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چكيده
گستردگي و ماهيت مرزگذر مسائل زيستمحيطي از يکسو و اجماع معرفتي مبني بر فوريت تهديدهاي ناشي
از تخريب محيﻂزيست از سويي ديگر ،کشورها را در چند دهه اخير به اين واداشته تا در چارچوب
موافقتنامههاي چندجانبه ،رژيمهاي متعددي براي تدبير مسائل زيستمحيطي تعبيه کنند .با اين حال عملکرد
اين رژيمها از لحاظ ميزان انطباقپذيري و رعايتپذيري بهاستثناي چند مورد ،چندان کارآمد و مؤثر نبوده است.
هدف مقاله حاضر پاسخگويي به اين سؤال است که چرا با وجود آگاهي فزاينده جامعه جهاني در مورد تهديدات
ناشي از تخريب محيﻂزيست ،همکاري دولتها در عمل با چالا روبرو بوده است؟ يافتههاي پژوها گوياي
اين موضوع است که جايگاه متفاوت کشورها در نظام بينالملل ،موجب شکلگيري نظامهايي مختلف از
همبستگيهاي شناختي و هويتهاي جمعي در ميان کشورها شده که نتيجه آن تفاوت در ارجحيتهاي آنهاست.
در حاليکه در نزد کشورهاي توسعهيافته مشکالتي مثل آلودگي هوا ،کاها اليه اوزون و خطر از بينرفتن
تنوعزيستي در اولويت است ،دغدغه کشورهاي درحالتوسعه دستيابي به توسعه پايدار و ريشهکني فقر است.
چنين وضعيتي موجب کاها در ميزان نهادينگي ارزشهاي زيستمحيطي و به تبع آن ناکارآمدي رژيمهاي
بينالمللي براي رفع اين تهديدات شده است .روش تحقيق مبتني بر استدالل شرطي خالف واقع يا برهان خلف
است .نتيجه کلي مقاله اين است که با تغيير انگارههاي مربوط به طبيعت و محيﻂزيست و نيز اعمال اصالحاتي
در سازوکارها و روندهاي حاکم بر نظام تصميمگيري ميتوان به بهبود کارآمدي رژيمهاي زيستمحيطي کمک
کرد.
واژههاي کليدي :محيﻂزيست ،همکاري ،رژيم ،کارآمدي ،نظام حکمراني.
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 .1مقدمه
مشکالت نوظهور زيستمحيطي در دهههاي اخير يکي از جديترين تهديدهاي امنيتي عصر
حاضر است .مشکالتي مثل گرماي زمين ،نازک شدن اليه ازن ،نابودي تنوع زيستي ،انقراض
گونهها ،بيابانزايي ،نهتنها بنيادهاي زيستمحيﻂ را با چالا اساسي روبرو ساخته
است( ،)Kavianirad,2011:86بلکه فرصتهاي توسعه پايدار را در بلندمدت تضعيف ميکند.
در ميان مشکالت زيستمحيطي ،تغييرات آبوهوايي ،از بين رفتن تنوع زيستي و استفاده
بياازحد از منابع طبيعي حياتي ،سه چالا بزرگ زيستمحيطي عصر حاضر هستند که جامعه
بشري را با تهديدات فزايندهاي روبرو ساخته است( .)Busby,2018ويژگي مشخص تهديدهاي
زيستمحيطي که آنها را از تهديدهاي سنتي متمايز ميکند اين است که اينگونه تهديدها محدود
به محل جغرافيايي خاصي نيستند؛ آنها اموري فراگير و مرزگذر1هستند که بر کشورهاي مختلف
تأثير ميگذارند( .)Terriff and et al,1999بسياري از مشکالت زيستمحيطي جهاني ،مثل
گونههاي در معرض خطر ،سوراخ شدن اليه اوزون ،انتشار گازهاي گلخانهاي و تغيير آبوهوايي
ماهيتي بينالمللي دارند و نميتوان آنها را محدود به يک کشور يا منطقه جغرافيايي کرد .چنين
وضعيت و چشماندازي ميتواند دولتها را متقاعد کند که منافع مشترک آنها در اين است که
براي حفظ منابع محيﻂزيست و مديريت تهديدات ناشي از تخريب محيﻂزيست بهتر است با
يکديگر همکاري کنند( .)Haas,1990جامعه جهاني با آگاهي از چنين وضعيتي از سال  1972و
پس از برگزاري اجالس سازمان ملل «درباره محيﻂزيست و انسان» در استکهلم نخستين گام را
براي همکاري زيستمحيطي در سطح سران دولتها برداشت .از آن زمان به بعد مشکالت و
مسائل زيستمحيطي ماهيتي فرا منطقهاي و بينالمللي پيداکرده( )Bernauer,1997و صورت
دستورالعملي جمعي در سياست بينالملل به خود گرفته است( .)O'neill,2017در اين راستا
نهادها ،سازمانها و موافقتنامههاي متعددي جهت تنظيم امور و مشکالت زيستمحيطي به
وجود آمده است.
گسترش نهادها و موافقتنامههاي چندجانبه زيستمحيطي منجر به شکلگيري رژيمهاي
1. Transnational
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بينالمللي زيستمحيطي شده است .در چارچوب اين رژيمها ،چارچوبهاي الزامآوري براي
حفاظت از محيﻂزيست تعيينشده و بر لزوم تالش جمعي همه کشورهاي جهان ،اعم از
توسعهيافته ،نوخاسته و درحالتوسعه تأکيد شده است .بااينحال ،بيشتر شواهد حاکي از اين
است که اين رژيمهاي همکاري به لحاظ انطباق و رعايت پذيري ناکارآمد هستند .به اين معنا
که مفاد توافقنامهها بهندرت از سوي دولتها بهطورجدي پيگيري و اجرا ميشود .دولتها صرفاً
به نتايج معمول تجاري توجه دارند و براي بهبود محيﻂزيست کار زيادي انجام
نميدهند(.)Kellenberg and Levinson,2014
در خصوص چرايي اين مسئله رويکردهاي نظري مختلف در حوزه روابﻂ بينالملل تبيينهاي
مختلفي ارائه ميکنند .از يکسو رويکردهاي نظري حالل مشکل مثل رئاليسم و ليبراليسم يا
قرائتهاي جديد آنها ،ماهيت آنارشيک نظام بينالملل و عواقب ناشي از آن مثل تقلب و يا
سواري مجاني را عامل نبود يا کاها انگيزه همکاري ميان دولتها ازجمله همکاري در مسائل
زيستمحيطي ميپندارند( .)O'neill,2017از سويي ديگر رويکردهاي انتقادي مثل نظريههاي
اقتصاد سياسي (نو مارکسيستها ،ماترياليستهاي تاريخي و اخيراً نئوگرامشين) ،ضمن به چالا
کشيدن اصل دولت-ملت و آنارشي( Burchill and et al,2013; Cox,1981; Levy and

 ، )Newell,2002; Wallerstein,1974سياست بينالملل را عرصهاي ميدانند که نيروهاي سرمايه
جهاني آن را صورتبندي ميکنند و باعث تشکيل نظامي سلسلهمراتبي در عرصه بينالملل
ميشوند .در اين نظام سلسهمراتبي ،عدهاي از کشورهاي موسوم به مرکز ،کشورهاي پيرامون را
به استثمار ميکشند .از اين ديدگاه ،دولتها بخشي از سرمايه جهاني محسوب ميشوند .به همين
دليل هرگونه همکاري ميان دولتها ازجمله همکاري در حوزه زيستمحيطي ،در خدمت منافع
کشورهاي صاحب سرمايه و شرکتهاي وابسته به آنها تلقي ميشود( Burchill and et

.)al,2013; Cox,1993
آنچه پيداست اين رويکردها هر يک به سهم خود ،بخشي از مسئله ناکارآمدي رژيمهاي
زيستمحيطي را براي ما روشن ميکنند .اين رويکردها بر عوامل مادي تأکيد دارند و منافع را
بر اساس عناصر مادي قدرت تعريف ميکنند .اين در حالي است که عناصر اصلي رژيمها که
همان هنجارها ،ارزشها و اصول باشند ،اساساً ماهيتي غيرمادي دارند .رويکردهاي جريان اصلي
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در خصوص چرايي موفقيت برخي رژيمهاي زيستمحيطي مثل رژيم حاکم بر اليه اوزون ،نظام
تدبير حاکم بر قطب جنوب و ترتيبات چندجانبه ايجادشده براي پاکسازي رودخانه راين تبيين
مناسبي ارائه نميدهند .در اين راستا نظريه سازهانگاري رژيمها به سبب اينکه رژيمها را در
بافتار1و ساختار هنجاري و ارزشي گستردهتر جامعه بينالمللي مورد مطالعه قرار ميدهد،
ميتواند تبيين بهتري ارائه کند .استدالل مقاله اين است که کشورها بهتناسب جايگاه متفاوتشان
در نظام بينالملل ،تعريف متفاوتي از وضعيتهاي مختلف ازجمله مسائل زيستمحيطي دارند.
تفاوت در تعاريف وضعيت منجر به تفاوت در ميزان نهادينگي رژيمهاي بينالمللي زيستمحيطي
شده است.
مقاله حاضر براي تبيين استدالل فوق از دو بخا تشکيل شده است .در بخا اول چارچوب
نظري سازهانگاري رژيمها و اصول و گزارههاي آن مورد بررسي قرار گرفته تا بر مبناي آن بتوان
مسائل زيستمحيطي و همکاريهاي دولتها در آن حوزه را تبيين کرد .در بخا دوم که
يافتههاي پژوها است ،در ابتدا متغير وابسته که همان ناکارآمدي همکاريهاي بينالمللي
زيستمحيطي باشد تحليل شده و در اين زمينه علت اين ناکارآمدي پرداخته ميشود .سپس
بهمنظور حرکت به سمت يک نظام حکمراني کارآمد در حوزه محيﻂزيست ،الزاماتي را ارائه
شده است.
 .2روش پژوهش
نويسندگان مقاله در چارچوب رويکرد نظري سازهانگاري ،از روش کيفي از نوع روش
شرطيهاي خالف واقع را براي تحليل دادهها بهره گرفتهاند .شرطيهاي خالف واقع(برهان
خلف) 2يکي از اوليهترين روشها در سازهانگاري است( )Adler,2013:101که نهتنها بهطور
قابلتوجهي توانايي مطالعه روابﻂ علّي را افزايا ميدهد ،بلکه تحليل روابﻂ متقابل ميان متغيرها
و توضيح روابﻂ تکويني را بهبود ميبخشد( .)Fearon,1991:169بهره دوم از روش شرطيهاي
خالف واقع افزايا درک ما از اثرات تکويني و همينطور ايجاد روابﻂ تکويني ميان متغيرهاست.
همانگونه که ونت ميگويد ،برخي از پديدههاي اجتماعي به ديگر ايدههاي اجتماعي يا
1.Context
2.Counterfactuals
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ساختارهاي اجتماعي وابسته هستند؛ مثالً ترور به گفتمان امنيت ملي بستگي دارد که تروريسم
را تعريف ميکند .به همين ترتيب ،وي استدالل ميکند« ،اين اثرات ملزومات شرطي خالف واقع
براي توضيحات علّي را برآورده ميکند ،اما آنها علّي نيستند ،زيرا نياز به وجود متغير مستقل و
عدمتقارن زماني را نقض ميکنند»()Wendt,1999:88؛ و درنهايت ،استفاده سوم شرطي خالف
واقع ،توضيحات بديلي است که نتايج آن ممکن است توضيحات پيشنهادي را به چالا
بکشد( .)George and et al., 2005:219شرطيهاي خالف واقع ادعاهايي را در مورد پديدههايي
ارائه ميکند که درواقع اتفاق نيفتادهاند .استدالل اين است که اگر ارزشها و هنجارهاي
زيستمحيطي بهاندازه کافي در نزد کشورها نهادينه شده بودند ،ميزان کارآمدي همکاريها و
رژيمهاي زيستمحيطي افزايا مييافت .معناي مخالف قضيه مزيور اين است که در حال حاضر
همکاريهاي زيستمحيطي در عرصه بينالمللي ناکارآمد است و اين موضوع ناشي از عدم
نهادينگي ارزشها و هنجارهاي زيستمحيطي است.

.3چارچوب نظري :سازهانگاري رژيمها

نظريه سازهانگاري رژيمها در چارچوب رويکرد شناختگرايي1و در ادامه موج رويکردهاي
ساختارگرايي(نئورئاليسم) و ساختارگرايي تعديلشده(نوليبراليسم) به رژيم در اوايل دهه 1990
مطرح شد .انديشه مرکزي رويکردهاي شناختي اين است که همکاري را نميتوان بهطور مطلق
جداي از ايدئولوژي ،ارزشهاي کنشگران ،باورها و دانا آنها راجع به مسائل تحليل کرد .بلکه
همکاري متأثر از برداشت و سوءبرداشت ،ظرفيت فرآيند اطالعات و يادگيري کنشگران است.
رويکرد شناختگرايي رژيمها بر اين اعتقاد است که حوزههاي موضوعي به صورتي صريح و
از پيا تعيينشده نيست بلکه آنها اموري بيناذهني هستند که در عرصه تعامل تکوين مييابند.
اين نظريهها با تأکيد بر اهميت فزاينده يادگيري کنشگران داراي نوعي پويايي هستند که ساير
نظريههاي پيشين رژيمها از آن بيبهره بودند(.)Haggard and Simmons,1987:512
در نگرش سازهانگاري ،بر ساخت اجتماعي واقعيت تأکيد ميشود و جهان بهعنوان چيزي ساخته

1.Cognitivism
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و ابداعشده فرض ميگردد و نه امري که بتوان آن را طبيعي ،مسلم و از قبل دادهشده فرض
کرد( .)Amirzadeh,2016:129تلقي رژيمها بهعنوان اموري بيناذهني ،وجه تمايز رويکرد
سازهانگاري با نظريهپردازان انگليسي و نئوليبرالهاست .راگي و کراتوچويل در اين زمينه بيان
ميدارند« :رژيمهاي بينالمللي عموماً بهعنوان نهادهايي اجتماعي تعريف ميشوند که در آن
انتظارات دولتها در حوزههاي بينالمللي به هم ميرسند .تأکيد بر انتظارات همگرا بهعنوان
اساس تشکيلدهنده رژيمها ،الجرم ماهيتي بيناذهني به رژيمها ميبخشد .ازاينرو ،ما رژيمها را
با درک اصولي و مشترک آنها از اشکال مطلوب و قابلقبول رفتار اجتماعي ميشناسيم .از اينرو،
هستيشناسي رژيمها بر يک عنصر قوي از بيناذهني استوار است»( Kratochwil and Ruggie

 .)1986:764اين نوع قرائت از رژيم در مقابل برداشت کراسنري قرار ميگيرد که رژيم را اموري
فراتر از رفتار دولتها ميپندارند.
يکي از کاستيهاي اساسي رويکرد سازهانگاري عدم موضعگيري در مورد چگونگي شکلگيري
دانا مشترک1است .در اين زمينه با تأسي از مفهوم «تعاريف موقعيت»2که از سوي ميلدرد.
جي .پيترسون3در مورد رژيمهاي بينالمللي براي مرزهاي بيروني مطرح شده است ،ميتوان اين
ضعف سازهانگاران را پوشا داد .پيترسون در مورد کارآمدي رژيمهاي زيستمحيطي مينويسد
که تعاريف موقعيت ،محصول شناخت بازيگران فردي است ،اما هنگاميکه بازيگران در جلسات
مذاکرات شرکت ميکنند ،برداشت «گروهي» از آن «تعاريف موقعيت» توسعه
مييابد( .)Peterson,2006:8اين همبستگي شناختي باعث ايجاد يک موقعيت مشترکي ميشود
که برخي از نظريهپردازان شناختي آن را «شناخت اجتماعي» يا «گروهي» مينامند .اين شناخت
اجتماعي مبناي مشترکي براي تعامل ميان کنشگران فراهم ميآورد .هنگاميکه يک تعريف از
جايگاه تثبيت شد ،بازيگران بر اساس آن ترجيحات خود را شکل ميدهند و سپس به ترتيبِ
اولويت پيا ميروند تا اينکه اين وضعيت منجر به نتايج مذاکرات شود(.)Peterson,2006:9
پترسون از تعاريف موقعيت براي روشن شدن اين موضوع استفاده ميکند که چگونه «همگرايي
1.Common Knowledge
2.Situation Definition
3.Mildred. J Peterson

116فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال هجدهم ،شماره دوم ،تابستان _______________________ 1401

منافع بازيگران» بهعنوان بخشي از روند تجميع اولويتها است .فرضيه نويسنده اين است که
تعاريف موقعيت به بازيگران کمک ميکند تصميم بگيرند چگونه رفتار خود را با ارائه چارچوب
براي فهم  -در مورد فضاي بيروني با استفاده از مقايسه درياهاي آزاد و رژيمهاي قطب جنوب
تعيين کنند(.)Peterson,2006:7
با الهامگيري از پترسون و در چارچوب نظريه سازهانگاري ،ميتوان نقا رژيمهاي بينالمللي را
در همکاري دولتها در مسائل زيستمحيطي تبيين کرد .به اين معنا که دولتها به تبع جايگاه
متفاوتي که در نظام بينالملل دارند ،تعاريفي متفاوت از مسائل زيستمحيطي دارند و بر اساس
همين تفاوتها وارد مذاکرات ميشوند .آنها پس از آنکه در فرايند تعامل ،تعريفي از جايگاه
خود بيابند ،اولويتها و ارجحيتهاي خود را تعيين ميکنند .بر اساس اين تعريف از جايگاه،
هويتها و منافع کنشگران نيز شکل ميگيرد؛ بنابراين ميتوان گفت ،دولتها در فرآيند تعامل
اجتماعي ،پس از تعيين نقا و جايگاه خود ،هويت و منافع خود را در مقابل ديگري تعريف
ميکنند و بر اساس آن رفتار ميکنند.
 .4يافتهها
يافتههاي پژوها را ميتوان بر مبناي چند گزاره کلي استخراج کرد .نخست اينکه با وجود
اجماع معرفتي جامعه جهاني در مورد وجود تهديدات ناشي از تخريب محيﻂزيست ،همکاري
دولتها جز در چند مورد مثل رژيم حاکم بر اليه اوزون ،معاهده قطب جنوب و کنوانسيون
تنوعزيستي ،در عمل توفيق چنداني نداشته است .دومين گزاره اين است که ناکارآمدي يا عدم
رعايتپذيري دولتها در حوزه رژيمهاي زيستمحيطي ،بيا و پيا از هر چيز ناشي از تفاسير
و قرائتهاي متفاوتي است که آنها از اين رژيمها دارند .در چنين شرايطي نهادينهشدن ارزشها،
هنجارها و اصول زيستمحيطي که عناصر قوامبخا رژيمهاي بينالمللي زيستمحيطي را
تشکيل ميدهند ،در نزد دولتها به صورتي متفاوت شکل ميگيرد(گزاره سوم) .اين موضوع
همان مسئلهاي است که سازهانگاران ،در بررسي نحوه واکنا دولتها به وضعيت همکاري و
چگونگي همکاريهاي بينالمللي بر اطالعات يا ايدههاي جديد يا هنجارهاي بينالمللي و
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برداشت مشترک از رفتار تأکيد ميکنند .در نهايت بر مبناي گزارههاي فوق ،الزامات شکلگيري
يک رژيم کارآمد زيستمحيطي را بيان خواهيم کرد.
.4-1کارآمدي رژيمهاي زيستمحيطي در نظام تدبير جهاني

تخريب محيﻂزيست توسﻂ جوامع انساني اگرچه قدمت و پيشينهي ديرينهاي دارد ،با اين حال،
در بيشتر دوران تاريخ بشر برخالف عصر حاضر ،اثرات زيستمحيطي مثل استفاده بياازحد
منابع با آلودگي تقريباً منطقهاي همراه بوده است .جوامع اغلب ميتوانستند با کوچکردن به نواحي
نسبتاً غيرآلوده ،از پيامدهاي آن فعاليتها بگريزند .حتي اگر قادر به کوچکردن نبودند ،تخريب
محيﻂ لزوماً به جوامع همسايه لطمهاي وارد نميآورد؛ اما صنعتي شدن وسيع و رشد سريع
جمعيت ،وضعيت را تغيير داد ،خسارات زيستمحيطي شديد و بهرهبرداري نادرست منابع در
تمام مناطق جهان رخ داد ،در اواخر قرن بيستم اثرات تخريب محيﻂزيست ،واقعاً جهاني شده
بود( .)Pease,2015:52مسائلي چون اسيديشدن درياچهها و خاکها از طريق اکسيد گوگرد و
نيتروژن ،تخريب اليه اوزون از طريق کلروفلوئوروکربنها( )CFCsو افزايا دماي جو در اثر
گازهاي گلخانهاي که ماهيت فرامرزي يا مرزگذر دارند که لزوم همکاري دولتها با يکديگر را
بياازپيا کرده است( )Sandler,2017:348بر مبناي چنين ضرورتي جامعه بينالمللي براي
کنترل مشکالت زيستمحيطي ،در چارچوب سازمان ملل متحد ،از سال (1972کنفرانس
استکهلم) ،رژيمهايي را ايجاد کرده که مهمترين آنها عبارت است از رژيم آبوهوايي کنوانسيون
سال  1992سازمان ملل متحد در مورد تغييرات آبوهوايي(کنوانسيون ريو) ،رژيم مقابله با
بيابانزايي بر اساس کنوانسيون  1994سازمان ملل متحد براي مبارزه با بيابانزايي ،رژيم
تنوعزيستي ،رژيم جنگلها ،رژيم گونههاي در معرض خطر .عالوه بر اين ،نياز به همکاري
جهت غلبه بر مسائل و مشکالت زيستمحيطي ،آن را بهعنوان يک اصل در حقوق و موازين
زيستمحيطي در آورده است.
تمايل و تعهد جامعه بينالمللي به همکاري در راستاي حفاظت از محيﻂزيست در بسياري از
اسناد و اعالميههاي بينالمللي مثل اصل  24اعالميه استکهلم( ،)1972منشور جهاني طبيعت در
سال  ،1982اصل  7اعالميه ريو  1992تصريح شده است؛ با اينحال ،نگاهي به دستور کار
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اجالسهاي بينالمللي محيﻂزيست نشان ميدهد ،رعايت اين دستورالعملها از سوي کشورها
متفاوت است؛ بنابراين رژيمهاي زيستمحيطي به لحاظ کارآمدي و اثربخشي در طيف وسيعي
قرار ميگيرند که نبايد همه آنها را يکسان تصور کرد .بعضي از رژيمهاي بينالمللي
زيستمحيطي نقشي مؤثر و کارآمد در حل مسائل بينالمللي دارند .مهمترين رژيمهاي موفق
زيستمحيطي در حل مسائل عبارتانداز :رژيم حفاظت از اليههاي اُزُن استراتوسفر ،رژيم حاکم
بر قطب جنوب و ترتيبات چندجانبه ايجادشده براي پاکسازي رودخانه راين .در مقابل بسياري
از رژيمهاي زيستمحيطي وجود دارند که يا ناکارآمد هستند و يا اينکه در مقابله با مسائل
زيستمحيطي در مقياس بزرگتر با شکستي نسبي مواجه شدهاند .نمونههاي برجسته در اين
زمينه شامل رژيم آبوهوايي ،سازوکارهاي ايجادشده براي مبارزه با بيابانزايي و برخي(و نه
همه) از رژيمهاي مديريت منطقهاي شيالت است .بسياري از رژيمهاي زيستمحيطي هستند که
بين اين دو گروه قرار دارند .به اين معنا که آنها تااندازهاي به کارآمدي دستيافتهاند .ميتوان
اين رژيمها را در امتداد يک طيف از نارسايي کامل تا کارآمدي قرار داد .مهمترين نمونههاي اين
رژيمها عبارتاند از :رژيم مربوط به آلودگي دريا توسﻂ کشتيها ،رژيم حاکم بر آلودگي درياي
شمال ،رژيم حاکم بر تجارت گونههاي در معرض خطر و رژيم کيفيت آب درياچههاي بزرگ.
يکي از داليل اختالف يا عدم رعايت پذيري دولتها در حوزه رژيمهاي زيستمحيطي ،تفاسير
و قرائتهاي متفاوتي است که آنها از اين رژيمها دارند .دولتها آنجا که به يک همبستگي
شناختي جامع از تهديد رسيدهاند ،توانستهاند رژيمهايي کارآمد ايجاد کنند .رژيم حاکم بر اليه
اوزون ،نظام تدبير حاکم بر قطب جنوب و ترتيبات چندجانبه ايجادشده براي پاکسازي رودخانه
راين نمونههاي موفقي از رژيمهاي کارآمد زيستمحيطي است که حاصل همبستگي شناختي
کشورها است .بر اين اساس ناکارآمدي رژيمها بيا از آنکه مربوط به ماهيت ساختار
آنارشيک(اقتدارگريز) نظام بينالملل باشد ،ناشي از تفاوت در ميزان نهادينگي و يا افقهاي
نگرشي آنها به مسائل است که متضمن شکلگيري هويتها ،منافع و درنهايت رفتارهاي متفاوتي
از سوي آنها در نظام بينالملل ميشود .در چنين شرايطي نهادينه شدن ارزشها ،هنجارها و
اصول زيستمحيطي که عناصر قوامبخا رژيمهاي بينالمللي زيستمحيطي هستند ،در نزد
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دولتها به صورتي متفاوت شکل ميگيرد .اين موضوع همان مسئلهاي است که سازهانگاران ،در
بررسي نحوه واکنا دولتها به وضعيت همکاري و چگونگي همکاريهاي بينالمللي بر
اطالعات يا ايدههاي جديد يا هنجارهاي بينالمللي و برداشت مشترک از رفتار تأکيد
ميکنند( ;Finnemore and Sikkink,1998; Goldstein and Keohane,1993; Klotz, 2002

.)Nadelmann,1990
نهادينگي ارزشها ،اصول و هنجارهاي زيستمحيطي پيا از هر چيز متاثر از جايگاهي است
که هريک از آنها در نظام بينالملل دارند .کشورها به لحاظ توسعه در سطح متفاوتي از يکديگر
هستند که امروزه اغلب با عنوان شمال  -جنوب شناخته ميشوند .اين جايگاه متفاوت ،موجب
شده مسائل يا تهديدات زيستمحيطي براي هر يک از کشورهاي شمال و جنوب معنايي متفاوت
بيابد .تعاريف متفاوت از موضوع منجر به شکافهايي در حوزه مذاکرات و مهمتر از آن
رعايتپذيري رژيمهاي زيستمحيطي شده است که در ذيل به آن ميپردازيم.
.4-2جايگاه بينالمللي کشورها و شكلگيري همبستگيهاي شناختي

در مورد جايگاه دولتها در نظام بينالملل ،ديدگاههاي مختلفي از سوي نظريهپردازان مطرح
شده است .بسياري از انديشمندان حوزه توسعه و نوسازي ،پس از جنگ جهاني دوم کشورها را
از جنبههاي مختلف مثل ميزان توسعه ،توانايي و قدرت آنها در نظام بينالملل ،درجه صنعتي
شدن و  ...تقسيمبندي کردهاند .بسياري از نو مارکسيستهايي مثل آندره گوندر فرانک ،سمير
امين و والرشتاين ،کشورها را به دودسته مرکز و پيرامون تقسيم ميکنند؛ اما در ميان
تقسيمبنديهايي که بر جايگاه متفاوت کشورها در نظام بينالملل تأکيد ميکنند ،شايد بتوان
تقسيمبندي شمال و جنوب بيا از ديگر تقسيمبنديها در ادبيات سياسي مفيد دانست.
تقسيمبندي کشورهاي جهان به شمال و جنوب اگرچه کامالً با واقعيتهاي جوامع بهطور کامل
منطبق نيست اما به دليل بيطرفي نسبي و فقدان جنبههاي ايدئولوژيک و ارزشگذارانه آن بيا
از ديگر تقسيمبنديها مورد اقبال جامعه جهاني واقع شده است.
اشاره شد که بحث اصلي سازهانگاران حول فهم عميق از چگونگي ايجاد و بازتوليد هويتهاي
مختلف بر اساس هنجارها و رويهها و درنهايت چگونگي قوامبخشي هويتهاي گوناگون به
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يکديگر ميچرخد( .)Hopf,1998در مورد روابﻂ شمال و جنوب نيز بسياري معتقدند اين روابﻂ
بيا از هر چيز متأثر از تعريف و برداشتي است که کشورها از خود و ديگري در عرصه بينالمللي
ارائه ميکنند( .)Tickner,1992اين مسئله بهطور مستقيم بر روابﻂ آنها تأثير ميگذارد .درحاليکه
نظريههاي متعارف ،امپرياليسم و استعمار را بر اساس نابرابري در قدرت مادي ميان کشورها
تحليل ميکنند ،سازهانگاران معتقدند هويتهاي امپرياليستي با توجه به ويژگيهاي داخلي و
عوامل خارج از مرزها شکل ميگيرد .کراتوچويل و راگي با تأکيد بر پوياهاي تغيير بينالمللي،
معتقدند رفتار داخلي و بينالمللي بهعنوان دو چهره يک نظام اجتماعي واحد است .هر دو
نظريهپرداز به اين موضوع توجه ميکنند که چگونه پديدههاي اجتماعي داخلي و بينالمللي براي
تعيين قواعدي که دستورها بينالمللي را ميسازند ،تعامل دارند .آنها ديدگاه سازهانگاران را براي
توضيح هر دو سيستم و تغيير نظاممند به کار ميگيرند( .)McFate,2005رويکرد سازهانگاري اين
قابليت را دارد که بتواند بر اساس ويژگيهاي تاريخي روابﻂ شمال و جنوب ،اين مسئله را
توضيح دهد که چگونه کناها بر اساس هويتهاي داخلي شکل ميگيرند و اين موضوع بر
روابﻂ واقعي جهاني آنها تأثير ميگذارد.
به پيروي از مفهوم مناطق امنيتي -جامعه امنيتي 1آدلر ،ميتوان گفت کشورهاي شمال و جنوب
خود را در قالب يک گروه يا جامعهاي مييابند که هويت خود را در آن تعريف ميکنند .اين
سيستم يا گروه منطقهاي همانطور که آدلر ميگويد ميتواند نظامهايي از معاني باشد که صرفاً
به يک مکان يا محدوده جغرافيايي خاصي محدود نباشد .اين نظامها يا جوامع از افرادي تشکيل
شدهاند که هويت و منافع مشترک آنها بهوسيله فهم مشترک و اصول هنجاري به غيراز حاکميت
ارضي شکل ميگيرد( )Adler,1997و فراتر از شرايﻂ مادي مثل اشتراکات اقتصادي ،سياسي،
اجتماعي و شيوه حکمراني در ميان کشورها ،آنها را در قالب ذيل هويتهاي جداگانهاي با نام
شمال -جنوب قرار ميدهد.
ايده تقسيم شمال-جنوب نقطه آغازي براي وحدت جنوب در مقابل شمال است .ويليامز
مينويسد« :کشورهاي درحالتوسعه تمايل دارند وحدت شکنندهاي را در تقابل با ساختارهاي
1. Security Regions / Security Community
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موجود قدرت ايجاد کنند و همين امر باعث شده است سياستگذاران آنان احساس آسيبپذيري
کنند»؛ بااينحال ،همانطور که ويليامز تأکيد ميکند ،منافع مشترک در جهان جنوب وجود دارد.
آنها تالشهاي مشترکي براي پيوند اهداف زيستمحيطي و توسعه در مذاکرات زيستمحيطي
انجام ميدهند؛ براي مثال آنها خواستار تأمين اعتبار بيشتر ،انتقال فناوري و بازههاي زماني
طوالنيتر براي اجراي توافقنامههاي زيستمحيطي هستند( .)Williams,2005همچنين دسترسي
به اطالعات براي بسياري از کشورهاي درحالتوسعه امري ضروري است زيرا اين امر دروازه
ورود به توسعه و تابآوري اقليمي است .بهعالوه ،دسترسي به آخرين فناوريها داراي اهميت
ضروري براي تبديل اقتصاد کشورهاي درحالتوسعه ،به اقتصاد سبز است( Amini and et

 .)al,2018:166تمايل به حمايت از منابع طبيعي همچنين ميتواند منافع مشترکي را بين
کشورهاي درحالتوسعه ايجاد کند .براين اساس ميتوان گفت در عين تفاوتها و نابرابريهاي
قابلتوجه و فزايندهاي که ميان کشورهاي جنوب وجود دارد ،آنها خود را در قالب يک گروه
مذاکرهکننده تصور ميکنند .براي مثال در سياستهاي مربوط به تغييرات آبوهوايي ،برزيل،
هند و چين و کشورهاي عضو سازمان کشورهاي صادرکننده نفت(اوپک) ايده و سياستهاي
خود را در قالب گروه  77ارائه کردند( .)Kasa and et al,2008اگرچه در بين کشورهاي
درحالتوسعه ائتالفهاي کوچکتري وجود دارد اما اين تنوعات گروهي در مذاکرات بينالمللي
قابلکنترل است و خود را در قالب يک هويت کلي جهان جنوب نشان ميدهد.
تقريباً در همه حوزههاي زيستمحيطي ،مذاکرات شمال  -جنوب گوياي شکافي عميق و رو به
رشد بين درخواست برخي از کشورهاي شمال مبني بر اقدام جمعي براي حفاظت از محيﻂزيست
و تقاضاي جنوب براي عدالت اجتماعي و اقتصادي است(.)Natarajan and Khoday,2014
.4-3شكاف شمال و جنوب در اجالسهاي زيستمحيطي

همانطور که اشاره شد کشورها در چارچوب سازمان ملل متحد از دهه  1970اجالسهاي
مختلفي بهمنظور مديريت آثار تخريبي بشر بر محيﻂزيست که ماهيتي فرامرزي و مرزگذر دارد
برگزار کردهاند .اين اجالسها کارويژههاي مختلفي داشتهاند .آنها توانايي بسيج عمومي در مورد
نگراني از تخريب محيﻂزيست را دارند تا از اين طريق اقدامات ملي براي مطالعه و کنترل کيفيت

122فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال هجدهم ،شماره دوم ،تابستان _______________________ 1401

محيﻂزيست و فعاليتهاي بشري هماهنگ کنند .همچنين آنها ميتوانند سازوکارهاي مشترکي
را در قالب رژيمهاي بينالمللي بهمنظور جلوگيري از تخريب محيﻂزيست ايجاد و بسﻂ دهند.
بايد توجه داشت که اين اجالسها بهندرت تأثير مستقيمي بر رفتار کشورهاي عضو دارند ،اما
خروجيهاي آنها بخشي از اين فرآيند تدبير جهاني بوده و ميتواند به تدبير قويتر و کارآمدتر
کمک کند(.)Haas,2002:78
در طول چند دهه گذشته ،اجالسهاي بينالمللي زيستمحيطي مختلف از طريق گسترش
مشارکت و دسترسي به ديپلماسي محيﻂزيست ،سازمانهاي محيﻂزيست ملي و سازمانهاي
غيردولتي(سازمانهاي غيردولتي) و شبکههاي دانشمندان به فرآيندي که فومراند 1از آن بهعنوان
«فرآيند بزرگ بسيج اجتماعي»2ياد ميکند کمک کرده است .بااينحال اين اجالسها به دليل
وجود هويتها و همبستگيهاي شناختي مختلف ميان کشورهاي شمال و جنوب ،همواره محل
و موضوع اختالف اين دو گروه از کشورها بوده است .موضوعي که هم شکلگيري و هم
نهادينگي هنجارهاي بينالمللي در مورد محيﻂزيست را تحت تأثير قرار داده است .اجالسهاي
بينالمللي محيﻂزيست مثل اجالس سازمان ملل متحد درباره انسان و محيﻂزيست(استکهلم -
 ،)1972اجالس محيﻂزيست و توسعه(ريو ،)1992-اجالس جهاني توسعه پايدار(ژوهانسبورگ-
 ،)2000اجالس ملل متحد درباره توسعه پايدار يا اجالس ريو 20+و نهايتاً موافقتنامه
پاريس( )2015تجلي عرصه اختالفات گفتماني دو گروه شمال و جنوب بوده است.
وجود نگرشهاي متفاوت به محيﻂزيست در ميان کشورهاي شمال و جنوب باعث شده است
که ازيکطرف کشورهاي جنوب با انتقاد از رفتار کشورهاي صنعتي ،آنان را متهم به تسريع
فرايند تخريب محيﻂ کنند .از طرف ديگر کشورهاي شمال نيز کشورهاي درحالتوسعه را به
عدم رعايت مفاد کنوانسيونهاي زيستمحيطي و استانداردهاي وضعشده براي حفاظت از
محيﻂزيست در زمينههاي مختلف متهم کنند()Campbell,1973:149؛ اجالس و اعالميه
استکهلم  ،1972منعکسکننده تناهاي در حالي وقوعي بود که طي آن مسائل مربوط به توسعه،
1.Fomerand
2. Large-Scale Process of Social Mobilization
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عليرغم اينکه در اصول اعالميه موردتوجه قرار گرفتند ،هرگز بهطورجدي در تالشهاي بعدي
پس از اجالس استکهلم موردتوجه قرار نگرفتند( .)Haas and et al,1992:9در اين اجالس خانم
اينديرا گاندي که به نمايندگي از کشورهاي جنوب از سوي آرمسترانگ منصوب شده بود ،طي
يک سخنراني و با انتقاد شديد از کشورهاي صنعتي بيان ميدارد« :تنازع ذاتي ميان حفاظت و
توسعه نيست ،بلکه بين محيﻂزيست و استثمار بيپرواي بشر از زمين به نام بهرهوري است» .او
علل ريشهاي تخريب محيﻂزيست را در «ايسمهاي عصر مدرن ميشناسد فرض ميکنند که
منافع اصلي انسان ،کسب و سودآوري است ».او اصرار کرد آلودگي ،يک مسئلهاي فني نيست،
بلکه مشکلي ارزشي است( .)Gandhi,1972:37در اين اجالس ،اولويتهاي پيشنهادي کشورهاي
شمال براي اجالس بهطور عمده پيرامون آلودگي هوا ،کنترل جمعيت و بهرهبرداري از منابع بود
که در اساس منافع کشورهاي پيشرفته را نشان ميداد ،اين در حالي بود که جنوب مايل بود
اجالس به مسائل روزمره زندگي مانند غذا ،آب آشاميدني و سرپناه بپردازد .استدالل کشورهاي
جنوب اين بود که آنها بهاندازه کشورهاي پيشرفته در آلودگي جهاني و کاها منابع خدادادي
نقا نداشتهاند و از اينرو تالش براي حفظ محيﻂزيست نبايد به تالش آنها براي دستيابي به
پيشرفتهاي اجتماعي و اقتصادي لطمهاي وارد سازد( Poor Ahmadi and mohammadi
.)Lord,2011:135

اجالس سازمان ملل درباره محيﻂزيست و توسعه(اجالس ريو  ،)1992شکافهاي ميان شمال
و جنوب را آشکار کرد .در اين اجالس اختالفات مشخصي در زمينه مسائل مختلف از جنگلها
گرفته تا تنوع زيستي و تغييرات آبوهوايي ميان کشورهاي شمال و جنوب ظهور يافت.
کشورهاي درحالتوسعه در ادامه تالشهاي خود جهت به رسميت شناخته شدن حق توسعه،
بهعنوان يکي از حقوق اساسي بشر ،متني را پيشنهاد دادند که اعالم ميداشت« :کليه کشورها و
انسانها از حق توسعه برخوردارند و بدون آن حفظ محيﻂزيست و ساير جنبههاي زندگي
اجتماعي ميسر نيست» .نماينده هيئت آمريکا بهشدت با درج واژه «حق توسعه» مخالفت و دليل
آن را استفاده سياسي از اين واژه اعالم کرد .به باور وي ،تاريخِ بهکارگيري مفهوم حق توسعه در
سازمان ملل به زماني بازميگشت که بسياري از کشورهاي درحالتوسعه ميخواستند توجه عامه
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را از مفاهيم حقوق اساسي بشر به مفهوم ديگري سوق دهند( .)Alehabib,1996:22يکي از
متخصصان برجسته ،مارتين خور1معتقد است دو نگراني عمده ازنقطهنظر جنوب در اين اجالس
وجود داشت .اول اينکه حس کمي وجود داشت که شمال يا حداقل برخي از کشورهاي مهم آن
تمايلي به کاها مصرف خودشان داشته باشند يا مفاهيم بلندمدت رفاه و خوشبختي اقتصادي
را بهصورت مجدد ارزيابي کنند( .)Khor,2012:4دوم اينکه شمال بهطورجدي براي کمک به
جنوب براي تحول به سمت توسعه پايدار آمادگي نداشت؛ و معيار مشخصي براي سنجا تعهد
شمال در قالب منابع مالي جديد و اضافي وجود نداشت( .)Khor, 2012:5عليرغم اميد بسياري
از نمايندگان جنوب مبني بر اينکه اين اجالس فرصتي را فراهم ميکند تا يک توافق جهاني در
زمينه کاها فقر ايجاد کند ،دستيابي به اين هدف دشوار شد .کمي بعد ،ژوزه گلدمبرگ،

2

مذاکرهکننده برزيلي به اين مسئله اشاره کرد« :کشورهاي صنعتي تمايلي به رسيدگي به علل
ريشهاي فقر ندارند که کانون توجه جنوب  -شمال براي  33سال گذشته بوده
است»( .)Goldemberg,1994:177در هر صورت تناهاي ژئوپليتيک ميان طرفهاي حاضر در
اجالس و عدم توجه به شکافهاي اساسي ميان شمال و جنوب موجب شده بود که مسئله
محيﻂزيست در نزد کشورها نهادينه نشود(.)Haas,2002:80

در اجالسهاي بعدي سازمان ملل که در چارچوب موافقتنامه ريو برگزار شده است نيز اختالف
ديدگاه گروه کشورهاي شمال و جنوب که منعکسکننده تفاوتهاي بافتاري سطوح توسعه ميان
آنهاست ،مانع از دستيابي به يک توافق همهجانبه ميشود .در پروتکل کيوتو  ،1996اياالتمتحده
از قبول برخي مسئوليتي که بر پايه اصل انصاف متضمن تعهدات بينالمللي متفاوتي باشد سر باز
زده و درنتيجه از امضاي پروتکل کيوتو که داراي مقررات سختگيرانهتري براي کاها انتشار
است اجتناب کرد .مقامات اياالتمتحده بهطور مداوم اظهار داشتهاند که اين کشور از
موافقتنامهاي که کشورهاي درحالتوسعه را از تعهدات کاها انتشار معاف ميکند ،حمايت
نميکند؛ زيرا کشورهاي درحالتوسعه بزرگ مانند برزيل ،چين و هند در ميان ده کشور اول
1.Martin Khor
2. José Goldemberg
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جهان در انتشار گازهاي گلخانه قرار دارند( .)Rajamani,2012:4در مذاکرات پس از پروتکل
کيوتو بهسرعت مشخص شد که تعهدات به کاها آلودگي در سطح بينالمللي از سوي کنشگران
کليدي نظام بينالملل حمايت نميشود.
در اجالس ريو  20+سال  2012نيز اختالفات کشورهاي شمال و جنوب بر سر مباحث مختلف
باال گرفت .جدال اصلي بر سر انتقال فناوري به کشورهاي درحالتوسعه بود تا از اين طريق
بتوانند در راستاي تحقق اقتصاد سبز گام بردارند .کشورهاي جنوب خواستار انتقال بدون قيد و
شرط فناوري بودند و در طرف مقابل نماينده اياالتمتحده خواهان اشاره به انتقال فناوري
بهصورت داوطلبانه با توافق متقابل طرفها بود .نمايندگان آمريکا به همراه نمايندگان ساير
کشورهاي صنعتي با ذکر انتقال بدون قيد و شرط فناوريها به کشورهاي درحالتوسعه مخالفت
کردند .آنها همچنين حامي گنجاندن بندهايي در مورد محدود شدن اعطاي تسهيالت مالي به
کشورهاي فقير بسيار مقروض(نه همه کشورهاي درحالتوسعه) ،تأمين منابع مالي توسعه پايدار
از طريق منابع داخلي و همکاري جنوب -جنوب بودند .استدالل آنها اين بود که دولتهاي
کمککننده کموبيا خود دچار بحرانهاي مالي ،رکود اقتصادي يا بحران بدهيها هستند .از
سوي ديگر ،اقتصاد بسياري از کشورهاي درحالتوسعه موسوم به «اقتصادهاي نوظهور» در
سالهاي اخير بهاندازهاي رشد يافته است که بهراحتي نميتوان آنها را ذيل طبقهبندي کشورهاي
نيازمند قرار داد( .)Amin Mansour,2012:465کشورهاي جنوب موانع و محدوديتهاي
اعمالشده در تجارت بينالملل به داليل اکولوژيک را بهمثابه کاها رقابت توليد ملي و مانعي
در دسترسي به بازارهاي کشورهاي توسعهيافته تلقي ميکنند .بعالوه ،اين کشورها چنين
محدوديتهايي را شکل حمايتي جديدي ميپندارند که در راستاي خدمت به منافع کشورهاي
توسعهيافته است .در مقابل ،کشورهاي شمال وجود محدوديتهاي مربوط به مبادالت تجاري
بينالمللي را براي محدود کردن مشکالت زيستمحيطي ضروري ميدانند .رئيسجمهور اکوادور
رافائل کورا در اجالس ريو  2012اعالم کرد که 60« :درصد از گازهاي گلخانهاي توسﻂ 20
درصد از ثروتمندترين کشورها توليد ميشود اين در حالي است که  20درصد از کشورهاي فقير
کمتر از يک درصد از اين گازها را توليد ميکنند ».دولت هند با درخواست از رهبران جهان
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نسبت به حفاظت از زمين اعالم کرد که« :اقتصاد سبز سوداگري کردن طبيعت و جنايتي عليه
زمين و بشريت تلقي ميشود»( .) Ramazani Ghavam Abadi,2014:128در دسامبر  2015که
بيست و يکمين کنفرانس چارچوب اعضاي سازمان ملل متحد پيرامون تغييرات
اقليمي( ،)UNFCCCموافقتنامه اقليمي پاريس را تصويب نمود ،مذاکرات تحت شعاع
مخالفتهاي هميشگي ميان کشورهاي توسعهيافته و درحالتوسعه قرار گرفت( Amini and et

 .)al,2018:150در مذاکرات پاريس  ،2015اين مسئله که آيا و چگونه حقوق بشر بايد در
توافقنامه نهايي گنجانده شود ،بازهم منجر به تداوم شکاف ميان کشورهاي توسعهيافته و
درحالتوسعه شد .اين دوگانگي در نهايت توانايي دولتها را در مورد توافق بر سر حمايت از
حقوق بشر در توافقنامه پاريس را تحليل برد .در اين مذاکرات ،چندين کشور درحالتوسعه
خواستار تقويت زبان حقوق بشري در اين موافقتنامه شدند .بهعنوانمثال ،مکزيک ،شيلي،
فيليپين ،کاستاريکا ،بهمنظور نشان دادن تأثير قوي تغييرات اقليمي در اجراي حقوق بشر خواستار
اشاره صريحتر به تعهدات حقوق بشري شدند(.)Savaresi and Hartmann,2015
مباحث فوق نشان ميدهد اختالف جايگاه در ميان کشورهاى درحالتوسعه و کشورهاى
توسعهيافته ،چگونه بر شکلگيري گروههايي تحت عنوان جهان درحالتوسعه و توسعهيافته شده
است .اين گروهها در مذاکرات خود را در قامت هويتي واحد يافته و بر اين اساس منافع و
ارجحيتهاي خود را شکل ميدهند و اين وضعيت موضعگيري آنها در مذاکرات بينالمللي و
بهتبع آن ميزان رعايتپذيري يا نهادينگي رژيمهاي زيستمحيطي را متأثر ميسازد.
 .4-4شكاف در ميزان نهادينگي رژيمهاي زيستمحيطي

در چارچوب اجالسهاي سازمان ملل ،کشورها در مورد محيﻂزيست ،موفق شدهاند بسياري از
رژيمهاي بينالمللي را خلق کنند که در چارچوب آنها انتظارات رفتاري يکديگر را شکل دهند.
اين اجالسهاي جهاني کار ويژهها و دستورالعملهاي چندگانهاي را براي تدبير محيﻂزيست
جهاني خلق کردهاند .آنها توانستهاند نگراني جامعه بشري حول مشکالت جديد محيﻂزيستي
بسيج کنند تا بدين طريق به هماهنگ کردن اقدامات ملي براي کنترل پيامدهاي زيستمحيطي
بپردازند( )Haas,2002:78مهمترين رژيمهاي شکلگرفته در چارچوب اجالسهاي سازمان ملل
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عبارتانداز :توسعه پايدار ،مسئوليت مشترک اما متفاوت ،اصل احتياط ،از جمله اصول
پذيرفتهشده حقوقي در حوزه محيﻂزيست؛ با اين حال اين رژيمها به دليل همان انگارههاي
شناختي متفاوت کشورهاي شمال و جنوب همواره در عمل محل مناقشه بوده است .براي مثال
در مورد اصل توسعه پايدار ،اختالفات عميق ميان شمال و جنوب همچنان باقي مانده است.
هدف اصلي کشورهاي جنوب کاها فقر و بهبود استاندارد زندگي مردم کشورهاي خود است.
بسياري از آنها حفاظت از محيﻂزيست را بهنوعي مسئلهاي تجملي و لوکس ميدانند که توانايي
از عهده برآمدن آن را ندارند .کشورهاي جنوب به طورکلي بر مؤلفه توسعه اقتصادي توسعه
پايدار تأکيد کردهاند درحاليکه کشورهاي شمال تمايل دارند بر مؤلفه حفاظت از محيﻂزيست
تأکيد کنند( .)Hunter and et al,2007:155تهديد اصلي براي توسعه پايدار از نگاه کشورهاي
شمال ناشي از الگوهاي توليد و مصرف است .درحاليکه در نگاه کشورهاي جنوب تهديد اصلي
ناشي از فقر است(.)Raman,2012

ارجحيتهاي متفاوت کشورهاي شمال و جنوب باعث شده که آنها نگرشي متفاوت نسبت به
ديگر اصول و هنجارهاي زيستمحيطي و شيوه عمل بر اساس آنها داشته باشند .درحاليکه در
نزد کشورهاي توسعهيافته مشکالتي مثل آلودگي هوا ،کاها اليه اوزون و خطر از بين رفتن
تنوع زيستي در اولويت است ،دغدغه کشورهاي درحالتوسعه دستيابي به توسعه پايدار و
ريشهکني فقر است .اين مسئله در ميزان نهادينگي اصل «مسئوليت مشترک اما متمايز»1بسيار
تأثيرگذار بوده است .بهگونهاي که ميتوان ادعا کرد انگارهها و ترجيحات ذهني متفاوت کشورها
در مورد اصل «مسئوليت مشترک اما متمايز» نيز باعث شده بهطورکلي اصل مزبور در عمل
بهصورت جزئي تحقق پيدا کند .در چنين شرايطي ،توسل به اصل برابري تعهدات طرفهاي
کنوانسيونهاي نهتنها به تحقق حاکميت قانون در عرصه بينالمللي کمکي نخواهد کرد بلکه
باعث آسيب بيشتر به محيﻂزيست جهاني خواهد شد(.)Matsui,2002:6

در مورد قاعده حقوقي احتياط که در اصل  15اعالميه ريو مورد اشاره قرار گرفته است،
کشورهاي شمال و جنوب ديدگاهي متفاوت به آن دارند .براي مثال بهزعم اياالتمتحده آمريکا
1. Common but Differentiated Responsibilitie
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«اصل احتياطي نميتواند بهعنوان يک اصل کلي حقوقي يا هنجار حقوق بينالملل مورد مالحظه
قرار گيرد .دليل اين امر آن است که فرمول واحدي از اين اصل که مورد موافقت کشورها قرار
گرفته باشد وجود ندارد ،از اينروي اياالتمتحده آمريکا معتقد است که احتياط بايد بهعنوان
يکرويه و نه بهعنوان يک قاعده در حقوق بينالملل موردتوجه قرار گيرد( Meyer and et

 .)al,2007همچنين درحاليکه کنوانسيون تنوعزيستي ،نسخه ماليمتري از اصول احتياطي را به
اصرار برخي از کشورهاي جنوبي ارائه کرد ،به دليل مخالفتهاي اياالتمتحده اين اصل وارد
متن اصلي نشد و تنها در مقدمه موافقتنامه پاياني مورد اشاره قرار گرفت .همينطور درحاليکه
پروتکل ايمني زيستي1تصميمگيري احتياطي را در چندين مورد منعکس ميکند و اصل 15
اعالميه ريو را بهعنوان هدف خود در نظر ميگيرد ،در اينجا بار ديگر اياالتمتحده ،استراليا و
چندين دولت جهان شمال به تصويب قاعده «احتياط» اعتراض کردند و از اين امر ميترسيدند
که پيامدهاي قانوني داشته باشند .اين در حالي بود که گروه آفريقايي  -که از سال « 1999گروه
کشورهاي همفکر»2را تشکيل داده بود  -خواستار گنجاندن اصول احتياطي در اين پروتکل
شد(.)Catacora-Vargas and Review,2012

ديگر هنجار يا قاعده پذيرفتهشده در حوزه محيﻂزيست که به دليل انگارههاي مختلف کنشگران
دولتي مورد مناقشه بوده ،اصل «جبران پولي آلودهکننده »3است .اگرچه قاعده جبران پولي
آلودهکننده در اصل  16اعالميه ريو به صراحت اعالم شده است ،با اينحال اين قاعده همواره
مورد مناقشه بوده است .اين موضوع بهويژه در ميان کشورهاي درحالتوسعه ديده ميشود که
در آن بار درونيسازي هزينههاي زيستمحيطي بياازحد تلقي ميشود( Hunter and et

1. Biosafety
2. Like-Minded Group
 .3جبران پولي آلودهکننده به قاعدهاي کلي گفته ميشود که بر اساس آن فرد يا نهادي که فعاليتهايا محيﻂزيست را آلوده
ميکند (آاليندهاي در هوا ،آب يا خاک منتشر ميکند) در قبال آن آلودگيها و خسارتهايي که به بار ميآورد مسئول است
و بايد هزينههاي مربوطه را متقبل شود .اين ا صل مبناي ب سياري از قوانين زي ستمحيطي در ک شورهاي مختلف ا ست .بر
اســاس اين اصــل ،هزينه رفع آلودگي بايد از ســوي آلودهکننده آن پرداخت شــود .اين اصــل از يکســو حق ديگران در
برخورداري از محيﻂزيست سالم را به رسميت مي شناسد و از سوي ديگر نوعي اقدام پيشگيرانه براي جلوگيري از تخريب
محيﻂزيست به شمار ميرود.
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 .)al,2007:484يکي از داليل مناقشه برانگيز بودن اين قاعده ،برداشتهاي مختلفي است که از
آن ارائه ميشود .فيليپ سند1به درستي اشاره ميکند که معني اصل و کاربرد آن در موقعيتهاي
خاص ،همچنان براي تفسير باز است ،بهخصوص در رابطه با ماهيت و ميزان هزينهها و شرايطي
که در آن اصل مورد نظر شايد بهطور استثنا قابلاعمال نباشد(.)Sands and Peel,2012:32

.4-5الزامات يک نظام تدبير کارآمد در حوزه محيطزيست

اجراي موافقتنامهها اغلب دشوارترين مرحله در فرآيند پرداختن به چالاهاي زيستمحيطي
است؛ زيرا در عمل اين موافقتنامهها در زمان و مرحله اجرا با موانع دشواري چون حاکميت و
ظرفيت داخلي روبرو خواهند شد .اينکه آيا تعهدات بينالمللي کشورها در ساختار قانوني داخلي
آنها گنجانده خواهد شد يا خير و مهمتر از همه اينکه آيا اين الزامات ،بهطورجدي از سوي
کشورهايي که اين تعهدات را پذيرفتهاند مورد رسيدگي قرار ميگيرند ،اهميتي حياتي براي
اجراي موفقيتآميز توافقات بينالمللي دارد .در اين راستا تالش خواهد شد با استفاده از روندهاي
موجود در عرصه تدبير و حکمراني محيﻂزيست ،مهمترين بايستهها و الزامات شکلگيري
رژيمهاي کارآمد زيستمحيطي را بيان کنيم .الزم به ذکر است کارآمدي مفهومي فراخ است که
نميتوان تعريف دقيق براي آن ارائه کرد؛ اما در عمل ،محققان تمايل دارند بر دو بعد اصلي
کارآمدي رژيم تمرکز کنند :انطباق(رعايت)2و حالل مشکل 3.انطباق(رعايت) معموالً اينگونه
تعريف ميشود« :تا چه اندازه رفتار يک دولت طرف يک معاهده بينالمللي در عمل با شرايطي
که در آن معاهده آمده است مطابقت و سازگاري دارد»( .) Faure and Lefevere, 2012:164آيا
دولتها قوانين و مقررات داخلي را براي انجام تعهدات خود وضع ميکنند و آيا اين تغييرات
قانوني موجب تغيير رفتار بازيگران هدف مانند شرکتهاي آلودهکننده ميشود؟ آيا دولتها فراتر
از انطباق با انتظارات پيا ميروند يا صرفاً بر اساس موافقتنامه عمل ميکنند .تغييرات رفتاري
و سياسي آسانتر از ساير انواع تأثيرات رژيم قابلشناسايي است .همچنين با توجه به ماهيت

1. Philippe Sands
2.Compliance
3. Problem-Solving
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نظام بينالملل نبايد انتظار يک رژيم کارآمد مبتني بر اجماع حداکثري در ميان کشورها داشت.
بلکه مقصود در اينجا شکلگيري يک رژيم کارآمد بر مبناي اجماع حداقلي است.
 .4-5-1الزامات انگارهاي

پيا از هرگونه تغيير و تحولي در رژيمهاي همکاري زيستمحيطي ،الزم است برداشت و درک
ما از طبيعت اصالح گردد .در حال حاضر انگارههايي در مورد نظام طبيعت وجود دارد که بنيان
رفتار دولتها در قبال محيﻂزيست بهعنوان بخشي از نظام طبيعت را شکل ميدهد .مهمترين
اين انگارهها عبارتانداز :تلقي از طبيعت به مثابه کااليي مصرفي و نگاه لوکس محور به آن.
.4-5-1-1اصالح تلقي طبيعت بهمثابه کااليي مصرفي

نظام بازار آزاد در عصر کنوني بهاشتباه توليدات طبيعت را بهعنوان کاالهاي مصرفي محسوب
ميکند .اين نوع نگرش ،مصرف و حتي تخريب منابع طبيعي محيﻂزيست را ترغيب ميکند،
زيرا نظام قيمتگذاري بازار توجهي به لزوم حفظ و حراست از منابع طبيعي محدود و آسيبپذير
ندارد .آنچه اهميت دارد و بر آن تأکيد ميشود مصرف است؛ بنابراين نگريستن به توليدات و
منابع طبيعي بهمثابه کاالهاي مصرفي به تخريب محيﻂزيست ،استفاده بيرويه از منابع آب شيرين،
صيد بيرويه ماهيها ،فرسايا خاک و  ...منجر ميشود .براي مثال نگاه يک شرکت چوببري
به جنگل ،بهمثابه نگاه به الوار است نه همچون يک اکوسيستم و از دست رفتن ظرفيت بازتوليد
طبيعت ،بهطور متعارف بهعنوان کاها ارزش سرمايه نشان داده نميشود .بهعبارتيديگر در نظام
بازاري سرمايهداري ،طبيعت حتي بهاندازه يک شرکت ساخت دست بشر ،سرمايه محسوب
نميشود .هرمان ديلي از بنيانگذاران رشته اقتصاد زيستمحيطي ،در اين زمينه بر اين باور است
که بايد طبيعت را يک سرمايه فيزيکي محسوب کنيم و اين نيازمند جايگزيني راهبردي جديد
است .تمامي هزينههاي استهالکي که به طبيعت وارد ميشود بايد جزء هزينههاي ساير محصوالت
بهحساب آيد .مثالً در قيمتگذاري محصوالت کشاورزي بايد فرسايا خاک ،از دست دادن
جنگلها ،استفاده از معادن تجديد ناپذير و  ...نيز محاسبه شود؛ بنابراين تحقق اين رهيافت
مستلزم تغيير در شيوه محاسباتي است که ازجمله آن کنار گذاشتن نظام قيمتگذاري جاري بازار
است؛ اين تنها راهي است که تشخيص دهيم اگر منبعي جايگزين طبيعت نکنيم يا به طبيعت
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اجازه ندهيم آنچه ما از آن ميگيريم ،دوباره فراهم کند ،ظرفيت توليدات و محصوالت مشابه يا
بهتري در آينده نخواهيم داشت .بهعبارتيديگر رفتار صحيح نيازمند اصالح شيوه قيمتگذاري
است .بخشي از چنين تحولي نيازمند تغيير نگرش به منابع طبيعي بهعنوان سرمايه است نه کاالي
مصرفي(.)Daly,1996
.4-5-1-2تغيير نگاه لوکس محور به محيطزيست

محيﻂزيست گاهي اوقات بهعنوان يک کاالي لوکس دولتي تلقي ميشود .بهويژه در کشورهايي
که درگير نگرانيهاي اساسي اقتصادي و انساني هستند ،بسيار دشوار است که مسائل
زيستمحيطي در اولويت قرار بگيرند .اگر نهادهاي اجرايي محيﻂزيست بتوانند بر بخاهايي
از دستور کار خود تأکيد کنند که بهراحتي پشتيباني وزارتخانههاي قويتر ،بهويژه نهادهايي که
عملکردهاي اقتصادي و برنامهريزي را کنترل ميکنند را جلب کنند ،آنها ممکن است بتوانند
براي برخي از برنامههاي خود حمايت الزم و کافي را به دست آورند .قدرت کم بهتر از نبود آن
است .آنها ميتوانند موقعيت خود را بهبود بخشند و نهادهايي را در هيئت دولت ايجاد کنند که
به مسائل زيستمحيطي توجه کنند .اين نهادهاي اجرايي زيستمحيطي ميتوانند اين کار را با
توضيح اين نکته که تمرکز بر روي محيﻂزيست ميتواند تقويتکننده اهداف اقتصادي باشد و
نه تضعيفکننده آن و اينکه تالشهاي آنها ميتواند سودآور باشد و نه هزينهبر انجام دهند.
.4-5-2الزامات عملياتي

عالوه بر تغيير انگارههاي زيستمحيطي ،کشورها بايد در حوزه عملي که شامل سازوکارها و
روندهاي حاکم بر تصميمگيري است ،الزاماتي را موردتوجه قرار دهند .سازوکارهاي حکمراني
خوب در زمينه محيﻂزيست اشاره به مکانيسمهاي تصميمگيري و موازين حقوقي دارد .در اين
زمينه شفافيت در جمعآوري اطالعات ،ترکيب مناسب نظام مديريت و اجرا و توجه به وجوه
مثبت رژيمهاي زيستمحيطي موجود ميتواند زمينهساز ايجاد يک رژيم کارآمد باشد .فرايندها
نيز اشاره به اين عوامل دارند :کيفيت مشارکت الزم براي اطمينان از اينکه اولويتهاي سياسي،
اجتماعي و اقتصادي بر اساس يک اجماع گسترده در جامعه بينالملل ايجادشده و صداي
کشورهاي جنوب ،فقير و آسيبپذير در تصميمگيريها شنيده ميشود.
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.4-5-2-1شفافيت در جمعآوري و انتشار اطالعات مربوط به انطباق

يکي از ايدههاي مهم موجود در زمينه اثربخشي و کارآمدي رژيمهاي همکاري زيستمحيطي،
استفاده از گزارشهاي اعالمي در زمينه آلودگي محيﻂزيست توسﻂ کشورهاي عضو رژيم است.
در حال حاضر ميزان گزارشهاي واقعي در بسياري از موافقتنامهها پايين است و گاهي کيفيت
گزارش مشکوک است .در چنين شرايطي مديريت متمرکز يا هماهنگ بهتر ميتواند تبادل
اطالعات و ايدهها را تسهيل کند و اجازه دهد نظامهاي جمعآوري اطالعات آنها ساده و
هماهنگ شوند .اين امر بهنوبه خود نيازمنديهاي گزارشدهي امضاکنندگان را تسهيل ميکند.
اين ايده در سيستم سازمان ملل متحد(سازمان ملل) و جاهاي ديگر و در توصيههاي مطرحشده
در اجالس سال « 1992ريو زمين» موردبررسي قرار گرفته است اما گسترش نيافته است .در اين
زمينه دستور کار  2030براي توسعه پايدار اهداف بلند پروازانه جهاني را تعيين ميکند و خواستار
اقدامات و تالشهاي ابتکاري در حوزههاي بههمپيوسته اجتماعي ،اقتصادي و زيستمحيطي
است .در اين گزارش تأکيد شده که علم ،فناوري و نوآوري بايد نقشي اساسي در دستيابي به
اين اهداف داشته باشد .روند تخريب محيﻂزيست که با پيشرفت فنّاوري آغاز شده است،
ميتواند با افزايا بهرهوري ،کاها هزينههاي توليد و قيمتها به تغيير اقتصاد و بهبود سطح
زندگي کمک کند(.)United Nations General Assembly,2015
شکي نيست که اطالعات قابلاعتماد اساس تصميمگيري خوب است و زماني که نهادها و افراد
متعهد به اجراي تعهدات زيستمحيطي خود باشند ،ميتوانند با دسترسي به اطالعات در مورد
فناوريهاي سازگار با محيﻂزيست بهتر اين کار را انجام دهند؛ جمعآوري دادهها و مرور و
استانداردسازي فني اقداماتي هستند که متخصصان آموزشديده در سراسر جهان ميتوانند در آن
شرکت داشته باشند ،اما چالا اساسي تبديل اين اطالعات به اقدام و عمل مؤثر است .در اين
زمينه ارتباط متقابل بين نظام حکومتي و بخا اجرايي ضروري است .به عنوان مثال ،براي ايجاد
کنترلهاي مؤثر آلودگي ،مذاکرهکنندگان توافقنامههاي بينالمللي بايد بدانند که آيا صنعت آنها
به لحاظ فني و اقتصادي ميتواند خواستههاي آنها را برآورده کند يا خير و يا اينکه اين امکانات
تا چه حد ميتوانند بهطور واقعبينانه مورد استفاده قرار بگيرند.
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.4-5-2-2ترکيب راهبرد مديريت و اجبار

بهطورکلي دو ديدگاه در مورد کارآمدي و انطباقپذيري رژيمها وجود دارد .ديدگاه سنتي که در
آن بر اقدامات اجباري در مقابل نقض رژيمها تأکيد ميکند و ديدگاه مديريتي که بر ظرفيتسازي
تأکيد ميکند .ترکيبي از دو رويکرد مزبور ميتواند مقدمات يک رژيم کارآمد را فراهم کند.
ديدگاه سنتي انطباق و رعايت پذيري مبتني بر اين ايده است که عدم رعايت رژيمها ناشي از
خودخواهي دولتهاست؛ يعني اينکه آنها موافقتنامهها را ماداميکه منافع آنها را تأمين کند
رعايت ميکنند در غير اين صورت آن را به عمد نقض ميکنند؛ بنابراين اقدام اجباري و ضروري
است .از سوي ديگر ،حاميان رويکرد مديريتي ميگويند که عدم انطباق و سازگاري نتيجه
محدوديتهاي ظرفيتي و ابهام حکمراني و سيستم تدبير است .سنتي گرايان تمايل دارند اجراي
سخت مثل تحريم را تجويز کنند ،در حاليکه گروه دوم پيشنهاد ايجاد ظرفيتسازي و کمک
مالي و شفافيت قوانين و اقدامات را توصيه ميکند .مثال اتحاديه اروپا نشان ميدهد که اين دو
رويکرد ميتوانند براي کارآمدي بهتر ترکيب شوند و در دو سطح با نظارت متمرکز از سوي
نهادهاي فرامنطقهاي اتحاديه اروپا و نظارت غيرمتمرکز اجرا شوند ،جايي که در آن دادگاههاي
ملي و ناظران اجتماعي القاءکننده انطباق و سازگاري دولتي هستند(.)Tallberg,2002
.4-5-2-3توجه بيشتر به وجوه مثبت رژيمهاي زيستمحيطي کارآمد موجود

يکي از معضالت مربوط به توافقنامههاي بينالمللي ،تدوين شيوههاي مکانيسم انطباق و رعايت
پذيري از سوي تدوينکنندگان آنهاست .الزاماتي که از طريق آن ميتوان بهآساني در مورد
دولتهايي که بهطور دقيق تعهدات خود را انجام ميدهند ،قضاوت کرد .در اين زمينه الهامگيري
از رژيمهاي موفق موجود در عرصه محيﻂزيست ميتواند کمک به سزايي به کارآمدي رژيمهاي
زيستمحيطي کند .پروتکل مونترال در مورد مواد کاهنده اليه اوزون نمونه موفقي ازنظر تدبير
جهاني امور محيﻂزيست محسوب ميشود .اين رژيم يکي از مواردي است که به نظر ميرسد
در آن رويکرد و سياست تشويق و حمايت به دليل وجود يک صندوق واقعي با منابع واقعي
براي پرداخت بدهي بهمنظور مشارکت هر چه بيشتر کشورهاي در حال توسعه کارساز بوده
است( .)UNEP/WMO,2003اقدامات انعطافپذير موجود در پروتکل مونترال براي مديريت
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مشکالت عدم رعايت و انطباق ميتواند در ساير موافقتنامهها شبيهسازي شود .در حال حاضر
الزامات پروتکل مونترال در بسياري از کشورها و در زمينههاي ديگري مانند تغيير آبوهوايي،
ضايعات خطرناک و بيابانزايي در نظر گرفته ميشود .مثال ديگر ،پيمان قطب جنوب و ظرفيت
آن از طريق پروتکل  1991در زمينه ممنوع کردن اکتشاف نفت و معدني در قطب جنوب به
مدت  50سال در جهانِ تشنه به منابع است .کنوانسيون «تجارت جهاني گونههاي گياهي و
جانوري در معرض انقراض»1نيز يکي ديگر از موفقيتهاي اجرايي رژيمها است .عامل کليدي
در موفقيت اين کنوانسيون همکاري نزديک آن با جامعه مدني(بهويژه سازمان صندوق جهاني
طبيعت2،اتحاديه بينالمللي براي حفاظت از طبيعت3و برنامه مشترک آنها) و اين واقعيت است
که ازآنجاييکه اين توافق پختهتر است ،کشورها بيشتر بهجاي اعزام مذاکرهکنندگان به جلسات
تصميمگيري مجريان را ميفرستند.
.4-5-2-4افزايش تدريجي مشارکت کشورهاي جنوب در نظام تدبير و حكمراني

در سطح فرايندي بايد کيفيت مشارکت الزم براي اطمينان از اينکه اولويتهاي سياسي ،اجتماعي
و اقتصادي بر اساس يک اجماع گسترده در سطح جامعه بينالملل و شنيدن صداهاي حاشيهاي
در تصميمگيريها فراهم شود .در حال حاضر دغدغه و نگراني کشورهاي جنوب به مراتب کمتر
از کشورهاي شمال و توسعهيافته در تعيين موازين زيستمحيطي تأثيرگذار است .اجالس سران
کشورهاي جهان در اجالس ريو  + 20گامهاي مثبتي براي اصالح ساختار حکمراني و تدبير
محيﻂزيست بينالمللي به دست آورده است .از آن زمان ،مجمع عمومي سازمان ملل اقدامات
اجرايي براي تقويت و بهروز کردن «برنامه محيﻂزيست ملل متحد»(يونپ) را مطابق با سند نتيجه
ريو 20 +به تصويب رسانده است .مجمع عمومي ،عضويت جهاني در «شوراي حکمراني(تدبير)
يونپ»4را ايجاد کرد و از يونپ درخواست کرده که از کشورهاي درحالتوسعه براي مشارکت
کامل و مؤثر خود در جلسات شوراي حکمراني و بدين ترتيب در فرآيند تصميمگيري جهت
1. The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
2.World Wide Fund for Nature
3.International Union for Conservation of Nature
4.UNEP’s Governing Council
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تدوين سياست و دستور کار بينالمللي حمايت کند؛ اما بدون شک تغيير در ساختار يونپ
بهتنهايي کافي نيست .بايد سازوکارهاي خاصي ،مانند تأمين مالي مشترک عملکرد مديريتي و
دبيرخانه در ميان توافقنامههاي چندجانبه زيستمحيطي و اطمينان از همکاري بين نهادهاي
مشاوره آنها طراحي شود .توضيحات ارائهشده در مورد الزامات شکلگيري يک رژيم کارآمد
در زمينه مسائل زيستمحيطي را ميتوان بهصورت شماتيک در قالب شکل( )1نشان داد.
شكل( :)1الزامات شكلگيري يک رژيم کارآمد در مراحل سهگانه

 .5نتيجهگيري
پايبندي به اصول ،قواعد ،هنجارها و ارزشها متضمن کارآمدي يک رژيم است .نگاهي به
وضعيت رژيمهاي زيستمحيطي در عرصه بينالملل نشان ميدهد که مهمترين مانع کارآمدي
اين رژيمها ،اختالف ديدگاه کشورها نسبت به آن است .کشورها در نتيجه فعاليت همبودهاي
معرفتي و يافتههاي علمي به دانا مشترکي در مورد ضرورت تدوين رژيمهايي جهت تدبير
مسائل بينالمللي زيستمحيطي دست يافتهاند ،با اين حال اختالف در تفسير برخي از هنجارها
و اصول حقوقي ،مانع از اجرا يا رعايتپذيري رژيمهاي زيستمحيطي از سوي آنها شده است.
اين اختالف ديدگاه خود در نتيجهي جايگاهي است که هر يک از آنها در نظام بينالملل دارند.
وضعيت متفاوت کشورها که در اينجا تحت عنوان شمال  -جنوب از آن ياد شد ،هويتبخا
آنها در شکلگيري و تداوم رژيمهاي زيستمحيطي شده است.

136فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال هجدهم ،شماره دوم ،تابستان _______________________ 1401

کشورهاي شمال و جنوب در مسائل زيستمحيطي متأثر از جايگاه بينالمللي و بهتبع آن
هويتهاي خود ،برداشتهاي متفاوتي از وضعيتهاي به وجود آمده در حوزه محيﻂزيست
دارند که در نوع رفتار آنها عينيت مييابد .گذشته استعماري و ويژگيهاي مشترکي در حوزههاي
شيوه حکمراني و نظام اقتصادي ،موجب شکلگيري هويتي مشترک در بين کشورهاي جنوب
شده است و همين موضوع شکلدهنده به رفتار و عمل آنها در قبال رژيمهاي زيستمحيطي
شده است .اختالف برداشت کشورها هم در مرحله شکلگيري(مذاکرات در اجالسهاي
بينالمللي) و هم در مرحله تداوم و اجراي رژيم خود را نمايان ميکند .تفاوت ديدگاه کشورهاي
شمال و جنوب و اختالفات آنها بر سر تعيين دستورالعملهاي زيستمحيطي و نيز عدم پايبندي
برخي کشورها در عمل به موازين حقوقي بينالمللي در اين حوزه گوياي اين موضوع است .با
اين حال نبايد کارآمدي رژيمهاي بينالمللي زيستمحيطي را امري دور از ذهن تلقي کرد .وجود
اجماع حداقلي در مورد تهديدات زيستمحيطي ميتواند نويدبخا شکلگيري رژيمهايي
کارآمد در آينده باشد .ضمن اينکه نگاهي به رژيمهاي موفق زيستمحيطي مثل رژيم حاکم بر
اليه اوزون يا رژيم حاکم بر رودخانه راين نشان ميدهد هر جا پيشرفتي در زمينه کارآمدي
رژيمهاي زيستمحيطي به وجود آمده حاصل نزديکي همبودهاي معرفتي کشورهاي مختلف
بوده است .بر اين اساس کشورهاي شمال و جنوب نيز درصورتيکه بتوانند تهديدات
زيستمحيطي را اموري فوري تلقي کنند و انگارههاي خود در مورد نظام طبيعت را به هم نزديک
کنند ،بهتدريج ميتوانند گامهاي عملياتي مؤثري براي شکلگيري يک نظام حکمراني کارآمد در
عرصه محيﻂزيست بردارند.

 .6قدرداني
اين مقاله تحت حمايت دانشگاه عالمه طباطبايي و صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران
کشور انجام شده است .لذا نويسندگان بر خود الزم ميدانند از معاونت پژوهشي دانشگاه عالمه
طباطبايي و کارگروه علوم انساني صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور که تسهيالت
الزم را براي انجام پژوها حاضر فراهم نمودند صميمانه قدرداني نمايند.
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