع تولیدکننادۀ گازهاا،      از آن است که بیشترین صدمات ناشی از تغییرات آ 
 بر ،هدهلیت را در تولید این گازها که خود کاترین مسئو شوندیم ،  بلکه توامعی متطالاگلخانه
 .(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2015: 6) اندداشته

هاا،  و خشکساالی  آساا لیسا ، هاا بااران ، ساهاگین   هاتوفانوهوایی با ایجاد تغییرات آ 
، اگونهبهزمین تبدیل شده  نفر در سرتاسر کره  هاونیلیمشدید  به تهدید، تد، برا، حیات 

 طوربه، حیوق بشر ملل متطد تلفات ناشی از تغییرات مزبور در حال حاضر شوراکه بنابر ا،الم 
کاه در صاورت    شودیمی نیبشیپمیانگین بالغ بر چهارصد هزار نفر در سال تخاین زده شده و 

افزایش  2030نفر تا سال ،دم موفییت تامعۀ تهانی در کاهش آثار آن  به سا نه هفتصد هزار 
 .(OHCHR, 2015: 14)پیدا کند 

یای و کام   زااباان یبوهوایی هاچون خشکسالی  سیل  از سو، دیگر  امروزه آثار تغییرات آ 
شدن منابع آبی تهدید، تد، برا، از بین رفتن مطصو ت کشاورز، و ناابود، مناابع اارایی    

ناابر ا،االم باناک تهاانی  تنهاا دو درتاه       ، که بنطوبه  (OHCHR, 2015: 17) رودیم شااربه
افزایش سا نه در دما، زمین  بین یکصد تا چهارصد میلیون نفار را در خلار گرسانگی و ساه     

___________________________________________________________________ 
1. World Climate Change. 
2. Flavia Pansieri 
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-World Bank, 2010: 4).میلیون نفر را در خلر مرگ بر اثر سوءتغریه شدید قرار خواهاد داد ) 

دسترسای افاراد باه آ     به در معرض خلر قرار گارفتن سالح    ستیبایمدر هاین چارچو   5
کافی و سالم هم اشاره کرد؛ بنابر ا،الم بانک تهانی افزایش دو درصد، دما، سا نۀ کرۀ زمین  
بین یک تا دو میلیارد نفر را در معرض ،ادم امکاان دسترسای باه آ  کاافی قارار خواهاد داد        

(World Bank, 2010: 5)غییارات  دولتای بررسای ت  ، کاه بناابر گفتاۀ کاارگروه باین     امسائله  ؛
در  ژهیوبهدر آینده موتبات ایجاد رقابت شدید برا، دسترسی به منابع آ    تواندیموهوایی  آ 

 .(OHCHR, 2015: 17) کرۀ زمین را فراهم سازد خشکاهینمناطق 

شادن کاره زماین     ترگرمنکتۀ مهم آنکه نابود، منابع تأمین مواد ارایی هاچون آ  یا خاک بر اثر  
ی مستییم تهدیدکنندۀ بسیار، از مصادیق حیوق بشر ا،ضاا، تواماع تطات    صورتبهنها تو تبعات آن نه

 طاور باه   بلکاه  رودیما  شااار بهتأثیر هاچون حق بر حیات  حق بر دسترسی به ارا یا آ  کافی و سالم 
. شاود یمایرمستییم نیز ،املی مهم در ایجاد للاه به منابع حیاتی برا، توسعۀ توامع تطت تأثیر تلیی 

، از مناابع طبیعای   باردار بهاره در  هاا دولات وهوایی ناشی از اقدامات خودسرانۀ سایر تبعات تغییرات آ 
یای و کااهش   زااباان یب  آسالیس، هابارانهاچنین در هدایت مسیر توسعۀ ملی خود  مانند خشکسالی  

و... در تواماع  و... تهدید، تد، برا، منابع طبیعی  زم بارا، تولیاد  هاچاون خااک  آ       1منابع آبی
؛ تهدید، که با کااهش سالح پایادار، مناابع ضارور،      شودیمدیگر تطت تأثیر این تغییرات مطسو  

تا سلح تولیدات اقتصاد، وابسته به آنهاا هام دچاار کااهش شاود. چناین        شودیمبرا، تولید  موتت 
در ارتبااط باا    هژیا وباه کاهش تولید، با ایجاد مشکالتی هاچون کابود مواد ارایی و گسترج بیکار، )

تبع آن افزایش فیر در توامع تطات تاأثیر  ماانعی    یی مانند بخش کشاورز،( و بههاحوزهافراد شاال در 
بسیار مخر  و بازدارنده در برابر اترا، موفق توسعۀ حیوق بشرمطور که با هد  افازایش سالح تولیاد    

اارا یاا حاق بار اشاتغال       اقتصاد، و با  بردن سلح دسترسی شهروندان به حیوقی هاچاون حاق بار   
  خواهد بود؛ وضعیتی که در نهایت با ایجااد اخاتالل در   شوندیممناست و آزاد، و رفاه ناشی از آنها اترا 

مسیر توسعۀ حیوق بشر توامع مرکور  موتبات ،دم افزایش سلح برخوردار، شهروندان آنها از حیاوق  
 .(Agenda 21, 1992: Chapter.3.para.3.2)بشر را فراهم خواهد کرد 

، هاا برنامه تیموفیوهوایی بر منابع مورد نیاز برا، از این آثار مخر  تغییرات آ  نظرصر 
گیارد  باه صار     توسعۀ یک تامعه  تغییرات مرکور با وادار کردن توامع تطت تأثیر قارار مای  

 میلیاردها د ر در تهت میابله با تبعات این تغییرات  نیش مخار  دیگار، در منطار  کاردن    
منابع مالی مرکور از مصر  در راه بسترسااز، بارا، توساعۀ اقتصااد،  اتتااا،ی  فرهنگای و       

___________________________________________________________________ 
بر منابع آبی خود  امروز ناو،ی توافاق ،ااومی در میاان      هادولتمخر  ا،اال حاکایت خودسرانۀ  ریتأثنظر به  .1

در در درون قلاارو   تنهاا ناه به تضاین دسترسی به حق بر آ    هادولتعهد مطافل حیوق بشر، در ارتباط با ت
گرفتاه در قلاارو   ، صاورت هاتیفعال ریتأثخود  بلکه در ارتباط با مردم دیگر توامع که منابع آبی ایشان تطت 

 (. :Spijkers, 2019 709وتود آمده است )  بهردیگیمآن دولت قرار 
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؛ منابعی که در صورت ،دم نیاز برا، صر  در تهات  ندیناایمسیاسی مردم توامع مرکور ایفا 
، هاا برناماه ،املی مهم در راه پیشبرد  ،نوانبه توانستندیموهوایی  میابله با تبعات تغییرات آ 

، مزباور   هاا برناماه کار گرفته شوند و به نوبۀ خود با تسریع در روناد  عۀ حیوق بشرمطور بهتوس
در افزایش سلح دسترسی افراد به رفاه و امکانات بیشاتر هاچناین سالح     کنندهلیتسهنیشی 

 .(OHCHR, 2015: 16)با تر، از برخوردار، از مصادیق حیوق بشر  ایفا کنند 

وهوایی در سلح اساتیفا،  مطدودیت ایجادشده بر اثر تغییرات آ  ودشیمکه مشاهده گونههاان
افراد از حیوق بشر خویش بسیار تد، است و آثار منفی آن تهدیدکنندۀ هریاک از مصاادیق حیاوق    

ساند   کننادگان نیتادو ، که از دیاد  امسئله. (OHCHR, 2015: 15) شودیمبشر ذکرشده مطسو  
از اهدا  توسعۀ پایدار باه   13دور ناانده و بر هاین اساس هد  آن نیز به  گانۀهفدهو اهدا   2030

 وهوایی اختصاص یافته است.برا، مبارزه با تغییرات آ  هادولتمسئولیت هاگانی 

ی مطی  زیسات گفته شد  امروزه فرامرز، شدن تبعات ،دم ر،ایت مالحظات  آنچهبر مبنا، 
توساعه را در   الالال نیبا یش  حیاوق  در نطوۀ پیشبرد مسیر توسعۀ تامعاۀ خاو   هادولتتوس  

مطای   ارتباطی مستییم با توسعۀ پایدار قرار داده است؛ تاأثیر منفای ،ادم ر،ایات مالحظاات      
، توساعۀ  هاا برناماه ، از مناابع طبیعای و پیشابرد    برداربهرهی توس  یک دولت در نطوۀ زیست

للاه وارد آوردن به ایان  با  تواندیمخویش بر منابع حیاتی مورد نیاز برا، توسعۀ توامع دیگر  
، توسعه با مطوریت تطیق حیوق بشر  باه ماانعی   هابرنامهبستر مورد نیاز در اترا،  نیتریاصل

تد، بر سر راه مطیق شدن این حیوق در توامع تطت تأثیر قرارگرفته تبادیل شاود. وضاعیت    
 الالال نیبا قوا،اد کالسایک حیاوق     نیتار مهممرکور  بازنگر، و ایجاد مطدودیت در برخی از 

، از منابع طبیعی خود هاچنین در برداربهرهدر چگونگی  هادولتتوسعه  هاچون آزاد، کامل 
ملابیات باا مالحظاات مطای       منظاور به، توسعۀ ملی خویش را هابرنامهتعیین نطوۀ پیشبرد 

زیستی و در تهت تضاین حفا ت از منابع حیاتی مورد نیاز برا، پیشبرد توساعۀ حیاوق بشار    
 1.دیناایم  ضرور، هاآنتبع آن تضاین مصادیق حیوق بشر مردم وامع دیگر و بهمطور ت

 

 یریگجهینت

___________________________________________________________________ 
، باین الاللای مارتب     هاونیکنوانسوهوایی بر حیوق بشر  تا کنون در هیچ یک از ییرات آ اهایت تغ رامی،لمتأسفانه . 1

 United Nations Frameworkاقلیاای )  تغییارات  در ملال  سازمان کنوانسیون با میابله با این تغییرات  یعنی چارچو 

Convention on Climate Change)  و پروتکل کیوتو(Kyoto Protocol) له اشاره نشده است.به این مسئ   
 برا، اطال،ات بیشتر رتوع شود به:

Understanding Human Rights and Climate Change, Submission of the Office of the High 
Commissioner for Human Rights to the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change, Paris, 30 November to 12 December 2015. 
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 ،و اتارا  نیدر تادو  در چارچو  توسعۀ پایدار مالحظات اقتصاد،  اتتاا،ی و مطای  زیساتی  
داشتن منابع مورد مورد توته قرار گرفته است تا با پایدار نگاه توأمانصورت به توسعه ،هابرنامه

، آیناده  هاا نسال یاز برا، توسعه  امکان تداوم برخوردار، از مواهت آن بارا، نسال حاضار و    ن
مطای   ر،ایات مالحظاات   میاان   هیدوساو ،ایاق و   ،ارابلاه ین میان وتود ادر  تضاین شود.

، بسایار  رگارار یتأثشاود کاه حااکی از    آشکار می ی با ر،ایت حیوق بشر در فرایند توسعهزیست
حیاوق بشار   تضااین  بار   داریا توسعۀ پامدنظر در  یمطی  زیستظات ر،ایت مالح،دم مخر  

بار ر،ایات    حیوق بشر شهروندان در فرایند توسعه نیتضا آثار مزبت ا،ضا، تامعه و هاچنین
 . است داریتوسعۀ پای مورد توته در مطی  زیست استانداردها،
تنها با گون  نه، مرتب  با توسعه در توامع گوناهاتیفعالدر چارچو   مطی  زیستتخریت 

  بلکاه تهدیاد،   انسانآلودگی و نابود، منابع آبی  خاک و هوا  تهدید، برا، تداوم حق حیات 
مصادیق حیوق بشر هاچون حاق بار ساالمت      نیترمهمتد، در زمینۀ تطیق تعداد، دیگر از 
مطی  . نکتۀ مهم آنکه بسیار، از این آثار نامللو  شودیمحق بر ارا  حق بر آ  و... مطسو  

، از مناابع طبیعای هاچناین نطاوۀ پیشابرد      برداربهرهی  با وتود پیوند مستییم با نطوۀ زیست
 ریتاأث مارکور اسات و    دولات ، توسعۀ یک دولت  دارا، ابعاد، فراتر از درون مرزها، هابرنامه
گرفته در مسیر پیشبرد رویکرد حیاوق بشار، مادنظر در    ، صورتهاتالجمستییای بر منفی 

این آثار زیانباار   ریتأثدار مبنی بر تطیق حیوق بشر در فرایند توسعه  در توامع تطت توسعۀ پای
ی ،الکارد  مطای  زیسات  تا هنگام ارزیابی تاأثیرات   شودیم، که موتت امسئله خواهد داشت.

مرز، ا،ااال  بر تضاین حیوق بشر در چارچو  گفتاان توسعۀ پایدار  بررسی آثار برون هادولت
، از مناابع طبیعای هاچناین در تنظایم و پیشابرد      باردار بهاره در  هاا لات دوحاکایت مللاق  

تبع آن حیوق بشر ا،ضا، آنها  از توامع دیگر و به مطی  زیست، توسعۀ ملی خود  بر هابرنامه
 موارد نیازمند بررسی تلیی شود. نیترمهمتاله 
دلیل یعی خویش  به، از منابع طببرداربهرهاز حاکایت مللق در  هادولتایدۀ برخوردار،  

، توساعۀ اقتصااد، کشاورها، در حاال توساعه       هاا برنامهدارا بودن تایگاه حیاتی در پیشبرد 
توساعه و   الالال نیبا در چارچو  حیاوق   هادولتمنزلۀ یکی از مطورها، اصلی ملالبات این به
سایر  در پیشابرد توساعۀ ماردم خاود در م     هادولت،نوان رکن اساسی در تضاین اختیار این به

، مزبور  باه تطکایم حاکایات    هادولتدلخواه ملرح شده است؛ بنابراین بخش بزرگی از تالج 
تبع آن امکاان  به توامع خویش و طبیعی ، از منابعبرداربهرهدر تعیین چگونگی  آزادانۀ خویش

موتات   رساد یما نظار  یی که بههاتالجتوسعۀ خود متارکز شده است؛  ملی ،هابرنامههدایت 
،رفای ماورد پاریرج     الاللنیبدر حیوق  تیحاکا در ا،اال این نوع هادولتتا حق شده است 

را بایاد   هادولتکه ا،اال حاکایت مرکور از تانت  رسدیمنظر قرار گرفته باشد. با وتود این به
ی مطای  زیسات  در نظر گرفت. آثار فرامرز، ،دم ر،ایت مالحظات  هاتیمطدود، اپارهمشاول 
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، توساعۀ خاویش بار    هاا برناماه ، از منابع طبیعی و پیشابرد  برداربهرهنطوۀ  در هادولتتوس  
توامع دیگر که منبعی حیاتی برا، تضاین تطیق حیاوق بشار مردماان آنهاا در      مطی  زیست

با للاه وارد آوردن به این بساتر ماورد نیااز در پیشابرد      تواندیم  رودیمشاار فرایند توسعه به
د حیوق بشر،  به مانعی تد، بر سر راه تطیق حیوق بشر ماردم ایان   ، پایدار با رویکراتوسعه

در  مطی  زیستوهوایی ناشی از تخریت توامع تبدیل شود؛ شرایلی که آثار منفی تغییرات آ 
یی  آلوده شدن منابع آبی  آلودگی هوا  به زیر آ  رفاتن  زاابانیبسلح تهانی  مانند خشکسالی  

و در نتیجاه در معارض    هاا خچاال ن دما، زماین و آ  شادن ی  شد ترگرممناطق ساحلی بر اثر 
نابود، قرار گرفتن منابع طبیعی  زم برا، توسعۀ پایدار  هاچون خاک  آ  و... ناونۀ آن اسات  
و در توامع تطت تأثیر موتبات مورد تهدید واقع شدن تد، تضاین حیوقی هاچون حاق بار   

هر تکاپویی برا، توسعه فراهم خواهد کارد.   ارا  حق بر آ   حق بر اشتغال  حق بر حیات را در
، از مناابع  باردار بهاره در چگاونگی   هاا دولات در آزاد، کامل  تیمطدودچنین شرایلی ایجاد 

ملابیات باا    منظاور باه ، توساعۀ ملای را   هاا برناماه طبیعی خود هاچنین در تدوین و اتارا،  
تی مورد نیااز تواماع   ی و در نتیجه تضاین حفا ت از منابع طبیعی حیامطی  زیستمالحظات 

 .سازدیم، پایدار و حیوق بشرمطور  به امر، ضرور، تبدیل اتوسعهدیگر برا، پیشبرد 
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