
 بیانیه ریو پیرامون محیط زیست و توسعه

 

 متحد پیرامون محیط زیست و توسعه،کنفرانس سازمان ملل

 ۱۹۹۲ژوئن 

 در شهر ریودوژانیرو  ۱۹۹۲ژوئن   ۱۴تا  ۳برگزار شده از 

  

ژوئن در شهر استکهلم   ۱۶متحد پیرامون محیط زیست انسان«، که در تاریخ با تأکید بر »بیانیه کنفرانس سازمان ملل

 مورد تصویب قرار گرفت، 

ها، با هدف ایجاد یک همکاری جدید و برابر جهانی از طریق ایجاد سطوح نوینی از تشریک مساعی میان دولت 

 های کلیدی و جوامع و ملتها،بخش

از یکپارچگی محیط زیست جهان و نظام  المللی که منافع همگان را محترم شمرده وبا تالش جهت نیل به توافقات بین 

 وسعه حمایت به عمل بیاورد، ت

 :دارد کهبا آگاهی از ماهیت منسجم و بهم پیوسته کره زمین، این خانه ما، اعالم می  

 ۱اصل  

ها مستحق برخورداری از یک زندگی سالم و خالق در  انسان، در کانون اهداف توسعه پایدار قرار دارد. انسان  

 .باشندهماهنگی با طبیعت می

 ۲اصل  

برداری از منابع خود حاکمیت برای بهره المللی، کشورها از حقمتحد« و اصول قوانین بینور سازمان مللبنابر »منش 

ها که فعالیت اند یقین حاصل نمایند اینگونهمحیط زیستی خود برخوردارند، و مسئول ای وهای توسعهدر راستای سیاست

محیط زیست سایر کشورها یا مناطق خارج از  مه بهگیرد، باعث صددر قلمرو یا در تحت کنترل ایشان صورت می

 .شودشان نمیقلمرو ملی

 ۳اصل  

حق توسعه باید به نحوی اعمال شود که متساویاً نیازهای نسل کنونی و نسلهای آینده را در زمینه توسعه و حفظ محیط   

 .زیست برآورده سازد

 ۴اصل  

تواند جدا از آن  ت جزو الینفکی از فرآیند توسعه بوده و نمیبه منظور نیل به توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیس 

 .مدنظر قرار گیرد

 ۵اصل  

عنوان شرط اساسی توسعه پایدار، جهت کاهش   کن کردن فقر بهها و مردم در رابطه با وظیفه اساسی ریشهکلیه دولت 

 .ی نماینداکثریت مردم جهان، باید با یکدیگر همکار تفاوت در سطح زندگی و رفع نیازهای



 ۶اصل  

توسعه و آن دسته از کشورهایی که از   نیازها و شرایط ویژه کشورهای در حال توسعه، خصوصاً کشورهای با حداقل 

المللی در زمینه محیط  باید از اولویت خاص برخوردار گردند. اقدامات بین باشند،پذیرتر میلحاظ محیط زیست آسیب

 .منافع و نیازهای اکثریت کشورهای جهان باشد چنین باید پاسخگویو توسعه هم زیست

 ۷اصل  

ای آکنده از های کره زمین و با روحیهاکوسیستم ها باید در حفظ و نگهداری و بازیافت سالمت و انسجامکلیه دولت 

  همکاری نمایند. با توجه به سهم متفاوت کشورهای جهان در تخریب محیط زیست، المللی با یکدیگرمشارکت بین

یافته با توجه به فشارهایی که   باشند. کشورهای توسعههای مختلف دارای مسئولیت مشترک، لیکن متفاوت میلتدو

ها و منابع مالی که در اختیار دارند مسئولیت  نیز با توجه به تکنولوژی جوامع آنها بر محیط زیست جهانی وارد نموده و

 .نمایندار، اذعان و تأیید میپاید  را در رابطه با تالش جهانی برای توسعه خویش

 ۸اصل  

باید الگوهای تولید و مصرف غیرپایدار را   هاجهت نیل به توسعه پایدار و کیفیت باالتر زندگی برای همگان، دولت 

 .های جمعیتی متناسب اتخاذ نمایندسیاست کاهش داده و رها نمایند و

 ۹اصل  

از طریق تبادالت علمی و  ارتقاء دانش علمی های درمانی برای توسعه پایدار بادولتها برای تقویت و ایجاد توانمندی 

هم   های جدید و نوآور، باید باتطبیق، نشر و انتقال تکنولوژی، از جمله تکنولوژی تکنولوژیکی و نیز از طریق ترویج،

 .همکاری نمایند

 ۱۰اصل  

کلیه شهروندان در سطوح مناسب در آن  شوند کهبه بهترین نحو حل و فصل میحیط زیست هنگامیمسائل مربوط به م 

باید به اطالعات مربوط به محیط زیست که در اختیار مقامات   مشارکت داشته باشند. در سطح ملی، هر فرد

دسترسی داشته و  جوامع خویشهای خطرآفرین موجود در جمله به اطالعات مربوط به مواد و فعالیت باشد ازمیعمومی

از طریق اشاعه عام اطالعات مربوط به محیط زیست،   ها،گیری را داشته باشد. دولت امکان شرکت در فرآیند تصمیم

منجمله به  در این زمینه بکوشند. دسترسی مؤثر به مذاکرات اداری و قضایی،آگاهی عمومی باید در ترویج و ارتقاء

 .ید تأمین گرددتصمیمات اصالحی متخذه، با

 ۱۱اصل  

های محیط زیست و اهداف و اولویت دولتها باید قوانین مؤثر زیست محیطی وضع نمایند. استانداردهای مربوط به 

گردند. استانداردهایی که از  ای باشند که به آن مربوط میزیست و توسعه مدیریتی باید منعکس کننده چارچوب محیط

در حال توسعه نامناسب   گردد ممکن است برای کشورهای دیگر به ویژه کشورهایبرخی از کشورها اعمال می سوی

 .برای آنها باشد موردیهای اقتصادی و اجتماعی بیبوده و متضمن هزینه

 ۱۲اصل  

رشد اقتصادی و توسعه همه کشورها شده و به   المللی آزاد و حمایتی که منجر بهدولتها جهت ارتقاء نظام اقتصادی بین 

  های تجاری که دربایست با یکدیگر همکاری نمایند. سیاستزیست مقابله کند می ای کارآمدتر با تخریب محیطگونه

های پنهان در تبعیضی غیرقابل توجیه و محدودیت گردند، نباید تبدیل به ابزار عامدانه یارابطه با محیط زیست اتخاذ می

  در مقابله با مسائل محیط زیست خارج از محدوده قانونی یکاز اقدامات یک طرفه  .المللی شوندعرصه تجارت بین

فرامرزی یا جهانی، تا حد امکان باید مبتنی بر   کشور، باید امتناع شود. هر گونه اقدام در زمینه حفاظت از محیط زیست

 .المللی باشدتراضی بین



 ۱۳اصل  

قربانیان آلودگی و سایر صدمات وارده بر  دولتها موظفند قوانین ملی الزم را در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت 

وظیفه دارند که در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت مربوط به اثرات   محیط زیست وضع کنند. همچنین دولتها

شان بر مناطق خارج از قلمرو کنترل محدوده تحت حاکمیت یا نابودی محیط زیست که ناشی از فعالیت آنها در زیانبار

 .المللی الزم را توسعه دهندتر همکاری کنند و قوانین بینسریعاً و مصممانه شان باشند، با یکدیگراختیارات قانونی

 ۱۴اصل  

خریب شدید محیط زیست شده و  اقداماتی که باعث ت دولتها باید به منظور جلوگیری از، و تقلیل انتقال و جابجائی مواد و 

 .باشد با کشورهای دیگر فعاالنه همکاری نمایندمی یا برای بهداشت مردم زیانبار

 ۱۵اصل  

خویش اقدامات پیشگیری مبذول نمایند.  بایست بطور گسترده و برحسب تواندولتها برای حفاظت از محیط زیست، می 

نباید ذیر به محیط زیست وجود دارد، عدم یقین کافی علمیناپجبران در مواردی که خطر ایجاد صدمات جدی یا

اند  جلوگیری از تخریب محیط زیست جهت به تعویق انداختن اقداماتی که از نظر هزینه کارآمد بوده و الزمه مستمسکی

 .شود

 ۱۶اصل  

د، و با بذل توجه به منافع عام و آلودگی را تقبل نمای مقامات ملی باید با التفات به آن که اصوالً آلوده کننده باید هزینه 

اقتصادی در ارتباط با   گیری از ابزارالمللی بکوشند هزینه و بهرهگذاری بینتجارت و سرمایه بدون ایجاد اختالل در

 .المللی نمایندمحیط زیست را بین

 ۱۷اصل  

ای آن منوط به تصمیم مقامات  باشند، و اجر هایی که ممکن است اثرات مخرب جدی بر محیط زیست داشتهکلیه فعالیت 

 .ارزیابی تأثیرات زیست محیطی توسط مقامات ملی گردند بایست مشمولذیصالح ملی است می

 ۱۸اصل  

سایر حوادث غیرمترقبه که احتماالً بر محیط   های دیگر را از وقوع هر گونه سوانح طبیعی ودولتها باید به فوریت دولت 

از کشوری   المللی نباید از هیچ تالشی جهت حمایتشته باشد، مطلع نمایند. جامعه بیندا زیست ایشان اثر زیانباری فوری

 .است دریغ ورزدکه دچار این تأثیرات شده

 ۱۹اصل  

ها باید اطالعات مربوط و  گذارند، دولت  هایی که ممکن است اثر سوء بر محیط زیست فرامرزیدر رابطه با فعالیت 

  باشند گذاشته و قبل از وقوع واقعه باید آنها رابالقوه در معرض این خطر می که بطوربموقع را در اختیار کشورهایی  

 .مطلع نموده و با حسن نیت در همان مراحل اولیه با آن کشورها مشورت نمایند

 ۲۰اصل  

ه پایدار زنان نقش حیاتی در زمینه مدیریت و توسعه محیط زیست دارند. از اینرو مشارکت کامل آنان در نیل به توسع 

 .ضروری و اساسی است

 ۲۱اصل  



ای  هدف توسعه پایدار و تضمین آینده ها و شهامت جوانان باید جهت جلب مشارکت جهانی در نیل بهخالقیت، آرمان 

 .بهتر برای همگان بسیج گردد

 ۲۲اصل  

سنتی خود، در مدیریت و توسعه محیط   افراد بومی و جوامع آنهاو سایر جوامع محلی به سبب دانش و آداب و رسوم 

را   ها باید از هویت، فرهنگ و منافع ایشان بطور شایانی حمایت کرده و راهدولت  کنند. لذا،زیست نقشی حیاتی ایفاء می

 .دبرای شرکت مؤثرشان در امر توسعه پایدار باز کنن

 ۲۳اصل  

 .برند، باید حفاظت شودکه تحت اختناق، استبداد و اشغال بسر میاز محیط زیست و منابع طبیعی مردمی 

 ۲۴اصل  

المللی مربوط به تضادهای مسلحانه به قوانین بین ها باید در زمانجنگ ذاتاً نابود کننده توسعه پایدار است. لذا، دولت 

 .ته و پس از خاتمه جنگ در صورت لزوم در توسعه بیشتر مشارکت کنندگذاش حفاظت از محیط زیست احترام

 ۲۵اصل  

 .باشندصلح، توسعه و حفاظت از محیط زیست وابسته به یکدیگر و غیرقابل تفکیک می 

 ۲۶اصل  

  های مطلوب و مطابق بابکارگیری روش آمیز وها در زمینه زیست محیطی باید از طرق مسالمتکلیه اختالفات دولت 

 .متحد حل و فصل گرددمنشور ملل

 ۲۷اصل  

به ثمر رساندن اصول منعکس شده در این بیانیه   ای آکنده از همکاری درها و افراد باید با حسن نیت و روحیهکلیه دولت 

 .در زمینه توسعه پایدار با یکدیگر تشریک مساعی بنمایند المللیو در تدوین قوانین بین

 


