
 59          الملل محیط زیست کارها در پرتو حقوق بینی بر سازومرور یبی(سبحان ط)          

 

 

 

Fars Law Journal 

No.6 Spring & Summer 2020 

59-76صفحات   ژپوهشناهم حقوق افرس 
1399دوره سوم، شماره ششم، بهار و اتبستان   

 
 

A Review of the Development of 

Mechanisms in the Light of 

International Environmental Law 
 

Sobhan Tayebi1 

 

1 - PhD in International Environmental Law and Lecturer 

University of Science and Research  

sobhantayebi@yahoo.com 

 

الملل مروری بر توسعه سازوکارها در پرتو حقوق بین

 محیط زیست 

 1سبحان طیبی

 

 واحد اسالمی آ اد دانشگا  مدرس و  یست محیط الملل بین حقوق دکتری - 1

 sobhantayebi@yahoo.com تهران تحقیقات و علوم
http://orcid.org/0000-0002-2668-8574 

R
eceiv

ed
:2

0
1
9
/1

2
/2

9
           R

ev
iew

: 2
0
2
0
/0

7
/2

8
         A

ccep
ted

:2
0
2
0
/0

9
/1

6
 

 

Abstract 
One of the important issues that is addressed is 
the explanation of the topics and the basic 

principles of modern new studies in 

international environmental law. In this way, 
Due to the necessity and deepening in the 

discussion of development and mechanisms, 

this research has focused on the context of 
evolution, sourceology, foundationalism and 

the mechanism of following treaties. This study 

seeks to answer the question that what kind of 
effect, the sources of international 

environmental law have on the development 

process of mechanisms? Hence, the research 
hypothesis, considering the mechanism of 

compliance and implementation, refers to 

reactions and initiatives of law, legal and 
treaties based on the sources of international 

environmental law and the two-way impact on 

the process and development of mechanisms. 
The results of this study, in deed are binding up 

the treaty framework program by strengthening 

institutional mechanisms. The present study, 
while outlining the evolution of international 

environmental law, is based on the finding that 
existing mechanisms play a significant role in 

protecting and preserving the environment. In 

this way, this research deals with the process of 
development of international environmental 

law with the aim of explaining the dimensions 

of related mechanisms. 
Keywords: International Law, Environment, 
Sustainable Development, Principles, Treaties. 
 

 

 چکیده
تبیین مباحث و مبانی بنیادین مطالع ات ن وین حق وق ب ین المل ل      

 محیط  یست ا  جمل ه مس ائل مهم ی اس ت ک ه ب ه آن پرداخت ه       

مود. در این راستا، به س بب ض رورت و عمی ق م دن در بح ث       می

توسعه و سا وکارها، این پژوهش بر بستر سیر تحول و تط ور، منب ع   

معاهداتی انجام پذیرفته است.  مناسی، مبناگرائی و مکانیسم پیروی

این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که منابع حق وق ب ین   

الملل محیط  یست چه تاثیری بر رون د توس عه س ا وکارها دارد؟ ا     

این رو فرضیه پژوهش با امعان نظر به مکانیس م پی روی و اج را، ب ه     

من ابع  و ابتکارات حقوقی، ق انونی و معاه داتی ب ر اس اس     ها  واکنش

حقوق بین الملل محیط  یست و تاثیر دوس ویه ب ر رون د و توس عه     

سا وکارها امار  دارد. نتیجه حاصل ا  ای ن پ ژوهش، در واق ع ال زام     

معاه  داتی ن  رم ا  طری  ق تقوی  ت  ه  ای  بخش  یدن ب  ه چه  ارچوب

سا وکارهای نهادینه است. پژوهش حاضر ضمن ترسیم رون د تح ول   

ای ن یافت ه اس توار اس ت ک ه      حقوق بین الملل مح یط  یس ت، ب ر    

سا وکارهای موجود نقشی به سزا در حمای ت و حفاظ ت ا  مح یط    

 یس  ت دارد. در ای  ن راس  تا، ای  ن پ  ژوهش ب  ا ه  دل تبی  ین ابع  اد 

 سا کارهای مربوطه، به روند توسعه حقوق بین الملل محیط  یس ت 

 پردا د. می
: حقوق بین الملل، مح یط  یس ت، توس عه پای دار،     واژگان کلیدی

 صول، معاهدات.ا
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 مقدمه

 ریاخهای  تحوالت در دهه نیتر ا  مهم یکی  یست، طیمح در خصوص یعموم هایینگران یرمد جهان   

یط  یستی آن ها، به مکلی بی سا ی، به متصل مدن جوامع و سرنومت مح. پدید  جهانیبود  است

ای ا  مر های ملی سابقه کمک مایانی کرد  است. در عین حال مشکالت محیط  یستی به مکل فزایند 

فراتر رفته و خسارات قابل توجهی به سالمت  مین وارد کرد  است. ا  این رو، توسعه و تدوین قوانین و 

ای بحرانی برای جهت سر جهان به مسئلههای حقوقی موثرتر در خصوص محیط  یست در سرتانظام

ها در دهی رمد و توسعه اقتصادی در مسیر پایداری محیط  یستی تبدیل مد  است. با این حال، واکنش

سا ی ای مترقی بود  است. بسیاری ا  کشورها اکنون به دنبال پیاد این  مینه به مکل قابل مالحظه

 تند. بسیاری ا  اقدامات نظارتی و حقوقی ملی نیز دربردارند های دیگر هسابتکارات حقوقی و قانونی ملت

بامند که حاکی ا  همگرایی رو به رمد حول چند رویکرد اساسی  می های کارکردی و  یرساختیمباهت

موجود نسبت به مقررات گذاری محیط  یستی است. در این راستا، حقوق بین الملل محیط  یست 

المللی و فراملی فعال در های نظارتی ملی، بینحقوقی است که دستگا ها و اصول ای ا  میو مجموعه

کنند.  می خصوص محیط  یست ا  آن برای محافظت ا  محیط  یست و مدیریت منابع طبیعی استفاد 

و  بنیادی، مفاهیم قاعد  مندا  اصول  یمختلف یهاا  مجموعه ستی طیالملل محنی، حقوق ببنابراین

در سطوح ملی و بین المللی حائز اهمیت است. این مجموعه مامل موارد است که  مد  لیتشک هاهیرو

الملل امار  دارد ها و اصول حقوق بینالملل محیط  یست که به مجموعه معاهد مود: حقوق بین می  یر

ها حاکم است؛ حقوق داخلی محیط  یست که به اصول استفاد  مد  توسط دولتکه بر روابط بین ملت

ها و موسسات ملی دولتی در داخل مر های یک لی برای مدیریت و نظارت بر رفتار افراد، سا مانهای م

ای ا  اصول حقوقی استفاد  مد  برای نظارت فرامر ی کشور امار  دارد؛ و حقوق فراملی که به مجموعه

  .(Yang & Percival,2009,616)ها داللت داردبین افراد و سا مان

همه جانبه و همه سویه در سطح جهانی برای این مهم های    محیط  یست تالشدر خصوص حفاظت ا  

المللی تالش برای بینو تحقق توسعه سبز انجام پذیرفته است. توجیه دیگر برای اقدام در سطح 

جلوگیری ا  منا عات بین دولتی بر سر منابع نایاب یا پایان یافته و یا عواقب رخدادهای مرتبط با آلودگی 

 .(Kiss & Shelton,2007,194)بامد می مر یفرا

قرار  جامعه جهانی افراد است که مورد توجه ا  حقوق بنیادین سالم یکی  یست ا  محیط برخورداری    

هستند،   یست محیط ا  آلودگی که موظف به جلوگیری گرفته است. عالو  بر امخاص خصوصی

 یک مستلزم حاکمیت  یست د. حفاظت ا  محیطهستن مسئولیت حو   دارای هم در این دولتی نهادهای

قوانین است. نقش  محیطی در قبال خسارات  یست موثر مسئولیت مبنای اصول بر عملکردها و نیز سری

و فعاالنه،  فراگیر حو   مامل نظارت و پیشگیری در اینکیفری و مرجع مربوطه یعنی دستگا  قضا 
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اما در راستای حفاظت ا  محیط  یست و  بامد. می رموث یئقضااقدامات و فعاالنه و  فراگیر تعقیب

 جلوگیری ا  برو  خسارات محیط  یستی، راهکارهای غیرکیفری با محوریت فرهن  سا ی و آمو ش را

توان به عنوان ابزارهای موثرتر دانست. عالو  بر این ما نیا مند مناسایی نمای کلی ا   یست کر   می

ذیل مدنظر و به رسمیت های  جهانی بایستی جنبه پیمان ادایج روند هستیم و در این خصوص در

های  نگرانی بین توا ن به ویژ  توجه پایدار و توسعه مورد در المللی بین قوانین بیشتر مناخته مود: توسعه

 المللی بینهای  نامه موافقت یا ابزارها بین رابطه تقویت و سا ی مفال لزوم .توسعه و محیطی  یست

 گرفتن نظر در با مرتبط اقتصادی و اجتماعی ابزارهای یاها  نامه موافقت و  یست محیط  مینه در موجود

 همه مشارکت و مشارکت اساسی اهمیت جهانی، سطح در .توسعه حال در کشورهای ویژ  نیا های

 .پایدار توسعه در الملل بین حقوق حو   در معاهدات برای توسعه حال در کشورهای جمله ا  کشورها

 قانون گذاری های توانایی ارتقاء برای خود تالش های  مینه در توسعه حال در ی به کشورهایکمک فن

 بین قوانین رمزگشایی و مترقی توسعه برای آیند های  محیطی. پروژ   یست قوانین  مینه در خود ملی

 با رابطه در یالملل بین قوانین رمزگشایی و مترقی پیشرفت برای مذاکر  پایدار. هر گونه توسعه المللی

 جهانی. صورت به مختلف مناطق در ویژ  مرایط گرفتن نظر در با پایدار توسعه

  یس ت  مح یط   مین ه  در موج ود  المللی بین حقوقیهای  نامه موافقت و ابزارها ا  به هر ترتیب، بسیاری  

 ب ه  نی ا   اس ت  ممکن بنابراین اند. مد  ایجاد توسعه حال در کشورهای ا  کافی مشارکت و مشارکت بدون

 ا  متع ادل  حکمران ی  و کند منعکس را توسعه حال در کشورهای منافع وها  نگرانی تا بامد دامته با نگری

در این راستا ضمن مرور بر مباحث پیرامونی حقوق بین الملل محیط  یست بن ای   .کند فراهم را قبیل این

ل مح یط  یس ت تش ریح و ذه ن     این پژوهش بر آن استوار گردید  ک ه س اختارمندی حق وق ب ین المل      

 مخاطب برای آیند  سبز پایدار تشحیذ گردد.

 الملل محیط زیستسیر تحول و تطور حقوق بین -1

 معاهدات اولیه -1-1

ها و ای در خصوص رسیدگی به آلودگیقبل ا  قرن نو دهم، تعدادی ا  کشورها اقدامات گسترد   

المللی با منابع اند. اولین توافقات بینهوا انجام داد  مخاطرات محلی همچون آلودگی صوتی، آلودگی آب و

المللی مشترک  ندگی سروکار دامتند و در قرن نو دهم ظهور کردند که مامل انعقاد معاهدات بین

بامند. هدل اصلی این  می های گیاهی مختلفمربوط به ماهیگیری و توافقات برای محافظت ا  گونه

المللی اقتصادی ار ممند بود. این کار مستلزم اقدام بینهای  ندی ا  گونهتوافقات، پایدار کردن بهر  م

ملی همچون دریا سکونت  های مهاجرتی و یا در مناطقی خارج ا  مر هایبود ، چرا که بسیاری ا  گونه

 -موند: معاهد  جی )انگلستان. این معاهدات مامل موارد  یر می(Albrecht&other,2008,73)دامته اند
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انگلستان(  -. معاهد  حقوق ماهیگیری )فرانسه1«1974»های بزرگ در سال کا( در خصوص دریاچهآمری

انگلستان( در -های آبی در دریای برین  )آمریکاخوک. موافقت نامه تسهیم موقتی 2«1867»در سال 

. 4«1902»کانادا( در سال -. کنوانسیون حمایت ا  پرندگان مفید در کشاور ی )آمریکا3«1891»سال 

المللی نظارت بر صید وال در . کنوانسیون بین5«1909»کانادا( در سال -های مر ی )انگلستانآب معاهد 

دیگر تنظیم مد  بودند که  7. با این حال، چندین کنوانسیون دیگر با اهدال بوم مناسانه6«1931»سال 

 .(Albrecht&other,2008,77)تنها بر روی مسائل خاص نظارت دامتند و لذا اثر محدودتری دامتند

خطر هستند یا برای و بی کنند ندگی میدر آفریقا که های وحشی حیوان کنوانسیون حفاظت ا  گونه

. کنوانسیون حفظ گیاهان و جانوران در حالت طبیعی در 8«1900»ها سودمند هستند در سال انسان

 .10«1940»غربی در سال  ر ک. کنوانسیون حمایت ا  طبیعت و  ندگی وحشی در نیم9«1933»سال 

الملل محیط حقوق بین حو  1972نکته ای که بایستی به آن امار  مود این است که تا قبل ا  سال    

 یست توسعه چندانی نیافته بود. اگر چه چندین معاهد  محیط  یستی وارد مرحله عملی مد  بود. جنبه

آلودگی هوای بین مر ی، تیییرات اقلیمی، ا  بین  های میمیایی پرخطر،های حائز اهمیت این که آالیند 

 & Kiss)المللی آن  مان مطرح نبودندهای بینرفتن الیه ا ون در هیچ یک ا  معاهد 

Shelton,2007,202). 

 کنفرانس استکهلم -1-2

 یست انس ان در کش ور س وئد برگ زار م د. ای ن       برای بررسی محیط 1972کنفرانس استکهلم در سال   

 یست، به طور خ اص در آمریک ا و بع دها در اروپ ا     های پیرامون وضعیت محیطتحت تاثیر بحثکنفرانس 

نش ات گرف ت ک ه    « مر ه ای رم د  »، ب ا عن وان   11«بام گا  رم »قرار دامت. این کنفرانس در ابتدا ا  اید  

ن و مس تندترین  ت ری یافتهتصویری آخرالزمانی ا  دنیا ارائه کرد  بود. این کنفرانس به عنوان یکی ا  سا مان

مد که یکصد و چهارد  عضو ا  یکص د و س ی و ی ک عض و      می های ملل متحد در آن دور  قلمدادنشست

                                                      
1- Jay-Treaty (US - UK) on the Great Lakes on 1794 
2- Treaty on Fishery Rights (France - UK) on 1867 
3- Agreement on the modus vivendi on Seals in the Bering-Sea (US-UK) on 1891 
4- Convention to Protect Birds Useful to Agriculture (USA - Canada) on 1902 
5- Boundary Waters Treaty (Canada - UK) on 1909 
6- International Convention on the Regulation on Whaling on 1931 
7- Ecology 
8- Convention destinée á assurer la conservation des diverses espèces animales vivant à l’état sauvage en Afrique qui 
sont utiles à l’homme ou inoffensives” on 1900 
9- Convention Relative to the Preservation of Fauna and Flora in the Natural State on 1933 
10- Convention on Nature Protection and Wild Life Protection in the Western Hemisphere on 1940 

از مسائل  یمجموعه متنوع ورزی در خصوصبرگزاری جلسات اندیشهاست که  یالملل نیشکده بیک اندی  Club of Romeباشگاه رم  - 11
به واسطه چاپ  1972س گشت و در سال یتأس 1964شکده در سال ین اندیاست. ا  را در دستور کار خود قرار داده یکالن جامعه بشر

 د.یرشد به شهرت رس یگزارش معروف خود به نام مرزها
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ه ای   در این نشست دیدگا  .(Scanlon & Buhenne-Guilmin,2004,14)ملل متحد در آن مرکت دامتند

 .(Albrecht&other,2008,89) یست مطرح مدمختلف ا  مشکالت محیط
 

 .مشکالت است نیتر یا  جد یکی ستی  طیمح بیتخر عه یافتهکشورهای توس

 کشورهای در حال توسعه

های بندیاین دسته ا  کشورها اولویت

(، که به این 77)گرو  متفاوتی دامتند

 مرح است:

 مقابله با فقر که عامل آلودگی است؛ -

نارضایتی ا  ای ن مس ئله ک ه کش ورهای      -

توس  عه یافت  ه بخ  ش عظیم  ی ا  من  ابع   

ان د و اکن ون   طبیعی  مین را استفاد  کرد 

خواهند که ا  کشورهای در حال توسعه می

در وضعیت فقر خود ب اقی بمانن د و به ای    

 با یابی و حفظ  مین را پرداخت کنند.

محیطی جدید م انع  استانداردهای  یست -

ورود اقالم و کاالها ا  با اره ای کش ورهای   

 موند.توسعه یافته می

 مینه، و با وجود این پیش با این حال

متن بیانیه استکهلم به ماهکار 

دیپلماسی تبدیل مد، که در نهایت 

 منجر به این موارد مد:

 

توس  عه اقتص  ادی الزام  ا ب  ا محافظ  ت ا   -

 محیط  یست در تضاد نیست.

توسعه و رم د تنه ا در ص ورتی قابلی ت      -

سا ی دارد ک ه ا  آس یب ب ه مح یط     پیاد 

  یست جلوگیری کند.

بیانیه استکهلم بیست و مش اصل دارد 

های مهروندان که به حقوق و مسئولیت

ها در خصوص حفظ و پیش رفت  و دولت

کن د. ای ن بیانی ه    محیط رس یدگی م ی  

 مود:مامل این موارد می

)اص ل ه ای آتی مسئولیت در قبال نس ل  -

 های اول، دوم و پنجم(.

رای دامتن محیط  یس ت  حقوق جدید ب -

 ل اول(.)اصبا کیفیت

وری ا  منابع خود ها برای بهر حق دولت -

محیط ی و ن ه   های  یستمتعاقب سیاست

 )اصل بیست و یکم(.ای آنتوسعه

ه ا بای د ب رای ت دوین و     کشورها و دولت -

المل ل در خص وص   گیری حقوق بینمکل

 ه ای آس یب و جب ران خس ارت    تیمسئول

)اصل یکدیگر همکاری کنند ی بانیفراسر م

 م(.بیست و دو
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خلق ساختار برنامه محیط  گرفته پس ا  همایش استکهلم، اید محیطی مکلبه لطف معاهدات  یست

 ریزی مد.المللی با منشور کار انحصارا محیط  یستی پایه، اولین سا مان بین1 یست ملل متحد

  2کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها -1-3

ا  کنفرانس استکهلم صورت پذیرفت. با این حال، این کنوانسیون در مذاکرات بر سر حقوق دریاها قبل    

االجرا مد. این معاهد  بسیار مهم را به ال م 1994نوامبر  16برای اخذ امضاء مطرح مد و در  1982سال 

سا ی بیشتر توافقات لحاظ چهارچوبی برای قوانین و مقررات دیگر و تمهیدات عمومی نسبت به مفال

محیطی قلمداد کرد. کنوانسیون حقوق دریاها یکی ا  قوی ترین معاهدات  یست3نسیون چترتوان کنوامی

ها دارد. این معاهد  در آید. این معاهد  ماهیتی بنیادی و فراگیر در خصوص حقوق اقیانوسبه حساب می

محیطی یستهای   مینهبا پیشها  مجموع سیصد و بیست ماد  تمهیداتی دارد که پنجا  و نه مورد ا  آن

ها و برای طرفین وری ا  اقیانوسبهر  کنند  قانون در خصوص نحو سروکار دارد. این معاهد  عرفی تنظیم

 ءکنند  قابل اعمال است.ءکنند  و طرفین غیرامضاامضا

 و توسعه ستیز طیمح یجهان ونیسیکم -1-4

توسط مجمع  1983ال لند در ستنابر ونیسیکم همان ایو توسعه  ستی  طیمح یجهان ونیسیکم

. این کمیسیون یک کند جادیا داریتوسعه پا یبرا یدتمبلند یطیمحستی  یمد تا استراتژ جادیا یعموم

آید که به نظام ملل متحد ارتباط دارد اما خارج ا  آن واقع مد  است. رسالت نهاد مستقل به حساب می

ست: پیشنهاد و ارائه بسترهای جدید برای آن ایفای نقش کلیدی برای ایجاد توا ن بین دو موضوع مهم ا

ها به سمت تیییرات مطلوب و افزایش سطح درک و تعهد همکاری در جهت تاثیرگذاری بر روی سیاست

توسط برانتلند در سال « آیند  مشترک ما»ها و دولت است. در گزارش ها، تجارتعملی افراد، سا مان

 د اقتصادی تنها در بستر توسعه پایدار مطلوب و مدنی است؛گیری مد: رم، موارد  یر ارائه و نتیجه1987

ای است که بدون خدمه وارد کردن به توانایی محیطی به گونهپایداری به معنای استفاد  ا  منابع  یست

 های آتی برای برآورد  کردن نیا های خود، پاسخگوی نیا های نسل فعلی بامد.نسل

محیطی های دارد که ا  نظر  یستها و پروژ ی جامع به ایجاد سیاستاین نتایج حاکی ا  نیا  به رویکرد  

باید منجر به توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بامد. گزارش کمیسیون 

را به عنوان « توسعه پایدار»بینی و جلوگیری ا  مشکالت تاکید دامت و بر نیا  به اهمیت بیشتر به پیش

محیطی فعلی و آتی را پاسخگو بامد. این گزارش در ای و  یستی معرفی کرد که اهدال توسعهفرآیند

ها و مزایای محیط  یست در درون و بین کشورها، نهایت خاطرنشان کرد که بدون تسهیم عادالنه هزینه

 (.53، 1392و همکاران، )تقویگردد نمی داریو توسعه پا یعدالت اجتماع موجب تحقق

                                                      
1- UNEP 
2- UNCLOS 
3- Umbrella Convention 
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 (UNCED)زیست و توسعه رانس ملل متحد در خصوص محیطکنف -1-5

در ریودوژانیرو بر یل  1992 یست در سال آیی جهانی دوم در خصوص محیطگزارش برانتلند به گردهم  

کنند  تیییر رویکرد ا  روند استفاد  مد  در کنفرانس استکهلم در منجر مد. اسم همایش منعکس

. این کنفرانس ا  تاریخ سوم ژوئن تا (Kiss&Shelton,2007,217) یست انسان استخصوص محیط

برگزار مد. در این همایش سی هزار نمایند  ا  یکصد و هفتاد و مش کشور و  1992چهاردم ژوئن سال 

به عنوان ماهد رسمی کنفرانس  1یکصد و سه رئیس جمهور و بیش ا  هفتصد هزار سا مان مردم نهاد

 .(Albrecht&other,2008,109)حضور دامتند

و یک برنامه عملیاتی به نام  2دو متن تصویب مد  در این کنفرانس بیانیه محیط  یست و توسعه  

بود  که خود بیانیه یک اعالمیه کوتاهی است که مشتمل بر بیست و هفت اصل و ماهیت  21دستورکار 

. این بیانیه در (Kiss&Shelton,2007,219)مرکب دارد که تاریخ حقوقی آن نیز گویای همین امر است

است و قصد دارد مبتنی بر آن، حفاظت ا  محیط  یست را  1972کنند  همایش استکهلم اصل منعکس

اصلی این بیانیه توسعه پایدار بود که مشابه  آن متفاوت است. مطلب و اید  ایجاد کند اما رویکرد و فلسفه

ا  محیط  یست و توسعه را ترکیب کرد  آن قبال در گزارش برانتلند تعریف مد  بود و مفاهیم حفاظت 

دارد که برای رسیدن به توسعه  می است. اصل چهارم این بیانیه به بسط این موضوع کمک کرد  و بیان

پایدار، حفاظت ا  محیط  یست باید بخش مهمی ا  فرآیند توسعه را به خود اختصاص دهد و نباید این 

 .(Albrecht&other,2008,113)ددو موضوع را به مکل مستقل مورد نظر قرار دا

است، که موارد استثنای  یادی را در خصوص  21سند دوم تصویب مد  در این کنفرانس دستورکار   

« مجا »ای ا  اولویت بیشتری برخوردار بامند را صورتی که مسائل توسعهمحیطی در مسائل  یست

 ،ها، بهدامت ستگا ی اقتصادی )ا  جمله  -عیابعاد اجتمااساسی دارد:  ممرد  است. این برنامه چهار حو  

 )مانند جو، جنگل، آب،  بالهها  و حفاظت ا  آنمنابع  تیریمد(. دیتول ی، مصرل و الگوهامناسیتیجمع

)مانند  یاجتماعهای  گرو  ریو سا یردولتیغهای  نقش سا مان تیتقو. (ییایمیم یهافرآورد  و

 UN Sustainable development)امات و تمهیدات اجرایی. اقد،  نان و جوانان(یصنفهای  هیاتحاد

Agenda21,1992). 
توان ابرا  کرد که اسناد ریو مفاهیم حفاظت ا  محیط  یست و توسعه اقتصادی را در در مجموع، می  

های بسیار  یادی در توسعه پایدار ترکیب کرد  است. این مفهوم ا  آن جهت قابل درک است که چالش

ها و ا  لحاظ سرمایه و منابع دیگر، چالش« ممال و جنوب»یط وجود دارد و مکال بین حفاظت ا  مح

المللی به وجود آورد  است. ا  این مشکالتی در وضع هنجارها و استانداردهای مشابه در میان توافقات بین

ری اتخاذ مد  المللی باعث مقابله با موانع تجارو، نگرانی نسبت به رمد اقتصادی در نظام اقتصادی بین

                                                      
1- NGO 
2- Declaration on Environment and Development  
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مود. اگر چه در ابتدا بسیاری ا  محققان و فعاالن این عرصه اهمیت  یست میبرای حفاظت ا  محیط

اسناد حقوقی اجالس ریو را  یر سوال بردند، اما دو معاهد  و بیانیه صادر مد  دستاورد بزرگی در حقوق 

ا  جمله مشارکت عمومی، ار یابی آید. چندین اصل بیانیه نهایی الملل محیط  یست به حساب میبین

و مشاور  در مورد  یقبل یو اطالع رسان یاضطرار طیدر مرا ی، اطالع رسانیاطیاحتمحیطی، اثرات  یست

 یاریدر بس ویبگذارد، ا   مان ر ریکشورها تأث ریسا  یستطیتوانند بر مح می که به طور بالقو  ییهاپروژ 

یم لیدر حال ظهور را تشک یعرف نیو قواناند آور گنجاند  مد الزامریآور و غالزام یالمللنیا  اسناد ب

 .(Kiss&Shelton,2007,221د)نده

 اجالس جهانی توسعه پایدار -1-6

ها  برگزار مد که در آن 2002سپتامبر  4آگوست تا  26این اجالس در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی، ا    

تائید تعهدات خود نسبت به اصول اجالس ریو، اجرای تمام  نمایندگان بیش ا  یکصد و نود کشور، با نیت

دور هم جمع مدند. اعضای  21سا ی بیشتر دستورکار و طرح ارائه مد  برای پیاد  21و کمال دستورکار 

تقبل نقش جمعی در راستای پیشبرد »مرکت کنند  در این اجالس همچنین قصد تائید اراد  خود برای 

هم وابسته توسعه پایدار )توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و  کنند  و بههای تقویتو تحکیم ستون

مبتنی بر بیانیه توسعه پایدار « ای و جهانیمحافظت ا  محیط  یست( در سطوح محلی، ملی، منطقه

 .(56، 1392همکاران، و تقوی)دامتند

ی اجتماعی و نمایندگان هامردم نهاد، گرو های  در این اجالس، سطح جدیدی ا  گفتمان بین سا مان  

 یهاستونبیانیه سیاسی: تاکید بر مسئولیت جمعی،  یر مد: ریزی مد که منجر به موارد دولتی پایه

ای و جهانی و معرفی عنصر هم وابسته توسعه پایدار در سطوح بومی، ملی، منطقه کنند  و بهتقویت

تحقق یابند  2022اهدافی که باید تا سال به عبارت توسعه پایدار. برنامه اجرایی: « توسعه اجتماعی»

)برآورد  کردن نیا های بهدامتی اولیه افراد، تولید و مصرل مواد میمیایی غیرمضر، احیای ذخایر ماهی 

 با تکیه بر، یدولتریغ ایفاگراندر مورد  21کار دستور تعمیم( و یستیتنوع   هدررفت زانیکاهش مدنیا، 

 .یطیمح ستی  یهااستیس یاجرا شرفتیاد در پمردم نه یهاو نقش سا مان تیاهم

محیطی باید با عدم قطعیت علمی در مورد بسیاری ا  ابعاد دنیای در نهایت، سیاست و قوانین  یست  

های تاثیر منفی فعالیت مسائلی در خصوص طبیعت و حو  غالباً  یعلم قطعیتعدم حقیقی روبرو بامند. 

های  بی، آستیعدم قطع دیبا تشد نی. عالو  بر اکندد جذب میانسانی بر روی محیط  یست را به خو

با این حال بسیاری ا  . هستند یریقابل اندا   گموثر اغلب پس ا  وقوع اقدامات  بیو تخر یطیمح ستی 

 (.1397،117همکاران، واگذار کرد)پورهاممی وتوان به قطعیت علمی ها را نمیتصمیم
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 ستیزطیالملل محنیحقوق بمنبع شناسی  -2

 یالملل عمومنیا  حقوق ب یبخش زین ستی  طیالملل محنی، حقوق بیالملل اقتصادنیمشابه حقوق ب  

( اساسنامه 1) 38که عموماً در ماد   یالملل نیب نیقوان هیبا کل ستی  طیالملل مح نیاست. منابع حقوق ب

 مباهت دارد.مد ،  انیب 1دیوان بین المللی دادگستری

 معاهدات -2-1

 1969 نیو ونیکنوانس یی که مطابقها ها و پروتکل، توافقنامههاپیمانها، ونیکنوانس یا همانمعاهدات   

ها  دولت نیب یالمللنیتوافقنامه ب کی معاهد  در واقع .موندمی فیمعاهدات تعر چهارچوب حقوق در

چه در قالب یک سند ، الملل قرار داردتحت حاکمیت حقوق بینمنعقد مد  و  یبه صورت کتباست که 

نیب یهانامهموافقت هیمامل کل فیتعر نی. ابا هر قالب خاصمرتبط  سندچند  ایدو چه در قالب و  بامد

 ییتوافق نامه ها نیهستند و همچن عضودر آن  یردولتیغ ای یدولت-نیب یهاکه سا مان مودمی یالملل

پروتکل  این معاهدات مامل. آور نیستندلزامبرای کشورها ااند و منعقد مد  یداخل یهاکه توسط آژانس

 مود.می نیو ونیکنوانس و مونترال، پیمان، وتویک

موند برای ای که اجرایی میبه طور کلی، معاهدات معطول به گذمته نیستند و تنها ا  همان لجظه  

 یاری، اما بسندموابطال میخاص  اجراییدور   کیا  معاهدات پس ا   یبرخموند. آور میها الزامدولت

پایانی دارد. در صورتی که به وضوح ابرا  نشوند، معاهدات معموال برای تمام بی پذیریاعمال دور  گرید

 لیبه دل تیکه حاکم مود. در جاهاییاالجرا میحاکمیت دارد ال مها  افراد و مناطقی که دولت بر آن

وجود ندارد )مثل قطب جنوب(، چالشکشور دو دسته مد  است که اصال حاکمیتی در آن جا  امیال

 .(Kiss&Shelton,2007,223)آیداستحفاظی به وجود می ای در خصوص حو  های حقوقی پیچید 

 الملل عرفیحقوق بین -2-2

 یست، حقوق عرفی است. قبل ا  الملل محیطالملل و در نتیجه حقوق بیندومین منبع مهم حقوق بین  

ترین منبع حقوق بینالملل عرفی اصلیخود را کسب کنند، حقوق بین آن که معاهدات اهمیت امرو ی

مد، برای الملل به رسمیت مناخته میآمد. پس ا  آن که قواعد ا  طریق حقوق بینالملل به حساب می

الملل عرفی به مکل امرو ی در متن تعامالت بین آور بود. در ابتدا، حقوق بینتمام کشورها الزام

 (.Kurukulasuriya&Robinson,2006,189ریزی مد)یی پایهکشورهای اروپا

های دولتی را ها. میو های دولتی و اجماع حقوقدانالملل ا  دو عنصر تشکیل مد  است: میو عرل بین  

مانیمعاهدات، مشارکت در مذاکرات پ بیتصوتوان با استناد به چندین منبع به دست آورد، ا  جمله، می

، یاقدامات در مجمع عموم ری، آراء و سایملهای  ، احکام دادگا یمل نی، قوانیالمللنیجلسات ب ریو سا ها

ها. برای آن که  ها، اظهارات دولت پلماتی، اظهارات و را و دیالمللنیبهای  سا مان ریاقدامات در سا

                                                      
1- ICJ 
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معنای  الملل نقش دامته بامد باید کلی نگر و بهگیری حقوق بینهای دولتی بتواند در مکل  میو 

های  مانی کوتا  بامد. البته باید به یاد دامت که تمام میو  مشارکت گسترد  نمایندگان حتی در با  

مود. در مواقعی که اقدامات دولتی ا  روی ادب یا الملل عرفی ختم نمیگیری حقوق بیندولتی به مکل

ها وجود ندارد. در نتیجه، دولتآید، چرا که عنصر مشروعیت قانونی طلبی است عرل به وجود نمیراحت

مود. ها انجام میدانآوری قوانین خود را تثبیت کند، که این مهم به لطف اجماع حقوقباید بتوانند الزام

 مانی طوالنی است. دو  دولتی در طول دور  وجود این اجماع حاکی ا  عمومی بودن و با ثبات بودن میو 

الملل عرفی مکمل و ضروری هستند. ا  آن جایی که حقوق ق بینگیری حقوالذکر برای مکلعنصر فوق

عرفی به حجم  یادی ا  مواهد برای اثبات نیا  دارد و وجود آن در وهله اول تحت تاثیر ابهامات است، 

المللی بین کشورها تبدیل مد معاهدات ا  اهمیت رو افزونی برای نظارت بر روابط بین

 حقوق عرفیمامل  ایدر کنوانسیون حقوقبه عنوان مثال، . (Kurukulasuriya&Robinson,2006,194)اند

 یو کنترل آلودگ ییایدر یعیمنابع طب تیریمد یبرا یجهانو  یقانون ابزار کنترل حقوق دریاها. مودمی

 دهد.  می ارائه

 اصول کلی حقوق -2-3

 یدادگستر یالمللنیب وانید( )ج( اساسنامه 1) 38همانطور که در ماد  الملل، سومین منبع حقوق بین  

در  که امار  دارد ینیو قوان میمفاه دسته آن به حقوق یاست. اصول کل حقوق یآمد  است، اصول کل

مناسب الملل نیاستفاد  در روابط ب یمود و برا می افتیمهم جهان  یحقوقهای  ستمیس

 (.45، 1395مطلق، هستند)پورهاممی و پرند 

ها  عمال آنرود که اانتظار می ،اندد یرس بیبه تصو یملسطح در حقوق  ینیقوان نیکه چن ییجا ا  آن   

پر کردن  یمعموالً برا ی، اصول کلدر نتیجه. با کسب رضایت قبلی صورت گیردالملل نیدر حقوق ب

 مود می استفاد  یدولتنیب هاییدادرس انیالملل در جرنیدر حقوق بها  مکال

(Kurukulasuriya&Robinson,2006,136) ابهامات « هنجاری». به هر ترتیب، اصول کلی به عنوان منبع

های معاصر دموار است. این ویژگی ممکن است به یابی آن در میو فراوانی دارد و تعریف و موقعیت

ای منجر مود. آن دسته ا  محققانی که اصول کلی را به عنوان وسیلهها  های متفاوت نسبت به آننگرش

کنند وابستگی کمتری به مفاهیم سنتی استقالل و حاکمیت های اجتماعی قلمداد میید برای ار یابی پد

دولتی دارند و ا  سوی دیگر، آن دسته ا  افرادی که نسبت به اصول کلی ظن و تردید دارند نسبت به 

الملل قرار گرفته است نیز تردید ترک نگرش کالسیک که در آن دولت در کانون حقوق بین

 (. Panezi,2007,70دارند)
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 رویه قضایی -2-4

المللی ( )ت( اساسنامه دیوان بین1) 38الملل، همان طور که در ماد  چهارمین منبع حقوق بین  

ترین دادگستری نیز آمد  است، رویه قضایی هستند. رویه قضایی به همرا  تعلیمات بهترین و باتجربه

رای تعیین قوانین حقوق به حساب میمولفان ا  کشورهای مختلف به عنوان ابزار ثانویه ب

های بینالملل دادگستری و دادگا (. تصمیمات دیوان بینWeeramantry&Burroughs,2005,49آیند)

المللی دیگر و تالیفات نویسندگان متخصص در این  مینه، در صورتی که معاهد  یا پیمان خاص، حقوق 

 امند، بسیار موثر است. عرفی و اصول کلی در مورد مطلب خاصی ورود نکرد  ب

 حقوق نرم -2-5

الملل محیطالملل ارائه دهد و حقوق بینقصد ندارد که فهرستی کامل ا  منابع حقوق بین 38ماد    

المللی دادگستری  یست نیز ا  این قاعد  مستثنی نیست. منابع دیگری نیز وجود دارد که دیوان بین

 ای یالمللنیب یهامانند اقدامات سا مانکند، ا  جمله کیه میتها  بعضا برای ارائه تصمیمات خود به آن

و  ماتیو مقررات، تصممتحد سا مان ملل  یو مجمع عموم تیامن یمورا یها، قطعنامهیامنطقه

های دیگر میها و اعالمیه. در ضمن، تصمیمات کنفرانس احزاب، و بیانیهاروپا هیاتحاد یهادستورالعمل

 الملل محیط  یست کمک کند.قوق بینگیری حتواند به مکل

چه در باال  مانند آن یاسیس ای آورغیرالزام اسنادرا در  یهنجار یهانامهها و توافقهیانیب عموماکشورها   

(، 58، 1392ارغند، موند)پورهاممی ومینامید  « حقوق نرم»، که اغلب اسناد نی. اگنجانندمیذکر مد 

 رییاعمال تی یها برالتدوتسهیل کند، چرا که را  مناسبرفتار دامتن به فشار آوردن مخالفان تواند می

چه معموالً  کنند، اگر می استفاد  گرانیبر د یرگذاریتأث یبرا یاسیس هایاهرمخود ا   یهااستیدر س

تواند میآور الزامریتعهدات غ نی. اا  دیگران بخواهند که ا  هنجارهای قانونی مشابه تبعیت کنندتوانند ینم

، بامدچند کشور  ای کیبر سر اعتراضات  مهم یمشکل جهان کیحل  یالملل برابیناراد  جامعه  حاکی ا 

 1کند.نیز پیشگیری می تیرضاکسب که ا  عدم  یدر حال

 مبناگرایی حقوق بین الملل محیط زیست -3

 المللنیحقوق ب اولیهاصول  -3-1

گیری حقوق ای در مکلسروکار دارد که ا  اهمیت مشابه یدایاصل بن نیچندبا الملل نیحقوق ب اساسا  

گذاری کرد  پایهچهار اصل متحد منشور سا مان ملل  2ماد    یست برخوردار هستند.الملل محیطبین

اصل به مرح  یر  و کشورهای عضو دارد. این چهار است که اهمیت بسیار باالیی برای سا مان ملل متحد

                                                      
به منظور تسهیل امر مدنظر است و در غیر این صورت همه این ساختارها نقش توسعه ای تسهیل « دکترین»یا « موانع نظریه ای»در واقع  -1

 ها کمک می کنند. گر دارند و به دولت
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منحصر به خود  ییو اجرا حقوقی، ییقضا تیهر کشور صالح :دولت تیاکمح (:197، 1396است)طیبی،

کشورها ا  تفکر  ریبا سا یبه همکار الزام :مشارکت. در قلمرو خود دارد رخ داد  یهاتیرا در مورد فعال

 دایبا تاب پ یالمللنیب یها و نهادهانامهموافقت شیدایمود و در پ می یالملل نامنیحقوق ب یبرا یعقالن

و استفاد   منصفانه بهر  برداری یتوان به معنا می یطیمح ستی  یهاجنبه منظرکه ا   یکند، در حال می

بر  یمبتن یانسجام هر جامعه ا :تیدغدغه مشترک بشر .بامدا  منابع مشترک در سراسر مر ها  معقوالنه

به  یاساسهای   شار نیا  چن حفاظتمود.  می حفظتوسط آن استوار است و  یار ش گذار ستمیس کی

 نیقانون تضم قیا  طر که اجرای آنمود  می دغدغه مشترک جامعه مناخته کیبه عنوان  یطور کل

خصوص اقدام در  یبرا یفه جامعه جهانیحال، حق و وظ نی(. با ایمود )به عنوان مثال قانون اساس می

. احترام به حقوق بشر، تعدیل یابد کشورها تیحاکم لحاظ کردنبا  دیهنو  هم با های مشترکدغدغه

مشترک  هایدغدغهیک ا  به عنوان  داریدر مفهوم توسعه پا ستی  طیا  مح تیو حما یتوسعه اقتصاد

اعتماد است که اهدال  یمشترک نوع راثیم تیماه: مشترک بشر راثیمیک پارچه مد  است.  تیبشر

 ایخوب  تیری، مدتداوم منابع نیتبا  یعقالن وریبهر ، زیا  اهدال صلح آم یآن استفاد  انحصار یاصل

عادالنه  صیتخص قیممکن است ا  طر ایمزا نیاست. ا ند یآ یهااستفاد  خردمندانه و انتقال به نسل

 آید.اگر چه ویژگی اصلی این اصل به حساب نمیمود،  گذامتهدرآمد به امتراک 

 مشترک یاصول حقوق -3-2

 تکامل دیجد یهارفع چالش یبرا ستی  طیمح لمللحقوق بین ا ندآیدر فر دیو اصول جد هنجارها  

را  یقانون یاساس یهنجارها یطراح ی و یاحقوق ساختارهای یاساس اتیتوانند خصوص می . اصولدنابی می

و  یریگتواند جهت می نیاصل همچن کیمثبت را پر کنند.  ی موجود در حقوقهامکال اینشان دهند، 

هنجار  کیخود  که نیبدون او  را تعیین کند مطابقت دامته بامد با آن دیکه قانون مثبت با یکل مسیر

  (.101، 1398طیبی، )ماهوتچیان وکند می قانون فراهم نیا یبرا منطقی الزام آور بامد

محیط  یست که ا  آن به اصول و الملل نیحقوق ب گیریمکلکمک به  یبرا یهنجار قانون نیچند   

ی: این اصل اطیاصل احت -الف عبارتند ا :ها  مورد ا  آن نیکه چندد نوجود دار کنیم، می مفاهیم یاد

است که ممکن است عواقب  نیبامد، اما اعتقاد بر ا نامعلوم یکه اگر عواقب عمل مبتنی بر این اید  است

مفهوم به  نیمود. ا یخوددار یعمل نی، بهتر است ا  چندامته بامد یبرگشت رقابلیغ ای اساسی یمنف

 یعیطب یهانظام وحدتحفظ  راستایدر  یاخالق یهاتیو مسئول نهیهز ی، اثربخشطرخا   یریشگیپ

کاربرد  ستی  طیالملل محنیب نیطور گسترد  در قوانه ب یاطیپردا د. اصل احت می

 قالب نیترشرفتهیتوان به عنوان پ می را اطی، اصل احتیطور کل به(. Negrin&others,2006,63دارد)

 یبه معنا اطی. احتبامدمی ستی  طیمح حقوق یو اساس کل هیپا کماکان که در نظر گرفت یریشگیپ

با  توان آسیب را به طور قطع اثبات کرد.در مواقعی است که نمی یاحتمال یدهایتهد یبرا کسب آمادگی

چرا که این دسته ا   گیری تمام خطرهای ادعا مد  جلوگیری کند،تواند ا  مکل، این اصل نمیحال نیا
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اصل در  نیا(. به عنوان نمونه، 132، 1392،)پورهاممی و ارغندهستند یعلم یگونه مبنا فاقد هر اادعاه

بود. این  1هاند یمورد استفاد  قرار گرفت، که هدل آن کاهش انتشار آال 1987پروتکل مونترال در سال 

بود  یبر مواهد علم یتناصل مب نیاستفاد  ا  ا مد.آالیند  باعث ا  بین رفتن الیه ا ون در جو  مین می

 ممنوع و کنترل موند. دیبا نیاو بنابر کنندجدی وارد می بین آسوا  هیمواد به ال یداد برخیکه نشان م

را  یع  یطب طیخس ارت وارد  ب ه مح     نهیهز کنند  بایدآلود  : طرفینپرداخت توسط آلود  سا اصل  -ب  

اص ل قص د    نیمود. اینم رفتهیپذ یاطیدا   اصل احتبه ان یالملل نیدر معاهدات ب این اصل .کنندپرداخت 

 پرداخ ت  در موقعیت پاسخ گ ویی ق رار ده د. اص ل    اقدامات خود  نسبت بهرا  کنند طرفین آلود  کهدارد 

درص دد   م ود ک ه   م ی  جبران مافات توسط آلود  کنند  محس وب اصل در واقع به نوعی  سا  آلود  توسط

 همک اری  س ا مان  اص ل توس ط   نی  مسئول آل ودگی اس ت. ا  محیطی به طرل   یستهای هزینه تحمیل

اق دامات  ه ای   ن ه یهز صیتخص یروش برا نیو کارآمدتر یاصل اقتصاد کیبه عنوان  2توسعه و اقتصادی

ه دل   اص ل ب ا   نی  عضو ارائه مد  است. ا یدر کشورها یتوسط مقامات دولت یو کنترل آلودگ یریشگیپ

 یگ ذار  هیدر تجارت و س رما  فیا  تحر یریو جلوگ ستی  طیمح ابیا  منابع کم یمنطق ستفاد ا قیتشو

 .(135، 1392ارغند، و پورهاممی)مد  استتدوین  یالمللنیب

ک ه   ح ال را ب رآورد  س ا د ب دون آن     یا ه ا یک ه ن  یاتوسعه»به عنوان  داریپا توسعه: داریتوسعه پا -پ  

 مفه وم در  نی  مد  است. ا فیتعر «برو کندخود را با تهدید رو یا هاین نیتأم یبرا ند یآ یهانسل ییتوانا

ح ق دارن د   ه ا   انس ان اب را  گردی د:   آن، موارد  یر که در  مطرح 1992در سال  وینشست اجالس سران ر

 یا ه ا یتوس عه و ن  نبای د ام رو    یتوس عه اقتص اد  همگام با طبیعت دامته بام ند.   مفیدیسالم و  ی ندگ

 .کند فیرا تضع ند یآهای  نسل یطیمح ستی 

. کنددست و پنجه نرم می که عمدتا ریشه انسانی دارد، ستی  طیمح بیمشکل تخر با داریپا وسعهت  

ا  بیشتر  یبا سرعت ریپذدیانسان ا  منابع تجد وریبهر که  دهدرخ می یهنگام ستی  طیمح بیتخر

 داریپاتوسعه  یحال، اجالس جهان نیا با .فتدیاتفاق بها  آن جایگزینی مجدد یبرا عتیطب ییتوانا

کن کردن  شهی، بلکه بر رستی  طیو حفاظت ا  مح یادغام مفهوم رمد اقتصاد بر ژوهانسبورگ نه تنها

 داریتوسعه پا فیتعر یتالش برا نی، اول2002سال  لیدامت. در اوا دیتأک زین یفقر و مشکالت اجتماع

و  ییایدر ستی  طیمح اردیحفاظت و توسعه پا نهیدر  م یمکاره ونی( )الف( کنوانس1) 3در ماد   یفعل

، توسعه : برای اهدال این کنوانسیونآمد  است 3(گوایآنت ونیآرام )کنوانس انوسیاق یممال مرق یساحل

است که آن را با استفاد  ا  رمد ها  انسان ی ندگ تیفیدر ک یجیتدر رییتی ندیفرآ یبه معنا داریپا

موضوع توسعه  کانون  مرکز و درمصرل  یگوهاال و دیتولهای  روش لیو تبد یبا عدالت اجتماع یاقتصاد

                                                      
1- CFC 
2- OECD 
3- Convention for Cooperation in the Protection and Sustainable Development of the Marine and Coastal 

Environment of the Northeast Pacific (Antigua Convention,2002). 
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ی خود را کسب میداریپا ،منطقه یاتیح یبانیو پشت یطیمح ستیدر تعادل   توسعه پایداردهد.  می قرار

و مشارکت کامل مردم  یو محل ی، ملیمنطقه ا یو فرهنگ یاحترام به تنوع قوم یروند به معنا نی. اکند

 آتیهای  نسل ی ندگ تیفیک نی، بدون تعصب و تضمعتیا طبب همگامو  زیمسالمت آم یستیدر همز

 است.

 وتویپروتکل کمورد : پیروی معاهداتی سمیمکان -3-3

 یغلظت گا ها تیثب»به  یابیبا هدل دست یطیمح ستی  یالمللنیمعاهد  ب کی وتویک پروتکل   

می« دمو ییب و هواآ ستمیبا سی که مانع تداخالت خطرناک انسان یدر سطح جو  میندر  یاگلخانه

 به اجرا درآمد. 2005 هیژاپن مورد مذاکر  قرار گرفت و در فور وتویدر ک 1997معاهد  در سال  نی. ابامد

که  ییند. کشورها  اکرد بیو تصو ءرا امضا وتویکشور جهان پروتکل ک یکصد و مصت، 2006 هیژانو تا

که فقط  ییقرار دارند، اما کشورها یحقوقب و چهارچوتوافق  کیاند در کرد  بیو تصو ءپروتکل را امضا

 سه موضوع بر روی پروتکل نیااعضای حال،  نیندارند. با ا یتوافق چیاند، هنکرد  بیاند و تصوکرد  ءامضا

ا   یگلخانه ا یگا ها یسهم انتشار جهان نیشتریب: (Negrin&others,2006,79)اند د یبه توافق رس

در حال توسعه نسبتاً  یدر کشورها یگلخانه ا یانتشار گا ها زانیانه، مبا سر است. افتهیتوسعه  یکشورها

به  ییگو پاسخ یدر حال توسعه برا یدر کشورها یجهان یگلخانه ا یسهم انتشار گا ها کم است.

 .خواهد کردافزایش پیدا و توسعه  یاجتماع یا هاین
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در  یاگلخانه یغلظت گا ها تیتثب و یاگلخانه  یگا ها ی، کاهش انتشار جهانوتویپروتکل ک یهدل اصل  

کند. هدل  می یریآب و هوا جلوگ ستمیسورود مخاطرات به امر ا   نیاست. ا سطحی تعیین مد جو در 

در  1990به مقدار پنجا  و دو درصد در مقایسه با سال  یگلخانه ا یکاهش انتشار گا هادر این جا، خاص 

ای  یر باید گا  گلخانهمش  یانتشار کل زانیممنظور،  برای این (.Grubb,2016,677سطح جهان است)

 پرفلوروکربن. و  هیدروفلوروکربنگوگرد،  دی، هگزافلورتروژنین دیمتان، اکس کربن، دیاکس ید1:کاهش یابد

ان د،  موافقت ک رد   یانتشار خاص زانیبا مکنند  این پروتکل بیتصو یکشورها همه: انتشار تجارت -الف   

ای ن دس ته ا    اس ت.  ه ا   آن یفعل دیتول زانیدارند که باالتر ا  م یانتشار تیکشورها محدودا   یاریاما بس

 انتش ار  تج ارت . اند بفرومندمجا  رفتهکه فراتر ا  حد  ییرا به کشورهااضافی اعتبار توانند این کشورها می

پ ایین   یب را  یم ال  من افع و ده د   می کنند پاداشخود را برآورد  میکه سطح انتشار هدل  ییکشورهابه 

کس ب و تج ارت    قی  طر س ه توانند اعتبار انتشار خ ود را ا    می . کشورهاکندبردن سطح انتشار فراهم می

در ح ال   یدر کش ورها  ییه ا در پروژ  یگذار هیتوانند با سرما می این کشورها :توسعه پاک سمیمکان کنند:

 ریکم ک ب ه س ا    یب را  ییه ا ن د در پ روژ   توان می این کشورها :مشترک یاجرا توسعه، اعتبار کسب کنند.

 هیم د  اس ت، س رما    نی ی ک ه توس ط پروتک ل تع    یگلخانه ا یبه هدل انتشار گا ها دنیکشورها در رس

 )بتس یل و انتشارو ف روش اعتب ارات    دی  خر ی:گلخان ه ا  یانتش ار گا ه ا   یالملل نیتجارت ب کنند. یگذار

تکل ابرا  مد  است که کشورهای توسعه یافت ه بای د   در این پرو: وتویک ی بهانتقادات -(. ب120،1396کرل،

های مربوط به اقلیم تکنولوژی ک اهش می زان انتش ار را ب ه کش ورهای دیگ ر       برای انجام مطالعات و پروژ 

واگذار کنند. این خود انتقادی به پروتکل و دلیل اصلی مخالفت برخی کشورها است. برخ ی ا  کش ورهایی   

ن تردی د دارن د، ای ن پروتک ل را ب ه عن وان ی ک برنام ه ت أخیر در رم د           که نسبت به گرم مدن کر   می

کنن د. انتق اد اص لی دیگ ر ای ن      کشورهای توسعه یافته و انتقال ثروت به کشورهای توسعه نیافته تلقی می

پروتکل این است که کشورهای در حال توسعه، مانند چین و هند، ا  الزامات ای ن پروتک ل مع ال هس تند     

 مطالع ه  -پ .(Grubb,2016,679ای نبودن د) ن صنعتی مدن عامل اصلی انتشار گا های گلخانه یرا در دورا

درصدی ا  ای ن   هفتادتصویب کرد. در کانادا، حمایت  2002کانادا پروتکل کیوتو را در دسامبر  :مورد کانادا

تج اری و  ه ای   گرو  بیشتر ا  طرل دولت آلبرتا،ها  پروتکل ا  طرل مردم  وجود دارد. با این حال، مخالفت

ه ا را  اگر دول ت پروتک ل   که است. این فرض وجود دارد دانشمندان غیردولتی در  مینه اقلیم نشات گرفته

، دول ت  2002تصویب کند، ا  نظر اقتصاد و تجارت تأثیر بدی بر روی کشور خواهد دام ت. قب ل ا  س ال    

کش ورهایی هس تند ک ه    ه ا   ی را آن  ی ادی نس بت ب ه ای ن پروتک ل دام ته اس ت،         ه ای   آلبرتا نگران ی 

 می  زان انتش  ار ق  رار  ه  ای  تولیدکنن  دگان اولی  ه نف  ت و گ  ا  هس  تند و تح  ت ت  أثیر مح  دودیت      

 .(Hrvatin,2016,39گیرند) می

                                                      
1- Carbon dioxide (CO2); Methane (CH4); Nitrous oxide (N2O); Hydrofluorocarbons (HFCs); Perfluorocarbons 

(PFCs); and Sulphur hexafluoride(SF6). 
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 گیرینتیجه

دهد. های جدید تشکیل میتوان درخت کهنسالی در نظر گرفت که هنو  ماخهالملل را میحقوق بین  

الملل محیط  یست است که با حقوق دریا و حتی با حقوق بشر قابل بینها حقوق یکی ا  این ماخه

الملل های متفاوتی دارند اما در عین حال عناصر کلی حقوق بینها ماهیتمقایسه است. تمام این ماخه

الملل محیط  یست حفاظت ا  بخشاند. یکی ا  اهدال اصلی حقوق بینعمومی را نیز در خود گنجانید 

ها مامل درختان، حیوانات، آب، جو و ها است. این بخشانی دنیای طبیعی در کنار انسانهای غیرانس

اند. این عناصر را در خود گنجانید ها  آن موند که تعدادی ا  این عناصر یا همههای دیگری میاکوسیستم

مود. اگر یاند نیز مهایی ا  دنیای طبیعی که دستخوش تیییرات انسانی مد همچنین مامل آن قسمت

چه این ماخه ا  حقوق با  ندگی و سالمت بشریت در ارتباط است، هدل نهایی آن خارج ا  دنیای جوامع 

اند. ذینفعان در اند و هنجارهای آن را اجرایی کرد انسانی واقع مد  است که نظام حقوقی را خلق کرد 

سزایی در حفاظت ا  محیط  یست  تواند نقش بهمحیطی میبا عناصر  یست ها  هر قالبی و روابط آن

آیند. این پژوهش اگر چه به نوعی مرور به حساب نمیها  هدل مستقیم این حفاظتها  دامته بامند اما آن

رسد امار  معنادار به چهارچوب توسعه ای آن  می ادبیات حقوق بین الملل محیط  یست بود  اما به نظر

 الملل محیط  یست در مسیر توسعه خود هر رو ، به رو ضرورتی بود که به آن پرداخته مد. حقوق بین 

جامعه جهانی در این خصوص تمامی ندارد. تیییر اقلیم، تهدید تنوع  یستی، های  مود و نگرانی می

تواند ابزار  می دریایی و... کماکان برقرار است و این توسعههای  محیطی، بیابان  ایی، آلودگیهای  فروسایی

 ار سایر مخاطرات و تهدیدات حفاظت ا  محیط  یست بامد. در این راستا، حقوقکنترلی مهمی برای مه

 آور غیرالزام ابزار مقابل در معاهد  نوع بر مبتنی ابزارهای برای را حقوقی اهمیت عمومی الملل بین

 بین تعهدات که دارد وجود المللی بین معاهدات طرل، یک ا  دوگانگی، این طبق. دهد می اختصاص

 که دارند وجود آور غیرالزام حقوقی ابزارهای دیگر، طرل ا  و کند می تعیین را( سخت حقوق) المللی

 به آور، غیرالزام و آور الزامهای  توافقنامه بین تفاوت کنند. این نمی تعیین را (نرم حقوق)تعهداتی  چنین

 دیگر، عبارت بهاست.  عمومی الملل بین حقوق عملکرد به مربوط تنها معاهدات که نیست معنا این

با این  .کند می ایجاد آور غیرالزام ابزار یک و آور الزام ابزار بین قاطعی تمایز کالسیک الملل بین حقوق

توصیف حقوق بین الملل محیط  یست با تبعیت ا  حقوق بین الملل عمومی، ساختارهای الزام را برای 

 نماید. می خود جلب خود مهیا و نظر تابعان حقوق بین الملل را بیش ا  پیش به
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