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 چکیده

جمله  لی ازهای جهانی به مثابه توسعه در حاامروزه حفاظت از محیط زیست، در پرتو همکاری
رشد  ثیرتأبه طور چشمگیری تحت  یآید، که پایداری جهانالمللی به شمار میمصادیق همگرایی بین

توافقات و  مالت،گام با توسعه در پرتو تعااقتصادی و تحوالت اجتماعی قرار دارد، که این مهم هم
های بد چارچوکند. تحقق این موضوع، در گرو ایجاالمللی بروز و ظهور پیدا میهای بینهمکاری

ظت از ریت حفاپذیرد و رشد سبز با محومیهای پایدار انجام دقیق و سازگار و تمرکز بر نوآوری
ایی در همگر ی وگراییابد. این پژوهش، برآن است تا مسیر توسعهمحیط زیست، رونقی دوچندان می

وال است ین سگویی به انیل بسوی حفاظت از محیط زیست را تحلیل نمائیم. این پژوهش در پی پاسخ
و نسق  انی نظمچگونه به حفاظت از محیط زیست جهالمللی گرایی و همگرایی بینکه؛ واکاوی توسعه

 زیست یطمح حفاظت با هدف حاضر بر این فرضیه استوار است، که دهد؟ در این راستا، پژوهشمی
 بعنوان قوانین، سازییکپارچه و المللیهمگرایی بین بر تکیه با ها،چالش برابر در دولتها نقش وتبیین

ی، مدنظر المللو خألهای اجرایی و حقوقی همگرایی بین هاالمللی، چالشبین مهم موضوع یك
عی را رات وسیتهدیدات محیط زیستی، مخاط دهد کههای این پژوهش نشان میاست. یافتهقرارگرفته

ا است. بهقع شدداشته و حقوق بشر، در تقابل محیط زیست طبیعی و انسانی، مورد هجمه وابه همراه
محیط زیست  المللی در جهت نیل به حفاظت ازقویت همگرایی بینعنایت به نگاه توصیفی پژوهش، ت

ردی به عنوان یك ارزش و چارچوب سیاستی ضروری و یك اولویت جدی تلقی گردیده، و راهب
 دار است.پای اساسی برای مهار مخاطرات محیط زیستی و رهیافتی مؤثر برای تعادل بخشی به توسعۀ

 کلیدواژگان
ت محیط ، حفاظزیست محیطیالمللی، مخاطرات ت، همگرایی بینالملل محیط زیسحقوق بین

 زیست، توسعۀ پایدار.
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 مقدمه
 کشورها سباتجهان پیرامون، همواره دغدغه محیط زیست را به همراه دارد؛ چرا که گسترش منا

فکر  هانی بهجامعه جهای مختلف، سبب گردیده تا این مسئله مهم به چشم بیاید. از این رو، در زمینه
ز محیط افاظت ای مساعد به حال حین موضوع افتاده تا راهکار و رهیافتی را بکاود، که زمینها

مگرایی هلی، الملزیست کرۀزمین باشد. در این راستا، با عنایت به جمیع شرایط حاضر نظام بین
که  ؛ چراآوردعملتواند در زمینه حفاظت از محیط زیست از تخریب و زوال آن جلوگیری بهمی

ست. ولتها ایر داختارهای حقوقی و قانونی مربوطه به عنوان یك مساله استراتژیك، مورد توجه ساس
باشد؛ زیرا المللی میترین نوع همکاری و یکپارچگی در جوامع بینهمگرایی در این زمینه، از مهم

هایی دودیتحمبا  کشورهای جهان به تنهایی توان مهار تخریب و زوال آن را ندارند و در این زمینه
تر در زمینۀ المللی موجب رفاه، ثروت، کسب قدرت بیشمواجه هستند. از سوی دیگر، همگرایی بین

ت از شود، و به کشورها در رسیدن به اهداف خود در زمینۀ حفاظحفاظت از محیط زیست می
ن ای کند.محیط زیست که جزو اهداف و منابع ملی حیاتی کشورها نیز هستند، کمك شایانی می

با این  الملل بایستی دارای ضمانت اجرایی باشد.چارچوب همکاری در پرتو نظام حقوق بین
وند ره این تواند بالملل محیط زیست، میالملل و حقوق بینتوصیف، تعامل دوسویه روابط بین

ظام یم که نهست کمك شایانی کند و محرک ضمانت اجراها بر مدار قانونی باشد. هرچند بر این باور
رتی به صو های عملکردی و تهافت اجرایی است، اما جریان حیات بشریالملل علیرغم گسستبین

حیط مظت از المللی دو چندان نمایان گردیده، و حفارفته، که در حال حاضر مسئولیت بینپیش
اضر، حاست. با این توصیف در پژوهش برداشتهزیست از سمت موضوعیت به سمت طریقیت گام

ازی سیانندگان بر این است که اهمیت حال حاضر حفاظت جدی از محیط زیست را جرتقالی نگار
 کرده، و بقای حیات و سالمت بشر را در گروی آن به اثبات رسانند. 

 
 پیشینه تحقیق-1

(، در مقاله خود تحت عنوان 1397) خرسندورهاشمی، سبحان طیبی و هادی طالععباس پسید
که در فصلنامه مطالعات  هاافتی: راهبردها و رهستیز طیحم المللنیحقوق ب یطراز جهان»

 ۀبه سبب رشد و توسع یجهان ستیز طیمحاند که، داشته، شماره پنجاه و هشت بیان«المللیبین
 یقواعد حقوق یوضع و اجرا قیو حفاظت از طر تیحما ازمندین ،یانسان یروزآمد نحوه زندگ

نظام  نهینهاد یمنبعث از ساختارها ،ینظام حقوق یبناسنگ نیآور است. ارالزامیآور و غالزام
بر  ،ستیز طیمح المللنیحقوق ب یجهاناست. در واقع طراز  یمعاهدات ریو غ یمعاهدات المللنیب

روند  نیو همچن هاتیو محدود هایکاست ،یحقوق هاتیظرف یسنجش عملکرد یارهایاساس مع
پژوهش نمایانگر این است که، اگرچه حقوق نتایج  .گرددیمشخص م ،یستیز طیمح یپلماسید
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است، ولی کشورها به هنگام گیری داشتهمحیط زیست در پرتو قراردادها و معاهدات، پیشرفت چشم
 اند.ساختهزده، و موجبات خسران را فراهمهماجرا همواره قوانین را بر

سی محیط و دیپلماصلح »(، در مقاله خود تحت عنوان 1396) سبحان طیبی و شیرین شیرازیان
به  ست و سومالملل شماره بیهای روابط بینفصلنامه پژوهش که در «زیست در نظام آموزش عالی

ین ادر  های مختلف، به بررسی رشد روزافزون مسائل محیط زیستی و گسترش فعالیتهچاپ رسید
تو ی در پریپلماسداند. دراین راستا صلح و داشتهعرصه که سبب بروز اختالفات بسیاری بوده اشاره

دف ینکه هدهد، با توجه به اگیرد. نتایج این پژوهش نشان مینقش جدی به خود می همگرایی
و  هانینهایی حقوق محیط زیست، ارائۀ چارچوبی دیپلماسی پایدار در جهت رسیدن به صلح ج

 تواندیم وزه،دادن از طریق آموزش و تربیت افراد بامهارت در این حتوسعۀ پایدار است، آگاهی
 المللی باشد.های بینراهکاری مناسب در جهت توسعۀ همکاری

حقوق  یهمگرای»(، در مقاله خود تحت عنوان 1395) رضا رضاییگودرز افتخار جهرمی و علی
سالم و اقوق ح، که در فصلنامه پژوهش تطبیقی «محیط زیست و حقوق بشر با نگاهی به فقه اسالمی

اطات ارتب است، به بررسی رابطۀ بین حقوق بشر و محیط زیست وغرب شماره اول به چاپ رسیده
ط د. بر اساس این پژوهش همگرایی حقوق محینپردازهمسوی حقوق بشر و محیط زیست می

ه نسان، بای ازیست و حقوق بشر امری قابل قبول از منظر اسالم است. استفاده از محیط زیست بر
ن آسیب ه بدوحائز اهمیت این است که استفاده بهین کند، ولی نکتهخودی خود مشکلی ایجاد نمی

ن در نین مدوت قواپذیر نیست؛ لذا بر طبق اصول اسالمی انسان ملزم به رعایرساندن به محیط امکان
 دد.گراین حوزه است، تا به این صورت حقوق متقابل محیط زیست و حقوق بشر نیز رعایت

یست جهانی حفاظت از محیط ز»خود تحت عنوان (، در مقاله 1394) سبحان طیبی و لیال هاللی
نابع مورزی و که در سومین همایش سراسری کشا «المللیبین همگراییدر پرتو تعامل دیپلماسی و 

ار لی به شمالملبین همگراییکره را از مصادیق طبیعی پایدار ارائه گردیده، بستر تفاهم در زیست
تار یانگر رفنما زیست محیطیهای که خطرات و آسیبدهد، اند. نتایج این پژوهش نشان میآورده

ل، ا اینحابدارد. منطقی انسان با محیط است، و هنوز دلیل منطقی برای آن وجود ناصولی و غیرغیر
محیط  ی به حفظتواند کمك شایانتواند در این راستا، میالمللی میهای بینهمگرایی و همکاری

 باشد.داشته
در  ییگراو منطقه ییهمگرا یسازمفهوم»( در مقاله خود تحت عنوان 1393) دهبنهمجید روحی

های ، که در فصلنامه پژوهش«اروپا( یۀ: اتحادی)مطالعه موردیانگارالملل از منظر سازهنیروابط ب
 یکیبه عنوان  یانگارگرش سازهدارد، است، بیان میالملل شماره سیزدهم به چاپ رسیدهروابط بین

-و منطقه ییهمگرا ۀمقول نییبه تب ،یاالملل و مطالعات منطقهنیروابط ب نهیمهم در زم یکردهایاز رو

 ،پرداخته یانگارسازه ینظر یمبان حیراستا ابتدا به تشر نیدر ا پردازد.میالملل نیدر روابط ب ییگرا
که به  ییرهاییو عناصر و متغ یامنطقه ییو همگرا ییگرادر باب منطقه کردیرو نیو سپس نگرش ا
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 یامنطقه ییو همگرا ییگراشدن منطقهنهیو نهاد قیتعم ژهیوهو ب ییگراعنوان عوامل موثر در منطقه
. نتایج این استکرده زهیو تئور یسازبرشمرده و آن را مفهوم ،قرار گرفته را کردیرو نیمورد توجه ا

ای و مطالعات منطقه ۀنای در زمیاست افق تازهاین رویکرد توانستهدهد، که پژوهش نشان می
مطالعات  ۀکه امروزه به یکی از رویکردهای مهم در زمینگرایی بگشاید، بطوریهمگرایی و منطقه

 .استای تبدیل شدههای مقایسهویژه تحلیلهگرایی و بمربوط به همگرایی و منطقه
 دمترجمه اح گرایی در خاورمیانههمکاری و منطقهدر کتاب (، 1396) لوئیس فاست

 ائل مهم. همۀ مساستالملل پرداختهترین موضوعات پیرامون روابط بینیکی از مهمبه نژاد، سلطانی
ه برداختن ضوع و پاز نظر جامعیت بررسی مواند. این اثر خوردهخاورمیانه در این کتاب با هم گره

از خأل ثر ااین نویسنده در  .د در این حوزه مطالعاتی استنظیر و کارآمتمامی سطوح آن، اثری بی
ن با آکه در  ،دکنمیه و رویکردی منسجم ارائ ،رودمیانگاری خاورمیانه فراتر موجود مبتنی بر استثنا

 ن مورد مطالعهو بعضی از مضامی ،المللر روابط بیندها و مفاهیم اصلی استفاده از برخی ایده
 .نمایدمیبیشتر فراهم  ای کاربردی را برای فهمخاورمیانه، شیوه

 
 در نیل بسوی حفاظت از محیط زیست همگراییمبانی نظری:  -2

ط بدون شك همکاری و مشارکت کشورها، نقش بسزایی در زمینۀ حفظ و نگهداری محی
 پردازیم:زیست دارد. در این راستا به بررسی همگرایی و مبانی آن می

 للیالمهمگرایی بین -2-1
تام  اقتداربه طور داوطلبانه از اعمال  واحدها ،آنیندی است که طی افر» المللی،بین 1همگرایی

فوق ملی پیروی  قدرتاز یك  و نظر کردهصرف ،های مشترکرسیدن به هدف خویش برای
به  .ها خواهدبودهمگرایى باعث تامین منافع و کاستن از آسیب. (43: 1395طیبی، «)کنندمی

های تواند در زمینههمگرایی می، خصوص در میان کشورهایى که داراى اشتراکات منافع هستند
یا رسیدن به یك محیط زیست  یابی به امر حفاظت ومختلفی چون؛ محیط زیست برای دست

شود، و البته  تواند در کشورهای گوناگون دنیا دیدهفعال، پویا در میان اعضا باشد. این امر می
ترین مسائل تأثیرگذار در سیاست، فرهنگ و اقتصاد جهان محیط زیست، یکی از مهم ألهمس»

ینده باعث انقالبی جدید در امر ترین روندی باشد که در آتواند کاملاست. این پدیده در واقع می
حفاظت از محیط زیست باشد، و باعث جلوگیری و ممانعت از نابودی محیط زیست 

 (.23: 1393 )حسنان،«گردد
 بانی جهانی همگرایی م -2-2

المللی المللی در حفاظت از محیط زیست، به برقراری صلح و ارتقای جایگاه بینهمگرایی بین

                                                           
1 Convergence  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
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های ملی ساختارهای فرهنگ»کند. ظت ویژه به این امر توجه میمحیطی و توجه و حفازیست
المللی های کشورها در همگرایی بینهای حقوقی و موقعیتسازی، نظاماجتماعی، الگوهای دولت

های شایانی هستند. با این معنا های دیگر با یکدیگر دارای تفاوتمحیط زیستی و همگرایی
های فراملی همگرایی درتعارض قرار دارد و روندی روایت محیطی باالمللی زیستهمگرایی بین

 (.4: 1394 )طیبی،«شوددولتی محسوب میبین

انسان در حوزۀ محیط  را شاید بتوان دوران آگاهی و هوشیاری 19نیمۀ دوم و اداخر قرن 
شد، ولی نمیگرفتهنادیده زیست محیطیاگرچه قبل از این دوران مسائل زیست دانست. 

محیطی و گسترش حقوق جهانی در این زمینه، بیانگر اهمیت و توجه ویژه و  زیست هایجنبش
محیط زیست، قراردادها  حقوق» های ذهنی در خصوص مسائل محیطی در این برهه است.دغدغه

های ضروری و نهادهای جهانی و همچنین اسناد و معاهدات غیر ضروری را و پیمانها و کنوانسیون
پورهاشمی و «)ای برخوردارندخالف غیر ضروری بودن آنها از اهمیت ویژه شود، که برشامل می

ای گسترش ، به طور قابل مالحظه70های جهانی به ویژه از اواخر دهۀ عهدنامه (.69: 1392ارغند،
ترین اسناد جهانی  در زمینۀ محیط زیست ترین و جامعبیانیه استکهلم، یکی از اصولی» اند.یافته

کنند. کنفرانس انسان ادها، عملکردهای خود را با توجه به اصول این بیانیه اتخاذ میاست. اکثر نه
المللی با مضمون محیط زیست است، که از های بینترین کنفرانسو کره این بیانیه یکی از مهم

المللی با حضور نمایندگان بسیاری از کشورها شکلی بین 72تنظیم آن آغاز شد و در سال  50سال 
ود گرفت، که هدف آن مراقبت و نگهداری از محیط زیست و ضمانت حقوق بشر به منظور به خ
وری از محیطی پاک و سالم و تشویق کشورها و نهادهای جهانی به انعقاد معاهدات و بهره

آید، هایی که توسط انسان بر محیط به وجود میقراردادهایی به منظور جلوگیری از آلودگی
به دلیل اینکه اولین اجالس »این کنفرانس (. 69: 1390،وکوالساریاکورو  رابینسون«)است

ها المللی در حوزۀ محیط زیست بود، از جایگاه به خصوصی برخوردار است، که مقدمات بیانیهبین
حقوق بشر در معنای . (6: 1395 افتخارجهرمی و رضایی،)«های دیگر را فراهم کردو کنفرانس

انتشار یافت و در طول پنجاه  1948ی ندارد. نخستین بیانیه آن در سال ای طوالنامروزی آن، پیشینه
است، و همۀ متون آن در سه دسته حقوق  های فراوانی پیشرفت داشتهسال پیدایشش در زمینه

بیانیه حقوق »اند و همین انتشار یافته زیست محیطیسیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و حقوق 
توان خذ حقوق محیط زیست میأترین مکنونی را بنیان نهاد. از مهم بشر بود که اساس حقوق بشر

کرد. البته عالوه بر اینها موارد دیگری نیز هستند که در زمینۀ به اعالمیه استکهلم و ریو اشاره
ضرورت حفاظت  (128: 1398 منصور،)امین«ای برخوردارندحقوق محیط زیست از اهمیت ویژه

عناصر مختلفی در »المللی است و و پیچیده در حقوق بین از محیط زیست، مشکلی وسیع
جوامع »( در این بین 97: 1394، دی منتو«)المللی شدن حفاظت از محیط زیست نقش دارندبین
ها المللی باید برای جلوگیری از هرگونه آلودگی محیط زیست، با کشورهایی که در آنبین
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پذیری دارند، برای همگرایی رات انعطافمقررات سخت وضع شده به سوی کشورهایی که مقر
 (.54: 1389کیس و دیگران، «)المللی، همکاری نمایندبین

 
 المللدیدگاه مدرنیست ها در حقوق بین -2-3

ف سایر ر خالبر این باورند که دولت مدرن واقعیتی غیر قابل انکار دارد و ب تجددگرایان
قوق و در زندگی شهروندان دارد و ح تریها در زندگی گذشته، حضور پررنگاشکال دولت

ین ر اساس اب»ود. شها از زمان پیدایش افراد تا پایان زندگی وضع میتکالیف افراد در این دولت
ان قل انسعاست و مبتنی بر نظریه دولت همچون دستگاهی است که بشر آن را به وجود آورده

الملل نوابط بیرتعریف  ا و دیدگاههایی، بههگرایان در صدد بودند تا با استفاده از نظریهاست. علم
ریۀ است، نظشدهرهالملل اشاهایی که در آن به روابط بینبپردازند. بر این اساس، یکی از نظریه

 (.67: 1383 ،جکسون و سورنسون«)گرایان استهاست که نقطۀ مقابل سنتمدرنیست
 هانظریه رادیکالیسم -2-4

است و  قالبیوی هستند. رادیکال الزمه و ضرورت در هر انمعتقد به خشونت و تندر تندروها
 ها وونیاین گروه، خواهان دگر»گیرد. توان گفت بدون آن انقالب و شورشی صورت نمیمی

امعه جتغییرات اساسی در اصل و اساس جامعه هستند و اصالحات تند و سخت را در ریشه 
 ین گروهاست. ااجتماعی با عملکرد گروهه هایخواستارند. این گروه تجلی ارتباط نتایج پژوهش

 زمان و ها بهدارای مکتبی مشخص نیستند و پیرو تندروی و افراطند و اعمال و درجۀ خشونت آن
 (.83: 1383 ،جکسون و سورنسون«)مکان آن بستگی دارد

 
 المللیهمگرایی بین نقایصها و چالش -3

 حدودۀشود در مارد که باعث میهمگرایی مانند هر فرایند دیگری نقاط قوت و ضعفی د
ابی ررسی و ارزیو خألها مورد ب هالشچاهایی مواجه شود، لذا الزم است این المللی با ناکامیبین

 قرارگیرد:
 هاچالش -3-1

اندازهای محیط زیستی تواند محل تالقی چشمالمللی میهمگرایی بین»با توجه به اینکه 
ارچگی بین کشورها هنوز شکننده و ضعیف متنوعی باشد، ساختارهای وحدت و یکپ

تنوع نهادها و آرایش دیپلماتیك همگرایی و کثرت  .(Brännlund and Karimu, 2017: 14)«است
المللی در این امر های کشورها، یکی از دالیل عمدۀ عدم همگرایی بینطیف بازیگران و قدرت

گرایی در جوامع اوتی پیرامون منطقههای متفها و رهیافتهای مذکور از روایتقدرت»باشد. می
اندازهای ها دارای اهداف و چشمکنند، که به رغم برخی همپوشانیالمللی پیروی میبین

های ایجابی در زمینۀ آمیزی در جوامع است، و برخی کشورهای قدرتمند از رهیافترقابت
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ر همکاری و وحدت در کنند و سعی بالمللی در حفاظت از محیط زیست پیروی نمیهمگرایی بین
دهند، در صورتی که شعارشان دائم حفاظت و نگهداری از عرصه محیط زیستی از خود نشان نمی

-تواند وجودالمللی می( مورد دیگر که در همگرایی بین67: 1393حسنان،«)باشدمحیط زیست می

اسی و وحدت باشد، مسئله دفاع مشترک بین کشورها است، که امروزه هنوز بین وحدت سیداشته
المللی در جوامع را توان موانع عمده در همگرایی بیناست. البته میای به وجود نیامدهنظامی رابطه

 به شرح ذیل دانست.
 المللیها و نقایص همگرایی بینالشچ -1جدول 

عدم پیوستگی و 
 وحدت فرهنگی

وان ه عنسه عامل بسیار مهم در پیوستگی فرهنگی یعنی زبان، مذهب، قومیت ب
 شود.یك نماینده در فرهنگ خاص، تلقی می

سیاسی و  اختالفات
عدم تمایل به تسلیم 

 حاکمیت ملی

های دو قطبی موجب اصلی گرایش به غرب و شرق در کشورها و حاکمیت
ر و های محافظه کاها به کشورهای رادیکال، تندرو و رژیمتقسیم شدن آن

ر مده دکافی عمیق و مانعی  عاست که این امر شاصالح طلب را ایجاد کرده
 کند.همگرایی ایجاد می

  موانع
 اقتصادی

 موجب تواندمی المللیبین جوامع در اقتصادی المللیبین همگرایی و هماهنگی
 تعامالت و زیستی محیط گذاریسرمایه هایفرصت ایجاد و تجارت گسترش

 .شود زیست محیط زمینه در اقتصادی گوناگون
 (67: 1398، )ماهوتچیانمنبع: 

ترین مصادیق محیطی از قبیل: حفاظت، توسعه و... از مهمبدون شك امروزه مسائل زیست
قوق بشر حتوان گفت در چارچوب مسائل مربوط به آیند و میالمللی به شمار میهمگرایی بین

سناد ادر کمتر از یك ربع قرن، حجم عظیمی از »گیرند. دانان قرارمیمورد بررسی حقوق
ت ین حفاظاست، که بخش عمده االمللی در رابطه با حفاظت محیط زیست به تصویب رسیدهبین

 «شودیم های شیرین، جو، تنوع بیولوژیك و غیره پرداختهدر بخش خاص مثل: دریاها، آب
 (.69: 1398 )ماهوتچیان،

 خألهای اجرایی  -3-2
 اجرا اندیشه در تدوین، باید و نیقانو مراحل طی از بعد حقوقی، نظام یك ساختن پیاد منظور به

 ها، حاضردولت گاه هی که چرا دارد؛ مختلف اشکال جهانی، جامعۀ در موضوع بود. این آن
 داخلی قوانین موارد از برخی در»بیندازند.  خطر به یکدیگر برابر در را خود ملی منافع نیستند

 ها دول حاکمیت قدرت دلیل به دارد. وجود موضوع این از حمایت جهت در ینقایص نیز کشورها
، دیگر مورددارد.  وجود اسناد این اجرائی قابلیت و مؤثر یافتن تخصیص از مانع آنها نقش و

 عقب به ها، مجبورسوی دولت از وارده فشار مقابل در گاهی نیز موجود، اجرای هایسازوکار
 المللبین حقوق یط زیست، درالمللی محاجرای قوانین بین زمینه در دیگر شد. نکته خواهد نشینی
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 در که اجباری قضاوت یا اداری پلیس مجریه، قوه مثل هاییسازوکار فاقد ملل جامعۀ که، است این
و  1المللیباشد. از سوی دیگر، عدم ضمانت اجرای موثر معاهدات بیناست، می مطرح ملی سطح
 زیست محیط از جزائی و کیفری هایحمایت از اعم اصولی و مستحکم اجرایی ضمانت فقدان

 زیست را، محیط المللبین حقوق توسعه و گسترش در تابعان نقش (.78: 1395جوادی، «)باشدمی
 اعضا، سایر و هاه گرو المللی، بین هایسازمان و دول نقش به توجه با داشت. دور نظر از نباید

 چه المللی و  بین عرصه در چه زیست محیط حقوق در تحول و تدوین و پیگیری نقش به توانمی
 کمیسیون جمله؛ از مسئول هایسازمان به ملل سایر حقوقی هاپیشنهاد ارائه» .داشت اشاره ای،منطقه
تواند می زمینه، این در فعال و معتبر نهادهای سایر و سازمان، محیط زیست برنامه و المللبین حقوق

 داشته ضعیف بطور چند هر زیست حیطم المللبین حقوق تالش و توسعه فرایند در موثری گام
 سطح در قضایی متعدد مجامع در زیستی محیط اختالفات فصل و حل زمینه در چه اگر .باشد

 مرجع و قضایی رکن یك کمبود رسدمی نظر به اما است،گرفته صور هاییفعالیت المللیبین
 و قانونی هایبازرسی»همچنین (. 46: 1397 سرکانی،فضلعلی«)باشد ملموس زمینه این در المللیبین

 عرصه در محیطی زیست حقوقی موازین رعایت منظور به المللیبین ناظران سوی از مکرر
 اعضا سوی از محیطی تزیس تخلفات از جلوگیری جهت مناسب راهکار تواندمی المللی،بین

 و کار یانز هایدولت گرایی و یکپارچگیاو نافرمانی صورت در نهایت در باشد و معاهدات
 عضو کشورهای سوی از قاطعانه برخورد و امنیت شورای به پرونده ارجاع با زیست محیط مخرب
 محیط المللبین حقوق شده پذیرفته قواعد رعایت به مقید را کشورها این توانملل می سازمان
 (.Busch and Jörgens, 2005: 94) «نمود زیست

 
  میعمو تعامل دوسویه همگرایی و مشارکت -4

، بر اساس حقوق بشر، یکی از پر استنادترین منابعی است که در زمینۀ 1998کنوانسیون 
های مردمی به منظور رسیدن به عدل در مسائل مربوط به دستیابی به معلومات مرتبط با مشارکت

 یك در زیستن حق از کس هر که شده تصریح پیشگفتار شود. درمیمحیط زیست به کار گرفته
 محیط از حفاظت برای جمعی و فردی وظیفه و رفاهش و سالمت برای مناسب زیست محیط
 ،1998 کنوانسیون بر اساس» .است برخوردار آینده و حاضر نسل نفع به آن بهبود و زیست

 المللی زیستتشکیالت دولتی مرتبط باید به صورتی فعال مدارک و قراردادهای سیاسی و بین
و نسبت به نشر آنها اقدام کنند و بدون بازخواست از  روز کردهمحیطی را گردآوری و به

 دیپلماسی»کنندگان در خصوص سود و زیان آنها، پاسخگوی درخواستشان باشند. درخواست

                                                           
1- International Treaties 
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است؛ زیرا که با عملکرد موفق و قابل قبولی داشته 1998بر اساس کنوانسیون  1زیست محیط
مثبتی در جذب پذیرش کشورها در  رتأثیاستفاده از گفتگوهای میان کشورها توانسته است 

هر چه بیشتر این کنوانسیون،اعضا  تأثیربا هدف  باشد.خصوص مشارکت در سطوح باالتر داشته
های در دسترس مراکز دولتی مسئول، اصول باید اطالعاتی در زمینۀ گونه و محدوده فعالیت داده

 ,Tayebi & Others«)نشان دهنداولیه برای دسترسی به اطالعات و روش  دست یابی به آنها را 
ایست، ولی منطقه 1998با اینکه محدودۀ عملکرد کنوانسیون » 2عنان کوفی گفتۀ به (.2017 :1578

بیانیه  10در حال حاضر این موثرترین توضیح و بیان اصل . «المللی ارزش و اهمیت دارداز نظر بین
دستیابی به اطالعات موجود در  ریو است که بر همکاری مردم در حوزۀ مسائل محیط زیست و

توان به مطالعه جایگاه ترین مسائل کنونی محیط زیست، میاز جمله مهم» این زمینه  تاکید دارد
های مردمی و دستیابی به اطالعات به منظور رسیدن به توسعه پایدار و مدیریت صحیح همکاری

 پرورش در اطالعات به دسترسی و شفافیت و پایدار توسعه بین نزدیك ارتباط کرد. محیط اشاره
رابطۀ حقوق بشر و »بنابراین،  (198: 1395طیبی، «)دارد موثری نقش ،زیست محیطی پیامدهای

 و دیگران، پورهاشمی«)ای داردها، اهمیت ویژهمحافظت از محیط زیست با تاکید بر حقوق ملت
1397 :14.) 

 
  3زیستی محیط همگرایی و استانداردهای -5

ئل ذیری مساپتأثیر. های مختلف دارای اشتراکاتی هستندمحیط زیست، از جنبهحقوق بشر و 
ح و ی واضزندگی از قبیل فرهنگ، مسائل بهداشتی، آب آشامیدنی و ... از محیط زیست، امر

درت قی اقتصادی که تحت عنوان هاسیاستامکان همکاری در تصمیمات و » آشکار است.
 تأثیر ح جهانی،دستیابی به عدل چه در سطح ملی و چه در سطاست، و همچنین  اختیار دادن آمده

 قابلمت پاسخ و همکاری همگرایی،. العمل نسبت به آنها داردبسزایی بر روی این وضعیت و عکس
ه تا توجه ببسزایی دارد. در این راس تأثیرهای مرتبط موثر، سازمان از طبق شناخت یکسان

 (.87: 1395 طیبی،«)تر کندش همگرایی را پررنگتواند نقمی زیست محیطیاستانداردهای 
 4گذاری محیط زیستیارزش -1-5

توان نقش اساسی و واالی همگرایی در مواجهه اقتصاد، پیشرفت و محیط زیست را نادیده نمی 
 بتوان»، ستانگاشت. شاید اگر با دیدی عمیق به محیط زیست و جایگاه واقعی محیط زیست نگری

                                                           
1- Environmental Diplomacy 
2- Kofi Annan 
3- Environmental standards 
4- Environmental Valuation 
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. در واقع توسعۀ پایدار به معنای آگاهی کامل در بگذاشت تأثیرصحیح از آن  بر استفاده بهینه و
 (.277: 1396طیبی،«)برداری و استخراج صحیح و بهینه از محیط زیست استخصوص بهره

 1محیط زیستی یگذاراستیس -2-5

به » .های حوزۀ سیاست استیکی از مهمترین دغدغه زیست محیطیدر حال حاضر، مسائل 
ست ای انهت به گواست. این اهمیترین مباحث تبدیل شدهان این مقوله به یکی از پیچیدهمرور زم

 «کندنج می، جامعه را نیز دچار آشفتگی و تشزیست محیطیهای که بحران در هر یك از حوزه
 (.73: 1396 فرد،)طیبی و اسماعیلی

 سازیقاعده -5-3
 هماعی بترین مراحل اجتز جمله مهممراقبت از محیط زیست و رعایت بهداشت همگانی، ا

الزم به  ه است.رود. تحقق این هدف منوط به رعایت قوانین و مقررات مدون در این زمینشمارمی
ری گذانونبازگو کنندۀ ضرورت جامعه بر رعایت قا زیست محیطیتدوین قوانین »ذکر است که 

 زۀ محیطگیرد، ولی در حوگذاری توسط مراتب مختلف صورت میاجتماعی است. اگرچه قانون
یست زوانین قای برخوردار است. مقررات و گذار، از جایگاه ویژهزیست، جایگاه قوای قانون

 ند، و ازگیریاز طرفی خود محدوده و قلمرو کاملی داشته و از این نظر در صدر قرار م محیطی
وانین قموعه ا زیر مجشود، آن رطرفی دیگر، به دلیل نگاهی فرودستانه که به این قوانین می

 (.and Firiman, 2019: 39 Korhonen)«گیرنداجتماعی در نظر می
 زیست محیطیارزیابی  -5-4

 در صریحاً نیز پایدار، توسعه اهداف تحقق برای 2زیست محیطی ارزیابی اثرات فرایند پتانسیل
 علیرغم». استدهش قید استراتژیکی زیست محیطی ارزیابی پروتکل و 3اسپو کنوانسیون پیشگفتار
پایدار، این مهم شکل جدی به  توسعۀ و زیست محیطی اثرات ارزیابی نزدیك رابطۀ بازشناسی

 این پایدار توسعه اصل اجرای برای زیست محیطی ارزیابی کارگیری به مشکل. استخود نگرفته
 طریقی به اجتماعی -اقتصادی اهداف و زیست محیطی اهداف بین رابطه با ارزیابی این که است،
 توسعه ماهوی جنبه ساختار تریناما رایج .کندمی برخورد پایدار توسعۀ اصل با متفاوت کامالً

 نسلیدرون مبنای بر افراد و هاگروه نیز و آینده نسل و حال نسل میان منابع برابرنگر توزیع پایدار،
 (.9: 1394طیبی،«)است
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 شمولهمگرایی و ابعاد جهان -6

ین ابررسی  المللی، ابعاد جهان شمول آن است کهای همگرایی در سطح بینهیکی از ویژگی
 سی قرارورد بررمباشد. ابعادی که در ذیل تواند کمك شایانی در فهم بیشتر آن داشتهابعاد می

 گیرند:می
 عدالت محیط زیستی -1-6

های کند. نهضترا بیان می زیست محیطیعدالت اجتماعی و اخالق  1عدالت محیط زیستی
به منظور مبارزه با تقسیم ناعادالنه تجهیزات با هدف برطرف ساختن  زیست محیطیعدالت 

اند، و هدف های سمی خطرناک ایجاد شدههمچون؛ جابجایی زباله زیست محیطیمشکالت 
های  موجود و با توجه به اصلی آن توسعه مراقبت از مجامع بشری است که به دلیل ناعدالتی

گیری و شمول عدالت محیطی، به منظور همه عدالت زیست»است. دیدآمدهگسترش جوامع، پ
زیست است و سعی برای باالبردن عدالت اقتصادی و توان اقتصادی، منافاتی با عدالت  شده ساخته

برقراری  زیست محیطیهای عدالت ترین ویژگی(. یکی از مهم157: 1395طیبی، «)ندارد محیطی
یك دیدگاه »پذیر است. هدف اصلی آن پاسخ به نیازهای قشر آسیب عدالت اجتماعی است؛ زیرا

دینی به منظور اثبات عدالت محیط زیست، از منظر اخالقی وجود دارد، که بر اساس آن مجامعی 
که در آن پایبند به اصول اخالقی هستند، تالش بیشتری در حفظ محیط زیست  دارند، و روال 

دانند. نکته حائز اهمیت این و پیوند دهندۀ تمام حقوق را عدالت میدانند  قانونی را بسیار موثر می
زیست گردیده و در اثر مخاطرات در مواقعی مورد خدشه واقع زیست محیطیاست که، عدالت 

 کاظمی و دیگران،اخوان«)استشده، مورد بی توجهی واقع2از جمله تغییرات آب و هوایی محیطی
1398 :11.) 

 زیست دیپلماسی محیط -2-6
دهد، و بر المللی  در قالب یك جنبش، اهمیت واالی آن را نشان میحفظ محیط زیست بین

توان نادیده پنداشت؛ چرا که احتمال دارد فرصتی دیگر این اساس هیچ تعللی در این راستا را نمی
در جوامع پیشرفته و در  زیست محیطیموضوعات »نشود و تجدیدپذیری صورت نپذیرد  تکرار
های پیمان گسترش رغم به ستیز طیمح انحطاط. باشدانداز مناسبی داشتهپیشرفت باید چشمحال 

 نقش اند. مطالعۀ صحیحزیادی به وجود آمده زیست محیطیتداوم داشته و مسائل  جهانی
 زین ،ستیز طیمح خوب اداره و داریپا توسعه به لین در اطالعات به یدسترس و یمردم مشارکت

(. با این وجود امکان دارد این روال 115: 1395طیبی، «)است ستیز طیمح مروزا مسائل جمله از
روند تغییر و دگرگونی، شاید  نیا» که باشد،در مدار خود شکلی متعارف یا شکلی متداول داشته
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زیست ی هاسیاستالمللی بر اساس همان دیدگاهی باشد که در خصوص داد و ستدهای بین
 (.13: 1397 وحیدی،«)استبه وجود آمده محیطی

 1صلح جهانی -3-6
ه کگردد، شدن رهیافتی نوین محسوب مینهضت حفاظت از محیط زیست در مسیر جهانی

لی الملینمالت بکارها بر محوریت تعااین سازو»نیازمند تحقق ساز کارهای تعامالت جهانی است. 
 زیست منطقی حقوقگیری و پایداری و صلح جهانی بوده و این مسیر همواره  با هدف شکل

زافزون های رواست. زمین همواره در معرض تغییر و تحوالت و پیشرفتگرفتهمحیطی صورت
 یستخطرات ز وخورد، هم میهای انسان بررویقرار دارد. این روند در برخی مواقع با زیاده

خود درگیر  ا بهر(. این موارد فکر همۀ مردم 64: 1395طیبی، «)دهدمی محیطی را به وضوح نشان
توجه  ویشیم  است و ما را بر آن داشته تا به منظور ساخت جهانی هماهنگ و متحد بیاندکرده

 باشیم.بیشتری به محیط زیست و مسائل پیرامونی آن داشته
 

 محیط زیست و جامعه مشترک جهانی -7
ا ای مشترک در سطح جهانی است که نیازهای همۀ کشورها رمحیط زیست به مثابۀ جامعه

شود. از جمله این سازد، و در این راستا الزم است تدابیری به منظور حفظ آن اندیشیدهبرآورده می
 کرد:توان به موارد زیر اشارهتدابیر می

 2همگرایی و حقوق بشر -1-7
 به رسمیت و شناسایی نظر نقطه از بشر، حقوق در محیطی زیست ابعاد گنجاندن»در حقیقت 

 حقوق فهم و روی درک به جهانی و محیطی محلی زیست جانبه شرایط همه نفوذ و تأثیر شناختن
طور هدف حقوق بشر جهانی، همان (.39: 1392)شریفی طرازکوهی،«رسدمی نظر به ضروری بشر،

صلح  و ی، عدالتآزادبرقراری »است، حقوق بشر و میثاقین، بیان شده جهانی هایاعالمیه که در
 و برابر هایحقوقی حق و حمایت تیابی به این هدف از طریق شناساییابزار دس. باشدمی در جهان

 ذاتی تك تك ایشان دارای شرافت است، که بشری جامعۀ متعلق به تمام اعضای قابل انتقال غیر
 المللی حقوقبین شناختن رسمیت به و آوردن دس ب بشر، حقوق عملی و باشند. هدف فوریمی

 را هادولت بشر، رفتار واقع حقوق (. در134: 1383دیگران،کك دین و «)است بنیادین بشری
آور قواعد الزام برند، مشمولافرادی که در قلمرو تحت صالحیتشان به سر می و خود اتباع به نسبت

های ترین حقمحوری از یکی عنوان به« حق حیات» سلب خودسرانه»نماید، به عنوان نمونه، می
شماری  در المللی کهبین ست برخالف قواعد مسلّم پذیرفته شدههمه جای جهان، امری ا در بشری
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 حمایت جهت در بشر چارچوب حقوق از این رو لحن و است.شدهبشری گنجانده از اسناد حقوق
 از حمایت مسئله دالیل طرح از خود این شود ومی محسوب ابزار قدرتمندی زیست، محیط از

 محیط اساسی تخریب نقش از خوبی حکایت به و بشر موجود است حقوق زمینه در زیست محیط
 گیر نسلگریبان تنها نه که حقوق فردی دارد، از مندیبهره روی به آن، اشکال تمام در زیست
 (.Mazzuoli, 2019: 326)«باشدمی گذارتأثیر هم آتی هاینسل روی به بلکه است، حاضر

 2و حاکمیت محیط زیستی 1المللیتحکیم تعامالت بین -7-2
ای از ترین اصول حقوق محیط زیست. این اصل گونه گستردهیکی از اساسی  3اکمیتح
های مختلفی از جمله؛ ها، مقررات و سازمانهای مرتبط با محیط زیست است که در صورتروش

 مراقبت از محیط زیست و زیستگاه طبیعی و استخراخ مناسب و صحیح از محیط زیست نمایان
ها و مقررات مرتبط با ه نهادها، ساختارهای تامین کنندۀ مالی، روششود. در عرصۀ جهانی بمی

های در پرتو کنفرانس»شود. المللی اطالق میحفظ و مراقبت از محیط زیست در سطح بین
، یکی از اصول بسیار مهم، اصل حاکمیت است. اگرچه این اصل یکی از زیست محیطیالمللی بین

باشد و هیچ کشوری حاضر نیست المللی میت و مناسبات بینمالحظات کشورها در روابط، تعامال
، موجبات تخدیش حاکمیت خود را مهیا کند، با این زیست محیطیتا با اجرای استانداردهای 

توان به اصل حاکمیت به عنوان عاملی برای عدول و سرپیچی از تصمیمات جمعی وجود، نمی
 (.Castro Pereira, 2015: 194«)استناد نمود زیست محیطی

 
 همگرایی و منافع مشترک -8

ه یابد بورت میآوردند، ضرها منافعی را از محیط زیست بدست میبا توجه به اینکه همۀ دولت
 باشند.ها با هم همکاری و مشارکت داشتهمنظور حفظ این منافع، دولت

 ها منافع و ارزش -1-8
مللی است که آثاری مشهود و عینی بر الگیریهای جدید در جامعه بینتغییرات بنیادین و جهت

در این راستا و در   .ندکو نقش بیشتری را برای حقوق طلب می ،المللی گذاشتهنظم عموم بین
گیرند که بر ارزشهای انسان و منافع هنجارها و تعهداتی شکل می جهت ترقی قواعد نظم حقوقی،

که ساختار هنجارهای  ،وقیمفاهیمی نو در جهت استقرار نظمی حقد. مشترک تأکید دارن
این رهیافت که بر آینده واحد جهانی با سرنوشت » د.شونپدیدار می ،نمایدالمللی را عرضه میبین

متناسب با ساختار جامعه  ،نظمی حقوقی را طالب است که از یك سو مشترک بشری تکیه دارد،
که حدود و ثغور و آثار آن  نظمی حقوقی د.و از سوی دیگر شایسته انسان متمدن باش ،المللیبین

تبیین  ،المللی که ناظر بر سرنوشت مشترک بشریت استبین ۀدر چارچوب منافع اساسی جامع
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المللی و های زیست بینهای جدید و نیز ضرورتنظمی حقوقی که با توجه به نگرش د.شومی
و تعادل بین منافع  در مقام ایجاد توازن ،همبستگی جامعه جهانی در قبال مسائل و معضالت جهانی

 ۀاین روند در واقع نشان دهند .المللی استفردی واحدهای سیاسی مستقل به نفع جامعه بین
 (.  11: 1395، رحمانیعلیزاده و «)المللی استگرایی در نظام حقوقی بینجامعه

 المللیهمگرایی و مسئولیت بین -2-8
گردد، تا ها تحمیل میالملل به دولتبینتکلیفی است که به موجب حقوق  ،1المللیمسئولیت بین

اش در الملل، ناشی از عمل یا خودداریهر دولت خساراتی را که بر اثر نقض قواعد حقوق بین
دادن تکلیف به دولت دیگر وارد کرده، جبران نماید. به بیان دیگر، تعهد به جبران خسارت، انجام

ل مختلف و راههای گوناگون به اجرا المللی است و در اشکامحتوای اصلی مسئولیت بین
المللی را ارکان نظام بین ،المللیمسئولیت بین». کارکرد خاصی دارد هاکه هریك از آن ،آیددرمی

امنی و الملل و ایجاد ناموجب تضعیف حقوق بین  احترامی به قواعد آن،و بی ،دهدتشکیل می
ساختاری المللی مسئولیت بینه هر ترتیب، . بشودها و اتباع آنها میثباتی در روابط کشوربی

مند در جهت تحقق تعامالت جهانی است، و نسبت به هرگونه نقض تعهد در جهت عمل به نظام
شدن مسئولیت و همچنین احتمال مطرح دهد والعمل نشان میالمللی، عکسعدم همگرایی بین

ها زیرا احترام و حیثیت دولت ؛دارد تأثیرها شك در رفتار دولتجبران هرگونه عمل غیرقانونی بی
 به (.85: 1392آسیابر، راحتی«)طور مستقیم با این مسئله در ارتباط استالملل، بهدر جامعه بین

الملل ترین بازیگر عرصه حقوق بینالمللی، معموال به دولت به عنوان مهممسئولیت بین»عالوه، 
 (.57: 1397، زاده خوئیروگری، و حکیمد«)گرددمیمربوط 

 همگرایی در پرتو رویه و اجرا -3-8
ۀ لیو به وس یالمللنیب زیآمروابط مسالمت قیعموماً از طر ،ستیز طیالملل محنیاصول حقوق ب

 ،یالمللنیدر روابط ب»اند. شده ستیز طیالملل محنیوارد حقوق ب یلمللانیب ییقضا یۀرو
در حل و فصل  شوند.یاست که ممکن است از مسائل مختلف ناش یعاد یامر اختالفات

است، از این اصول ها در زمینۀ مسائل محیط زیستی پیش آمدهاختالفاتی که تاکنون بین دولت
در قضیه خمیر کاغذ موضوع اختالف بین آرژانتین و اروگوئه  است. به عنوان نمونه؛استفاده شده

است. در واقع تکامل رویۀ حل و فصل اختالفات تحت رسانی استناد شدهبه اصل احتیاطی و اطالع
برای  زیست محیطیالمللی چارچوب معاهدات بیناست. المللی بودههای قضایی بینرویه تأثیر

برخی از محاکم قضایی دهند. حل اختالفات را پیشنهاد می آمیزهای مسالمتحل اختالفات روش
، با استفاده از المللی حقوق دریانالمللی دادگستری و دادگاه بیبین دیوان مانند؛المللی موجود بین

های جنبه برخی از رسیدگی به به اند،مجوزی که معاهدات محیط زیستی به آنها اعطاء کرده
ساختار و ، این اختالفات ، به دلیل گستردگیبا این حال .اندهپرداخت زیست محیطیاختالفات 
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از  معموالًاین محاکم  وندهد؛ چاهداف محاکم مزبور اجازۀ رسیدگی مؤثر و کامل به آنها را نمی
 کنند و یا تنها به خودداری می زیستی محیطاعمال صالحیت خود برای رسیدگی به مسائل 

المللی موجود محاکم بین. با توجه به اینکه پردازندمی زیستی محیط های خاصی از اختالفاتجنبه
توان ، میتوانند به طور مؤثر به حل و فصل این اختالفات بپردازنددارای تخصص الزم نبوده و نمی

 سرکانی،)فضلعلی«باشدگفت برای حل اختالفات چارچوب معاهداتی الزم بوده، اما کافی نمی
1397 :94.) 

 
 ضرورت هنجاری و اصولیهمگرایی و  -9

مك حیط کماگرچه همکاری و همگرایی در زمینۀ محیط زیست عالوه بر منافع کشورها با حفظ 
ناقض تجتماعی ای است که گاهی با عدالت ارساند، با اینحال، قوانین محیط زیست به گونهمی
 شود:یابد. لذا الزم است به این قوانین به صورت مختصر اشارهمی

 مندی جهانیایی وقانونهمگر  -1-9
خصی حق شمندی جهانی این است که : اول هر دو اصل مهم برای رسیدن به دموکراسی وقانون   

د بۀه ایۀن مندی از حقوق اساسی بشری را دارد، و دوم هر شخصی به عنوان وظیفۀۀ اصۀلی بایۀبهره
ری ملل وحق خود مختا میثاق به حق 1المللی حقوق بشر ماده حقوق احترام بگذارد. در منشور بین

شود: ظه مینامه حقوق مدنی وسیاسی مالحپیمان 4است وتنها در ماده تعیین سرنوشت تصریح شده
 اًرسۀم هرگاه یك خطر عمومی استثنایی )فوق العاده(موجودیت ملت را تهدید کنۀد و ایۀن خطۀر»

بۀه  ین میثۀاققرر در اتوانند تدابیری خارج از الزامات ماعالم شود، کشورهای طرف این میثاق می
ایر زبۀور بۀا سۀنماید، اتخاذ نمایند، مشۀروط بۀه اینکۀه تۀدابیر ممیزانی که وضعیت حتماً ایجاب می

نحصراً ه تبعیضی مبباشد و منجر الملل به عهده دارند، مغایرت نداشتهالزاماتی که بر طبق حقوق بین
از (.123: 1392موسوی، «)عی نشودجتمابر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل ومنشاء مذهبی یا ا

کراسی یك دمو»های متعددی بر آن وجود دارد. این موضوع به انحراف تعبیر شده که محدودیت
 (.271: 1398 زاده،حکاک«)کندهایی را برخواست عمومی ایجاد میواقعی محدودیت

 های ساختارینابرابری  -9-2
آموزش به معنی آگاهی شهروندان، فرایندهای در مقولۀ دموکراسی، به سه عامل از جمله وضعیت 

نهادینه مانند؛ مشارکت عمومی افراد و ساختار اجتمۀاعی همچۀون؛ فرصۀتهای برابۀر در مۀورد هۀر 
ها برای دست یافتن بۀه یۀك دموکراسۀی واقعۀی بایۀد توان اشاره نمود. همۀ این  جنبهشخصی، می

ی با هم نزدیك و رابطه متقابلی دارند، دست به هم بدهند. در عمل شرایط فردی ساختاری و نهاد
آیۀد. به طوری که معیار آموزشی و نهادینۀ دموکراسی در نبۀود برابۀری اجتمۀاعی بۀه دسۀت نمۀی

هایی در زمینه کشور، طبقه، جنس و نژاد، عموماً دسترسی به آمۀوزش بیشۀتر تجلۀی وجود تفاوت»
شۀود، کۀه دسترسۀی بۀه نهادهۀای اس مۀیهای ساختاری نیز زمانی بیشتر احسکند. نابرابریپیدا می
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پۀذیر های اجتماعی و مدنی و به خصوص مراجعه به افکار عمۀومی، کمتۀر امکۀانقضایی و فعالیت
روند. از طرفی باید گفت با وضۀع های اجتماعی، مانع اصلی دموکراسی به شمار میباشد. نابرابری

 Holzinger and«)اسۀتتاری گردیۀدههای سۀاخفعلی، رشد ارتباطات جهانی، باعث تشدید نابرابری
Others, 2008: 194 .) 

 1نظم جهانی -9-3
تواند به یك زندگی کامل برسۀد. حقوق بشر، از جمله تعالیمی است که بدون آن هیچ انسانی نمی

توانند زندگی را با اهمیۀت های زندگی است، که مییهای اساسی و فرصتآزاداین حقوق شامل؛ 
قی که بۀرای رشۀد روحۀی، اخالقۀی وجسۀمی شخصۀیت بشۀر الزم هسۀتند، دار کنند. حقوو معنی

توانند انسان را در اینکه شهروند خوبی شود، کمك کنند. همه ایۀن حقۀوق غیۀر قابۀل نقۀض و می
گرا پیرامون نظم جهانی، به گفته آدام به لحاظ وجود دو دیدگاه آرمانگرا و واقع»تبدیل هستند. بی

الملل، همکاری قدرتهای بزرگ وسازمانهای که در آن حقوق بینست نظمی ا»نظم جهانی  2رابرتز
انۀد، ای از این سه قادر به ایفای آن بودهتر از آنچه در بخش عمدهالمللی، همگی نقش برجستهبین

الملۀل، نیۀاز بۀه یۀك گرایان معتقدند برای انسجام نظام بۀیندر حالی که برخی واقع« کنندبازی می
آل، تمۀامی مۀوارد نقۀض حقۀوق بشۀر توسۀط خۀود ترتیب، در یك دنیای ایدهتهدید است. به هر 

گیرد. زمانی که حقۀوق بشۀر توسۀط یۀك کشۀور بۀد نۀام نقۀض حکومتها مورد رسیدگی قرار می
 .(Mazzuoli, 2019: 431)«شود سایر کشورها به دنبال یك راه حل جدی خواهند بودمی

 
 گیرینتیجه

ز محیط زیست، کشورها نیازمند آن هستند که بر اساس با عنایت به وضعیت ویژه حفاظت ا
همکاری، همگرایی، وحدت و یکپارچگی، حفاظت از محیط زیست را در اولویت قرار دهند. 

، الزم زیست محیطیهای بدون شك، به منظور دستیابی به پیشرفتی سریع و رسیدن به اهم مقیاس
های جهانی در این راستا ضرورت ازماناست تدابیری در سطح جهانی اتخاذ کنند. گام موثر س

توسعه نبایستی محیط زیست را دچار مخاطره سازد و اگر به مسئلۀ حفاظت یابد. در این راستا، می
بود. لذا الزم است باری را شاهد خواهیماز محیط زیست به طور جدی توجه نشود، ابعاد فاجعه

دوستانه و در مسیر ترقی و روابطی نوع ها با یکدیگر، به منظور حفاظت محیط زیست،همۀ دولت
گیرند. بنابراین تمامی کشورها، باید به روابط دوستانه و رو به توسعه در زمینۀ پیشرفت، در پیش

حفاظت از محیط زیست توجه خاصی مبذول دارند، و  در راستای جلوگیری از هدم و خرابی 
تواند پیوندی میان کشورها باشد، یمحیط زیست، با هم متحد شوند. با این وجود محیط زیست م

                                                           
1- World order 
2- Adam Roberts 
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رفتن تواند مانع از بینکند و اتحاد کشورها میکه همگرایی در آن نقش اساسی و مهمی را ایفا می
توانند استفاده صحیح و بهینه از منابع شان، میمحیط شوند و با ایجاد توازن در روابط خارجی

شود، حفاظت در محیط زیست باعث میاشد. باشند، بدون اینکه آسیبی متوجه آن بطبیعی داشته
ای است که باید بیشتر مورد عنایت کشورها قرار بیشتر به استفاده از منابع بیاندیشیم و این مقوله

گیرد و به منظور همگرایی جهانی الزم است کشورها مقرراتی را به وجود آورند که در سطح 
ها، به منظور ایجاد همبستگی و دولت جهانی بتوان آنها را عملی ساخت. همچنین الزم است

های خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند و به این صورت وحدت جهانی، تجربیات و مهارت
 را فراهم کنند. زیست محیطیموجبات استفاده بهینه از محیط زیست و کاهش خسارات 

ن مسائل مورد توجه تر ایباشد که در جوامع باید بیشوری از منابع میتفکر بیشتر در زمینه بهره 
د نینی را در نظر بگیرنالمللی در جوامع باید کشورها قواقرار گیرد و البته برای ایجاد همگرایی بین

د رها بایو کشو باشدشرقی قابلیت اجرا داشته –که این قوانین در جهان برای تمامی جوامع غربی 
تیار و تخصص خود را در اخ در زمینه حفاظت از محیط زیست، وحدت و یکپارچگی، تمرکز

کاهش آسیب  وری از محیط زیست وتواند بهرهتمامی جوامع بشری قرار دهند، که این مسائل می
 ك چارچوبهای کوچك مورد نیاز برای ایجاد یگام باشدو زوال محیط زیست را در برداشته

ا ام ،یستنکامل این یك سناریوی  است.  الزم حقوقی برای تضمین استانداردهای محیط زیستی
به  ان نظرامع تالش برای مذاکره با ،المللی و مشکالتکارهای بینوشده در مورد سازگفته

-د واقعیت خومنافع ملی خود را عاقالنه در حفاظت از حق حاکم که هاابزارهای حاکمیتی دولت

 ، وجود دارد.گیرندبینانه در نظر می
انند ا بتوتکند، رای مجامع جهانی فراهم میحفظ و مراقبت از محیط زیست این امکان را ب

 حیطیزیست م ا وقایعها در مواجهه بالمللی خود را به توازن برسانند و شیوه عمل دولتروابط بین
ایر ان با سشط خاجیها، ایجاد توازن در روابترین اهداف دولترا بهبود بخشند؛ زیرا یکی از مهم

 گرایی وکه هم نه از محیط زیست است. الزم به ذکر استبرداری و استفاده بهیکشورها، و بهره
 ت؛ زیراهای ضعیف نیسانگاشتن دولت حفاظت محیط زیست در سطح جهانی، به معنای نادیده

ه به م است کو توسعه در زمینۀ صنعت است و الز ایجاد روابط میان کشورها منوط به پیشرفت
نها آسان از سراسر جهان بتوانند به طور یکای همگرایی صورت گیرد که همۀ کشورها در گونه

 شوند.  مندهای جدید به صورت یکسان بهرهکنند و از پیشرفت استفاده
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