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 مقدمه

افزایش  اند؛مود روزافزون یافتهمحیطی در سراسر کرۀ زمین نیستز مشترک مسائل  امروزه
ای کوچک )رنجبریان و یرهجزی هادولت غرق شدندریاها، خطر  سطح آمدن باال ین،زمدمای 
 فرسایش الیۀ جانوری، و گیاهی هایبسیاری از گونه (، رو به نابودی بودن18: 2932، پورارغنده

 هایها و ریزش بارانآب گیآلود ها،جنگل تخریب انسانی، و صنعتی هایفعالیت ازن بر اثر

گونه مشکالت جهانی با هدف چیرگی بر این هادولت اسیدی از این دست مشکالت هستند.
کره ارزش بنیادین بشری، و حفظ یستزکل » چراکه ی با یکدیگرند،فکرهمناگزیر از مشارکت و 

مین اساس، . بر ه(Kiss, 2003: 4« )شودیمو نگهداری از آن نگرانی مشترک بشری محسوب 
المللی و اقدام هماهنگ ینبالملل محیط زیست، بر لزوم نظرداشت منافع جامعۀ در حقوق بین

 شود.یم، تأکید هادولتیژه وبهالمللی، ینبمیان تمامی بازیگران 
المللی برای مواجهۀ حقوقی با پدیدۀ تغییر اقلیم و در روند ینبدر نخستین تکاپوی جامعۀ 

های مشترک ینگران»ی، این پدیده و آثار آن به اگلخانهآثار گازهای مذاکرات مربوط به 
چنین  9مقدمۀ کنوانسیون ساختاری ملل متحد در خصوص تغییر اقلیم 1تعبیر شدند. 2«بشری

دسامبر  21ۀ مورخ نامموافقتاخیراً نیز این مفهوم در مقدمۀ  0یید کرد.تأرسماً تعبیری را 
مفهوم یادشده  8ید قرار گرفته است.تأکیر اقلیم مجدداً مورد پاریس ناظر بر موضوع تغی 1128

بر  چنینهمالمللی در کل و که قواعد آن تکالیفی را بر دوش جامعۀ بین ،به ایجاد نظام حقوقی
گذارد، انجامیده است. به این ترتیب، بار مسئولیت در اعضای این جامعه می تکتکدوش 

 خواهد شد. حفاظت از محیط زیست عادالنه توزیع 

                                                           
1. Common Concerns Of Humanity 

2. UN Doc A/Res/43/53 (1988). 
3.United Nations Framework Convention on Climate Change, 9 May 1992, 31 I.L.M. 849, 851. 

 چنینهممحیطی جهانی و یستزراهی برای رویارویی با مشکالت « های مشترک بشریینگران». طرح مفهوم 0
بود. این مفهوم پس از  هادولتمیان « میراث مشترک بشریت»یی به اختالفات برخاسته از مفهوم گوپاسخ

های دیگری از تنوع زیستی و تغییر اقلیم، فراتر رفت و مصداق همچونهای اصلی خود نهیزمظهور، از 
های مشترک بشری آن دسته مسائل های مشترک مطرح شدند. به تعبیری، نگرانیگونه نگرانیاین

 هادولتنوردند و نیازمند اقدام مشترک اند که قلمرو و مرزهای یک کشور را درهم میمحیطییستز
تنهایی از حل کند و هیچ دولتی نیز به را آنتنهایی قادر نیست مشکالت برآمده از د؛ هیچ دولتی بههستن

المللی در کل است و اعضای این ها متعلق به جامعۀ بینشود. این نگرانیمنافع برخاسته از آن منتفع نمی
حال، ها و افراد هستند. با این رکتالدولی، غیردولتی، شهای بین، بلکه سازمانهادولتتنها جامعه نیز نه

های مشترک بشری در حقوق داللت حقوقی نگرانی در خصوصعزم قاطعی  چنینهمتعریف مشخص و 
 الملل محیط زیست وجود ندارد. بین

5. Paris Agreement, twenty-first session of the Conference of the Parties to the United Nations 

Framework Convention on Climate Change, C.N.63.2016.TREATIES-XXVII.7.d, (12 December 

2015). 
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در خطر انحطاط و  ی گیاهی و جانوریها، گونهاقلیمتغییر مانند در حال حاضر، موضوعاتی 
ها به تهدید و اما اگر انسان ؛قرار دارند هایحفاظت از تنوع زیستی جزء این دسته از نگران

مشترک به افزایش خود ادامه  هاییتخریب محیط زیست پایان ندهند، مصادیق این نگران
  واهند داد.خ

میزان  چنینهمیافتگی و توسعههای اقتصادی، سطح یتظرفکه کشورها بنابر  آنجااز 
هایی یتمسئولخویش در خصوص پدیدۀ تغییر اقلیم، تکالیف و  بارزیانهای صنعتی و یتفعال

ۀ المللی در حوزۀ قواعد اولیه و ثانویینبی و امنطقهها در سطوح ملی، یتمسئولدارند و این 
کارانه برای یابند، در این نوشتار با هدف اتخاذ رویکردی مشترک و همیمحقوقی ظهور و بروز 

الملل محیط زیست و ینبرویارویی با پدیدۀ تغییر اقلیم، ضمن بازتعریفی از اصول اساسی حقوق 
ر های مشترک بشری دینگرانتحقق و ارزیابی آثار مفهوم  چندوچوننحوۀ تعامل میان آنها، به 

 2در قبال این اصل حقوقی هدایتگر هادولتالملل محیط زیست و مسئولیت پهنۀ حقوق بین
 خواهیم پرداخت.

 

ی هاتیظرفی مشترک بشری در قواعد، اصول و هاینگرانتحقق مفهوم الف( 
 الملل در قبال تغییر اقلیمموجود حقوق بین

زیست ابتدا بر پدیدۀ تغییر  الملل محیطینب در حقوقهای مشترک بشری که ینگرانعنوان 
محیطی نیز تسری یافته است(، با رخنه در یستزی هاحوزهاقلیم اطالق شده )و سپس به سایر 

المللی، معادالت ینبو قواعد ارگاامنس جامعۀ  ستیز طیمح المللینحقوق ب یاصول اساس
تغییر  بارزیانسانی های انیتفعالالمللی را به سود صیانت از محیط زیست و کنترل ینبحقوقی 

الملل از جمله ایفای ینبروی حقوق یشِپهای یتظرفدر قالب  چنینهمدهد. این مفهوم یم
 یابد.المللی تجسم و عینیت میینبنقش بازیگران غیردولتی و نهادسازی 

 

 محیط زیست  المللینحقوق باساسی اصول در مشترک بشری  هاییمفهوم نگران تبلور .1
الملل ینببرخی از اصول حقوقی حاکم بر حقوق د بر عملکرد نتوانمشترک بشری می هایینگران

المللی محیط زیست و توسعه نویس میثاق بینپیش 9مادۀ  1.ندباش یرگذارتأثمحیط زیست 
                                                           

صورت که واضع آثار حقوقی به الملل عمومیحقوق بین ۀبه قاعد های موجود، هنوزرغم حساسیتبه این مفهوم. 2

 گر باقی مانده است.کلی حقوقی راهنما یا هدایت اصل در حد یک و بیشتر تبدیل نشدهحق و تکلیف باشد، 

اصول کلی هدایتگر نقش برجسته ای در تعیین محتوای قواعد حقوقی دارند و کار اصلی آنها هدایت وضع 

 کنندگان قواعد بین المللی در انعقاد توافق های بین المللی است.
شناسایی این  در المللیینقضایی ب ۀروی یرالملل محیط زیست و تأثمطالعه در خصوص اصول حقوق بین برای .1
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یندهای فرامحیط زیست جهانی را نگرانی مشترک بشری برشمرده است که تمامی عناصر و »
های بنیادین الملل، حکم وجدان عمومی و ارزشحقوق بین مبتنی بر آن باید توسط اصول

 ، توسعۀ پایدار،اصل احتیاطی مانند اصول و مفاهیم آتی ۀتوسع، ویژهبه 2«.بشری اداره شوند
الملل ینبهای مشترک اما متفاوت در حقوق یتمسئول، مشارکت و نسلی و فرانسلیانصاف بین

 .رک بشری خواهد بودهای مشتینگراندر گرو مفهوم  محیط زیست

کره، آثار ناشی از اقدامات بشری در زمینۀ تغییر اقلیم، یستزبنابر روابط پیچیدۀ حاکم بر 
بالفاصله ظهور نکرده و قابل تشخیص نخواهند بود. در نتیجه، تمامی اقدامات )فعل و ترک 

بینی و شدر پیعلت دشواری بهفعل( کنونی بشر، آثار خود را در آینده برجای خواهند گذاشت. 
ی ضامن حفاظت نوعبههای مشترک بشری محیطی، مفهوم نگرانییستزیشگیری از مخاطرات پ

علل تمایل  انگرگونه مخاطرات ناشناخته است. همین طرز تلقی، بیاز محیط زیست در قبال این
هایی است که آثار و پیامدهای یتفعالبه استفاده از رویکرد احتیاطی در خصوص 

، اگر تغییر اقلیممثالً در چارچوب کنوانسیون  شان ناشناخته و مبهم مانده است.طیمحییستز
 ۀکه در مقدم)های مشترک مفهوم نگرانی همراه باشد، فعالیتی با خطر افزایش دمای کرۀ زمین

و اصل احتیاطی را با هدف اتخاذ اقدامات  شودمیوارد عمل  (کار رفته استاین کنوانسیون به
 گیرد.یکار موهوا بهآبپایداری تضمین حفاظت از  برایضروری 

تمرکز خواهد  نیز پایدارتوسعۀ به  یابیبر هدف دست های مشترک بشرینگرانیمفهوم 
که ضمن تحکیم  نامدیم« پارادایمی جامع»مشترک بشری را  هایینگرانتیموشنکو  .داشت

وابستگی یانگرو ببوده دار غرب، از ویژگی جهانی برخور -جنوب، شرق -مذاکرات میان شمال
 خواهد شد موجبچنین برداشتی  .(Timoshenko, 1991: 39) است محیطییستمتقابل ز های

نسلی و فرانسلی مستتر بدانیم. این اصل های مشترک بشری را در اصل انصاف بینکه نگرانی
منظور قی بهدر عین وضع تمهیدات حقو ،راه توسعه ۀدرحال توسعه را قادر به ادام یهادولت

برخاسته  هاییترا ملزم به شناسایی مسئول یافتهتوسعه یهاحفاظت از محیط زیست؛ و دولت
 در .کندیدر حال توسعه م یهامالی و انتقال فناوری به دولت هایکمک ۀپایدار، ارائ ۀاز توسع

 محیطییستمشکالت زحل جهانی برای  یهاحلحقوقی بر یافتن راه مالحظاتنهایت، تمرکز 
 (.Horn, 2007: 78-80گیرد )را هدف می

ها در مشارکت تمامی دولت الملل، ضامنینتابعان حقوق بمشترک تعهدات  کهیدرحال
حقوق را به لحاظ این ، تفاوت در چنین تعهداتی است که 1استالملل محیط زیست حقوق بین

                                                                                                                                        
 .3-18: 2930 و همکاران، موسوی اصول، ر.ک:

1. International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, Draft International 
Covenant on Environment and Development [Draft Covenant] (3rd ed, 2004), Article 3.  

 بینییشهای اجتماعی نیز پپایدار، فرصت مشارکت و اقدام برای تمامی گروه ۀم توسعالبته در قالب مفهو .1
در تحقق اهداف  المللیینب ۀریو نیز بر حمایت تمامی اعضای جامع ۀو اعالمی 12شده است. دستور کار 
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های مشترک ینگرانمیان  نتیجه، رابطۀ در .(Sands, 1994: 344) سازدسیاسی قابل قبول می
ی ارابطهبه  الملل محیط زیستهای مشترک اما متفاوت در حقوق بینیتمسئولبشری و اصل 

تعادل رعایت ضامن  های مشترک اما متفاوتیتمسئولیرگذار بدل شده است. اصل تأثو  معنادار
این تفاوت در  تغییر اقلیم نیزدر خصوص  ؛است المللیینها در سطح بمیان دولت یامنصفانه

را  المللیینبمشترک مسئولیت مشترک مبنای اقدام  2.خواهد بودواضح و آشکار  هایتمسئول
 ,Frenchکند )یمدی این اقدامات را تضمین ماسازد، ولی مفهوم تفاوت است که کارفراهم می

بلکه  ،تنها یک مصلحت سیاسی نیستباید توجه داشت که چنین هدفی  .(35-60 :2000
 ای انصاف و عدالت است.مقتض

الملل محیط زیست ای نحوۀ تعامل میان سایر اصول حقوق بینطور گستردهاین مفهوم، به
مراتبی است که دهد. این ارتباط سلسلهیمیر قرار تأثرا نیز در حوزۀ مبارزه با تغییر اقلیم تحت 

، بر عملکرد سایر مفهومی فراگیر و غالب عنوانبههای مشترک بشری ینگراندر آن، مفهوم 
 یرگذار است.تأثمفاهیم مرتبط نیز 

 

 المللیینبجامعه  قواعد ارگاامنس مشترک بشری در قالب هاییمفهوم نگران حققت. 2
قواعد » نظیر اییمفاهیم حقوققالب در  المللیینبجامعۀ  مشترک منظر هنجاری، منافعاز 

ها بنابر دولتو  اندیافتهمحمل یستی یتیوپوز المللیندر حقوق ب 9«ارگاامنستعهدات »و  1«آمره
  0(.Villalpando, 2010: 387) قادر به اقدام براساس آن هستند المللینمالزمات حقوق ب

                                                                                                                                        
 موردنظر در این اسناد تکیه دارند.

 های مشترک بشری ر.ک:آن با نگرانی ۀمتفاوت و رابط های مشترک امابیشتر در خصوص اصل مسئولیت ۀمطالع برای .2
Birnie, Patricia and Boyle, Alan, International Law and the Environment, Oxford University Press, 2009. 
Cottier, Thomas, Equitable Principles of Maritime Boundary Delimitation in International Law: The 

Quest for Distributive Justice in International Law, Cambridge University Press, 2014. 
2. Jus Cogens 

تعریفی  ۀارائ رغمبهمعاهدات،  حقوق ۀدر زمین نیو 2393ون ینوانسک، المللینبحقوق  ۀدر خصوص قواعد آمر
حقوق  ۀبه تعیین فهرست قواعد آمر موفق هادولتدلیل چنددستگی میان خود، به 89 ۀماد از این قواعد در

حقوق بین الملل را تنها در خصوص تجاوز،  ۀنیز تا به حال مفهوم قواعد آمر المللیینبنشد. محاکم  المللینب
 .اندبردهکار شکنجه و ژنوسید به

3. Obligation Erga Omnes 
(، عبارت مربوط 2311راکشن )بارسلونا ت ۀی خود در قضیأالمللی دادگستری نخستین بار در ردیوان بین

 الشمولعام( مطرح کرده است. این قواعد 90-99) را در دو پاراگراف متوالی« تعهدات ارگاامنس»به 
 قواعدی هستند که با منافع حقوقی تمامی کشورها سروکار دارند:

ICJ, Barcelona Traction, light and power company, limited, second phase, Judgment, ICJ reports 1970, 
p.32, Paras 33-34. 

المللی، در خصوص مصاادیق  ها بر شناسایی کلی مفهوم تعهدات ارگاامنس و قواعد آمرۀ بین. با وجود توافق دولت0
 این تعهدات اختالف نظر وجود دارد.  



 9311 پاییز ،3، شمارۀ 05فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    119

موجِد منافع ارگاامنس تلقی توان از منظر تبعیت و اجرا، یمنیز های مشترک بشری را ینگران
و از این  نگرانی مشترک بشری است المللیینبعبارت دیگر، حفاظت از محیط زیست به 2کرد.

 دینا شلتونیگیری هستند. پشود که در سطح جهانی قابل یم منظر، به تعهدات ارگاامنسی منجر
های مشترک بشری و قواعد ارگاامنسی که اجرای آن برای همگان دارای ینگراننیز بر تعامل میان 

نیز در نظر مخالف خود در مانتری ویر (. قاضیShelton, 2009: 39کند )یمید تأک منفعت است،
المللی از ینب، حفاظت 9یاهستههای و در قضیۀ مشورتی سالح 1قضیۀ گابچیکوو ناگیماروس

(. در 191: 2911، براون ویسشمار آورده است )محیط زیست را در زمرۀ تعهدات ارگاامنس به
فرامرزی  محیطیتیسآن را از حقوق ز بشریمشترک  هاییماهیت ارگاامنسی نگراننتیجه، 

بندی است که از طبقه هایییتدرصدد پوشش دادن به وضع این ماهیت. سازدیموجود متفاوت م
و وجود  المللیینروابط دوجانبه میان کشورها، نقض یک تعهد ب مانندها، سنتی مسئولیت دولت

اند و گسترده اغلبصدمات وارده به یک نگرانی مشترک بشری  0.رودیدیده فراتر میک دولت زیان
ها اگر نگوییم غیرممکن، اما بسیار در خصوص آنها توسل به اصول سنتی متقابل مسئولیت دولت

 ۀوارده بر مشترکات جهانی، عمل متخلفانه نسبت به جامع هاییبآس روازاین دشوار خواهد بود.
اند، ضرر نشدهکه مستقیماً مت ییهاها، حتی دولتدر کل محسوب شده و تمامی دولت المللیینب

 8.(Brunnee, 2012: 724)خواهند بود قادر به طرح شکایت در قبال چنین نقضی 

                                                           
و  23 ۀ، ذیل مادقرائت نخست ها، دردولت المللییندر تدوین قواعد مسئولیت ب المللینکمیسیون حقوق ب .2

)که تا حدودی متناظر با تعریف تعهدات ارگاامنس در طرح نهایی کمیسیون  المللیینم بئدر تعریف جرا
منظور حفاظت از محیط زیست و به گرددیم المللیینمنجر به نقض شدید یک تعهد ب»می که ئبود( به جرا

شامل آلودگی عمده اتمسفر یا  تواندیض م. این نقکردبشری از اهمیت اساسی برخوردار شده است، اشاره 
را نیز به فهرست تعهدات « آلودگی شدید محیط زیست جهانی» چنینهماین کمیسیون، «. دریاها شود

 ۀهای عمده علیه جامعبارسلونا تراکشن جزء نقض ۀدادگستری در قضی المللیینارگاامنسی که دیوان ب
 شمار آورده بود، اضافه کرد.به المللیینب

2. ICJ, Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia) (Vice President Weeramantry, dissenting 

Opinion), p. 115. 
3. ICJ, Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, 1996 I.C.J. 66, 78, 

(Dissenting Opinion of Judge Weeramantry).  
 بیشتر در این زمینه ر.ک: ۀمطالع برای .0

Trindade, Antônio Augusto Cançado and Attard, David Joseph, “Report of the Proceedings of the 

Meeting” in D J Attard (ed), The Meeting of the Group of Legal Experts to Examine the Concept of 
the Common Concern of Mankind in Relation to Global Environmental Issues, 1990. 

( در صورت نقض 1112) المللیینب ۀها در قبال اعمال متخلفانالمللی دولتطرح مسئولیت بین 01 ۀماد .8
ندیده را به المللی در کل تعلق دارند )تعهدات ارگاامنس(، حق دول مستقیماً زیانبین ۀتعهداتی که به جامع

 ۀتوانند مدعی توقف نقض و ارائدول مذکور می زمینهشناسد. در این اقداماتی به رسمیت می انجام
شده نفعان تعهد نقضدیده یا ذیتوانند به نفع دولت زیانعالوه میهایی جهت عدم تکرار شوند. بهتضمین

 د. ر.ک:شونخواستار جبران خسارت 
Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, in ILC, Report of the 
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باشند  چندین کشور از مسئولیت برخوردار هایی ممکن استیتموقعدر چنین 
(Villalpando, 2010: 387). یهاازن، آلودگی هوا، باران ۀدر خصوص تخریب الی چنینهم 

بیش از یک کشور را تحت  قلمرو سرزمینی ،وارده هاییانزن یی که در آزدااسیدی و جنگل
 شد.برخوردار خواهد  یشتریب هاییچیدگیپوجوه و ، موضوع از دهدیمیر قرار تأث

محیط زیست بر توان  المللینمشترک بشری در حقوق ب هاییعملکرد نگرانیقت، در حق
. تعهدات دارد داللت المللیینب ۀها به اتخاذ اقداماتی جهت حمایت از منافع جامعدولت

یی را توسط تمامی هاپروندهامکان تعقیب چنین  مشترکهای ینگراندر لوای مفهوم ارگاامنس 
در چنین مواردی به  هادولتگرچه در عمل بعید است که سازند. ایمفراهم  ی جهانهادولت
منظور تعقیب ی مذکور بههاروش چراکهاختالفات متوسل شوند؛  وفصلحلی سنتی هاروش

یل همین ضعف در نظام مطالبۀ دلبهشود. استفاده می ندرتبهنیز  هادولتی شخصمنافع 
ی هاپروسهتاکنون بر  هادولتالملل بوده است که عمده تالش ینبمسئولیتِ موجود در حقوق 

 المللی متمرکز شده است.ینبهای یگذارقاعدههنجارسازی و 
 

 در قالب ایفای نقش بازیگران غیردولتی شترک بشریم هایینگران. تحقق مفهوم 3
ناظر بر تدوین  مشترک بشری در عصر جدید، اسناد حقوقیِی هابه ارزش یبندیپا ۀدر زمین

اشخاص و چه از سوی  ،هاچه از سوی دولت ،قواعد، تخصیص تعهدات و تضمین ایفای آنها
 المللییننظر از اسناد بصرف 2.بودها از اهمیت برخوردار بوده و خواهند گروهیا خصوصی 

در مقابله با مشکالت  شوند،یخوانده م« حقوق نرم»که  المللیینب آوریرالزامآور، اسناد غالزام
اصل شانزدهم  اند.شدهبرخوردار  اییندهاز اهمیت فزا از جمله تغییر اقلیم، جهانی گستردۀ

یین مسئولیت بازیگران غیردولتی نقش در تبی از این حقوق نرم است، انمونهکه  ،ریو ۀاعالمی
در قبال  شوند،یکه سبب آلودگی یا ورود خسارت به محیط زیست م را بازیگرانیو  مهمی دارد

اصل یادشده « تالش در جهت تقویت و ارتقا»ریو  ۀ. در اعالمیداندیتبعات اقداماتشان مسئول م
ند، شوسبب آلودگی محیط زیست  معنا که اگر بازیگران غیردولتیهاست، بدیندولت ۀبر عهد

 1.شودیاصل مذکور در قالب قوانین مسئولیت مدنی اعمال م

                                                                                                                                        
International Law Commission on the Work of Its Fifty-third Session, UN GAOR, 56th Sess., UN 

Doc. A/56/10 (2001). 

در کنفرانس مسئوالنه  یگیریقواعد رفتاری فائو در خصوص ماه 2338حقوق دریاها، در سال  ۀمثالً در عرص .2
، یگیریفائو به تصویب رسید که سندی اختیاری بوده و در آن بازیگران غیردولتی نظیر نهادهای ماه

های افراد مرتبط با فعالیت ۀکلی چنینهمو ، ای و جهانی، چه دولتی و چه غیردولتیمنطقه یهاسازمان
 ۀجامع»ناملموس یونسکو نیز حفاظت از میراث فرهنگی  1119ماهیگیری خطاب واقع شدند. کنوانسیون 

داند. از این طریق، بازیگران غیردولتی نیز مجاز به شرکت در را شامل بازیگران غیردولتی می« المللیبین
 اند.هشدالمللی ای در سطح بینگیری در سطح داخلی و داشتن نقش مشاورهتصمیم ۀپروس

2. Rio Declaration on Environment and Development’ [Rio Declaration], UN Doc A/CONF.151/26 



 9311 پاییز ،3، شمارۀ 05فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    119

 یعنوان ابزاربه و مشترک، محیطییستها به طرح دعاوی زدولت میلییبا هدف غلبه بر ب
محاکم و مراجع  درغیردولتی جهت حضور  یهاسازمان یبه توانمندساز توانیمیگزین، جا

غیردولتی از امکان حضور در  یهامثال، سازمان رایب 2.(Rest, 1999: 37) کرداشاره  المللیینب
 ۀاروپایی در خصوص مسائل مربوط به تفسیر حقوق ثانوی ۀدیوان دادگستری جامع

نامۀ موافقت اروپایی برخوردارند. ۀجامع یهایا اجرای مقررات و دستورالعمل محیطییستز
شود نیز به یملی که توافقی موازی با نفتا محسوب محیطی آمریکای شمایستزهای یهمکار

حقوق محیط زیست را در  مؤثری غیردولتی و اشخاص اجازۀ شکایت از عدم اجرای هاسازمان
غیردولتی به محاکم  یهادسترسی سازمان بدیهی است 1کند.یمهر یک از سه کشور عضو اعطا 

حقوق  ۀری از تخریب محیط زیست و توسعجلوگی برای یابزار مؤثر تواندیم المللیینو ب 9ملی
 .(Brown Weiss, 2002: 808- 809) دشوناظر بر آن محسوب  المللینب

 حقوق بشر و حقوق محیط زیست، زیاد دو نظام حقوقی یهادلیل شباهتبه، عالوهبه
چون دسترسی در خصوص قواعد شکلی )هم یژهوموفق حقوق بشری به هاییهو رو ساختار

در قالب حق  تواندیم 0المللی(ینب و محاکم اد و سایر بازیگران غیردولتی به نهادهامستقیم افر
 توانی، مترینداد قاضی ۀبه این نظام حقوقی نیز تسری یابد. به گفتبر محیط زیست سالم 

 یهاو چارچوب محیطییستز یهاعنوان پلی میان حفاظتمفهوم نگرانی مشترک بشری را به
، دعوایی 1118مثال، در دسامبر  رایب. (Trindade & Attard; 1990 :13) حقوق بشری دانست

حقوق بشر  یکاییمریکا در کمیسیون آمرآن مناطق قطبی کانادا و ااز جانب تعدادی از ساکن
اهمال  ۀواسطها بهاعالم شده بود که حقوق بشر خواهان شدهیمدر دادخواست تنظ 8مطرح شد.

                                                                                                                                        
(1992), 31 ILM 874, (1992), Principle 16. 

های تشکیل و برای سازمان محیطییستالمللی زبین ۀکند که یک محکماین حقوقدان پیشنهاد می .2
 غیردولتی، اشخاص یا مراجع قضایی ملی قائل به جایگاهی جهت حضور در این محکمه شود.

2. North American Agreement on Environmental Cooperation, Sept. 8-14, 1993, U.S.-Can.-Mex., Art. 

14, 32 ILM 14S0 (1993). 

اشخاص  2332مثال، در کشور نیوزلند به موجب قانون مدیریت منابع سال  رایدر رویه قضایی ملی، ب. 9
ند. کننیوزلند مراجعه  محیطییسته دادگاه زشخصاً آسیب دیده باشند، ب کهینخصوصی اجازه دارند بدون ا

روند. در شمار میبه المللیینب ۀجامع چنینهماین افراد نمایندگان و حافظان منافع عمومی کشورشان و 
اشخاص قادر به طرح شکایت  ۀ، کلی2313محیطی سال  یزیراسترالیا نیز به موجب قانون ارزیابی و برنامه

 ۀدهنداین مراجع نشان ۀخواه مستقیماً زیان دیده باشند یا خیر. تجرب ،شورنددر دادگاه محیط زیست این ک
 است. محیطییستدر خصوص مقوالت ز یژهوموجود در جهت حمایت از منافع جمعی به ۀروی

مریکایی و دادگاه اروپایی حقوق بشر سوابقی را در این خصوص از خود به آمریکایی، کمیسیون بینآدادگاه بین. 0
 اند.ار گذاشتهیادگ

5. Petition to the Inter American Commission on Human Rights Seeking Relief from Violations Resulting 
from Global Warming Caused by Acts and Omissions of the United States, December 7, 2007, pp. 

13-20. Available at: http://www.ciel.org/Publications/ICC_Petition_7Dec05.pdf (Last Accessed: 30 

January 2018) 

http://www.ciel.org/Publications/ICC_Petition_7Dec05.pdf
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نقض شده است. در قسمتی از  یاطور گستردهبه یاگلخانه مریکا در کاهش انتشار گازهایآ
آثار گرمایش جهانی موجب نقض حقوق بشر ساکنان مناطق قطبی »دادخواست آمده بود: 

بار بود که پیوند این نخستین 2«.مریکا مسئول استآ ۀو در این زمینه ایاالت متحد شودیم
. اگرچه این گرفتیتوجه قرار م تغییر اقلیم و حقوق بشر به این صراحت مورد ۀمسئل

د تا کرمدعیان را دعوت  1111 ۀکمیسیون متعاقباً در فوری ،رد شد 1119دادخواست در نوامبر 
 ۀبین گرمایش جهانی و نقض حقوق بشر آنان رابط ینکهشواهد و مدارک خود را مبنی بر ا

 1ند.کنسببیت وجود دارد ارائه 
گاهی عمومی افراد در خصوص معضالت ، آشدن ، در روند جهانیاز فرازی دیگر

 یآورغیردولتی را در جمع یهاسازمان ،فناوری اطالعاتی و افزایش یافته محیطییستز
و فشار این  یراین امر به افزایش تأث ؛توانمندتر ساخته است محیطییستاطالعات مفید ز

حفاظت از محیط زیست  ۀدر زمین اییانهمقررات مترق بینییشپمنظور بهها ها بر دولتسازمان
منجر خواهد شد. از همین رهگذر، مشارکت بازیگران غیردولتی در روند مذاکرات و 

 تر شده است.یشتر و فعالنیز نسبت به گذشته ببه انعقاد معاهدات منجر  یهاکنفرانس

 

  المللیینب هاینهاددر قالب فعالیت  های مشترک بشریینگران. تحقق مفهوم 4
ی سازوکارهامحیطی، به ایجاد یستزو آثار متقابل بسیاری از مشکالت و مخاطرات  یوستگیپهمبه
المللی در زمینۀ محیط زیست منجر شده است. به ینبهای یهمکارتقویت  منظوربه المللیینب

در قبال  گیرییمتصم ۀها، تعداد زیادی از نهادهای جهانی در پروسدر کنار دولتهمین سبب، 
و هم در  9هنجاری ۀمشارکت دارند. این نهادها هم در توسع محیطیستیزمسائل مشترک 

در  اعضاکنفرانس اغلب نهادهای مربوطه  .کنندیدر شرایط خاص مشارکت م گیرییمتصم
محیط  ۀ، برنام0تخصصی نظیر بانک جهانی یهااند، اما در مواردی نیز آژانسچندجانبه یهاتوافق

مانند ( و نهادهای مشترکی UNDPملل متحد ) ۀتوسع ۀرنام(، بUNEPزیست سازمان ملل متحد )
در اخیر  سازوکار ردازند.پدر این زمینه به فعالیت می 8(،GEFتسهیالت محیط زیست جهانی )

ازن، منابع  ۀ، تنوع زیستی، الیاقلیمنظیر تغییر  محیطییستمین مالی موضوعات زأحال حاضر ت
 .(Hey, 2009: 155) بر عهده دارد راخاک  فرسایش پایدار جوی و هایینده، آالآبی فرامرزی

                                                           
1. Ibid, at 6-7. 

 ر.ک: .1
Osofsky, Hari M., «Inuit Petition as a Bridge? Beyond Dialectics of Climate Change and Indigenous 

Peoples' Rights», American Indian Law Review, Vol. 31, 2007. 
 یهاقواعد و استانداردهایی است که اجرای مقررات برخاسته از توافق یهنجاری، ناظر بر ارتقا ۀتوسع .9

 .کنندیرا تسهیل م محیطییستز ۀچندجانب
4. The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and the International 

Development Agency (IDA). 

5. Global Environment Facility 
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مطرح  هایییشنهاددر سطح دکترین پ نیز آینده یهاحفاظت از حقوق نسل خصوصدر 
آینده در قالب تشکیالت  یهادفتری با هدف حفاظت از حقوق نسل ینکهشده است مبنی بر ا

مانی مستقل در این پایدار تشکیل شده یا آمبودز ۀسازمان ملل متحد یا کمیسیون توسع
 سازمان تأسیس یا تعیین ای،یندهنما چنین انتخاب یهاراه از یکی د.شو تعیینخصوص 

 باشد آینده یهانسل جمله از و بشریت ۀدنماین که بود خواهد دریاها بستر مقام نظیر المللی،ینب
نیز  حفاظتیغیردولتی با کارکرد  یهاتشکیل نهادی متشکل از سازمان(. 299: 2913)جمالی، 

 . (Malhotra, 1998: 48- 49) است های دیگر در این خصوصیشنهادپاز 
 ۀپیشرفت و توسعمحیطی نظیر تغییر اقلیم، یستزی هابحرانرسد با حادتر شدن یم نظربه
محیطی( یستزهای مشترک ینگرانالملل محیط زیست )در زمینۀ مدیریت ینحقوق بآتی 

دارای صالحیت اتخاذ  شود که ایالمللیینبمحیطی یستز نهاد یبینیشپ سازینهزم تواندیم
 (.Stec, 2010: 387) استشورای امنیت سازمان ملل متحد(  مانندآور )تصمیمات الزام

 

تغییر اقلیم ها در رویارویی با دولتی مرزبرونی و مرزدرون هاییتمسئولب( 
 مشترک بشری ینگرانۀ مثاببه

ها را به همکاری با عمومی، از سویی دولت المللینک بشری در حقوق بمشتر هایینگرانمفهوم 
طور فراتر از وظیفه به همکاری، به ،از سوی دیگر کند؛یدر حل مشکالت جهانی، ملزم م یکدیگر

 محیطییستجمعی در جهت مقابله با مشکالت جهانی ز یهاتالش یبرای ارتقا اییزهبالقوه انگ
و در غیاب  الملل موجودیندر چارچوب حقوق بتواند یاین اصل م، نچنیهم .رودیشمار مبه

اقدامات برخی و اقدامات مشترک، حد و مرزهای الزم را جهت اتخاذ  المللیینب هاییهمکار
 ۀدر پروسکه  2«اقدامات جمعی» ۀاهمیت مسئل .سازدها فراهم دارای آثار فرامرزی از سوی دولت

از کمبود نهادهای جهانی مؤثر و مناسب جهت مدیریت منافع  لباغ یابد،میبروز  شدنی جهان
گیرد یآنها نشأت م مشابهنهادهایی یا اروپا  ۀدر قالب سازمان ملل متحد، اتحادی عمومی جهانی

(Hardin, 1968: 1243) به  یمشترک در کنار ظرفیت توانبخش هایینگران زمینه. در همین
ها، اقدامات دولت ۀه شکل دادن به خطوط فاصل و محدود، قادر بالمللیینب هاییحقوق همکار

 .خواهد بود و یا در قالب گروهی، جهت حفاظت از مقوالت مشترک جهانی ییتنهابه
 

                                                           
1. Collective Action  

؛ این برندیوضعیتی است که در آن اشخاص بسیاری از اتخاذ اقدام خاصی بهره م ۀکننداین اصطالح توصیف
یی قادر نیست آن را متحمل شود. انتخاب معقول، تنهاکس بهمشترکی است که هیچ هایینهاقدام دارای هز

اقدام مشترک  ۀمسئل روازایند. شوهای آن تقسیم هزینه ینحوصورت مشترک است تا بهاتخاذ این اقدام به
 یعنی همکاری یا قصور.  ،بین دو رویکرد آلترناتیو در نوسان است
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 المللیینب هاییتکلیف به همکار. 1
محیط  از حفاظتدر ها دولت ۀو هم شناسدیاز آنجا که محیط زیست حد و مرزی نم

های ینگرانالمللی در قبال ینبهای یهمکارتکلیف به ، دارندک مسئولیت مشتر زمین کرۀیستز
الملل محیط زیست نشأت ینبهمکاری در حقوق  اصل مشترک بشری از جمله تغییر اقلیم، از

 منابع تأمین جمله از یوسیع دامنۀ المللیینب هایی. همکارگیرد و پیوند عمیقی با آن داردیم

 و موقعبهی رساناطالع، مشورت ،اطالعات تبادل ،آموزشی یهاهدور برگزاری م،الز هاییورافن و
 مشکالت با مقابله چراکه ،شودیم شامل را محیطییستز اضطراری موارد هنگامبه کمک

 همکاری نیازمند و بوده دولت چند یا یک توان از خارج ،محیطی نظیر تغییر اقلیمیستز

 محیط تخریب و آلودگی از ناشی مخرب آثار عرف و کاهش جلوگیری، مراقبت، برای المللیینب

  2(.8-29: 2931، ارغنداست )پورهاشمی و  زیست

مشترک جهانی،  عنوان کلیدی برای مواجهه با موضوعاتبه المللی،ینب هاییهمکارضروری است 
ا هیهمکاراین  محیطی،یستمتن معاهدات زدر  ند.تحقق یاب یمناسب المللیینبا توسل به ابزارهای ب

 -French, 2001: 35) قابل برداشت است آنهااز  یاگسترده بیراز اشکال گوناگونی برخوردار بوده و تعا

برد. این وظایف از تعهد به همکاری در استفاده و حفاظت از منابع مشترک نام میهوهمن  .(60
که  شود، منجر میهایرخانهو دب هاو جهانی، نظیر کمیسیون یاترتیبات منطقه یریگمعموالً به شکل

  1.(Hohmann, 1994: 311- 312اند )پردازش اطالعات و وظایف نظارتی، آوریجمع دارعهده

، در خصوص گانبرای هم یآورالزام المللییناز لزوم تصویب قوانین ب دونکان فرنچ
ک توانایی و ظرفیت ی ۀدربردارند المللیینب ی. مفهوم قانونگذارکندیمشترکات عمومی بحث م

 یابیدست منظوربهها به نفع اکثریت یا از دولت یارژیم حقوقی جهت کنار گذاردن مخالفت عده
خاصی است. مزایای این سیستم حقوقی در خصوص موضوعاتی نظیر  المللیینبه اهداف ب

و تضعیف  یتراش، مانعیروو مانع از تک استجهانی از محیط زیست آشکار  هاییتحما
  .(French, 2009: 255- 289شود )یم لیالملینب یهاتالش

                                                           
محیط  المللینمتعددی در حقوق ب آوریرالزامغ و آورالزام در اسناد المللیبین هاییهمکار بینییشنظر به پ .2

 حقوق در آن مصادیق ذکر و است عرفی ،المللیینب اصل همکاری حقوقی مبنای رسدیم نظرزیست، به

 است.  اصل اجرای این یهاروش و هایوهبر ش ناظر زیست، محیط المللینب

ته از وظایف بیشتری در این خصوص برخوردارند؛ از یافتوسعه یهاعقیده دارد که دولت هوهمانعالوه، به .1
اداری و قضایی در خصوص  یهااین وظایف، انتقال اطالعات و دسترسی فرامرزی یکسان به پروسه ۀجمل

های فرامرزی است. سایر وظایف از جمله تضمین حق دسترسی به محیط زیست سالم آلودگی دیدگانیانز
طور قطع مشخص نشده مالی، هنوز به یهامشوق ۀنسلی و ارائاف بینعنوان یک حق بشری، تعهد به انصبه

ند که نه تنها طرفین یک رژیم معاهداتی خاص، بلکه ااست. از نظر وی این تعهدات وظایف حقوقی عامی
 ند.کنها را ملزم میتمامی دولت
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جهت  المللییناقدامات هماهنگ ب نیز شایستۀ بشری مشترک هاییمفهوم نگرانتردید، بی
تخصیص مسئولیت به دولتی خاص  یجاحفاظت از محیط زیست، به تکلیف به ۀتوزیع منصفان

 . ندکنمشارکت  زمینهاند در این تمامی کشورها موظفو  است
تغییر اقلیم مذاکرات پاریس در چارچوب کنوانسیون ، المللییناخیر از همکاری ب ۀیک نمون

نفر از مقامات دولتی،  11111تن از سران کشورها،  281ملل متحد است که بیش از سازمان 
پاریس  1128ۀ سال توافقنام نفر از اصحاب رسانه را گرد هم آورد. 0111ناظر و تقریباً  3111

مشترک براساس  تکلیفها برای انجام یک که تمامی دولت جب شدموبار برای اولین
 2.شان در کنار هم به موافقت برسندتاریخی حاضر و آینده هاییتمسئول

 تمامیبرای  مشترک نگرانی یک اقلیم تغییر اینکه به اذعان با المللییناین توافق ب ۀدر مقدم

 سالمت، حق بشر، حقوق احترام به ۀنزمی در هادولت تعهدات به توجه است، ضمن بشر یابنا

 چنینهم ،پذیریبآس و معلول افراد کودکان، مهاجران، محلی، جوامع بومی، مردمان حقوق

 هاییهمکار به ترویج؛ 1نسلیینب عدالت و توسعه حق ،زنان یتوانمندساز جنسیتی، برابری

 ها،دولت تمامی توسط قلیما رتغیی علیه اقداماتی کردن بسیج منظوربه المللیینب و یامنطقه

 سایر و گذاریهسرما مؤسسات خصوصی، یهاشرکت مدنی، ۀجامع جمله از غیردولتی نفعانذی

 9اشاره شده است. بومی مردم و محلی جوامع و مقامات
، و یافتهتوسعه یهاآور متمرکز بر دولتالزام هاییمرژ ۀپایان دور ۀمنزلتوافق پاریس به

جهانی در  هاییو از پایین به باال در قبال همکار آوریرالزامی غحرکت به سمت رویکرد
منافع، ینکه ا رغمبه ،در این توافق 0(.Meinhard, 2015: 1-5) است اقلیم خصوص موضوع تغییر

اندازها و شرایط ملی هر یک از طرفین مذاکره اعم از اقتصادهای نوظهور، جزایر کوچک، چشم
 هاییهمکار، با وجود این، ی بزرگ جهانی متفاوت بوده استو اقتصادهایز خکشورهای نفت

ها برای اتخاذ اقداماتی فراتر از نهایت به تالش دولت در اقلیمدر خصوص تغییر  المللیینمؤثر ب
  8منجر شده است. شانیمنافع مل ۀحیط

                                                           
و  گرادیسانت ۀدرج 1 رزمین در این قرن زی ۀهدف اصلی این توافق جهانی جلوگیری از افزایش دمای کر .2

نسبت به سطح آن قبل از صنعتی شدن  گرادیسانت ۀدرج2.8 تالش برای محدود کردن دما به زیر چنینهم
 وهوا سازمان حفاظت از محیط زیست به نشانی:است. به نقل از دفتر طرح ملی تغییر آب

http://climate-change.ir 
ویکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تصمیمات بیست ۀ، ضمیمتوافق پاریس در خصوص تغییر اقلیم ۀمقدم .1

 (FCCC/CP/2015/L.9). 1128دسامبر  21چارچوب ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیم مورخ 

ویکمین کنفرانس اعضا کنوانسیون چارچوب ملل متحد در تصمیمات بیست نویسیشپ ۀپاراگراف آخر مقدم .9
 (FCCC/CP/2015/L.9). 1128ر دسامب 21خصوص تغییرات اقلیم، مورخ 

مین مالی، انتقال أها، تها در کاهش خسارات و آسیبها و ملتتالش تمامی دولت ۀاین رژیم جدید دربردارند. 0
 سازی است.تکنولوژی و ظرفیت

 بیشتر ر.ک: ۀمطالع برای .8



 111   المللیهمکاری ناگزیر بین غییر اقلیم ونگرانی از ت

مبتنی بر این ایده است که تعهدات ، 1برخالف پروتکل کیوتو ،2برونداد اجالس پاریس
 ۀاز سوی جامع شدهیل، به نسبت تعهدات تحمالمللیینبازیگران ب 9ۀودخواسته و داوطلبانخ
طریق  از توانندیها مدولتی، عبارتبهد. در معرض تحقق خواهند بو یشتر، بالمللیینب

در مسیر اقداماتی متکی بر منافع جهانی گام بردارند. این رویکردهای  ،رویکردهای مدیریتی
فرصت تعامل و نشر ، شانی بر شفافیت، بیان آشکار اهداف جمعی، توجه به دمدیریتی مبتن
 . است خاص در شرایط تجهت رویارویی با تغییر و تحوال یریپذبا انعطاف راهاطالعات، هم

 

 هادولتی مرزدرون هاییتمسئول. 2
در  هایییتمتضمن مسئول در ابتدامشترک  هایینگرانمفهوم ، المللیینب هاییورای همکار

 ۀتوسط جامع شدهییمشترک شناسا هاییها باید نگرانهاست. دولتقلمرو داخلی دولت
را در داخل مرزهای خود مورد توجه قرار دهند. بسته به ماهیت مسئله، هیچ کشوری  المللیینب

 مدعی استقالل و اختیار کامل شود سرزمین خوداصل حاکمیت مطلق بر  ۀدر سای تواندینم

(Rosenbloom, 2014: 1494)ها را ، دولتالملل از رهگذر مفهوم حاکمیت مسئوالنهین. حقوق ب
 کندیسطح داخلی مهای مشترک بشری در ینگرانقبال مصادیق ملزم به اتخاذ اقداماتی در 

(., 2014: 21et alCottier ) . ،ۀاعالمی 12 و اصل 0اعالمیۀ ریو 1 اصلدر همین خصوص 
، در المللینها به موجب منشور ملل متحد و اصول حقوق بدولت»: دارندیممقرر  8استکهلم

خود از حقوق  محیطی )و توسعه(یستزهای یاستاز منابع، مطابق س یبردارخصوص بهره
حاکمه برخوردارند، اما موظف به تضمین این هستند که اقدامات داخل در قلمرو صالحیت و 

فراتر از مرزهای  ییهار کشورها یا مکانکنترلشان سبب ایراد آسیب به محیط زیست سای
 .«ملی آنان نخواهد شد هاییتصالح

                                                                                                                                        
Allan, Jennifer et al., “Summary of The Paris Climate Change Conference: 29 November - 13 

December 2015”, Earth Negotiations Bulletin, Vol. 12 No. 663, December 2015. 
تصمیمات کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب ملل متحد در  به« داد اجالس پاریسبرون»صطالح ا. 2

یمات کنفرانس عنوان ضمیمه تصمد. توافق پاریس بهشوخصوص تغییرات اقلیم و توافق پاریس اطالق می
 آور حقوقی جداگانه، در پاریس به تصویب رسیده است.عنوان یک سند الزاماعضا، اما به

UNFCCC, ‘Adoption of the Paris Agreement. Proposal by the President’, Decision 1/CP.21 (“Paris 

Outcome”). 
ها در صورت اطمینان از همکاری لتمبتنی بر این درک بوده است که دو 2331پروتکل کیوتو مصوب . 1

بهترین روش برای رسیدن به چنین هدفی،  روازاینسایرین، درصدد تحقق اهداف جمعی برخواهند آمد. 
 راستا کردن منافع شخصی آنها با منافع جمعی است.هم

3. Self-Imposed, Voluntary Commitments Or Managerial Approach 
4. Rio Declaration on Environment and Development, A/CONF.151/26, 31 ILM 874, 1992, principle 2. 

5. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm declaration), 

1972, principle 21. 
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کنوانسیون تغییر اقلیم(  9)مطابق مادۀ  زمین ۀمقابله با گرم شدن کر برای یملی هاتالش
برخالف اصل حاکمیت مطلق، توان گفت یمدر نتیجه نشأت گرفته است.  دیدگاهاز همین نیز 

تا تمهیداتی را در رویارویی با  کندیها را محق، بلکه ملزم مدولت تنهااصل نگرانی مشترک نه
 .ندکنمشترک در چارچوب مرزهای حاکمیت و قلمرو صالحیت خود اتخاذ  هایینگران

 

 هامرزی دولتهای برونمسئولیت. 3
دلیل حساسیتِ منافع مشترکی که در پی صیانت از آنهاست، های مشترک بهینگرانمفهوم 

 هادولتاین امکان را برای  شود،یمدر مواردی که تعهد به همکاری نادیده انگاشته  تواندیم
که خارج از قلمرو صالحیت سرزمینی آنها واقع  یمشترک هایینگران خصوصتا در  فراهم آورد

مهم است تعیین محدودۀ این صالحیت، در پرتو  ند. آنچهکنشده است، اقداماتی را اتخاذ 
موجود )نظیر مقررات سازمان تجارت جهانی( و اصول حاکم بر حقوق  المللیینبتعهدات 

 (.Nadakavukaren, 2012: 15یژه اصل تناسب، است )وبه ،المللینب
وام گرفته  2لوتوس ۀقضی ازسنتی، که  المللینها به موجب حقوق باقدام دولت مشروعیت

را نقض نکرده  المللیینبصریح  هاییتتا حدی که مقررات و ممنوعرا ها دولت شده است،
آثار فراسرزمینی حقوق داخلی در حقوق  داند. امایم از آزادی عمل کامل برخوردار باشند،

 -Ellis, 2012: 397) قضایی در حال تحول است ۀاز روی وسیعیخیل  یریگبا شکل الملل کهینب

کند تا یمرا ملزم  هادولتهای مشترک بشری، ینگرانپیامدهای حقوقی مفهوم ، چنینهم (.414
 در مواردی که با منافع بشریت در کل سروکار دارد با حسن نیت و منطقی عمل کنند.

، ورای اصل سرزمینی هگرفتانجامهای مشترک بشری متضمن این است که اقدامات ینگران
 در مواردی که آثار به لحاظ مفهومی،پیش رود.  المللینفراتر از برداشت سنتی حقوق ب بودن و

اقدامات تواند یاصل مشود، این یم المللیینب ۀمشترک جامع هایینگران یبانگیرگری بارزیان
های مشترک به لحاظ شکل و محتوا ینگرانهرچند، ضروری است اصل  1خاصی را مجاز شمارد.

از تناسب الزم جهت اقدام برخوردار شود و بتواند اصول و حتی قواعد دقیقی را با هدف 
 جانبه فراهم آورد.ها یا حتی اقدامات یکیهمکارکردن  مندنظام

جامعۀ بشری،  مشترک هاییمهم مرتبط با نگران یهارفته در یکی از حوزهچنین تعهداتی رفته

                                                           
1. S.S. Lotus (Fr. v. Turk), 1927 P.C.I.J. (ser. A) No. 10 (Sept. 7).   

گردد که ال اصلی به این باز میؤ، سآوردیمشترک بنیان و مجوزی برای اقدام فراهم م هایینگران کهیدرحال. 1
ها منوط دولت یداختیار، اقدام را به صالحد ۀدنبال دارد. مسئلتا چه اندازه این اصل، تعهد به اقدام را نیز به

 هاییهای ضروری را در بردارد. بدیهی است اصل نگرانتخاذ گامکه تعهد، اجبار و الزام به ادرحالی کند،یم
اما در این  ،باشد از قوت و آثار بیشتری برخوردار است آوریتنحوی که متضمن تعهدات مسئولمشترک به

 .گیردیکنونی در تعارض قرار م المللینحقوق ب یهاها و آموزهصورت با بنیان
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ها در از انسان 2مسئولیت حمایت ظهوراصل در حال  است. یریگدر حال شکل در مفهوم کلی،
است.  شده امروزه از پذیرش بسیار باالیی برخوردار ،المللینعمده و شدید حقوق ب یهاقبال نقض

 1د.شومشترک محسوب  هایینگرانکلی  مفهومعنوان بخشی از )و باید( به تواندیاین دکترین م
مشترک خارج از مرزهای  هاییتا چه حد تعهد به عمل و برخورد با نگران ینکهاهرچند، 

مداخالت بشردوستانه و حمایت سریع از به مقوالتی جز  تسریصالحیت داخلی کشورها قابل 
. در حال (223-219: 2911)جمالی،  هاست، به بحث و بررسی عمیقی نیاز داردحیات انسان
آینده است. تعیین قواعد و حوزه اقدام در نیازمند  و یرممکنغ پرسشبه این  قاطعحاضر، پاسخ 

 المللینحقوق ب ۀآیندبخشی از این تحول مرهون معاهدات موجود و بخشی دیگر منوط به 
 .( 20et alCottier :2014 ,.-23خواهد  بود )عرفی 

 

 یریگجهینت
یر تأثمحیطی است که تمامی کشورهای جهان را تحت یستزهای ینگرانین ترمهمتغییر اقلیم، از 

دهد و همگان را به یاری و مشارکت در حل آثار و تبعات برخاسته از آن خویش قرار می
وهوایی ای آثار تغییر اقلیم را، از تغییر الگوهای آبامروزه مردم در هر کشور و هر قاره خواند.یفرام

کنند. دخالت انسان ی احساس میاگونهبه ،گرفته تا تغییر سطح آب دریاها و حوادث دریایی شدید
 ایچرخه فصول، گذران ۀواسطبه که را زمین اقلیم تدریجی تغییر ای،گلخانه گازهای در انتشار

های است. خشکسالی، توفان کرده ناگهانی تغییرات دچار شود،می قلمداد ضروری و طبیعی
دریایی سهمگین مانند سونامی، باال آمدن سطح آب دریاها، کاهش منابع آب شیرین، گرم شدن 

 ها هستند.جرت از این جمله آسیبزایی و مهاها، بیابانی جنگلسوزآتشهوا، 
های یتفعالمیزان  چنینهمیافتگی و توسعهای اقتصادی، سطح هیتظرفکشورها بنابر 

هایی دارند. این یتمسئولخویش در رابطه با پدیدۀ تغییر اقلیم، تکالیف و  بارزیانصنعتی و 
با وجود این، براساس  یابند.یمالمللی ظهور و بروز ینبی و امنطقهها در سطوح ملی، یتمسئول

 هاییه در قالب همکارگرفته، یا اقدامات انجامگرفت مینه انجامشواهد اقدامات کمی در این ز
در مفهوم ریشه دلیل شکست،  ینترمهم تا حدود زیادی به شکست انجامیده است. المللیینب

 ابتدایی حاکمیت در نظام وستفالیایی دارد.

                                                           
1. Responsibility to Protect 

جرم نسل کشی، جنایات جنگای،   0، در واقع پذیرش تعهد و وظیفه حمایت از انسآنها در برابر «ئولیت حمایتمس»
است. این وظیفه در « بازسازی»و « واکنش»، «پیشگیری»جنایت علیه بشریت و پاک سازی قومی در سه بعد 

 عهده جامعه بین الملل خواهد بود.وهله اول به عهده کشور حاکم و در زمان ناتوانی یا عدم تمایل این کشور بر

های مشترکی است که مداخله را ویژه حق حیات جمعیت غیرنظامی، از نگرانیهحمایت از حقوق بنیادین، ب. 1
 .کندیتجویز م
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 یتگر حقوقیهدااصل  عنوانبه، مشترک بشری هاییاین در حالی است که مفهوم نگران
زیادی جهت پیش  هاییتاز ظرف الملل محیط زیست،ینببرخاسته از معاهدات و جوهرۀ حقوق 

 یهادر قالب سازمان ملل متحد و سایر سازمان) المللیینب هاییرف تعهد به همکارروی از صِ
و ارزیابی  یمبنایی برای تعریف، قانونگذار تواندیبرخوردار است. این مفهوم م المللی(ینب

 . آید شماربهالمللی ینبجدید در سطح  مؤثرالمللی و ایجاد نهادهای ینبو ات داخلی اقدام
، از این ساختاریدلیل ابهامات موجود مشترک بشری به هاییمفهوم نگرانای دیگر، یهزاواز 

از این  شواهدید. شوبدل  المللیینب ۀدر عرص تریقو یامکان برخوردار است که به مفهوم
های مشترک ینگرانحفاظت از در  المللیینببازیگران  کلیۀ ۀمشارکت فعاالن نظرفیت، امکا

الملل محیط زیست مانند اصل همکاری، ینبتبلور این مفهوم در اصول اساسی حقوق  و بشری،
تعهدات  عنوانبهها ینگراننسلی، فرانسلی و توسعۀ پایدار است. تلقی این ینباحتیاط، انصاف 

در راستای را به همکاری و مشارکت  المللیینببازیگران  تمامیالمللی نیز نیبارگاامنس جامعۀ 
 خواند.فرا می جهانی محیطییستمحافظت از مشکالت ز

 هاییمفهوم نگرانالملل، الزامات حقوقی برخاسته از ینبدر نتیجه، در وضعیت فعلی حقوق 
پدیدۀ تغییر اقلیم را  بارزیانآثار المللی با ینبخاص رویارویی جامعۀ  طوربه، که مشترک بشری

نگرانی مشترک بشری بر  ۀبرتری موضوعات حائز درجاست از:  عبارتدهد، یمیر قرار تأثتحت 
تعهدات ناظر بر حفاظت و نگهداری از محیط زیست  یماهیت ارگاامنس؛ هامنافع فردی دولت

 المللیینبازیگران بسایر د مؤثرتر امکان ورو؛ هادولت یمرزدرون و برونهای یتمسئولالمللی؛ ینب
سایر ابزارهای ممکن در خصوص موضوعات  یریکارگیا به المللییناز طریق استقرار یک دیوان ب)
 برخوردارند. اهمیت و اعتباراز از آن روی که موضوعات مذکور برای کل بشریت محیطی(، یستز
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