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چکیده
امروزه حفاظت از محیط زیست ،در پرتو همکاریهای جهانی به مثابه توسعه در حالی از جمله
مصادیق همگرایی بینالمللی به شمار میآید ،که پایداری جهانی به طور چشمگیری تحت تأثیر رشد
اقتصادی و تحوالت اجتماعی قرار دارد ،که این مهم همگام با توسعه در پرتو تعامالت ،توافقات و
همکاریهای بینالمللی بروز و ظهور پیدا میکند .تحقق این موضوع ،در گرو ایجاد چارچوبهای
دقیق و سازگار و تمرکز بر نوآوریهای پایدار انجام میپذیرد و رشد سبز با محوریت حفاظت از
محیط زیست ،رونقی دوچندان مییابد .این پژوهش ،برآن است تا مسیر توسعهگرایی و همگرایی در
نیل بسوی حفاظت از محیط زیست را تحلیل نمائیم .این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال است
که؛ واکاوی توسعهگرایی و همگرایی بینالمللی چگونه به حفاظت از محیط زیست جهانی نظم و نسق
میدهد؟ در این راستا ،پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است ،که با هدف حفاظت محیط زیست
وتبیین نقش دولتها در برابر چالشها ،با تکیه بر همگرایی بینالمللی و یکپارچهسازی قوانین ،بعنوان
یك موضوع مهم بینالمللی ،چالشها و خألهای اجرایی و حقوقی همگرایی بینالمللی ،مدنظر
قرارگرفتهاست .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که تهدیدات محیط زیستی ،مخاطرات وسیعی را
به همراه داشته و حقوق بشر ،در تقابل محیط زیست طبیعی و انسانی ،مورد هجمه واقع شدهاست .با
عنایت به نگاه توصیفی پژوهش ،تقویت همگرایی بینالمللی در جهت نیل به حفاظت از محیط زیست
به عنوان یك ارزش و چارچوب سیاستی ضروری و یك اولویت جدی تلقی گردیده ،و راهبردی
اساسی برای مهار مخاطرات محیط زیستی و رهیافتی مؤثر برای تعادل بخشی به توسعۀ پایدار است.
کلیدواژگان
حقوق بینالملل محیط زیست ،همگرایی بینالمللی ،مخاطرات زیست محیطی ،حفاظت محیط
زیست ،توسعۀ پایدار.
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مقدمه
جهان پیرامون ،همواره دغدغه محیط زیست را به همراه دارد؛ چرا که گسترش مناسبات کشورها
در زمینههای مختلف ،سبب گردیده تا این مسئله مهم به چشم بیاید .از این رو ،جامعه جهانی به فکر
این موضوع افتاده تا راهکار و رهیافتی را بکاود ،که زمینهای مساعد به حال حفاظت از محیط
زیست کرۀزمین باشد .در این راستا ،با عنایت به جمیع شرایط حاضر نظام بینالمللی ،همگرایی
می تواند در زمینه حفاظت از محیط زیست از تخریب و زوال آن جلوگیری بهعملآورد؛ چرا که
ساختارهای حقوقی و قانونی مربوطه به عنوان یك مساله استراتژیك ،مورد توجه سایر دولتها است.
همگرایی در این زمینه ،از مهمترین نوع همکاری و یکپارچگی در جوامع بینالمللی میباشد؛ زیرا
کشورهای جهان به تنهایی توان مهار تخریب و زوال آن را ندارند و در این زمینه با محدودیتهایی
مواجه هستند .از سوی دیگر ،همگرایی بینالمللی موجب رفاه ،ثروت ،کسب قدرت بیشتر در زمینۀ
حفاظت از محیط زیست میشود ،و به کشورها در رسیدن به اهداف خود در زمینۀ حفاظت از
محیط زیست که جزو اهداف و منابع ملی حیاتی کشورها نیز هستند ،کمك شایانی میکند .این
چارچوب همکاری در پرتو نظام حقوق بینالملل بایستی دارای ضمانت اجرایی باشد .با این
توصیف ،تعامل دوسویه روابط بینالملل و حقوق بینالملل محیط زیست ،میتواند به این روند
کمك شایانی کند و محرک ضمانت اجراها بر مدار قانونی باشد .هرچند بر این باور هستیم که نظام
بینالملل علیرغم گسستهای عملکردی و تهافت اجرایی است ،اما جریان حیات بشری به صورتی
پیشرفته ،که در حال حاضر مسئولیت بینالمللی دو چندان نمایان گردیده ،و حفاظت از محیط
زیست از سمت موضوعیت به سمت طریقیت گامبرداشتهاست .با این توصیف در پژوهش حاضر،
تقالی نگار ندگان بر این است که اهمیت حال حاضر حفاظت جدی از محیط زیست را جریانسازی
کرده ،و بقای حیات و سالمت بشر را در گروی آن به اثبات رسانند.
-1پیشینه تحقیق
سیدعباس پورهاشمی ،سبحان طیبی و هادی طالعخرسند ( ،)1397در مقاله خود تحت عنوان
«طراز جهانی حقوق بینالملل محیط زیست :راهبردها و رهیافتها که در فصلنامه مطالعات
بینالمللی» ،شماره پنجاه و هشت بیانداشتهاند که ،محیط زیست جهانی به سبب رشد و توسعۀ
روزآمد نحوه زندگی انسانی ،نیازمند حمایت و حفاظت از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی
الزامآور و غیرالزامآور است .این سنگبنای نظام حقوقی ،منبعث از ساختارهای نهادینه نظام
بینالملل معاهداتی و غیر معاهداتی است .در واقع طراز جهانی حقوق بینالملل محیط زیست ،بر
اساس معیارهای سنجش عملکردی ظرفیتها حقوقی ،کاستیها و محدودیتها و همچنین روند
دیپلماسی محیط زیستی ،مشخص میگردد .نتایج پژوهش نمایانگر این است که ،اگرچه حقوق
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محیط زیست در پرتو قراردادها و معاهدات ،پیشرفت چشمگیری داشتهاست ،ولی کشورها به هنگام
اجرا همواره قوانین را برهمزده ،و موجبات خسران را فراهمساختهاند.
سبحان طیبی و شیرین شیرازیان ( ،)1396در مقاله خود تحت عنوان «صلح و دیپلماسی محیط
زیست در نظام آموزش عالی» که در فصلنامه پژوهشهای روابط بینالملل شماره بیست و سوم به
چاپ رسیده ،به بررسی رشد روزافزون مسائل محیط زیستی و گسترش فعالیتهای مختلف در این
عرصه که سبب بروز اختالفات بسیاری بوده اشارهداشتهاند .دراین راستا صلح و دیپلماسی در پرتو
همگرایی نقش جدی به خود میگیرد .نتایج این پژوهش نشان میدهد ،با توجه به اینکه هدف
نهایی حقوق محیط زیست ،ارائۀ چارچوبی دیپلماسی پایدار در جهت رسیدن به صلح جهانی و
توسعۀ پایدار است ،آگاهیدادن از طریق آموزش و تربیت افراد بامهارت در این حوزه ،میتواند
راهکاری مناسب در جهت توسعۀ همکاریهای بینالمللی باشد.
گودرز افتخار جهرمی و علیرضا رضایی ( ،)1395در مقاله خود تحت عنوان «همگرایی حقوق
محیط زیست و حقوق بشر با نگاهی به فقه اسالمی» ،که در فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسالم و
غرب شماره اول به چاپ رسیدهاست ،به بررسی رابطۀ بین حقوق بشر و محیط زیست و ارتباطات
همسوی حقوق بشر و محیط زیست میپردازند .بر اساس این پژوهش همگرایی حقوق محیط
زیست و حقوق بشر امری قابل قبول از منظر اسالم است .استفاده از محیط زیست برای انسان ،به
خودی خود مشکلی ایجاد نمیکند ،ولی نکته حائز اهمیت این است که استفاده بهینه بدون آسیب
رساندن به محیط امکان پذیر نیست؛ لذا بر طبق اصول اسالمی انسان ملزم به رعایت قوانین مدون در
این حوزه است ،تا به این صورت حقوق متقابل محیط زیست و حقوق بشر نیز رعایتگردد.
سبحان طیبی و لیال هاللی ( ،)1394در مقاله خود تحت عنوان «حفاظت از محیط زیست جهانی
در پرتو تعامل دیپلماسی و همگرایی بینالمللی» که در سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع
طبیعی پایدار ارائه گردیده ،بستر تفاهم در زیستکره را از مصادیق همگرایی بینالمللی به شمار
آوردهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد ،که خطرات و آسیبهای زیست محیطی نمایانگر رفتار
غیراصولی و غیرمنطقی انسان با محیط است ،و هنوز دلیل منطقی برای آن وجود ندارد .با اینحال،
همگرایی و همکاریهای بینالمللی میتواند در این راستا ،میتواند کمك شایانی به حفظ محیط
داشتهباشد.
مجید روحیدهبنه ( )1393در مقاله خود تحت عنوان «مفهومسازی همگرایی و منطقهگرایی در
روابط بینالملل از منظر سازهانگاری(مطالعه موردی :اتحادیۀ اروپا)» ،که در فصلنامه پژوهشهای
روابط بینالملل شماره سیزدهم به چاپ رسیدهاست ،بیان میدارد ،گرش سازهانگاری به عنوان یکی
از رویکردهای مهم در زمینه روابط بینالملل و مطالعات منطقهای ،به تبیین مقولۀ همگرایی و منطقه-
گرایی در روابط بینالملل میپردازد .در این راستا ابتدا به تشریح مبانی نظری سازهانگاری پرداخته،
و سپس نگرش این رویکرد در باب منطقهگرایی و همگرایی منطقهای و عناصر و متغییرهایی که به
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عنوان عوامل موثر در منطقهگرایی و بهویژه تعمیق و نهادینهشدن منطقهگرایی و همگرایی منطقهای
مورد توجه این رویکرد قرار گرفته را ،برشمرده و آن را مفهومسازی و تئوریزه کردهاست .نتایج این
پژوهش نشان میدهد ،که این رویکرد توانستهاست افق تازهای در زمینۀ مطالعات منطقهای و
همگرایی و منطقهگرایی بگشاید ،بطوریکه امروزه به یکی از رویکردهای مهم در زمینۀ مطالعات
مربوط به همگرایی و منطقهگرایی و بهویژه تحلیلهای مقایسهای تبدیل شدهاست.
لوئیس فاست ( ،)1396در کتاب همکاری و منطقهگرایی در خاورمیانه ترجمه احمد
سلطانینژاد ،به یکی از مهمترین موضوعات پیرامون روابط بینالملل پرداختهاست .همۀ مسائل مهم
خاورمیانه در این کتاب با هم گرهخوردهاند .این اثر از نظر جامعیت بررسی موضوع و پرداختن به
تمامی سطوح آن ،اثری بینظیر و کارآمد در این حوزه مطالعاتی است .نویسنده در این اثر از خأل
موجود مبتنی بر استثناانگاری خاورمیانه فراتر میرود ،و رویکردی منسجم ارائه میکند ،که در آن با
استفاده از برخی ایدهها و مفاهیم اصلی در روابط بینالملل ،و بعضی از مضامین مورد مطالعه
خاورمیانه ،شیوهای کاربردی را برای فهم بیشتر فراهم مینماید.
 -2مبانی نظری :همگرایی در نیل بسوی حفاظت از محیط زیست
بدون شك همکاری و مشارکت کشورها ،نقش بسزایی در زمینۀ حفظ و نگهداری محیط
زیست دارد .در این راستا به بررسی همگرایی و مبانی آن میپردازیم:
 -2-1همگرایی بینالمللی

همگرایی 1بینالمللی« ،فرایندی است که طی آن ،واحدها به طور داوطلبانه از اعمال اقتدار تام
خویش برای رسیدن به هدفهای مشترک ،صرفنظر کرده و از یك قدرت فوق ملی پیروی
میکنند»(طیبی .)43 :1395 ،همگرایى باعث تامین منافع و کاستن از آسیبها خواهدبود .به
خصوص در میان کشورهایى که داراى اشتراکات منافع هستند ،همگرایی میتواند در زمینههای
مختلفی چون؛ محیط زیست برای دستیابی به امر حفاظت و یا رسیدن به یك محیط زیست
فعال ،پویا در میان اعضا باشد .این امر میتواند در کشورهای گوناگون دنیا دیده شود ،و البته
«مسأله محیط زیست ،یکی از مهمترین مسائل تأثیرگذار در سیاست ،فرهنگ و اقتصاد جهان
است .این پدیده در واقع میتواند کاملترین روندی باشد که در آینده باعث انقالبی جدید در امر
حفاظت از محیط زیست باشد ،و باعث جلوگیری و ممانعت از نابودی محیط زیست
گردد»(حسنان.)23 :1393 ،
 -2-2مبانی جهانی همگرایی

همگرایی بین المللی در حفاظت از محیط زیست ،به برقراری صلح و ارتقای جایگاه بینالمللی
Convergence

1
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زیستمحیطی و توجه و حفاظت ویژه به این امر توجه میکند« .فرهنگهای ملی ساختارهای
اجتماعی ،الگوهای دولتسازی ،نظامهای حقوقی و موقعیتهای کشورها در همگرایی بینالمللی
محیط زیستی و همگراییهای دیگر با یکدیگر دارای تفاوتهای شایانی هستند .با این معنا
همگرایی بینالمللی زیستمحیطی با روایتهای فراملی همگرایی درتعارض قرار دارد و روندی
بیندولتی محسوب میشود»(طیبی.)4 :1394 ،
نیمۀ دوم و اداخر قرن  19را شاید بتوان دوران آگاهی و هوشیاری انسان در حوزۀ محیط
زیست دانست .اگرچه قبل از این دوران مسائل زیست محیطی نادیدهگرفتهنمیشد ،ولی
جنبشهای زیست محیطی و گسترش حقوق جهانی در این زمینه ،بیانگر اهمیت و توجه ویژه و
دغدغههای ذهنی در خصوص مسائل محیطی در این برهه است« .حقوق محیط زیست ،قراردادها
و پیمانها و کنوانسیون های ضروری و نهادهای جهانی و همچنین اسناد و معاهدات غیر ضروری را
شامل میشود ،که بر خالف غیر ضروری بودن آنها از اهمیت ویژهای برخوردارند»(پورهاشمی و
ارغند .)69 :1392،عهدنامههای جهانی به ویژه از اواخر دهۀ  ،70به طور قابل مالحظهای گسترش
یافتهاند« .بیانیه استکهلم ،یکی از اصولیترین و جامعترین اسناد جهانی در زمینۀ محیط زیست
است .اکثر نهادها ،عملکردهای خود را با توجه به اصول این بیانیه اتخاذ میکنند .کنفرانس انسان
و کره این بیانیه یکی از مهمترین کنفرانسهای بینالمللی با مضمون محیط زیست است ،که از
سال  50تنظیم آن آغاز شد و در سال  72با حضور نمایندگان بسیاری از کشورها شکلی بینالمللی
به خ ود گرفت ،که هدف آن مراقبت و نگهداری از محیط زیست و ضمانت حقوق بشر به منظور
بهره وری از محیطی پاک و سالم و تشویق کشورها و نهادهای جهانی به انعقاد معاهدات و
قراردادهایی به منظور جلوگیری از آلودگیهایی که توسط انسان بر محیط به وجود میآید،
است»(رابینسون و کوروکوالساریا .)69 :1390،این کنفرانس «به دلیل اینکه اولین اجالس
بین المللی در حوزۀ محیط زیست بود ،از جایگاه به خصوصی برخوردار است ،که مقدمات بیانیهها
و کنفرانسهای دیگر را فراهم کرد»(افتخارجهرمی و رضایی .)6 :1395 ،حقوق بشر در معنای
امروزی آن ،پیشینهای طوالنی ندارد .نخستین بیانیه آن در سال  1948انتشار یافت و در طول پنجاه
سال پیدایشش در زمینههای فراوانی پیشرفت داشته است ،و همۀ متون آن در سه دسته حقوق
سیاسی ،مدنی ،اجتماعی ،اقتصادی و حقوق زیست محیطی انتشار یافتهاند و همین «بیانیه حقوق
بشر بود که اساس حقوق بشر کنونی را بنیان نهاد .از مهمترین مأخذ حقوق محیط زیست میتوان
به اعالمیه استکهلم و ریو اشارهکرد .البته عالوه بر اینها موارد دیگری نیز هستند که در زمینۀ
حقوق محیط زیست از اهمیت ویژهای برخوردارند»(امینمنصور )128 :1398 ،ضرورت حفاظت
از محیط زیست ،مشکلی وسیع و پیچیده در حقوق بینالمللی است و «عناصر مختلفی در
بینالمللی شدن حفاظت از محیط زیست نقش دارند»(دی منتو )97 :1394 ،در این بین «جوامع
بین المللی باید برای جلوگیری از هرگونه آلودگی محیط زیست ،با کشورهایی که در آنها
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مقررات سخت وضع شده به سوی کشورهایی که مقررات انعطافپذیری دارند ،برای همگرایی
بینالمللی ،همکاری نمایند»(کیس و دیگران.)54 :1389 ،
 -2-3دیدگاه مدرنیست ها در حقوق بینالملل

تجددگرایان بر این باورند که دولت مدرن واقعیتی غیر قابل انکار دارد و بر خالف سایر
اشکال دولتها در زندگی گذشته ،حضور پررنگتری در زندگی شهروندان دارد و حقوق و
تکالیف افراد در این دولتها از زمان پیدایش افراد تا پایان زندگی وضع میشود« .بر اساس این
نظریه دولت همچون دستگاهی است که بشر آن را به وجود آوردهاست و مبتنی بر عقل انسان
است .علمگرایان در صدد بودند تا با استفاده از نظریهها و دیدگاههایی ،به تعریف روابط بینالملل
بپردازند .بر این اساس ،یکی از نظریههایی که در آن به روابط بینالملل اشارهشدهاست ،نظریۀ
مدرنیستهاست که نقطۀ مقابل سنتگرایان است»(جکسون و سورنسون.)67 :1383 ،
 -2-4نظریه رادیکالیسمها

تندروها معتقد به خشونت و تندروی هستند .رادیکال الزمه و ضرورت در هر انقالبی است و
میتوان گفت بدون آن انقالب و شورشی صورت نمیگیرد« .این گروه ،خواهان دگرونیها و
تغییرات اساسی در اصل و اساس جامعه هستند و اصالحات تند و سخت را در ریشه جامعه
خواستارند .این گروه تجلی ارتباط نتایج پژوهشهای اجتماعی با عملکرد گروههاست .این گروه
دارای مکتبی مشخص نیستند و پیرو تندروی و افراطند و اعمال و درجۀ خشونت آنها به زمان و
مکان آن بستگی دارد»(جکسون و سورنسون.)83 :1383 ،
 -3چالشها و نقایص همگرایی بینالمللی
همگرایی مانند هر فرایند دیگری نقاط قوت و ضعفی دارد که باعث میشود در محدودۀ
بینالمللی با ناکامیهایی مواجه شود ،لذا الزم است این چالشها و خألها مورد بررسی و ارزیابی
قرارگیرد:
 -3-1چالشها

با توجه به اینکه «همگرایی بینالمللی میتواند محل تالقی چشماندازهای محیط زیستی
متنوعی باشد ،ساختارهای وحدت و یکپارچگی بین کشورها هنوز شکننده و ضعیف
است») .(Brännlund and Karimu, 2017: 14تنوع نهادها و آرایش دیپلماتیك همگرایی و کثرت
طیف بازیگران و قدرتهای کشورها ،یکی از دالیل عمدۀ عدم همگرایی بینالمللی در این امر
میباشد« .قدرتهای مذکور از روایتها و رهیافتهای متفاوتی پیرامون منطقهگرایی در جوامع
بینالمللی پیروی میکنند ،که به رغم برخی همپوشانیها دارای اهداف و چشماندازهای
رقابتآمیزی در جوامع است ،و برخی کشورهای قدرتمند از رهیافتهای ایجابی در زمینۀ
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همگرایی بینالمللی در حفاظت از محیط زیست پیروی نمیکنند و سعی بر همکاری و وحدت در
عرصه محیط زیستی از خود نشان نمیدهند ،در صورتی که شعارشان دائم حفاظت و نگهداری از
محیط زیست میباشد»(حسنان )67 :1393،مورد دیگر که در همگرایی بینالمللی میتواند وجود-
داشته باشد ،مسئله دفاع مشترک بین کشورها است ،که امروزه هنوز بین وحدت سیاسی و وحدت
نظامی رابطهای به وجود نیامدهاست .البته میتوان موانع عمده در همگرایی بینالمللی در جوامع را
به شرح ذیل دانست.
جدول  -1چالشها و نقایص همگرایی بینالمللی
عدم پیوستگی و
وحدت فرهنگی
اختالفات سیاسی و
عدم تمایل به تسلیم
حاکمیت ملی
موانع
اقتصادی

سه عامل بسیار مهم در پیوستگی فرهنگی یعنی زبان ،مذهب ،قومیت به عنوان
یك نماینده در فرهنگ خاص ،تلقی میشود.
حاکمیتهای دو قطبی موجب اصلی گرایش به غرب و شرق در کشورها و
تقسیم شدن آنها به کشورهای رادیکال ،تندرو و رژیمهای محافظه کار و
اصالح طلب را ایجاد کردهاست که این امر شکافی عمیق و مانعی عمده در
همگرایی ایجاد میکند.
هماهنگی و همگرایی بینالمللی اقتصادی در جوامع بینالمللی میتواند موجب
گسترش تجارت و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری محیط زیستی و تعامالت
گوناگون اقتصادی در زمینه محیط زیست شود.

منبع( :ماهوتچیان)67 :1398 ،
بدون شك امروزه مسائل زیستمحیطی از قبیل :حفاظت ،توسعه و ...از مهمترین مصادیق
همگرایی بینالمللی به شمار میآیند و میتوان گفت در چارچوب مسائل مربوط به حقوق بشر
مورد بررسی حقوقدانان قرارمیگیرند« .در کمتر از یك ربع قرن ،حجم عظیمی از اسناد
بینالمللی در رابطه با حفاظت محیط زیست به تصویب رسیدهاست ،که بخش عمده این حفاظت
در بخش خاص مثل :دریاها ،آبهای شیرین ،جو ،تنوع بیولوژیك و غیره پرداخته میشود»
(ماهوتچیان.)69 :1398 ،
 -3-2خألهای اجرایی

به منظور پیاد ساختن یك نظام حقوقی ،بعد از طی مراحل قانونی و تدوین ،باید در اندیشه اجرا
آن بود .این موضوع در جامعۀ جهانی ،اشکال مختلف دارد؛ چرا که هی گاه دولتها ،حاضر
نیستند منافع ملی خود را در برابر یکدیگر به خطر بیندازند« .در برخی از موارد قوانین داخلی
کشورها نیز نقایصی در جهت حمایت از این موضوع وجود دارد .به دلیل قدرت حاکمیت دول ها
و نقش آنها مانع از تخصیص یافتن مؤثر و قابلیت اجرائی این اسناد وجود دارد .مورد دیگر،
سازوکارهای اجرای موجود ،نیز گاهی در مقابل فشار وارده از سوی دولتها ،مجبور به عقب
نشینی خواهد شد .نکته دیگر در زمینه اجرای قوانین بینالمللی محیط زیست ،در حقوق بینالملل
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این است که ،جامعۀ ملل فاقد سازوکارهایی مثل قوه مجریه ،پلیس اداری یا قضاوت اجباری که در
سطح ملی مطرح است ،می باشد .از سوی دیگر ،عدم ضمانت اجرای موثر معاهدات بینالمللی1و
فقدان ضمانت اجرایی مستحکم و اصولی اعم از حمایتهای کیفری و جزائی از محیط زیست
میباشد»(جوادی .)78 :1395 ،نقش تابعان در گسترش و توسعه حقوق بینالملل محیط زیست را،
نباید از نظر دور داشت .با توجه به نقش دول و سازمانهای بین المللی ،گرو هها و سایر اعضا،
میتوان به نقش پیگیری و تدوین و تحول در حقوق محیط زیست چه در عرصه بین المللی و چه
منطقهای ،اشاره داشت« .ارائه پیشنهادها حقوقی سایر ملل به سازمانهای مسئول از جمله؛ کمیسیون
حقوق بینالملل و برنامه محیط زیست سازمان ،و سایر نهادهای معتبر و فعال در این زمینه ،میتواند
گام موثری در فرایند توسعه و تالش حقوق بینالملل محیط زیست هر چند بطور ضعیف داشته
باشد .اگر چه در زمینه حل و فصل اختالفات محیط زیستی در مجامع متعدد قضایی در سطح
بینالمللی فعالیتهایی صور گرفتهاست ،اما به نظر میرسد کمبود یك رکن قضایی و مرجع
بینالمللی در این زمینه ملموس باشد»(فضلعلیسرکانی .)46 :1397 ،همچنین «بازرسیهای قانونی و
مکرر از سوی ناظران بینالمللی به منظور رعایت موازین حقوقی زیست محیطی در عرصه
بینالمللی ،میتواند راهکار مناسب جهت جلوگیری از تخلفات زیست محیطی از سوی اعضا
معاهدات باشد و در نهایت در صورت نافرمانی واگرایی و یکپارچگی دولتهای زیان کار و
مخرب محیط زیست با ارجاع پرونده به شورای امنیت و برخورد قاطعانه از سوی کشورهای عضو
سازمان ملل میتوان این کشورها را مقید به رعایت قواعد پذیرفته شده حقوق بینالملل محیط
زیست نمود» (.)Busch and Jörgens, 2005: 94
 -4تعامل دوسویه همگرایی و مشارکت عمومی
کنوانسیون  ،1998بر اساس حقوق بشر ،یکی از پر استنادترین منابعی است که در زمینۀ
دستیابی به معلومات مرتبط با مشارکتهای مردمی به منظور رسیدن به عدل در مسائل مربوط به
محیط زیست به کار گرفتهمیشود .در پیشگفتار تصریح شده که هر کس از حق زیستن در یك
محیط زیست مناسب برای سالمت و رفاهش و وظیفه فردی و جمعی برای حفاظت از محیط
زیست و بهبود آن به نفع نسل حاضر و آینده برخوردار است« .بر اساس کنوانسیون ،1998
تشکیالت دولتی مرتبط باید به صورتی فعال مدارک و قراردادهای سیاسی و بینالمللی زیست
محیطی را گردآوری و بهروز کرده و نسبت به نشر آنها اقدام کنند و بدون بازخواست از
درخواستکنندگان در خصوص سود و زیان آنها ،پاسخگوی درخواستشان باشند« .دیپلماسی
- International Treaties

1
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محیط زیست 1بر اساس کنوانسیون  1998عملکرد موفق و قابل قبولی داشتهاست؛ زیرا که با
استفاده از گفتگوهای میان کشورها توانسته است تأثیر مثبتی در جذب پذیرش کشورها در
خصوص مشارکت در سطوح باالتر داشتهباشد .با هدف تأثیر هر چه بیشتر این کنوانسیون،اعضا
باید اطالعاتی در زمینۀ گونه و محدوده فعالیت دادههای در دسترس مراکز دولتی مسئول ،اصول
اولیه برای دسترسی به اطالعات و روش دست یابی به آنها را نشان دهند»( Tayebi & Others,
 .)2017: 1578به گفتۀ کوفی عنان«2با اینکه محدودۀ عملکرد کنوانسیون  1998منطقهایست ،ولی
از نظر بینالمللی ارزش و اهمیت دارد» .در حال حاضر این موثرترین توضیح و بیان اصل  10بیانیه
ریو است که بر همکاری مردم در حوزۀ مسائل محیط زیست و دستیابی به اطالعات موجود در
این زمینه تاکید دارد «از جمله مهمترین مسائل کنونی محیط زیست ،میتوان به مطالعه جایگاه
همکاری های مردمی و دستیابی به اطالعات به منظور رسیدن به توسعه پایدار و مدیریت صحیح
محیط اشاره کرد .ارتباط نزدیك بین توسعه پایدار و شفافیت و دسترسی به اطالعات در پرورش
پیامدهای زیست محیطی ،نقش موثری دارد»(طیبی )198 :1395 ،بنابراین« ،رابطۀ حقوق بشر و
محافظت از محیط زیست با تاکید بر حقوق ملتها ،اهمیت ویژهای دارد»(پورهاشمی و دیگران،
.)14 :1397
زیستی3

 -5همگرایی و استانداردهای محیط
حقوق بشر و محیط زیست ،از جنبههای مختلف دارای اشتراکاتی هستند .تأثیرپذیری مسائل
زندگی از قبیل فرهنگ ،مسائل بهداشتی ،آب آشامیدنی و  ...از محیط زیست ،امری واضح و
آشکار است« .امکان همکاری در تصمیمات و سیاستهای اقتصادی که تحت عنوان قدرت
اختیار دادن آمده است ،و همچنین دستیابی به عدل چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی ،تأثیر
بسزایی بر روی این وضعیت و عکسالعمل نسبت به آنها دارد .همگرایی ،همکاری و پاسخ متقابل
طبق شناخت یکسان از سازمانهای مرتبط موثر ،تأثیر بسزایی دارد .در این راستا توجه به
استانداردهای زیست محیطی میتواند نقش همگرایی را پررنگتر کند»(طیبی.)87 :1395 ،
 -5-1ارزشگذاری محیط زیستی

4

نمی توان نقش اساسی و واالی همگرایی در مواجهه اقتصاد ،پیشرفت و محیط زیست را نادیده
انگاشت .شاید اگر با دیدی عمیق به محیط زیست و جایگاه واقعی محیط زیست نگریست« ،بتوان
- Environmental Diplomacy
- Kofi Annan
3
- Environmental standards
4
- Environmental Valuation
1
2

 102

فصلنامه مطالعات بینالمللی ،سال  ،16شماره  ،)63( 3زمستان 1398

بر استفاده بهینه و صحیح از آن تأثیر بگذاشت .در واقع توسعۀ پایدار به معنای آگاهی کامل در
خصوص بهرهبرداری و استخراج صحیح و بهینه از محیط زیست است»(طیبی.)277 :1396،
 -5-2سیاستگذاری محیط

زیستی1

در حال حاضر ،مسائل زیست محیطی یکی از مهمترین دغدغههای حوزۀ سیاست است« .به
مرور زمان این مقوله به یکی از پیچیدهترین مباحث تبدیل شدهاست .این اهمیت به گونهای است
که بحران در هر یك از حوزههای زیست محیطی ،جامعه را نیز دچار آشفتگی و تشنج میکند»
(طیبی و اسماعیلیفرد.)73 :1396 ،
 -5-3قاعدهسازی

مراقبت از محیط زیست و رعایت بهداشت همگانی ،از جمله مهمترین مراحل اجتماعی به
شمارمی رود .تحقق این هدف منوط به رعایت قوانین و مقررات مدون در این زمینه است .الزم به
ذکر است که «تدوین قوانین زیست محیطی بازگو کنندۀ ضرورت جامعه بر رعایت قانونگذاری
اجتماعی است .اگرچه قانونگذاری توسط مراتب مختلف صورت میگیرد ،ولی در حوزۀ محیط
زیست ،جایگاه قوای قانونگذار ،از جایگاه ویژهای برخوردار است .مقررات و قوانین زیست
محیطی از طرفی خود محدوده و قلمرو کاملی داشته و از این نظر در صدر قرار میگیرند ،و از
طرفی دیگر ،به دلیل نگاهی فرودستانه که به این قوانین میشود ،آن را زیر مجموعه قوانین
اجتماعی در نظر میگیرند»(.)Korhonen and Firiman, 2019: 39
 -5-4ارزیابی زیست محیطی

محیطی2برای

تحقق اهداف توسعه پایدار ،نیز صریحاً در
پتانسیل فرایند ارزیابی اثرات زیست
پیشگفتار کنوانسیون اسپو3و پروتکل ارزیابی زیست محیطی استراتژیکی قید شدهاست« .علیرغم
بازشناسی رابطۀ نزدیك ارزیابی اثرات زیست محیطی و توسعۀ پایدار ،این مهم شکل جدی به
خود نگرفتهاست .مشکل به کارگیری ارزیابی زیست محیطی برای اجرای اصل توسعه پایدار این
است ،که این ارزیابی با رابطه بین اهداف زیست محیطی و اهداف اقتصادی -اجتماعی به طریقی
کامالً متفاوت با اصل توسعۀ پایدار برخورد میکند .اما رایجترین ساختار جنبه ماهوی توسعه
پایدار ،توزیع برابرنگر منابع میان نسل حال و نسل آینده و نیز گروهها و افراد بر مبنای دروننسلی
است»(طیبی.)9 :1394،

- Environmental Policy
- Environmental Impact Assessment
3
- Espoo Convention
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 -6همگرایی و ابعاد جهانشمول
یکی از ویژگیهای همگرایی در سطح بینالمللی ،ابعاد جهان شمول آن است که بررسی این
ابعاد میتواند کمك شایانی در فهم بیشتر آن داشتهباشد .ابعادی که در ذیل مورد بررسی قرار
میگیرند:
 -6-1عدالت محیط زیستی

عدالت محیط زیستی 1عدالت اجتماعی و اخالق زیست محیطی را بیان میکند .نهضتهای
عدالت زیست محیطی به منظور مبارزه با تقسیم ناعادالنه تجهیزات با هدف برطرف ساختن
مشکالت زیست محیطی همچون؛ جابجایی زبالههای سمی خطرناک ایجاد شدهاند ،و هدف
اصلی آن توسعه مراقبت از مجامع بشری است که به دلیل ناعدالتیهای موجود و با توجه به
گسترش جوامع ،پدیدآمدهاست« .عدالت زیست محیطی ،به منظور همهگیری و شمول عدالت
ساخته شده است و سعی برای باالبردن عدالت اقتصادی و توان اقتصادی ،منافاتی با عدالت زیست
محیطی ندارد»(طیبی .)157 :1395 ،یکی از مهمترین ویژگیهای عدالت زیست محیطی برقراری
عدالت اجتماعی است؛ زیرا هدف اصلی آن پاسخ به نیازهای قشر آسیبپذیر است« .یك دیدگاه
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
قانونی را بسیار موثر میدانند و پیوند دهندۀ تمام حقوق را عدالت میدانند .نکته حائز اهمیت این
است که ،عدالت زیست محیطی در مواقعی مورد خدشه واقعگردیده و در اثر مخاطرات زیست
محیطی از جمله تغییرات آب و هوایی 2،مورد بی توجهی واقعشدهاست»(اخوانکاظمی و دیگران،
.)11 :1398
 -6-2دیپلماسی محیط زیست

حفظ محیط زیست بینالمللی در قالب یك جنبش ،اهمیت واالی آن را نشان میدهد ،و بر
این اساس هیچ تعللی در این راستا را نمیتوان نادیده پنداشت؛ چرا که احتمال دارد فرصتی دیگر
تکرار نشود و تجدیدپذیری صورت نپذیرد «موضوعات زیست محیطی در جوامع پیشرفته و در
حال پیشرفت باید چشمانداز مناسبی داشتهباشد .انحطاط محیط زیست به رغم گسترش پیمانهای
جهانی تداوم داشته و مسائل زیست محیطی زیادی به وجود آمدهاند .مطالعۀ صحیح نقش
مشارکت مردمی و دسترسی به اطالعات در نیل به توسعه پایدار و اداره خوب محیط زیست ،نیز
از جمله مسائل امروز محیط زیست است»(طیبی .)115 :1395 ،با این وجود امکان دارد این روال
در مدار خود شکلی متعارف یا شکلی متداول داشتهباشد ،که «این روند تغییر و دگرگونی ،شاید
- Environmental Justice
- Climate Changes
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همان دیدگاهی باشد که در خصوص داد و ستدهای بینالمللی بر اساس سیاستهای زیست
محیطی به وجود آمدهاست»(وحیدی.)13 :1397 ،
 -6-3صلح جهانی

1

نهضت حفاظت از محیط زیست در مسیر جهانیشدن رهیافتی نوین محسوب میگردد ،که
نیازمند تحقق ساز کارهای تعامالت جهانی است« .این سازوکارها بر محوریت تعامالت بینالمللی
و صلح جهانی بوده و این مسیر همواره با هدف شکلگیری و پایداری منطقی حقوق زیست
محیطی صورتگرفتهاست .زمین همواره در معرض تغییر و تحوالت و پیشرفتهای روزافزون
قرار دارد .این روند در برخی مواقع با زیادهرویهای انسان برهم میخورد ،و خطرات زیست
محیطی را به وضوح نشان میدهد»(طیبی .)64 :1395 ،این موارد فکر همۀ مردم را به خود درگیر
کرده است و ما را بر آن داشته تا به منظور ساخت جهانی هماهنگ و متحد بیاندیشیم و توجه
بیشتری به محیط زیست و مسائل پیرامونی آن داشتهباشیم.
 -7محیط زیست و جامعه مشترک جهانی
محیط زیست به مثابۀ جامعهای مشترک در سطح جهانی است که نیازهای همۀ کشورها را
برآورده میسازد ،و در این راستا الزم است تدابیری به منظور حفظ آن اندیشیدهشود .از جمله این
تدابیر میتوان به موارد زیر اشارهکرد:
 -7-1همگرایی و

حقوق بشر2

در حقیقت «گنجاندن ابعاد زیست محیطی در حقوق بشر ،از نقطه نظر شناسایی و به رسمیت
شناختن تأثیر و نفوذ همه جانبه شرایط زیست محیطی محلی و جهانی به روی درک و فهم حقوق
بشر ،ضروری به نظر میرسد»(شریفی طرازکوهی .)39 :1392،هدف حقوق بشر جهانی ،همانطور
که در اعالمیههای جهانی حقوق بشر و میثاقین ،بیان شدهاست« ،برقراری آزادی ،عدالت و صلح
در جهان میباشد .ابزار دستیابی به این هدف از طریق شناسایی و حمایت حقوقی حقهای برابر و
غیر قابل انتقال متعلق به تمام اعضای جامعۀ بشری است ،که تك تك ایشان دارای شرافت ذاتی
میباشند .هدف فوری و عملی حقوق بشر ،ب دس آوردن و به رسمیت شناختن بینالمللی حقوق
بنیادین بشری است»(کك دین و دیگران .)134 :1383،در واقع حقوق بشر ،رفتار دولتها را
نسبت به اتباع خود و افرادی که در قلمرو تحت صالحیتشان به سر میبرند ،مشمول قواعد الزامآور
مینماید ،به عنوان نمونه« ،سلب خودسرانه «حق حیات» به عنوان یکی از محوریترین حقهای
بشری در همه جای جهان ،امری است برخالف قواعد مسلّم پذیرفته شده بینالمللی که در شماری
- Global Peace
- Human Rihgts
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از اسناد حقوق بشری گنجاندهشدهاست .از این رو لحن و چارچوب حقوق بشر در جهت حمایت
از محیط زیست ،ابزار قدرتمندی محسوب میشود و این خود از دالیل طرح مسئله حمایت از
محیط زیست در زمینه حقوق بشر موجود است و به خوبی حکایت از نقش اساسی تخریب محیط
زیست در تمام اشکال آن ،به روی بهرهمندی از حقوق فردی دارد ،که نه تنها گریبانگیر نسل
حاضر است ،بلکه به روی نسلهای آتی هم تأثیرگذار میباشد»(.)Mazzuoli, 2019: 326
 -2-7تحکیم تعامالت بینالمللی1و حاکمیت

محیط زیستی2

حاکمیت 3یکی از اساسیترین اصول حقوق محیط زیست .این اصل گونه گستردهای از
روشها ،مقررات و سازمانهای مرتبط با محیط زیست است که در صورتهای مختلفی از جمله؛
مراقبت از محیط زیست و زیستگاه طبیعی و استخراخ مناسب و صحیح از محیط زیست نمایان
میشود .در عرصۀ جهانی به نهادها ،ساختارهای تامین کنندۀ مالی ،روشها و مقررات مرتبط با
حفظ و مراقبت از محیط زیست در سطح بینالمللی اطالق میشود« .در پرتو کنفرانسهای
بینالمللی زیست محیطی ،یکی از اصول بسیار مهم ،اصل حاکمیت است .اگرچه این اصل یکی از
مالحظات کشورها در روابط ،تعامالت و مناسبات بینالمللی میباشد و هیچ کشوری حاضر نیست
تا با اجرای استانداردهای زیست محیطی ،موجبات تخدیش حاکمیت خود را مهیا کند ،با این
وجود ،نمی توان به اصل حاکمیت به عنوان عاملی برای عدول و سرپیچی از تصمیمات جمعی
زیست محیطی استناد نمود»(.)Castro Pereira, 2015: 194
 -8همگرایی و منافع مشترک
با توجه به اینکه همۀ دولتها منافعی را از محیط زیست بدست میآوردند ،ضرورت مییابد به
منظور حفظ این منافع ،دولتها با هم همکاری و مشارکت داشتهباشند.
 -8-1منافع و ارزشها

تغییرات بنیادین و جهتگیریهای جدید در جامعه بینالمللی است که آثاری مشهود و عینی بر
نظم عموم بینالمللی گذاشته ،و نقش بیشتری را برای حقوق طلب میکند .در این راستا و در
جهت ترقی قواعد نظم حقوقی ،هنجارها و تعهداتی شکل میگیرند که بر ارزشهای انسان و منافع
مشترک تأکید دارند .مفاهیمی نو در جهت استقرار نظمی حقوقی ،که ساختار هنجارهای
بینالمللی را عرضه مینماید ،پدیدار میشوند« .این رهیافت که بر آینده واحد جهانی با سرنوشت
مشترک بشری تکیه دارد ،نظمی حقوقی را طالب است که از یك سو ،متناسب با ساختار جامعه
بینالمللی ،و از سوی دیگر شایسته انسان متمدن باشد .نظمی حقوقی که حدود و ثغور و آثار آن
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در چارچوب منافع اساسی جامعۀ بینالمللی که ناظر بر سرنوشت مشترک بشریت است ،تبیین
میشود .نظمی حقوقی که با توجه به نگرشهای جدید و نیز ضرورتهای زیست بینالمللی و
همبستگی جامعه جهانی در قبال مسائل و معضالت جهانی ،در مقام ایجاد توازن و تعادل بین منافع
فردی واحدهای سیاسی مستقل به نفع جامعه بینالمللی است .این روند در واقع نشان دهندۀ
جامعهگرایی در نظام حقوقی بینالمللی است»(علیزاده و رحمانی.)11 :1395 ،
 -8-2همگرایی و مسئولیت بینالمللی

مسئولیت بینالمللی 1،تکلیفی است که به موجب حقوق بینالملل به دولتها تحمیل میگردد ،تا
هر دولت خساراتی را که بر اثر نقض قواعد حقوق بینالملل ،ناشی از عمل یا خودداریاش در
انجام دادن تکلیف به دولت دیگر وارد کرده ،جبران نماید .به بیان دیگر ،تعهد به جبران خسارت،
محتوای اصلی مسئولیت بینالمللی است و در اشکال مختلف و راههای گوناگون به اجرا
درمیآید ،که هریك از آنها کارکرد خاصی دارد« .مسئولیت بینالمللی ،ارکان نظام بینالمللی را
تشکیل میدهد ،و بیاحترامی به قواعد آن ،موجب تضعیف حقوق بینالملل و ایجاد ناامنی و
بیثباتی در روابط کشورها و اتباع آنها میشود .به هر ترتیب ،مسئولیت بینالمللی ساختاری
نظام مند در جهت تحقق تعامالت جهانی است ،و نسبت به هرگونه نقض تعهد در جهت عمل به
عدم همگرایی بینالمللی ،عکسالعمل نشان میدهد و احتمال مطرحشدن مسئولیت و همچنین
جبران هرگونه عمل غیرقانونی بیشك در رفتار دولتها تأثیر دارد؛ زیرا احترام و حیثیت دولتها
در جامعه بینالملل ،بهطور مستقیم با این مسئله در ارتباط است»(راحتیآسیابر.)85 :1392 ،

 -8-3همگرایی در پرتو رویه و اجرا

اصول حقوق بینالملل محیط زیست ،عموماً از طریق روابط مسالمتآمیز بینالمللی و به وسیلۀ
رویۀ قضایی بینالمللی وارد حقوق بینالملل محیط زیست شدهاند« .در روابط بینالمللی،
اختالفات امری عادی است که ممکن است از مسائل مختلف ناشیشوند .در حل و فصل
اختالفاتی که تاکنون بین دولتها در زمینۀ مسائل محیط زیستی پیش آمدهاست ،از این اصول
استفاده شدهاست .به عنوان نمونه؛ در قضیه خمیر کاغذ موضوع اختالف بین آرژانتین و اروگوئه
به اصل احتیاطی و اطالعرسانی استناد شدهاست .در واقع تکامل رویۀ حل و فصل اختالفات تحت
تأثیر رویههای قضایی بینالمللی بودهاست .چارچوب معاهدات بینالمللی زیست محیطی برای
حل اختالفات روشهای مسالمتآمیز حل اختالفات را پیشنهاد میدهند .برخی از محاکم قضایی
بینالمللی موجود مانند؛ دیوان بینالمللی دادگستری و دادگاه بینالمللی حقوق دریا ،با استفاده از
مجوزی که معاهدات محیط زیستی به آنها اعطاء کردهاند ،به رسیدگی به برخی از جنبههای
اختالفات زیست محیطی پرداختهاند .با این حال ،به دلیل گستردگی این اختالفات ،ساختار و
- International Responsibility
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اهداف محاکم مزبور اجازۀ رسیدگی مؤثر و کامل به آنها را نمیدهد؛ چون این محاکم معموالً از
اعمال صالحیت خود برای رسیدگی به مسائل محیط زیستی خودداری میکنند و یا تنها به جنبه-
های خاصی از اختالفات محیط زیستی میپردازند .با توجه به اینکه محاکم بینالمللی موجود
دارای تخصص الزم نبوده و نمیتوانند به طور مؤثر به حل و فصل این اختالفات بپردازند ،میتوان
گفت برای حل اختالفات چارچوب معاهداتی الزم بوده ،اما کافی نمیباشد»(فضلعلیسرکانی،
.)94 :1397
 -9همگرایی و ضرورت هنجاری و اصولی
اگرچه همکاری و همگرایی در زمینۀ محیط زیست عالوه بر منافع کشورها با حفظ محیط کمك
میرساند ،با اینحال ،قوانین محیط زیست به گونهای است که گاهی با عدالت اجتماعی تناقض
مییابد .لذا الزم است به این قوانین به صورت مختصر اشارهشود:
 -1-9همگرایی وقانونمندی جهانی

دو اصل مهم برای رسیدن به دموکراسی وقانونمندی جهانی این است که  :اول هر شخصی حق
بهره مندی از حقوق اساسی بشری را دارد ،و دوم هر شخصی به عنوان وظیفۀۀ اصۀلی بایۀد بۀه ایۀن
حقوق احترام بگذارد .در منشور بینالمللی حقوق بشر ماده  1میثاق به حق خود مختاری ملل وحق
تعیین سرنوشت تصریح شدهاست وتنها در ماده  4پیماننامه حقوق مدنی وسیاسی مالحظه میشود:
« هرگاه یك خطر عمومی استثنایی (فوق العاده)موجودیت ملت را تهدید کنۀد و ایۀن خطۀر رسۀماً
اعالم شود ،کشورهای طرف این میثاق میتوانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثۀاق بۀه
میزانی که وضعیت حتماً ایجاب مینماید ،اتخاذ نمایند ،مشۀروط بۀه اینکۀه تۀدابیر مزبۀور بۀا سۀایر
الزاماتی که بر طبق حقوق بینالملل به عهده دارند ،مغایرت نداشتهباشد و منجر به تبعیضی منحصراً
بر اساس نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،اصل ومنشاء مذهبی یا اجتماعی نشود»(موسوی.)123 :1392 ،از
این موضوع به انحراف تعبیر شده که محدودیتهای متعددی بر آن وجود دارد« .یك دموکراسی
واقعی محدودیتهایی را برخواست عمومی ایجاد میکند»(حکاکزاده.)271 :1398 ،
 -9-2نابرابریهای ساختاری

در مقولۀ دموکراسی ،به سه عامل از جمله وضعیت آموزش به معنی آگاهی شهروندان ،فرایندهای
نهادینه مانند؛ مشارکت عمومی افراد و ساختار اجتمۀاعی همچۀون؛ فرصۀتهای برابۀر در مۀورد هۀر
شخصی ،میتوان اشاره نمود .همۀ این جنبهها برای دست یافتن بۀه یۀك دموکراسۀی واقعۀی بایۀد
دست به هم بدهند .در عمل شرایط فردی ساختاری و نهادی با هم نزدیك و رابطه متقابلی دارند،
به طوری که معیار آموزشی و نهادینۀ دموکراسی در نبۀود برابۀری اجتمۀاعی بۀه دسۀت نمۀیآیۀد.
«وجود تفاوت هایی در زمینه کشور ،طبقه ،جنس و نژاد ،عموماً دسترسی به آمۀوزش بیشۀتر تجلۀی
پیدا میکند .نابرابریهای ساختاری نیز زمانی بیشتر احساس مۀیشۀود ،کۀه دسترسۀی بۀه نهادهۀای
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قضایی و فعالیت های اجتماعی و مدنی و به خصوص مراجعه به افکار عمۀومی ،کمتۀر امکۀانپۀذیر
باشد .نابرابریهای اجتماعی ،مانع اصلی دموکراسی به شمار میروند .از طرفی باید گفت با وضۀع
فعلی ،رشد ارتباطات جهانی ،باعث تشدید نابرابریهای سۀاختاری گردیۀدهاسۀت»( Holzinger and
.)Others, 2008: 194
 -3-9نظم جهانی1
حقوق بشر ،از جمله تعالیمی است که بدون آن هیچ انسانی نمیتواند به یك زندگی کامل برسۀد.
این حقوق شامل؛ آزادیهای اساسی و فرصتهای زندگی است ،که میتوانند زندگی را با اهمیۀت
و معنیدار کنند .حقوقی که بۀرای رشۀد روحۀی ،اخالقۀی وجسۀمی شخصۀیت بشۀر الزم هسۀتند،
می توانند انسان را در اینکه شهروند خوبی شود ،کمك کنند .همه ایۀن حقۀوق غیۀر قابۀل نقۀض و
بیتبدیل هستند« .به لحاظ وجود دو دیدگاه آرمانگرا و واقعگرا پیرامون نظم جهانی ،به گفته آدام
رابرتز2نظم جهانی «نظمی است که در آن حقوق بینالملل ،همکاری قدرتهای بزرگ وسازمانهای
بینالمللی ،همگی نقش برجستهتر از آنچه در بخش عمدهای از این سه قادر به ایفای آن بودهانۀد،
بازی میکنند» در حالی که برخی واقعگرایان معتقدند برای انسجام نظام بۀینالملۀل ،نیۀاز بۀه یۀك
تهدید است .به هر ترتیب ،در یك دنیای ایدهآل ،تمۀامی مۀوارد نقۀض حقۀوق بشۀر توسۀط خۀود
حکومتها مورد رسیدگی قرار میگیرد .زمانی که حقۀوق بشۀر توسۀط یۀك کشۀور بۀد نۀام نقۀض
میشود سایر کشورها به دنبال یك راه حل جدی خواهند بود»(.)Mazzuoli, 2019: 431
نتیجهگیری
با عنایت به وضعیت ویژه حفاظت از محیط زیست ،کشورها نیازمند آن هستند که بر اساس
همکاری ،همگرایی ،وحدت و یکپارچگی ،حفاظت از محیط زیست را در اولویت قرار دهند.
بدون شك ،به منظور دستیابی به پیشرفتی سریع و رسیدن به اهم مقیاسهای زیست محیطی ،الزم
است تدابیری در سطح جهانی اتخاذ کنند .گام موثر سازمانهای جهانی در این راستا ضرورت
مییابد .در این راستا ،توسعه نبایستی محیط زیست را دچار مخاطره سازد و اگر به مسئلۀ حفاظت
از محیط زیست به طور جدی توجه نشود ،ابعاد فاجعهباری را شاهد خواهیمبود .لذا الزم است
همۀ دولتها با یکدیگر ،به منظور حفاظت محیط زیست ،روابطی نوعدوستانه و در مسیر ترقی و
پیشرفت ،در پیش گیرند .بنابراین تمامی کشورها ،باید به روابط دوستانه و رو به توسعه در زمینۀ
حفاظت از محیط زیست توجه خاصی مبذول دارند ،و در راستای جلوگیری از هدم و خرابی
محیط زیست ،با هم متحد شوند .با این وجود محیط زیست میتواند پیوندی میان کشورها باشد،
- World order
- Adam Roberts
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که همگرایی در آن نقش اساسی و مهمی را ایفا میکند و اتحاد کشورها میتواند مانع از بینرفتن
محیط شوند و با ایجاد توازن در روابط خارجیشان ،میتوانند استفاده صحیح و بهینه از منابع
طبیعی داشتهباشند ،بدون اینکه آسیبی متوجه آن باشد .حفاظت در محیط زیست باعث میشود،
بیشتر به استفاده از منابع بیاندیشیم و این مقولهای است که باید بیشتر مورد عنایت کشورها قرار
گیرد و به منظور همگرایی جهانی الزم است کشورها مقرراتی را به وجود آورند که در سطح
جهانی بتوان آنها را عملی ساخت .همچنین الزم است دولتها ،به منظور ایجاد همبستگی و
وحدت جهانی ،تجربیات و مهارتهای خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند و به این صورت
موجبات استفاده بهینه از محیط زیست و کاهش خسارات زیست محیطی را فراهم کنند.
تفکر بیشتر در زمینه بهرهوری از منابع میباشد که در جوامع باید بیشتر این مسائل مورد توجه
قرار گیرد و البته برای ایجاد همگرایی بینالمللی در جوامع باید کشورها قوانینی را در نظر بگیرند
که این قوانین در جهان برای تمامی جوامع غربی – شرقی قابلیت اجرا داشتهباشد و کشورها باید
در زمینه حفاظت از محیط زیست ،وحدت و یکپارچگی ،تمرکز و تخصص خود را در اختیار
تمامی جوامع بشری قرار دهند ،که این مسائل میتواند بهرهوری از محیط زیست و کاهش آسیب
و زوال محیط زیست را در برداشتهباشد گامهای کوچك مورد نیاز برای ایجاد یك چارچوب
حقوقی برای تضمین استانداردهای محیط زیستی الزم است .این یك سناریوی کامل نیست ،اما
گفتهشده در مورد سازوکارهای بینالمللی و مشکالت ،تالش برای مذاکره با امعان نظر به
ابزارهای حاکمیتی دولتها که منافع ملی خود را عاقالنه در حفاظت از حق حاکمیت خود واقع-
بینانه در نظر میگیرند ،وجود دارد.
حفظ و مراقبت از محیط زیست این امکان را برای مجامع جهانی فراهم میکند ،تا بتوانند
روابط بینالمللی خود را به توازن برسانند و شیوه عمل دولتها در مواجهه با وقایع زیست محیطی
را بهبود بخشند؛ زیرا یکی از مهمترین اهداف دولتها ،ایجاد توازن در روابط خاجیشان با سایر
کشورها ،و بهرهبرداری و استفاده بهینه از محیط زیست است .الزم به ذکر است که همگرایی و
حفاظت محیط زیست در سطح جهانی ،به معنای نادیده انگاشتن دولتهای ضعیف نیست؛ زیرا
ایجاد روابط میان کشورها منوط به پیشرفت و توسعه در زمینۀ صنعت است و الزم است که به
گونهای همگرایی صورت گیرد که همۀ کشورها در سراسر جهان بتوانند به طور یکسان از آنها
استفاده کنند و از پیشرفتهای جدید به صورت یکسان بهرهمند شوند.
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