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 يطيمح ستيز يها بحران قبال در تيامن يشورا تيمسئول

  تيامن و صلح كننده ديتهد
 

 

 *مهر ييبابا يدكتر عل

  ** يحيذب اريماز
 

    ديباچه
اثرات تغييرات ي از مهمترين عناصر براي جلوگيري از گسترش الملل بيني ها همكاري

ي زيست محيطي ها بحران )p:4,2007 , Christopher K. Penny( آب و هوايي است
مسئله ايست كه با پيشرفت روز افزون تكنولوژي اثرات خود را برجاي گذاشته و امنيت 

ي زيست ها بحران. دهد ميانساني را در مرتبه اول وسپس توسعه پايدار را مورد تهديد قرار 
سوراخ شدن اليه ازن، گرم شدن زمين، گازهاي گلخانه ايي،  ،ل تغييرات جويمحيطي از قبي

، زيست بوم يك منطقه را  مير نامعلوم حيوانات ي اتمي و مرگ وها آلودگي هوا، آالينده
  .كنندنابود و به طور كلي امكان حيات را سلب مي

 انساني، يها اثرفعاليت در غيرمستقيم يا مستقيم طور به كه تغييري يعني جو، در تغيير
                                                                                                                                        

   Gatbabayee@iauc.ac.irواحد چالوس  يدانشگاه آزاد اسالم ياسيدانشكده حقوق وعلوم س ارياستاد. *
   قاتيتحق واحد علوم و يالملل، دانشگاه آزاد اسالم نيحقوق ب يدوره دكتر يدانشجو. **

maziar.zabihi@lawyer.com 
  

 85 -102ص  ، ص1394، پاييز 2سال دوازدهم، شماره  ،(ISJ)المللي  فصلنامه مطالعات بين
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 آب و هوا طبيعي در تغييرات از تغييرات اين. شود مي جهاني جو تركيبات در تغيير به منجر

 موسوي، اهللا فضل سيد( است متفاوت شود، مي مشاهده مشابه زماني يها دوره در كه
 . )168ص ميرمحمدي، سادات معصومه

ي بشري ها ي آن ناشي از فعاليتها تغييرات آب هوايي در نتيجه گرم شدن زمين و پيامد
اگر . است نه تنها عوامل زيست محيطي بلكه جوامع بشري رابا خطر مواجه ساخته است
، كره  وضعيت اقليم امروز و اعمال بشر براي تشديد اين تغييرات همچنان ادامه پيدا كند
است  زمين در آستانه فاجعه تغييرات آب و هوايي و نگراني و دغدغه مشترك بشريت

وتاكيد بر همكاري جهاني در كنترل گازهاي گلخانه ايي با توجه به اصل مسئوليت مشترك 
و همچنين شناسايي مسئوليت اوليه كشورهاي توسعه يافته براي انتشار  ها اما متفاوت كشور
ي ها آب وهوايي بر مقوله آثار تغييرات. ي گلخانه ايي مورد نظر استها و مبارزه با گاز
ي در نتيجه الملل بيني محدود نمانده و ارتباط اين تغييرات با صلح وامنيت زيست محيط

براي رويارويي  الملل بينامنيت انساني را مطرح نموده است كه نياز به دخالت نظام حقوق 
  .)چكيده قسمت1389،افشاري مريم(سازد ميبا اين پديده را آشكار 

دستور كار پيشنهادي براي اجالس دبيركل سابق ملل متحد جناب اقاي كوفي عنان در 
تخريب محيط  ،كه توسط هيئت مخصوص وي تهيه گرديده بود 2005سران در سپتامبر 

زيست را از جمله تهديدهاي اجتماعي عليه امنيت دسته جمعي قلمداد كرده وآن را در كنار 
  .باشد ميتهديدهاي امنيتي آورده است كه خود نمايان گر اهميت اين موضوع 

  
  ي زيست محيطي و تبعات آنها بحران: ولفصل ا

  بشري امنيت عليه تهديدي عنوان به جوي تغييرات: گفتار اول
العاده جمعيت، اثرات منفي بكارگيري تكنولوژي و استفاده از انرژي فسيلي كره  رشد فوق

 امير( هستند ها زمين را به شدت مورد تخريب قرار داده وعامل اصلي اين صدمات انسان
حق برخورداري از محيط زيست سالم و حق بهره مندي . )327 ،ص1373 اردشير، ارجمند،

ي حيثيت و ها مستلزم توسعه پايدار است، يكي از جلوه ها توسعه كه تحقق همزمان آن از
گردد كه مكمل حقوق بشر براي نسل حاضر و شرط تحقق آن براي  ميكرامت انساني تلقي 

  . )15ص  ،50ودرز، شماره افتخار جهرمي، گ(ي آينده استها نسل
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انتشار كربن از سوي كشورهاي صنعتي، پيامدهاي زيست محيطي آثاري سوء بر حيات 

ست ها ست كه در حال نقض حقوق انسانها در نتيجه افزايش دماي زمين مدت. بشر دارد
ايي آالينده منتشر شده از سوي كشورهاي صنعتي، حقوق اوليه  ومادامي كه گازهاي گلخانه

سازند، چنين نقضي  ميانسان را از حيات، امنيت، غذا، سالمت وسرپناه محروم  ها ميليون
  .)126ص 1388 ،روبينسون مري(ادامه دارد
جامعه  تواند مي شود شناخته بشري امنيت عليه تهديدي عنوان به جوي تغييرات مسئله اگر

 ايجاد طريق از يكپارچه، كل اين كه شود موجب و ساخته يكپارچه آن، با مقابله در را الملل بين
اما  نمايد؛ اقدام تغييرات اين مخرب اثرات با برخورد جهت در همكاري سازوكارهاي و پيگيري

 عمق ،الملل بين روابط عرصه در ها درگيري و تعارضات به جوي تغييرات درغير اين صورت،
 منابع، توزيع سر بر ها دولت بين و ،در يالملل بين مخاصمات شروع به منجر و بيشتري بخشيده

 كه ييها دولت بين خسارت جبران بحث يا ها مهاجرت مديريت نيز و و زمين، آب به ويژه
 هستند، آن مخرب اثرات از متأثر كه كشورهايي و روند مي شمار به تغييرات جوي اصلي مسئول

 .)169ص ،پيشين ميرمحمدي، سادات معصومه موسوي،  اهللا فضل سيد(شد خواهد

آب  مناطق به نظر گاهي بلكه نيست يكسان تبعات و آثار داراي عموماً جوي تغييرات
 گرم نمونه، براي. است متضاد حتي و متفاوت كامالً تبعات، اين جهان، در وهوايي مختلف

 مدت طوالني خشكساليهاي احتمال دهد، مي افزايش را سيل خطر كه طور جهان، همان شدن
 روي بالقوهاي شديد تأثيرات باران، و برف بارش الگوهاي تغيير. كند ميتشديد  هم را

  1گذاشت كشاورزي خواهد محصوالت
 تغيير ي اقيانوسيها ماهي ذخاير و ها ماهي زيست بوم است ممكن جوي، تغييرات اثر بر

 در وابسته است، ذخاير اين به حياتشان كه را ساحلي ماهي گيران زندگي امر، اين و كند پيدا

                                                                                                                                        
1-United Nations Foundation and Sigma XI, “Confronting Climate Change: Avoiding the 

Unmanageable 
and Managing the Unavoidable”, Scientific Expert Group Report on Climate Change and 
Sustainable 
Development, Prepared for the 15th UN Commission on Sustainable Development, UNF, 
Washington, 

DC., 2007.،همان ميرمحمدي، سادات معصومه موسوي، اهللا فضل سيد رك 
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ميرمحمدي، همان،  سادات معصومه موسوي، اهللا فضل سيد ( داد خواهد قرار خطر معرض
 .)170ص

 بدين ترتيب و داده قرار تهديد معرض در را بشري امنيت جوي، تغييرات است ممكن
 جوي اجتماعي تأثيرات افزايش دما، شديد افزايش و كاهش. شود بشر نقض حقوق به منجر

 كربن، اكسيد دي رويه بي انتشار و جوي تغييرات از ناشي يها كفايت مهاجرت عدم و
 به چين نظير شناوري اقتصادهاي آينده، در و كشورهاي صنعتي شده كه شود مي موجب
 آينده، در ملل سازمان رسد مي نظر به بنابراين. شمار روند به بشر حقوق جديد ناقضان عنوان
  .)171همان، ص( شد خواهد متمركز حقوق بشر بر جوي تغييرات تأثير مسئله روي بيشتر
  

 اقتصاد بشري ي زيست محيطي تهديد كنندهها بحران: گفتاردوم

 يالملل بين عرصه در اشخاص و ها دولت عليه دعاوي كردن مطرح براي مرجعي اگرچه
 بسيار داخلي ومراجع ها دادگاه در اتفاق اين ولي ندارد، وجود زيست محيط تخريب دليل به
ي سرايت الملل بيناگر اين موضوع به عرصه . )(Tim Stephens,.2009 p:4 است داده رخ

را براي جلوگيري از  ها تواند ضمانت اجراهاي قوي تري داشته باشد و تالش دولت ميكند 
هشتاد  ،2005طوفان كاترينا در نيورلئان آمريكا در سال . خسارات احتمالي آينده برانگيزد

نفر انسان جان خود را از دست دادند و  1800و بيش از ميليارد دالر خسارت به بار آورد، 
نفر از نيروهاي گارد 270000در شرايطي كه آمريكا درگير جنگدر عراق و افغانستان بود،

ارتش آمريكا ناگهان مجبور شد . وارد عمل شدند ملي براي كمك به آسيب ديدگان
ضطراري، به داخل كشور اش را براي پاسخ گويي به يك وضعيت ا منابع نظامي امكانات و

ست، ها اينكه تغييرات آب و هوايي موجب افزايش شمار وشدت طوفان. معطوف نمايد
يكي از مسايل مطرح در جوامع علمي است، اما به هر طورت طوفان كاترينا يك تصوير 

 فرشاد(  تداعي نمود عيني از آنچه كه تغيير آب و هوا ممكن است در آينده پديد آورد
  . )768ص 1387 رومي،

 به جهاني بهداشت براي منفي پيامدهاي جهان، فقير مناطق در ويژه به جوي تغييرات
 است، مستعد تغييرات اين از ناشي يها بيماري براي نه تنها مناطق اين. داشت دنبال خواهد
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 تغييرات بنابراين. دهد مي افزايش را بيماري بروز احتمال نيز آب منابع و كمبود غذا بلكه
 گذاشت خواهد تأثير جوامع سالمت و بهداشت روي غيرمستقيم و صورت مستقيم به جوي

ي ها نقش سازمان. )171ميرمحمدي، همان، ص سادات معصومه موسوي، اهللا فضل سيد(
ي زيست ها در خصوص مراقبت از وضعيت ها غير دولتي را در اعمال فشار به دولت
توان ناديده انگاشت زيرا با  نميي موجود را ها محيطي و جلوگيري از گسترش آلودگي

تا حدي مجبور  ها كنند، كشور ميتوجه به توال مالي كه اين كشورها در اقتصاد كشورها ايفا 
نكته جالب توجه اينجاست كه در موضوعات مرتبط با حقوق . باشند مي ها به همكاري با آن
خصوص مسائلي چون هستند درحالي كه در ها رقيب دولتبه عنوان  ها بشر اين سازمان

 قوام رمضاني(شوند مي تلقي ها شتر به مثابه همكاردولتبهداشت، توسعه ومحيط زيست، بي
 .)199 ص ،1390 آبادي،

 قرار تأثير تحت به شدت را ها زيرساخت تأمين و اي منطقه توليد شرايط جوي، تغييرات
 آب به وابسته يها بخش ديگر و كشاورزي توسعه از مانع ي،ها منطقه آب كمبود. دهد مي

 كاهش به منجر ،ها آب سطح آمدن باال اثر در ها خشكي كاهش و خشك سالي. شد خواهد
 مراكز ،ها سيل و نها توفا نظير ديگري شديد حوادث. شود مي زمينهاي كشاورزي شديد

 قرار خطر معرض در ساحلي مناطق در را ها زيرساخت توليد تأمين و ونقل، حمل صنعتي،
 اين. ببندند را توليدي مراكز يا شوند به جا جا يا سازد كه مي وادار را ها شركت و دهد مي

 در جوي تغييرات. است متفاوت جوي، شدت تغييرات و نوع به بسته اقتصاد، روي بر اثرات
. شد خواهد آن كاهش به منجر و احتماالً گذاشته تأثير رشد يها نرخ روي بر اقتصاد، حوزه
 كاست خواهد يالملل بين و سطح داخلي در اقتصادي رشد دامنه از روندي چنين شك بي
 .)173همان، ص ،ميرمحمدي سادات معصومه موسوي، اهللا فضل سيد(

 مناسبي  پايگاه توانند مي كه افول درحال و ضعيف يها دولت تعداد افزايش ديگر، منظري از

  اندونزي، مثالً . كرد خواهد كمك تروريسم گسترش باشند، به جهاني تروريسم براي
  با ي جدايي طلبها جنبش ،متعدد افراطي گروههاي با مسلمان، كشور ترين پرجمعيت
 تغييرات  برابر در خود غني جنگلهاي با كه است مواجه سياسي بي ثباتي با و شكننده دموكراسي

 دهد، نشان  خود از ضعيفي واكنشهاي تغييرات، اين برابر در اگر و است پذير آب وهوايي آسيب
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 به زدن هضرب  و دولت شكشيدن چال به براي ي افراطيها گروه تشويق موجب است ممكن
 و راديكال سياسي  يها اجتماعي، گروه و اقتصادي زوال به رو شرايط. شود غرب دنياي منافع

 رومي، فرشاد( شود  عميقي يها آشفتگي تحقق به منجر تواند مي زيست محيطي يها امني نا
  .)783پيشين، ص

 
 يالملل بين و داخلي مخاصمات وقوع در جوي تغييرات بالقوه نقش: گفتار سوم 

 و درگيري وقوع بستر مختلف، يها حوزه در جوي تغييرات متفاوت پيامدهاي است ممكن
 هر روي متفاوتي تأثيرات پيامدها اين. آورد فراهم يالملل بين و داخلي سطح در مخاصمه را

 يها مساعدت نيازمند داخلي، نيازهاي با مواجهه براي دولتها برخي شايد. خواهد داشت دولت
 شاهد جهاني، تجارت رژيم در غيرمنتظره تغييرات به دليل ديگر برخي و عمومي بوده بهداشت
 همسايه برابر در ها دولت برخي است ممكن. باشند خود صادرات در ييها تمحدودي
 مدتي طول در و ترتيب همين به. شوند پذير آسيب است ها آن منابع خواهان كه خود قدرتمند
 قدرت جهاني توزيع  روي تواند مي جوي تغييرات متفاوت بسيار يِها منطق تأثيرات طوالني،

 موسوي، اهللا فضل سيد( باشد يالملل بين امنيت انتظار در اي غيرمنتظره پيامدهاي و بگذارد تأثير
  .)174پيشين، ميرمحمدي، سادات معصومه

  
   داخلي مخاصمات وقوع در جوي تغييرات بالقوه نقش :اول بند

 فراهم را يالملل بين مخاصمات بستر رسد مي نظر به كه جوي تغييرات پيامدهاي از يكي
 حل واقع در و اصلي معضل يك همواره مسئله اين. است فرامرزي يها مهاجرت مسئله آورد،
 در آن از حاصل اجتماعي تأثيرات و جوي تغييرات. است بوده يالملل بين اختالفات در نشده

 بسزايي تأثير ها مهاجرت تعداد افزايش بر نتيجه، در و منطقه يك در متمركز جمعيت افزايش
 نوع اين خصوص در خاصي مقررات و قواعد فقدان به توجه با سويي از. داشت خواهد

 اي مالحظه قابل ظرفيت خواند، محيطي زيست يها را مهاجرت آن توان مي كه ها مهاجرت
  . آيدمي بوجود يالملل بين مخاصمات براي
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  يالملل بين مخاصمات وقوع در جوي تغييرات بالقوه نقش:  دوم بند

 در ها دولت ناكامي افزايش به منجر زياد احتمال به جوي تغييرات اجتماعي پيامدهاي
اين .  شد خواهد داخلي پراكنده و متعدد مخاصمات وقوع نتيجه در و امنيت و ثبات تأمين

زيرا  ،ايجاد خواهد كرد ها تغييرات آب و هوايي هميشه اين گزينه مخاصمات را براي دولت
 Niloy( افزايش اين تغييرات و به خطر افتادن انسان، اختالفات را نيز افزايش خواهد داد

Ranjan Biswas, ,2011 p:7(.  
 

 ي زيست محيطيها و بحران مفهوم امنيت انساني:گفتار چهارم

مفهوم امنيت دچار تغيير و تحول شده و امروزه كمتر به آن را با معناي قديم وكالسيك آن 
 تنها مدار انسان سياسيِ و فلسفي ديرينة سنت اين. )Karen Hulme, ,2009,p:3( بينند مي

 و ايمني اول از است عبارت انساني امنيت معناي. است كرده پيدا را انساني امنيت عنوانِ اخيراً
 در معناي به دوم و. سركوب و بيماري گرسنگي، چون اي ديرينه و مزمن تهديدات از سالمت

 يا كار محل خانه، در اينكه از عم زندگي روزمره الگوهاي ناگهاني خوردن هم بر از بودن امان
  .)602 ص1387،كر پائولين( باشد جوامع

 امنيت از نياز - 2امنيت از ترس  - 1: بعد است 2پس امنيت انساني واجد 

غذا  -2اقتصاد  -1: تواند مورد تهديد قرار گيرد ميزمينه مرتبط با يكديگر  7اما در 
 مسائل اجتماعي - 5مسائل سياسي  - 6مسائل شخصي  - 5  محيط زيست - 4بهداشت  - 3

ورود آسيب : يي كه در مقابل امنيت زيست محيطي وجود دارد عبارت است ازها تهديد
فقدان سيستم فاضالب سالم، كوير زايي، آلودگي  ،محلي، كمبود آبي ها به اكوسيستم

 ،1389تيگرشتروم، فين باربارا،(ايي يا شيميايي و بالياي طبيعي  شديد هوا، حوادث هسته
تواند امنيت انساني را به خطر انداخته و موجب ايجاد  ميصدور آلودگي همواره  )38ص

يي آب كه يكي از اولين اسناد مربوط به منشور اروپا 12اصل . رقابت براي حيات شود
آب مرز «دارد  ميبيان ) 1968 مي 6اصل استراسبورگ،(حفاظت از محيط زيست است 

 ارجمند، امير( »دارد ميي را ضروري الملل بينندارد، آب منبع مشتركي است كه همكاري 
خواهد  در نتيجه آلودگي آب يك منطقه آلودگي آب تمام مناطق )331 ص همان، ،اردشير
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بود، و در وسعت بيشتر آلودگي محيط زيست يك منطقه كه امنيت انساني آن منطقه را به 
اندازد، آلودگي زيست محيطي تمام مناطق خواهد بود وامنيت انساني را در تمام  ميخطر 

امنيت ملي را  ها نگرند، آن نمي، به موضوع اينگونه ها اما اكثر دولت. اندازد ميجهان به خطر 
دهند، كه اين موضوع مضيغ به صرف امنيت شهروندان تنها  ميهدف خود قرار  ترين متعالي
  .)719ص ،1379 رضا، سيمبر،(ستها خود آن

 
  امنيت انساني دغدغه مشترك: گفتار پنجم

بندي  ي مستقيم وغير مستقيم قابل طبقهها ي تغييرات آب و هوايي در دو دسته آسيبها پيامد
است كه  ي طبيعي ناشي از تغييرات آب و هواييها ي مستقيم، همان خسارتها آسيب. است

استمرار طبيعي ناشي از تغييرات آب وهوايي است كه استمرار طبيعي حيات بشري را در 
ي دريايي سهمگين مانند ها خشكسالي، طوفان. دهند ميزيست كره مورد تهديد قرار 

كاهش منابع آب شيرين، گرم شدن هوا، آتش سوزي سونامي، باال آمدن سطح آب درياها، 
ي متعلق به مناطق گرم نظير ماالريا و مهاجرت از ها بيابان زايي، افزايش بيماري ،ها جنگل

ميليون نفر در اثر بالياي طبيعي در  3بيش از  مرگ ومير. ي مستقيم هستندها جمله آسيب
ميليارد دالر  450بالغ بر  ها سالي گزافي كه در بعضي از ها طي بيست سال اخير و هزينه

ي مستقيم ناشي از بالياي طبيعي ها شده است، همگي در اثر رويارويي بشر با آسيب
 و هوا و آب تغيير كنوانسيون جهاني، گرمايش صادق، محمد احدي، احمد، سلطانيه،(است

 و آب تغيير ملي طرح دفتر زيست، محيط حفاظت سازمان ي،الملل بين تعهدات
  .)196ص ،89 ،هوايي و آب تغييرات محسن، عبدالهي، :از نقل به ،15،ص1383هوا،

يكي از نتايج حركت امنيت دولت به امنيت انساني اين انديشه است كه امنيت انساني به 
رهيافت جدا اما مكمل نسبت به امنيت  2اين امر . شود ميعنوان دغدغه مشترك مطرح 

 :انساني دارد

نقاط مختلف جهان با يكديگر ارتباط متقابل دارد و عمل دسته شناسايي امنيت افراد در  .1
 )امنيت انساني نتيجه امنيت مشترك است(جمعي براي تضمين امنيت ضروري است

به مسئوليت  الملل بينحقوق (مسئوليت مشترك براي همه افراد در تمامي نقاط جهان  .2
 همان، افشاري، مريم("ستنامنيت ملي را محدود به افراد داخل دان") تاكيد دارد ها دولت
 .)64- 63ص
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درواقع اين رويكرد اول همان نگاهي است كه در گفتار قبلي ذكر شده و اينكه بتوانيم 
امنيت فردي را نتيجه امنيت جمعي بدانيم، در واقع موجب تكامل امنيت انساني خواهد شد 

  .ي حقوق بشري به دنبال خواهد داشتها و پيشرفت
دغه مشترك در رهيافت امنيت انساني موضوعاتي را در رابطه با عناصر انسان محور و دغ

مانند حاكمين دولت، حقوق بشر و گستره تعهد به مشاركت با  الملل بينمفاهيم اصلي حقوق 
مفهوم امنيت انساني حاصل . نمايد ميدر اموري كه دغدغه مشترك است مطرح  ها ساير دولت

هر دو زمينه ياد شده . است الملل بيندر مطالعات امنيتي و توسعه  ها نزديكي و جمع ميان ايده
  ).همان(خواستار توجه به اثر سياست اتخاذي بر افراد انساني بودند

 

 نزد شوراي امنيت موضوع طرح فرايند: فصل دوم

 امنيت و صلح حفظ اصلي ارگان نزد موضوع اين طرح فرايند پيشبرد در عامل اصلي سه
  .خواهيم پرداخت ها كه در اين فصل به آن اند داشته نقش ملل متحد در يالملل بين

 
 گذشته دهه طي يالملل بين امنيت و صلح مفهوم تغيير :گفتار اول

 امنيت بحث به جاي خود مذاكرات در 27 متحد ملل توسعه برنامه 1994 سال در
 توجه ،ها دولت امنيت روي تمركز جاي به ترتيب بدين و پرداخت بشري به امنيت يالملل بين
  .داشت معطوف ها انسان و رفاه امنيت به را خود

داده شود تا به موضوعات  ها اين تغيير در معناي امنيت موجب شد تا اين امكان به دولت
امروزه بعضي از . ديگري نيز به چشم عوامل تهديد كننده صلح وامنيت بشري نگاه كنند

شوند و ديگر نيازي  مييد كننده امنيت محسوب ي مهلك وعالج ناپذير هم تهدها بيماري
  .موضوعاتي مانند تروريسم كه اثر فوري دارند مطرح باشند نيست كه حتمًا

 
 تدابير چارچوب در مخاصمات وقوع از پيشگيري ويژه روي تمركز :گفتار دوم

 امنيتي و توسعه ايي

 وقوع از پيشگيري و پايدار توسعه بحث ميان ارتباطي 2005 سال در امنيت شوراي

اتخاذ  ضرورت بر تأكيد خود 1625 قطعنامه مقدمه در شورا اين. كرد مخاصمات برقرار
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 وقوع اصلي داليل به جامع به طور كه مخاصمات از پيشگيري جهت در راهكارهايي

 توسعه ارتقاي جمله از پردازند، مي سياسي و اجتماعي يها بحران و مخاصمات مسلحانه

  .دارد مي نيز مقرررا . ..پايدار و
  

 اين در امنيت شوراي رياست عنوان به برجسته انگليس نقش :گفتار سوم

 .خاص موضوع

 بعد در چه و داخلي بعد در چه جوي سياستهاي در اخير سالهاي طول در انگلستان
 تعهدات راستاي در اينكه ضمن نقشي چنين ايفاي. است نموده ايفا را رهبري ي نقشالملل بين
  مسئله طرح بر دولت اين است، اصرار كيوتو پروتكل طبق انتشار كاهش در دولت اين

 . كند مي توجيه نيز را يالملل بين رتبه عالي يها در نشست جوي تغييرات

 در انگلستان ميزباني به كه هشت گروه در نشست جوي تغييرات مسئله 2005 سال در

به  كشور اين كه نيست شگفت بنابراينو  بود برخوردار اولويت از شد، برگزار اسكاتلند
 در زمين، شدن گرم پيرامون افزايش مذاكرات راستاي در و اصلي بازيگران از يكي عنوان

  .شود پيش قدم امنيت شوراي نزد مسئله اين طرح
  

  رويكرد شوراي امنيت: فصل سوم 
ي مقابله با تغييرات آب و هوايي در ها ي مختلف و روشها گفتار اول ديدگاه

  شوراي امنيت
 ها اين است كه دولت) اصل عرفي( الملل بينيك اصل عموماً پذيرفته شده حقوق 

به  ها مكلفند اطمينان حاصل كنند كه اقدامات واقع در حوزه صالحيت يا تحت كنترل آن
 زيست حقوق(. كند نمييا ساير مشتركات جهاني صدمه وارد  ها محيط زيست ساير دولت

ي عضو شوراي امنيت ضمن پذيرش اين اصل ها اما دولت )186ص ،1391بشر، محيطي
ي را به خطر الملل بينيي كه صلح وامنيت ها ي متفاوتي را در خصوص بحرانها عرفي ديدگاه

  :اندازد مطرح كردند وموضع متفاوتي نشان دادند مي
آگاهي جهاني به مسئله و مشكالت  ها كه هدف آن ها رويكرد انگليس و بعضي كشور .1
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علمي و كاربردي است وبا بعد امنيتي در شوراي امنيت . آب و هوايي است تغييرات

 .مطرح شده است

برخورد با تغييرات  - آلمان وفرانسه - كشورهايي كه تمركز بر فعاليت پيشگيرانه دارند .2
ي براي جلوگيري از ها آب وهوايي به عنوان بخشي از ديپلماسي پيشگيرانه و راهكار

معتقدند تغييرات آب و هوايي بايد در رابطه با ديگر . ار دارندمورد توجه قر ها درگيري
 .مشكالت امنيتي مانند فقر، كمبود آب بيماري مورد توجه است

امنيتي  ها اين مسئله قبالً هم براي آن. بينند ميكشورهاي كوچك كه بيشترين آسيب را  .3
 .استتمركزشان به اقدام هرچه سريعتر است وزمان بحث پايان يافته  بوده

مشكالت تغييرا آب و هوايي جزو مسائل توسعه پايدار است و امنيتي نيست وشورا  .4
نبايد داخل شود ومسئله ايي كه بيشتر مربوط به كشورهاي درحال توسعه است وشورا 

 مريم(برزيل - آفريقاي جنوبي –چين - صالحيت ندارد و مجمع عمومي صالح است
 .)72- 71 ص همان، افشاري،

. مانند انگلستان كه اين گونه به مسئله به صورت امنيتي نگاه كنند كم هستنديي ها كشور
حتي زماني بود كه نخست وزير سابق انگلستان طي يكي از اظهارات رسمي خود بيان 

اين رويكرد امنيتي . باشد ميداشته بود كه مهمترين نگراني بريتانيا سوراخ شدن اليه ازن 
يط زيست داشته باشد و ضمانت اجراهاي قوي تري براي تواند بيشترين كمك را به مح مي

با توجه به عضويت دائم انگلستان در شوراي . ناقضان حقوق محيط زيست به عمل آورد
توان انگلستان را به عنوان مهمترين وزنه كشورهايي كه  ميامنيت ونفوذ آن در اتحاديه اروپا 
  .داراي اين ديدگاه هستند بر شمرد

فرانسه كه رويكرد ماليم تري نسبت به قضيه  رهايي مانند آلمان واز طرف ديگر كشو
توانند در پيشبرد ممناعت از خطرات زيست محيطي موثر واقع  ميتا حدي  اند پيش گرفته

عمدتا در قوانين داخلي خود موضوعات زيست محيطي را مورد توجه  ها اين كشور. شوند
ي رويكرد الملل بينودر عرصه ) قانون حفاظت از آب كشور فرانسه. رك( دهند ميشديد قرار 

هنوز آنقدر دير نشده است كه بخواهيم پا را از  ها به عقيده اين كشور. دهند ميتري نشان  ماليم
  .ديپلماسي پيشگيرانه فراتر بگذاريم 
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 تر ي كوچك و ضعيفها ي زيست محيطي همين كشورها اما بيشترين آسيب را از بحران
رسد كه حق داشته باشند كه ديدي كامال امنيتي داشته  ميبه عبارت ديگر به نظر . اند يدهد

در اين ميان كشورهاي آفريقايي گامهاي بيشتري . وخواستار رسيدگي به وضع موجود باشند
  .)OLI BROWN, ,2007 -p:1142( برداشتند و سعي داشتند اين خطر را گوشزد كنند

ي گروه ها صلي ممانعت توسعه حقوقي اين مسئله كشوردر روي ديگر سكه، عامل ا
استدالالت وابزارهاي حقوقي را جهت  ها به طور ساده وخالصه آن. باشند ميچهارم 

برند، چرا كه معتقدند كشورهايي  ميجلوگيري از تعيين حقوقي پيدا كردن موضوع به كار 
اقدام به آلوده گردن  اند بسيار زيادي كه داشته گرايي امثال اياالت متحده آمريكا با مصرف

كه خود به توسعه برسندو ثروتمند وصنعتي شوند كه  اند محيط زيست و تخريب آن كرده
ي ها اما امروز نوبت به ما و پيشرفت كشور. ي زيست محيطي استها نتيجه آن همان بحران

مسائل سعي در جلوگيري از  اين كشورها با مطرح كردن اين قبيل. درحال توسعه رسيده است
ي زيست محيطي را تهديد ها حتي اگر در واقع بحران. پيشرفت اقتصادي و صنعتي دارند

دهند عمليات صنعتي شدن مالزم با  ميي بدانند، باز هم ترجيح الملل بينكننده صلح وامنيت 
. نمانندتخريب محيط زيست را به نفع توسعه پايدار متوقف نكنند، تا از عرصه قدرت عقب 

در اين خصوص كشور چين معتقد است اين مسئله نبايد امنيتي شود واز طريق مجمع 
اما تنها كاري كه توسط مجمع عمومي  (Trina Ng, 2010, P: 278). عمومي فيصله پيدا كند

از همه كشورها خواست  2009ي خود در سال ها انجام گرفت آن بود كه در يكي از قطع نامه
. )Silke Weinlich,.2011 pp:2,3( تي تغييرات آب و هوايي را در نظر بگيرندكه پيامدهاي امني

قصد دارند تا مسئله در دستور كار شوراي امنيت قرار  ها شايد بشود دليل اينكه اين كشور
همه در  ها به تحمل فشار بيشتر باشد واين ها نگيرد و سياسي نشود نيز همين عدم خواستن آن

تصميم به خارج شدن از پروتكل كيوتو  2001تحده حتي در سال حالي بود كه اياالت م
  .)Brunee , Jutta,2004,p:117( داشت
  

  اقدامات شوراي امنيت: گفتار دوم 
ي را بر عهده دارد، معموال الملل بينشوراي امنيت كه مسئوليت اوله حفظ صلح وامنيت 

دهد، وصرفاً در  ميي اختصاص الملل بينوقتش را به موضوعات حاد ودشوار سياست 
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، جديدترين تهديد عليه 2007آوريل 17گذشته به چند موضوع مانند ايدز پرداخته اما در 

 فرشاد، ،رومي(ي، يعني تغييرات آب و هوا را به بحث و مذاكره گذاشتالملل بينصلح وامنيت 
 رورتو رابطه بين انرژي، امنيت و آب و هوا را مورد بررسي قرار داده وض )768 ص پيشين،

در واقع تغييرات آب و . ب و هوايي و امنيت انساني را متذكر شدآتوجه به رابطه تغييرات 
بعد مهم امنيت انساني  2ي مهم در رابطه با امنيت انساني دانست و ها هوايي را يكي از جنبه

 :در تغييرات آب و هوايي مورد توجه قرار گرفت

 شوند وهمكاري نميمتاثر  ي هواي به يك اندازه از تغييرات آب و ها همه كشور .1
 .باشد نمينيز براي مقابله با مشكل به يك اندازه  ها دولت

اينكه تغييرات آب و هوايي با امنيت بشري پيوند عميقي دارد و تغييرات آب و هوايي  .2
 .يك مشكل محلي و منطقه ايي نيست بلكه موضوع جهاني است

دانست وهدف آن آگاهي جهانيان  ميامنيتي  انگلستان از موضوع خود دفاع كرد و آن را
توجه شورا را به تهديدات بالقوه  خواست مينسبت به مشكل تغييرات آب و هوايي بود و 

مانند درگيري داخلي، اختالف فردي، مهاجرت، امنيت و انرژي، اختالف بر سر منابع كمياب 
، ها ، چالش هديداتدر گزارش هيئت عالي رتبه در خصوص ت 2000در سال . جلب كند. ..و

ي باز تعريف شد وتخريب محيط زيست به عنوان تهديد عليه صلح الملل بينتغييرات، امنيت 
  .)68 - 69 صص ،پيشين افشاري، مريم(ي تلقي گرديد الملل بينوامنيت 

همان طور كه ذكر شد يكدست نبودن رويكرد شوراي امنيت موجب شد كه اين 
 .ي متفاوتي با آن صورت گيردها د وباعث شودبرخوردموضوع ديدگاه امنيتي به خود نگير

هدف از طرح موضوع تغييرات آب و هوايي در شوراي امنيت، تفسير موسع از قطع نامه 
اعضاي .  است ها شوراي امنيت در مورد ارتباط توسعه پايدار و جلوگيري از درگيري 1625

 :توافق بر سر مسايل زير باشدتواند  ميموافق معتقد بودند تفسير موسع اين قطع نامه 

 ي استالملل بينجلوگيري از درگيري موضوعي بسيار اساسي براي حفظ صلح وامنيت  .1

 تشويق توسعه پايدار عامل كليدي در راهكارهاي جلوگيري از درگيري است .2

 بيشترين منفعت براي توسعه پايدار غلبه بر اثرات خوب تغييرات آب وهوايي است و .3
چنانچه تغييرات آب و هوايي بدرستي مورد توجه قرار نگيرند، اثرات مخرب آن بر 

 .)70 ص ،همان(اندازد ميمحيط زيست توسعه پايدار را به خطر 
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  شوراي امنيت در تئوري و عمل: گفتار سوم
تغييرات آب و  1997و پروتكل كيوتو در سال  1992در سال  در اثر كنوانسيون ساختاري

يي ها ي تبديل گشته است وبا وجود اختالف نظرالملل بينله مورد نگراني جامعه هوايي به مسئ
 چند، همبستگي قابل توجه براي رويارويي با مسئله تغييرات آب و هوايي به وجود آمده است

  .)211 ص همان، محسن، عبدالهي،(
منشور ملل متحد، شوراي امنيت مسئوليت اصلي حفظ صلح و امنيت  24طبق ماده 

شورا در راستاي انجام اين وظيفه از دو دسته صالحيت برخوردار . ي را برعهده داردالملل بين
فصل ) يالملل بينآميز اختالفات  حل وفصل مسالمت(است كه به ترتيب در فصول ششم 

. اند شده بيني پيش) اقدام در مورد تهديد بر ضد صلح و نقض صلح و عمل تجاوز(هفتم 
وضعيتي كه ادامه آن بتواند صلح وامنيت  از اي در هر مرحله تواند ميشوراي امنيت 

ي اجرايي يا ها روش 36ي را مورد توجه قرار دهد، مداخله نمايد وبر طبق ماده الملل بين
  .)42،ص1392نيا، اميني عاطفه( ي مناسب حل و فصل را توجيه نمايدها شيوه

مكن است صلح و در فصل شش منشور تحقيق در مورد وضعيتي را كه م 34ماده 
توان  ميي را تهديد كند بر عهده شوراي امنيت گذاشته است كه از اين مورد الملل بينامنيت 
  . را نيز استنباط كرد ي زيست محيطيها بحران

تواند  ميكه . كنند ميي را معرفي الملل بينمنشور ابزارهاي حفظ صلح وامنيت  42ماده 
تواند تصميم بگيرد اين  نميبه تهديدات مرتبط با تغييرات آب و هوايي واكنش دهد اما 

در اينجا ارتباط بين ساز وكارهاي صلح و . اقدامات را بر عليه كدام دولت به كار اندازد
برخي . تواند كارگشا باشد ميي سازمان ملل و رژيم تغييرات آب و هوايي الملل بينامنيت 

در اين خصوص وارد شود وانجام  42تواند براساس ماده  ميكه شوراي امنيت معتقدند 
اما بايد اين موضوع را هم در نظر داشت كه اعضاي  ،)Sonia gupta,2010, p:5( وظيفه كند

  دهند؟ ميدائم به ضرر خود عملي انجام 
ا توند كشور مسئول الگوي تغييرات منفي آب و هوايي ر ميرژيم تغييرات آب هوايي 

شورا به كشور انتشار . به خصوص اگر آن كشور عضو پروتكل كيوتو باشد. مشخص سازد
 .)100ص ،پيشين افشاري، مريم( دهد ميدهنده هشدار 
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ي مختلفي تروريسم را محكوم كرده و اين مبناي حقوقي ها شوراي امنيت در قطع نامه

قاعده عرفي كرده  مستحكمي ايجاد كرده و گويي با تكرار آن مبادرت به شناسايي يك
اين اعتقاد به الزامي بودن تدريجي پس از پايان جنگ  گيري با توجه به روند شكل(است
تواند به همين گونه تغييرات زيست محيطي را هم  ميبنابراين  )101ص همان،( )سرد

شود اين است كه شوراي  ميسوالي كه مطرح . محكوم كند و يك قاعده عرفي ايجاد كند
  زنند دارد؟ ميكه امنيت انساني را بر هم  ها مسئوليتي در قبال اين پديدهامنيت چه 

به اين ترتيب اگر  - باشد ميصرفاً داراي اخيار توصيه  6از آن جايي كه در مورد فصل  
جامعه بخواهد موضوعات مربوط به پيامدهاي تغييرات آب و هوايي را پيش از اينكه منجر 

 .سازدبه درگيري مسلحانه شود بر طرف 

براساس مواد منشور مندرج در فصل ششم، دخالت شوراي امنيت فقط محدود به 
در انجام تعهداتشات است وسيستم ملل متحد كارايي الزم را نخواهد  ها ترغيت كشور

از زماني كه شورا تغييرات آب و هوايي و پيامدهاي آن را تهديدي عليه صلح . داشت
با . موظف هستند از چنين اقدامي خودداري نمايند ها ي تلقي نمود، دولتالملل بينوامنيت 

اين حال صالحيت شورا صرفاً تا آستانه ايي است كه اين حقوق و تعهدات براي حفظ 
  . )99 ص همان، افشاري، مريم(ي و اعاده آن ضروري باشدالملل بينصلح وامنيت 

اقدامات الزم را  شورا"اما فصل ششم حتي اگر كارايي داشته باشد و بتوانيم براي جمله
بار حقوقي بيشتري قائل شويم و مسئله به فصل هفتم برسد، دو عضو  "لحاظ خواهد كرد

كنندگان جوي و  جزو بزرگترين آلوده ،دايم شوراي امنيت يعني اياالت متحده امريكا و چين
حداقل , در نتيجه اعمال صالحيت در چارچوب فصل هفتم منشور . زيست محيطي هستند

ي زيست محيطي تهديدي كننده صلح و امنيت، كه توسط اين دو كشور ايجاد ها حراندرقبال ب
نيز حداقل  ها شود منتفي است، هرچند كه اعمال صالحيت بر همين مبنا براي ديگر كشور مي

. رسد ميي برهم نخورده بسيار دور از ذهن به نظر الملل بينتا زماني كه عمالً صلح و امنيت 
به همين دليل . رسد ميبه نظر  تر صالحيت براساس فصل ششم واقع بينانهبنابراين اعمال 

تا كنون نتوانسته است در مقابل تغييرا تĤب و  الملل بيناست كه بسياري معتقدند كه حقوق 
  )SHIRLEY V SCOTT, 2008, p: 6(.هوايي واكنش مناسبي داشته باشد
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  گيري نتيجه
بپذيريم كه انسان محور توسعه  ه يافتگي بدانيم، واگر تامين امنيت جوامع رابرابر با توسع

، در واقع، اين امنيت انساني و در چشم انداز ها است، پس با به خطر افتادن جان ومال انسان
. )783پيشين، فرشاد، رومي،(شود ميي است كه مورد تهديد واقع الملل بينباالتر امنيت ملي و 

بردن امنيت انساني را دارند و براي جلوگيري از  بنابراين تغييرات زيست محيطي توان از بين
برآيند  ها اين موضوع طبيعتا كشورها بايد با هم همكاري كنند تا بتوان از خالل همكاري آن

با  ها درصورتي كه برخي از كشور. مشتركي براي آينده كره زمين و حيات بشري تصور كرد
ديدي بسته فقط به امروز خود فكر كنند و منافع بلند مدت خود وديگران را در نظر نگيرند، 

به ديگر سخن رويكرد رئاليسم . بيني كرد ي پيشالملل بينتوان آينده روشني را براي امنيت  نمي
به ديگر سخن . سياسي به موضوع محيط زيست يقيناً نقطه نابودي زمين را نزديك خواهد كرد

اشنه آشيل يا همان نقطه ضعف آين ديدگاه زورمداري و منفعت انگاري در حقوق محيط پ
تواند از آن عبور كند، درحالي  نميزيست بشر نهفته است، و اين تنها موضوعي است كه بشر 

پس در صورتي كه ما ديدگاهي حقوق بشري به . كه درمورد رعايت آن وقعي ننهاده باشد
. به اجماع برسيم ها توانيم در اين همكاري نميي نداشته باشيم مسئله تغييرات زيست محيط

تواند ارزش بيشتري داشته  ميدراين ميان ديدگاه كشورهاي سرمايه دار ودرحال توسعه قوي 
هنوز خود را درمهلكه خطرات  ها اگرچه آن. باشد تر باشد و در بسياري موارد تعيين كننده

  . رسد آن روز بسيار دور باشد مين، اما به نظر اند زيست محيطي نديده
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