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 چكيده

 يناش يدهايدته يتبر فور يمبن يو اجماع معرفت سويکاز  محيطييستمرزگذر مسائل ز يتو ماه يگستردگ 

واداشته تا در چارچوب  ينبه ا يرکشورها را در چند دهه اخ يگر،د يياز سو زيستيطمح يباز تخر

عملکرد  حال ينا . بانندک يهتعب محيطييستمسائل ز يرتدب يبرا يمتعدد هاييمچندجانبه، رژ يهانامهموافقت

چند مورد، چندان کارآمد و مؤثر نبوده است.  ياستثنابه يريپذيتو رعا يريپذانطباق يزانلحاظ م از هايمرژ ينا

 يداتدر مورد تهد يجامعه جهان يندهفزا يوجود آگاه سؤال است که چرا با ينبه ا ييگوهدف مقاله حاضر پاسخ

 يايپژوها گو هاييافتهها در عمل با چالا روبرو بوده است؟ دولت مکاريه زيست،يطمح يباز تخر يناش

مختلف از  ييهانظام يريگموجب شکل الملل،ينمتفاوت کشورها در نظام ب يگاهه جاموضوع است ک ينا

هاست. آن هاييتآن تفاوت در ارجح يجهکشورها شده که نت ياندر م يجمع هاييتو هو يشناخت هاييهمبستگ

رفتن بين مثل آلودگي هوا، کاها اليه اوزون و خطر از يمشکالت يافتهدر نزد کشورهاي توسعه کهاليح در

فقر است.  کنييشهبه توسعه پايدار و ر يابيتوسعه دستاست، دغدغه کشورهاي درحال يتزيستي در اولوتنوع

 هاييمرژ يآن ناکارآمد عتب و به محيطييستز يهاارزش ينگينهاد يزانموجب کاها در م يتيوضع ينچن

برهان خلف  ياخالف واقع  يبر استدالل شرط يمبتن يقشده است. روش تحق يداتتهد ينرفع ا يبرا الملليينب

 ياعمال اصالحات يزو ن زيستيطو مح يعتمربوط به طب يهاانگاره ييراست که با تغ ينمقاله ا يکل يجهاست. نت

کمک  محيطييستز هاييمرژ يبه بهبود کارآمد توانيم گيريتصميمحاکم بر نظام  يدر سازوکارها و روندها

 .کرد
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 مقدمه .1

عصر  يتيامن يدهايتهد ترينياز جد يکي يراخ يهادر دهه محيطييستمشکالت نوظهور ز

انقراض  يستي،تنوع ز يازن، نابود يهنازک شدن ال ين،زم يمثل گرما يحاضر است. مشکالت

روبرو ساخته  يرا با چالا اساس محيطستيز يادهايتنها بننه زايي،يابانها، بگونه

. کنديم يفرا در بلندمدت تضع يدارتوسعه پا يها، بلکه فرصت(Kavianirad,2011:86)است

و استفاده  يستيرفتن تنوع ز يناز ب يي،وهواآب ييراتتغ محيطي،يستمشکالت ز ياندر م

اضر هستند که جامعه عصر ح محيطييستسه چالا بزرگ ز ياتي،ح يعياز منابع طب ازحدياب

 يدهايمشخص تهد يژگيو (.Busby,2018)است ختهروبرو سا اييندهفزا يداترا با تهد يبشر

محدود  يدهاتهد گونهيناست که ا ينا کنديم يزمتما يسنت يدهايها را از تهدکه آن محيطييستز

مختلف  ير کشورهاهستند که ب 1و مرزگذر يرفراگ يها امورآن يستند؛ن يخاص ياييبه محل جغراف

مثل  ي،جهان محيطييستاز مشکالت ز ياريبس .(Terriff and et al,1999)گذارنديم يرتأث

 ييوهواآب ييرو تغ ياگلخانه ياوزون، انتشار گازها يهدر معرض خطر، سوراخ شدن ال يهاگونه

 ينکرد. چن ياييفمنطقه جغرا ياکشور  يکها را محدود به آن توانيدارند و نم الملليينب يتيماه

است که  ينها در اها را متقاعد کند که منافع مشترک آنند دولتتوايم ياندازو چشم يتوضع

بهتر است با  زيستيطمح يباز تخر يناش يداتتهد يريتو مد زيستيطحفظ منابع مح يبرا

و  1972از سال  يتيوضع يناز چن يبا آگاه يجامعه جهان .(Haas,1990)کنند يهمکار يکديگر

گام را  يندر استکهلم نخست« و انسان زيستمحيط درباره»اجالس سازمان ملل  يپس از برگزار

ها برداشت. از آن زمان به بعد مشکالت و در سطح سران دولت محيطييستز يهمکار يبرا

و صورت  (Bernauer,1997)يداکردهپ الملليينو ب يافرا منطقه يتيماه محيطييستمسائل ز

راستا  يندر ا (.O'neill,2017)گرفته است دبه خو المللينب ياستدر س يجمع يلعملدستورا

به  محيطييستامور و مشکالت ز يمجهت تنظ يمتعدد يهانامهها و موافقتنهادها، سازمان

 وجود آمده است.

 هاييمرژ يريگمنجر به شکل محيطييستچندجانبه ز يهانامهگسترش نهادها و موافقت
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 يبرا يآورالزام يهاچارچوب ها،يمرژ ينشده است. در چارچوب ا محيطييستز ليالملينب

جهان، اعم از  يهمه کشورها يو بر لزوم تالش جمع شدهيينتع زيستيطحفاظت از مح

 يناز ا يشواهد حاک يشترب حال،ينشده است. باا يدتأک توسعهحالدرنوخاسته و  يافته،توسعه

معنا  ينناکارآمد هستند. به ا يريپذ يتبه لحاظ انطباق و رعا يارهمک هاييمرژ يناست که ا

ها صرفاً . دولتشوديو اجرا م يگيريپ يطورجدها بهدولت يندرت از سوها بهکه مفاد توافقنامه

انجام  ياديکار ز زيستيطبهبود مح يتوجه دارند و برا يمعمول تجار يجبه نتا

 (.Kellenberg and Levinson,2014)دهندينم

 هاييينتب المللينمختلف در حوزه روابط ب ينظر يکردهايمسئله رو ينا ييخصوص چرا در

 يا يبراليسمو ل يسمحالل مشکل مثل رئال ينظر يکردهايرو سويک. از کننديارائه م يمختلف

 يااز آن مثل تقلب و  يو عواقب ناش الملليننظام ب يکآنارش يتها، ماهآن يدجد يهاقرائت

در مسائل  يها ازجمله همکاردولت يانم يهمکار يزهکاها انگ يارا عامل نبود  يمجان يسوار

 هاييهمثل نظر يانتقاد يکردهايرو يگرد يياز سو .(O'neill,2017)پندارنديم محيطييستز

(، ضمن به چالا ينگرامشنئو يراًو اخ يخيتار هايياليستماتر ها،يست)نو مارکس ياسياقتصاد س

 Burchill and et al,2013; Cox,1981; Levy and)يملت و آنارش-لتل دواص يدنکش

Newell,2002; Wallerstein,1974 )يهسرما يروهايکه ن داننديم يارا عرصه المللينب ياست، س 

 الملليندر عرصه ب يمراتبسلسله ينظام يلو باعث تشک کننديم يبندآن را صورت يجهان

را  يرامونپ يموسوم به مرکز، کشورها ياز کشورها ياعده ي،مراتبنظام سلسه ين. در اشونديم

 ين. به همشونديمحسوب م يجهان يهاز سرما يها بخشدولت يدگاه،د ين. از اکشنديبه استثمار م

در خدمت منافع  محيطي،يستدر حوزه ز يها ازجمله همکاردولت يانم يهرگونه همکار يلدل

 Burchill and et)شوديم يها تلقبه آن ستهواب ياهو شرکت يهصاحب سرما يکشورها

al,2013; Cox,1993.) 

 هاييمرژ ياز مسئله ناکارآمد يبه سهم خود، بخش يکهر  يکردهارو ينا يداستپ آنچه

دارند و منافع را  يدتأک يبر عوامل ماد يکردهارو ين. اکننديما روشن م يرا برا محيطييستز

که  هايمرژ ياست که عناصر اصل يدر حال ين. اکننديم يفقدرت تعر يبر اساس عناصر ماد

 ياصل يانجر يکردهايدارند. رو يرماديغ يتيو اصول باشند، اساساً ماه هاارزشهمان هنجارها، 
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اوزون، نظام  يهحاکم بر ال يممثل رژ محيطييستز هاييمرژ يبرخ يتموفق ييدر خصوص چرا

 يينتب ينرودخانه را يسازپاک يبرا يجادشدهانبه اچندج يباتحاکم بر قطب جنوب و ترت يرتدب

را در  هايمرژ ينکهبه سبب ا هايمرژ يانگارسازه يهراستا نظر يند. در ادهنيارائه نم يمناسب

 دهد،يمطالعه قرار م مورد الملليينتر جامعه بگسترده يو ارزش يو ساختار هنجار 1بافتار

متفاوتشان  يگاهتناسب جااست که کشورها به ينالل مقاله اارائه کند. استد يبهتر يينتب توانديم

دارند.  محيطييستمختلف ازجمله مسائل ز هاييتاز وضع يمتفاوت يفملل، تعراليندر نظام ب

 محيطييستز الملليينب هاييمرژ ينگينهاد يزانمنجر به تفاوت در م يتوضع يفتفاوت در تعار

 شده است.

ب شده است. در بخا اول چارچو يلدالل فوق از دو بخا تشکاست يينتب يحاضر برا مقاله

آن بتوان  يه  تا بر مبناقرار گرفت يبررس آن مورد يهاو اصول و گزاره هايمرژ يانگارسازه ينظر

کرد. در بخا دوم که  يينرا تب ها در آن حوزهدولت هاييو همکار محيطييستمسائل ز

 الملليينب هاييهمکار يوابسته که همان ناکارآمد يراست، در ابتدا متغ وهاپژ هاييافته

. سپس شوديپرداخته م يناکارآمد ينعلت ا ينهزم ينشده و در ا يلباشد تحل محيطييستز

را ارائه  يالزامات زيست،يطکارآمد در حوزه مح ينظام حکمران يکمنظور حرکت به سمت به

 .شده است

 روش پژوهش .2
از نوع روش  يفياز روش ک ي،انگارسازه ينظر يکردودر چارچوب رگان مقاله يسندنو

)برهان خالف واقع هايي. شرطاندبهره گرفتهها داده يلتحل يخالف واقع را برا هاييشرط

 طورهتنها بنه ( که,101:2013Adler)است يانگارها در سازهروش ترينيهاز اول يکي  2خلف(

 يرهامتغ يانروابط متقابل م يلبلکه تحل دهد،يم يازارا اف يمطالعه روابط علّ ييتوانا يتوجهقابل

 هاييبهره دوم از روش شرط (.Fearon,1991:169)بخشديرا بهبود م ينيروابط تکو يحو توض

. يرهاستان متغيم ينيروابط تکو يجادا طورينو هم ينيدرک ما از اثرات تکو ياخالف واقع افزا

 يا ياجتماع هاييدها يگربه د ياجتماع هاييدهاز پد يبرخ گويد،يگونه که ونت مهمان
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 يسمدارد که ترور يبستگ يمل يتوابسته هستند؛ مثالً ترور به گفتمان امن ياجتماع يساختارها

خالف واقع  يشرط زوماتاثرات مل ينا» کند،ياستدالل م وي يب،ترت ين. به همکنديم يفرا تعر

مستقل و  يربه وجود متغ يازن يراز يستند،ن يا علّهاما آن کند،يرا برآورده م يعلّ يحاتتوض يبرا

خالف  ياستفاده سوم شرط يت،؛ و درنها(Wendt,1999:88)«کننديرا نقض م يتقارن زمانعدم

را به چالا  يهاديشنپ يحاتآن ممکن است توض يجاست که نتا يليبد يحاتواقع، توض

 هايييدهرا در مورد پد ييدعاهاخالف واقع ا هايشرطي (.George and et al., 2005:219)بکشد

 يها و هنجارهااست که اگر ارزش ين. استدالل اانديفتادهکه درواقع اتفاق ن کنديارائه م

و  هايهمکار يکارآمد يزانشده بودند، م ينهدر نزد کشورها نهاد ياندازه کافبه محيطييستز

است که در حال حاضر  ينا رمزيو يهمخالف قض عناي. ميافتيم ياافزا محيطييستز هاييمرژ

از عدم  يموضوع ناش ينناکارآمد است و ا المللييندر عرصه ب محيطييستز هاييهمکار

 .است محيطييستز يها و هنجارهاارزش ينگينهاد

 هايمرژ يانگار: سازهيچارچوب نظر.3
 يکردهايو در ادامه موج رو 1ييگراشناخت يکرددر چارچوب رو هايمرژ يانگارسازه يهنظر

 1990دهه  يلدر اوا يم( به رژيبراليسمل)نوشدهيلتعد يي( و ساختارگرايسم)نئورئالييساختارگرا

طور مطلق به توانيرا نم ياست که همکار ينا يشناخت يکردهايرو يمرکز يشهمطرح شد. اند

. بلکه کرد يلها راجع به مسائل تحلکنشگران، باورها و دانا آن يهاارزش يدئولوژي،از ا يجدا

کنشگران است.  يادگيرياطالعات و  يندفرآ يتمتأثر از برداشت و سوءبرداشت، ظرف يهمکار

و  يحصر يبه صورت يموضوع يهااعتقاد است که حوزه ينبر ا هايمرژ ييگراشناخت يکردرو

. يابنديم ينهستند که در عرصه تعامل تکو يذهنيناب يامور هاآنبلکه  يسته نشديينتع يااز پ

 يرهستند که سا ياييپو ينوع يکنشگران دارا يادگيري يندهفزا يتبر اهم يدبا تأک هايهنظر نيا

 (.Haggard and Simmons,1987:512)بودند بهرهياز آن ب هايمرژ يشينپ هاييهنظر

ساخته  يزيعنوان چو جهان به شوديم يدتأک يتواقع يبر ساخت اجتماع ،يانگارنگرش سازه در
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شده فرض مسلم و از قبل داده يعي،که بتوان آن را طب يامرو نه  گردديفرض مشده و ابداع

رويکرد  يزوجه تما ي،ذهنيناب يعنوان اموربه هايمرژ يتلق (.Amirzadeh,2016:129)کرد

 يانب ينهزم يندر ا يلو کراتوچو ي. راگهاستيبرالو نئول يسيپردازان انگلهيبا نظر انگاريسازه

که در آن  شونديم يفتعر ياجتماع ييعنوان نهادهاعموماً به الملليينب هايميرژ»: دارنديم

عنوان بر انتظارات همگرا به يد. تأکرسنديبه هم م الملليينب يهاها در حوزهانتظارات دولت

را  هايمما رژ رو،ين. ازابخشديم هايمبه رژ يذهنيناب يتيالجرم ماه ها،يمدهنده رژيلاساس تشک

 رو،ينا . ازشناسيميم يقبول رفتار اجتماعها از اشکال مطلوب و قابلو مشترک آن يدرک اصولبا 

 Kratochwil and Ruggie )«استوار است يذهنينااز ب يعنصر قو يکبر  هايمرژ شناسييهست

 يرا امور يمکه رژ گيرديقرار م يدر مقابل برداشت کراسنر يمنوع قرائت از رژ ينا (.1986:764

 .پندارنديها مراتر از رفتار دولتف

 يريگشکل يدر مورد چگونگ يريگعدم موضع يانگارسازه يکردرو ياساس هايياز کاست يکي

. يلدردم يکه از سو 2«يتموقع يفتعار»از مفهوم  يبا تأس ينهزم يناست. در ا 1دانا مشترک

 ينا توانيمطرح شده است، م يرونيب يمرزها يبرا الملليينب هاييمدر مورد رژ 3يترسون. پيج

 نويسديم محيطييستز هاييمرژ يدر مورد کارآمد يترسونرا پوشا داد. پ انگارانضعف سازه

در جلسات  يگرانباز کهياست، اما هنگام يفرد يگرانمحصول شناخت باز يت،موقع يفکه تعار

توسعه  «يتموقع يفتعار»از آن  «يگروه»برداشت  کنند،يمذاکرات شرکت م

 شوديم يمشترک يتموقع يک يجادباعث ا يشناخت تگيهمبس ينا (.Peterson,2006:8)يابديم

شناخت  ين. انامنديم «يگروه» يا «يشناخت اجتماع»آن را  يشناخت پردازانيهاز نظر يکه برخ

از  يفتعر يک کهي. هنگامآورديکنشگران فراهم م يانتعامل م يبرا يمشترک يمبنا ياجتماع

 يبِو سپس به ترت دهنديت خود را شکل ميحابر اساس آن ترج يگرانشد، باز يتتثب يگاهجا

. (Peterson,2006:9)مذاکرات شود يجمنجر به نتا يتوضع ينا ينکهتا ا رونديم ياپ يتاولو

 ييهمگرا»که چگونه  کنديموضوع استفاده م ينروشن شدن ا يبرا يتموقع يفپترسون از تعار

                                                           

1.Common Knowledge 

2.Situation Definition 

3.Mildred. J Peterson 
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است که  ينا يسندهنو يه. فرضستا هايتاولو يعاز روند تجم ين بخشعنوابه «يگرانمنافع باز

چگونه رفتار خود را با ارائه چارچوب  يرندبگ يمتصم کنديکمک م يگرانباز به يتموقع يفتعار

قطب جنوب  هاييمآزاد و رژ ياهايدر يسهبا استفاده از مقا يرونيب يدر مورد فضا -فهم  يبرا

 (.Peterson,2006:7)کنند يينتع

را  الملليينب هاييمنقا رژ توانيم ي،انگارسازه يهاز پترسون و در چارچوب نظر يريگالهام با

 يگاهتبع جا ها بهمعنا که دولت ينکرد. به ا يينتب محيطييستها در مسائل زدولت يدر همکار

اساس  رند و بدار محيطييستمتفاوت از مسائل ز يفيدارند، تعار المللينکه در نظام ب يمتفاوت

 يگاهاز جا يفيتعامل، تعر يندآنکه در فرا از ها پس. آنشونديها وارد مذاکرات متفاوت ينهم

 يگاه،از جا يفتعر ين. بر اساس اکننديم يينخود را تع هاييتو ارجح هايتاولو يابند،خود ب

تعامل  يندآا در فرهگفت، دولت توانيم ينبنابرا گيرد؛يشکل م يزو منافع کنشگران ن هايتهو

 يفتعر يگريو منافع خود را در مقابل د يتخود، هو يگاهنقا و جا يينپس از تع ي،اجتماع

 .کننديو بر اساس آن رفتار م کننديم

 هايافته .4
وجود  با ينکهاستخراج کرد. نخست ا يچند گزاره کل يبر مبنا توانيپژوها را م هاييافته

 يهمکار زيست،يطمح يباز تخر يناش يداتمورد وجود تهد در يجامعه جهان ياجماع معرفت

 يوناوزون، معاهده قطب جنوب و کنوانس يهحاکم بر ال يمها جز در چند مورد مثل رژدولت

عدم  يا ياست که ناکارآمد ينگزاره ا يننداشته است. دوم يچندان يقتوف ملدر ع يستي،زتنوع

 يراز تفاس يناش يزاز هر چ ياو پ ياب محيطي،تيسز هاييمها در حوزه رژدولت يريپذيترعا

ها، شدن ارزشينهنهاد يطيشرا يندارند. در چن هايمرژ ينها از ااست که آن يمتفاوت يهاو قرائت

را  محيطييستز الملليينب هاييمبخا رژکه عناصر قوام محيطييستز لهنجارها و اصو

موضوع  ين)گزاره سوم(. اگيرديوت شکل ممتفا يها به صورتدر نزد دولت دهند،يم يلتشک

و  يهمکار يتها به وضعنحوه واکنا دولت يانگاران، در بررساست که سازه ياهمان مسئله

و  الملليينب يهنجارها يا يدجد هاييدها يااطالعات  بر الملليينب هاييهمکار يچگونگ
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 يريگفوق، الزامات شکل يهازارهگ يبر مبنا يتنها . درکننديم يدبرداشت مشترک از رفتار تأک

 کرد. يمخواه يانرا ب محيطييستکارآمد ز يمرژ يک

 يجهان يردر نظام تدب محيطييستز هاييمرژ يکارآمد.4-1

 حال، ينا دارد، با اييرينهد ييشينهاگرچه قدمت و پ يتوسط جوامع انسان زيستيطمح تخريب

 ازحديامثل استفاده ب محيطييستاثرات زبشر برخالف عصر حاضر،  يخدوران تار يشتردر ب

 يکردن به نواحبا کوچ توانستنديبوده است. جوامع اغلب م همراه يامنطقه يباًتقر يمنابع با آلودگ

 يبکردن نبودند، تخراگر قادر به کوچ ي. حتيزندبگر هايتآن فعال يامدهايآلوده، از پنسبتاً غير

 يعو رشد سر يعشدن وس ياما صنعت آورد؛يوارد نم يالطمه يهلزوماً به جوامع همسا يطمح

نادرست منابع در  يبردارو بهره يدشد محيطييستداد، خسارات ز ييررا تغ يتوضع يت،جمع

شده  يواقعاً جهان زيست،يطمح يباثرات تخر يستمتمام مناطق جهان رخ داد، در اواخر قرن ب

گوگرد و  يداکس يقها از طرو خاک هاياچهشدن دريديچون اس يمسائل (.Pease,2015:52)بود

جو در اثر  يدما ياو افزا (CFCs)هاکلروفلوئوروکربن يقاوزون از طر يهال يبتخر يتروژن،ن

را  يکديگرها با دولت يمرزگذر دارند که لزوم همکار يا يفرامرز يتماه که ياگلخانه يگازها

 يبرا الملليينجامعه ب يرورتض ينچن يبر مبنا (Sandler,2017:348)کرده است ازپياياب

)کنفرانس 1972وب سازمان ملل متحد، از سال در چارچ محيطي،يستکنترل مشکالت ز

 يونکنوانس ييوهواآب يماست از رژ ها عبارتآن ينترکرده که مهم يجادرا ا هايييماستکهلم(، رژ

مقابله با  يم، رژ(يور يون)کنوانسييوهواآب ييراتسازمان ملل متحد در مورد تغ 1992سال 

 يمرژ زايي،يابانمبارزه با ب يسازمان ملل متحد برا 1994 يونبر اساس کنوانس زايييابانب

 يبه همکار يازن ين،ا بر در معرض خطر. عالوه هايگونه يمها، رژجنگل يمرژ يستي،زتنوع

 ينوازاصل در حقوق و م يکعنوان آن را به محيطي،يستجهت غلبه بر مسائل و مشکالت ز

 در آورده است. محيطييستز

از  ياريدر بس زيستيطحفاظت از مح يدر راستا يبه همکار الملليينو تعهد جامعه ب يلتما 

در  يعتطب ي(، منشور جهان1972)استکهلم يهاعالم 24مثل اصل  الملليينب هاييهاسناد و اعالم

به دستور کار  ينگاه ال،حينا شده است؛ با يحتصر 1992ريو  يهاعالم 7، اصل 1982سال 
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کشورها  يها از سودستورالعمل ينا يترعا دهد،ينشان م زيستيطمح الملليينب يهااجالس

 يعيوس يفدر ط يو اثربخش يبه لحاظ کارآمد محيطييستز هاييمرژ ينمتفاوت است؛ بنابرا

 المللينيب هاييماز رژ يتصور کرد. بعض يکسانها را همه آن يدکه نبا گيرنديقرار م

موفق  هاييمرژ ينتردارند. مهم الملليينمؤثر و کارآمد در حل مسائل ب ينقش محيطييستز

حاکم  يماُزُن استراتوسفر، رژ هاييهحفاظت از ال يماز: رژانددر حل مسائل عبارت محيطييستز

 ياريبس. در مقابل ينرودخانه را يسازپاک يبرا يجادشدهچندجانبه ا يباتبر قطب جنوب و ترت

در مقابله با مسائل  ينکها ياناکارآمد هستند و  يادارند که  وجود محيطييستز هاييماز رژ

 ينبرجسته در ا يهااند. نمونهمواجه شده ينسب يتر با شکستبزرگ ياسدر مق محيطييستز

نه )و يو برخ زايييابانمبارزه با ب يبرا يجادشدها يسازوکارها يي،وهواآب يمشامل رژ ينهزم

هستند که  محيطييستز هاييماز رژ يارياست. بس يالتش ايطقهمن يريتمد هاييمهمه( از رژ

 تواني. مانديافتهدست يبه کارآمد ياها تااندازهمعنا که آن يندو گروه قرار دارند. به ا ينا ينب

 ينا يهانمونه ينترقرار داد. مهم يکامل تا کارآمد يياز نارسا يفط يکرا در امتداد  هايمرژ ينا

 يايدر يحاکم بر آلودگ يمرژ ها،يتوسط کشت يادر يمربوط به آلودگ يماز: رژ اندتعبار هايمرژ

 بزرگ. هايياچهآب در يفيتک يمدر معرض خطر و رژ يهاحاکم بر تجارت گونه يمشمال، رژ

 يرتفاس طي،محييستز هاييمها در حوزه رژدولت يريپذ يتعدم رعا يااختالف  يلاز دال يکي

 يهمبستگ يکها آنجا که به دارند. دولت هايمرژ ينها از ااست که آن يمتفاوت يهاو قرائت

 يهحاکم بر ال يمکنند. رژ يجادکارآمد ا هايييماند رژتوانسته اند،يدهرس يدجامع از تهد يشناخت

رودخانه  يسازاکپ يبرا يجادشدهچندجانبه ا يباتحاکم بر قطب جنوب و ترت يراوزون، نظام تدب

 يشناخت ياست که حاصل همبستگ محيطييستکارآمد ز هاييماز رژ يموفق يهانمونه ينرا

ساختار  يتاز آنکه مربوط به ماه ياب هايمرژ ياساس ناکارآمد ينکشورها است. بر ا

 يهاافق ياو  ينگينهاد يزاناز تفاوت در م يباشد، ناش المللين( نظام برگريز)اقتدايکآنارش

 يمتفاوت يرفتارها يتمنافع و درنها ها،يتهو يريگها به مسائل است که متضمن شکلآن ينگرش

ها، هنجارها و شدن ارزش ينهنهاد يطيشرا ين. در چنشوديم المللينها در نظام بآن ياز سو

هستند، در نزد  محيطييستز الملليينب هاييمبخا رژکه عناصر قوام يطمحييستاصول ز
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انگاران، در است که سازه ياموضوع همان مسئله ين. اگيرديمتفاوت شکل م يبه صورت هادولت

بر  الملليينب هاييهمکار يو چگونگ يهمکار يتها به وضعنحوه واکنا دولت يبررس

 يدو برداشت مشترک از رفتار تأک الملليينب جارهايهن يا يدجد هاييدها يااطالعات 

 ;Finnemore and Sikkink,1998; Goldstein and Keohane,1993; Klotz, 2002)کننديم

Nadelmann,1990.) 

است  يگاهياز جا متاثر يزاز هر چ ياپ محيطييستز يها، اصول و هنجارهاارزش نهادينگي

 يکديگراز  يدارند. کشورها به لحاظ توسعه در سطح متفاوت المللينها در نظام باز آن يککه هر

متفاوت، موجب  يگاهجا ين. اشونديجنوب شناخته م - ب با عنوان شمالهستند که امروزه اغل

متفاوت  ييشمال و جنوب معنا ياز کشورها يکهر  يبرا محيطييستز يداتتهد ياشده مسائل 

تر از آن در حوزه مذاکرات و مهم ييهامتفاوت از موضوع منجر به شکاف يف. تعاريابدب

 .پردازيميبه آن م يله است که در ذشد محيطييستز هاييمرژ يريپذيترعا

 يشناخت هاييهمبستگ يريگکشورها و شكل الملليينب يگاهجا.4-2

مطرح  پردازانيهنظر ياز سو يمختلف هاييدگاهد الملل،ينها در نظام بدولت يگاهمورد جا در

را  دوم کشورها يپس از جنگ جهان ي،حوزه توسعه و نوساز يشمنداناز اند ياريشده است. بس

 يدرجه صنعت الملل،ينها در نظام بو قدرت آن ييتوسعه، توانا يزانمختلف مثل م يهااز جنبه

 يرمثل آندره گوندر فرانک، سم هايييستاز نو مارکس يارياند. بسکرده بندييمشدن و ... تقس

 ياناما در م کنند؛يم يمتقس يرامونکشورها را به دودسته مرکز و پ ين،و والرشتا ينام

بتوان  يدشا کنند،يم يدتأک المللينمتفاوت کشورها در نظام ب يگاهکه بر جا هاييبندييمتقس

دانست.  يدمف ياسيس ياتدر ادب هابندييمتقس يگراز د ياشمال و جنوب ب يبنديمتقس

طور کامل جوامع به هاييتجهان به شمال و جنوب اگرچه کامالً با واقع يکشورها بندييمتقس

 بيا آن گذارانهو ارزش يدئولوژيکا يهاو فقدان جنبه ينسب طرفييب يلاما به دل ستيمنطبق ن

 واقع شده است. يمورد اقبال جامعه جهان هايندبيمتقس يگراز د

 هاييتهو يدو بازتول يجادا ياز چگونگ يقانگاران حول فهم عمسازه يشد که بحث اصل اشاره

گوناگون به  هاييتهو يبخشقوام يچگونگ يتنهاو در هايهمختلف بر اساس هنجارها و رو
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روابط  ينمعتقدند ا ياريبس يزدر مورد روابط شمال و جنوب ن (.Hopf,1998)چرخديم يکديگر

 المللييندر عرصه ب يگرياست که کشورها از خود و د يو برداشت يفمتأثر از تعر يزاز هر چ ياب

 کهي. درحالگذارديم يرها تأثبر روابط آن يمر مستقطومسئله به ينا (.Tickner,1992)کننديارائه م

کشورها  يانم يدر قدرت ماد يو استعمار را بر اساس نابرابر ياليسممتعارف، امپر هاييهنظر

و  يداخل هاييژگيبا توجه به و ياليستيامپر هاييتانگاران معتقدند هوسازه کنند،يم حليلت

 المللي،ينب ييرتغ هاييابر پو يدبا تأک يو راگ يلتوچو. کراگيرديعوامل خارج از مرزها شکل م

واحد است. هر دو  ينظام اجتماع يکعنوان دو چهره به الملليينو ب يمعتقدند رفتار داخل

 يبرا الملليينو ب يداخل ياجتماع هاييدهکه چگونه پد کننديموضوع توجه م ينبه ا پردازنظريه

 يانگاران را براسازه يدگاهها دتعامل دارند. آن سازند،يرا م ليالملينکه دستورها ب يقواعد يينتع

 ينا يانگارسازه يکردرو (.McFate,2005)گيرنديمند به کار منظام ييرو تغ يستمهر دو س يحتوض

مسئله را  ينروابط شمال و جنوب، ا يخيتار هاييژگيرا دارد که بتواند بر اساس و يتقابل

موضوع بر  ينو ا گيرنديشکل م يداخل هاييتها بر اساس هودهد که چگونه کنا يحتوض

 .گذارديم يرها تأثآن يجهان يروابط واقع

شمال و جنوب  يگفت کشورها توانيآدلر، م 1يتيجامعه امن -يتياز مفهوم مناطق امن يرويپ به

 ين. اکننديم يفخود را در آن تعر يتکه هو يابنديم ياجامعه ياگروه  يکخود را در قالب 

باشد که صرفاً  ياز معان ييهانظام توانديم گويديطور که آدلر مهمان ياگروه منطقه يا يستمس

 يلتشک يجوامع از افراد ياها نظام ينمحدود نباشد. ا يخاص ياييمحدوده جغراف يامکان  يکبه 

 يتحاکم يرازغ به يفهم مشترک و اصول هنجار يلهوسها بهو منافع مشترک آن يتاند که هوشده

 ياسي،س ي،مثل اشتراکات اقتصاد يماد يطفراتر از شراو  (Adler,1997)گيرديشکل م يارض

با نام  ياجداگانه هاييتهو يلها را در قالب ذکشورها، آن ياندر م يحکمران يوهو ش ياجتماع

 .دهديجنوب قرار م -شمال

 يليامزبل شمال است. ووحدت جنوب در مقا يبرا يجنوب نقطه آغاز-شمال يمتقس يدها

 يرا در تقابل با ساختارها يادارند وحدت شکننده يلتوسعه تمادرحال ايکشوره»: نويسديم
                                                           

1. Security Regions / Security Community 
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 پذيرييبآنان احساس آس گذارانياستامر باعث شده است س ينکنند و هم يجادموجود قدرت ا

جنوب وجود دارد.  منافع مشترک در جهان کند،يم يدتأک يليامزطور که وهمان حال،ين؛ باا«کنند

 محيطييستو توسعه در مذاکرات ز محيطييستاهداف ز يوندپ يبرا يمشترک يهاها تالشآن

 يزمان يهاو بازه يانتقال فناور يشتر،اعتبار ب ينها خواستار تأممثال آن يبرا دهند؛يانجام م

 يدسترس ينهمچن (.Williams,2005)هستند محيطييستز يهانامهتوافق ياجرا يبرا تريطوالن

امر دروازه  ينا يراتوسعه امري ضروري است زاز کشورهاي درحال ياريبه اطالعات براي بس

 يتداراي اهم هايفناور ينبه آخر يعالوه، دسترساست. به يمياقل يآورورود به توسعه و تاب

 Amini and et)توسعه، به اقتصاد سبز استاقتصاد کشورهاي درحال يلضروري براي تبد

al,2018:166.) ينرا ب يمنافع مشترک توانديم ينهمچن يعياز منابع طب حمايتبه  يلتما 

 هاييها و نابرابرتفاوت ينگفت در ع توانياساس م ينکند. برا يجادتوسعه ادرحال يکشورها

گروه  يکها خود را در قالب جنوب وجود دارد، آن يکشورها يانکه م اييندهتوجه و فزاقابل

 يل،برز يي،وهواآب ييراتمربوط به تغ هايياستمثال در س ي. براکننديکننده تصور ممذاکره

 هايياستو س يده)اوپک( اصادرکننده نفت يعضو سازمان کشورها يو کشورها ينهند و چ

 يکشورها يناگرچه در ب. (Kasa and et al,2008)ارائه کردند 77خود را در قالب گروه 

 المللييندر مذاکرات ب يتنوعات گروه ينوجود دارد اما ا يتروچکک يهاتوسعه ائتالفدرحال

 .دهديجهان جنوب نشان م يکل يتهو يککنترل است و خود را در قالب قابل

و رو به  يقعم يشکاف يايجنوب گو - مذاکرات شمال محيطي،يستز يهادر همه حوزه تقريباً

 زيستيطحفاظت از مح يبرا يدام جمعبر اق يشمال مبن ياز کشورها يدرخواست برخ ينرشد ب

  (.Natarajan and Khoday,2014)است يو اقتصاد يعدالت اجتماع يجنوب برا يو تقاضا

 محيطييستز يهاشكاف شمال و جنوب در اجالس.4-3

 يهااجالس 1970که اشاره شد کشورها در چارچوب سازمان ملل متحد از دهه  طورهمان

و مرزگذر دارد  يفرامرز يتيکه ماه زيستيطبشر بر مح يبير تخرآثا يريتمنظور مدبه يمختلف

در مورد  يعموم يجبس ييها توانااند. آنداشته يمختلف هاييژهها کارواجالس يناند. ابرگزار کرده

 يفيتمطالعه و کنترل ک يبرا ياقدامات مل يقطر ينرا دارند تا از ا زيستيطمح يباز تخر انينگر
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 يمشترک يسازوکارها تواننديها مآن ينهماهنگ کنند. همچن يبشر هايتيو فعال زيستيطمح

و بسط دهند.  يجادا زيستيطمح يباز تخر يريمنظور جلوگبه الملليينب هاييمرا در قالب رژ

عضو دارند، اما  يبر رفتار کشورها ييممستق يرندرت تأثها بهاجالس ينتوجه داشت که ا يدبا

و کارآمدتر  تريقو يربه تدب توانديبوده و م يجهان يرتدب يندفرآ يناز ا يها بخشآن هاييخروج

 (.Haas,2002:78)کمک کند

گسترش  يقمختلف از طر محيطييستز الملليينب يهاطول چند دهه گذشته، اجالس در

 يهاو سازمان يمل زيستيطمح يهاسازمان زيست،يطمح يپلماسيبه د يمشارکت و دسترس

عنوان از آن به 1که فومراند ينديدانشمندان به فرآ يها( و شبکهيردولتيغ يهاان)سازميردولتيغ

 يلها به دلاجالس ينا حالينکمک کرده است. باا کنديم ياد 2«ياجتماع يجبزرگ بس يندفرآ»

شمال و جنوب، همواره محل  يکشورها يانمختلف م يشناخت هاييو همبستگ هايتوجود هو

و هم  يريگکه هم شکل يدو گروه از کشورها بوده است. موضوع ينو موضوع اختالف ا

 هاياجالس قرار داده است. يررا تحت تأث زيستمحيطدر مورد  الملليينب يهنجارها ينگينهاد

-)استکهلم زيستيطمثل اجالس سازمان ملل متحد درباره انسان و مح زيستيطمح الملليينب

 -)ژوهانسبورگيدارتوسعه پا ي(، اجالس جهان1992-يو)رو توسعه زيستيط(، اجالس مح1972

نامه موافقت يتاًو نها 20+يواجالس ر يا يدار(، اجالس ملل متحد درباره توسعه پا2000

 دو گروه شمال و جنوب بوده است. يعرصه اختالفات گفتمان ي( تجل2015)اريسپ

اعث شده است شمال و جنوب ب يکشورها ياندر م زيستيطمتفاوت به مح يهاوجود نگرش

 يعآنان را متهم به تسر ي،صنعت يجنوب با انتقاد از رفتار کشورها يکشورها طرفيککه از

توسعه را به درحال يکشورها يزشمال ن يکشورها ديگرکنند. از طرف  يطمح يبتخر يندفرا

حفاظت از  يشده براوضع يو استانداردها محيطييستز هاييونمفاد کنوانس يتعدم رعا

 يه؛ اجالس و اعالم(Campbell,1973:149)کنندمختلف متهم  هايينهدر زم ستزييطمح

آن مسائل مربوط به توسعه،  يط هبود ک يوقوع يدر حال يهاکننده تنا، منعکس1972استکهلم 

                                                           

1.Fomerand 

2. Large-Scale Process of Social Mobilization 
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 يبعد يهادر تالش يطورجدموردتوجه قرار گرفتند، هرگز به يهدر اصول اعالم ينکها رغميعل

اجالس خانم  يندر ا (.Haas and et al,1992:9)وردتوجه قرار نگرفتندپس از اجالس استکهلم م

 يمنصوب شده بود، ط آرمسترانگ يجنوب از سو ياز کشورها يندگيکه به نما يگاند ينديراا

حفاظت و  يانم يتنازع ذات»: دارديم يانب يصنعت ياز کشورها يدو با انتقاد شد يسخنران يک

او «. است يوربه نام بهره ينبشر از زم پرواييو استثمار ب تزيسيطمح ينبلکه ب يست،توسعه ن

که  کننديفرض م ناسدشيعصر مدرن م هاييسما»را در  زيستيطمح يبتخر اييشهعلل ر

 يست،ن يفن يامسئله يک ي،او اصرار کرد آلودگ« است. يانسان، کسب و سودآور يمنافع اصل

 يکشورها يشنهاديپ هاييتاجالس، اولو ينا در (.Gandhi,1972:37)است يارزش يبلکه مشکل

از منابع بود  ريبرداو بهره يتهوا، کنترل جمع يآلودگ يرامونطور عمده پاجالس به يشمال برا

بود  يلبود که جنوب ما يدر حال ينا داد،يرا نشان م يشرفتهپ يکشورها منافعکه در اساس 

 يو سرپناه بپردازد. استدالل کشورها دنييمانند غذا، آب آشام ياجالس به مسائل روزمره زندگ

 يخداداد ابعو کاها من يجهان يدر آلودگ يشرفتهپ ياندازه کشورهاها بهبود که آن ينجنوب ا

به  يابيدست يها برابه تالش آن يدنبا زيستيطحفظ مح يتالش برا روينا اند و ازنقا نداشته

 Poor Ahmadi and mohammadi)وارد سازد يالطمه يو اقتصاد ياجتماع هاييشرفتپ

Lord,2011:135.) 
شمال  يانم يها(، شکاف1992 يو)اجالس رو توسعه زيستيطسازمان ملل درباره مح اجالس

ها مسائل مختلف از جنگل ينهدر زم ياجالس اختالفات مشخص ينو جنوب را آشکار کرد. در ا

. يافتمال و جنوب ظهور ش يکشورها يانم ييوهواآب ييراتو تغ يستيگرفته تا تنوع ز

شناخته شدن حق توسعه،  يتخود جهت به رسم يهاادامه تالش درتوسعه درحال يکشورها

کشورها و  يهکل»: داشتيدادند که اعالم م يشنهادرا پ يبشر، متن ياز حقوق اساس يکيعنوان به

 يزندگ يهاجنبه يرو سا زيستيطها از حق توسعه برخوردارند و بدون آن حفظ محانسان

 يلمخالفت و دل «حق توسعه»شدت با درج واژه به ريکاآم يئته يندهنما. «يستن يسرم ياجتماع

مفهوم حق توسعه در  يريکارگبه يخِتار ي،واژه اعالم کرد. به باور و يناز ا ياسيآن را استفاده س

توجه عامه  خواستنديتوسعه مدرحال ياز کشورها ياريکه بس گشتيبازم يسازمان ملل به زمان
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از  يکي (.Alehabib,1996:22)سوق دهند يگريد ومبشر به مفه يحقوق اساس يمرا از مفاه

اجالس  يننظر جنوب در اعمده ازنقطه يمعتقد است دو نگران 1رخو ينمتخصصان برجسته، مارت

مهم آن  ياز کشورها يحداقل برخ ياوجود داشت که شمال  يحس کم ينکهوجود داشت. اول ا

 ياقتصاد يبلندمدت رفاه و خوشبخت يممفاه ياه کاها مصرف خودشان داشته باشند ب يليتما

کمک به  يبرا يطورجدشمال به ينکهدوم ا (.Khor,2012:4)کنند يابيصورت مجدد ارزرا به

سنجا تعهد  يبرا يمشخص يارنداشت؛ و مع يآمادگ يدارتحول به سمت توسعه پا يجنوب برا

 ياريبس يدام رغميعل (.Khor, 2012:5)وجود نداشت يو اضاف يدجد يشمال در قالب منابع مال

در  يتوافق جهان يکتا  کنديرا فراهم م ياجالس فرصت ينا ينکهبر ا يجنوب مبن يندگاناز نما

 2بعد، ژوزه گلدمبرگ، يهدف دشوار شد. کم ينبه ا يابيکند، دست يجادکاها فقر ا ينهزم

به علل  يدگيبه رس يليتما يصنعت يکشورها»اره کرد: مسئله اش ينبه ا يليکننده برزمذاکره

سال گذشته بوده  33 يشمال برا -فقر ندارند که کانون توجه جنوب  اييشهر

حاضر در  يهاطرف يانم يتيکژئوپل يهاصورت تنا هر در (.Goldemberg,1994:177)«است

ود که مسئله شمال و جنوب موجب شده ب يانم ياساس يهااجالس و عدم توجه به شکاف

  (.Haas,2002:80)نشود ينهدر نزد کشورها نهاد زيستيطمح

اختالف  يزبرگزار شده است ن يونامه رسازمان ملل که در چارچوب موافقت يبعد يهااجالس در

 يانسطوح توسعه م يبافتار يهاکننده تفاوتشمال و جنوب که منعکس يگروه کشورها يدگاهد

 متحدهياالت، ا1996 يوتو. در پروتکل کشوديجانبه متوافق همه يکه ب يابيهاست، مانع از دستآن

متفاوتي باشد سر باز  الملليينمسئوليتي که بر پايه اصل انصاف متضمن تعهدات ب يقبول برخ زا

براي کاها انتشار  ترييرانهگاز امضاي پروتکل کيوتو که داراي مقررات سخت يجهزده و درنت

کشور از  يناند که اطور مداوم اظهار داشتهبه متحدهياالتت ااست اجتناب کرد. مقاما

 يتحما کند،يتوسعه را از تعهدات کاها انتشار معاف مدرحال يکه کشورها اينامهموافقت

ده کشور اول  يانو هند در م ينچ يل،توسعه بزرگ مانند برزدرحال يکشورها يراز کند؛ينم

                                                           

1.Martin Khor  

2. José Goldemberg  
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در مذاکرات پس از پروتکل  (.Rajamani,2012:4)دارند گلخانه قرار يجهان در انتشار گازها

کنشگران  ياز سو المللييندر سطح ب يشد که تعهدات به کاها آلودگ شخصسرعت مبه يوتوک

 .شودينم يتحما الملليننظام ب يديکل

شمال و جنوب بر سر مباحث مختلف  ياختالفات کشورها يزن 2012سال  20+ يواجالس ر در

 يقطر ينتوسعه بود تا از ادرحال يبه کشورها يبر سر انتقال فناور يل اصلباال گرفت. جدا

و  يدجنوب خواستار انتقال بدون ق يتحقق اقتصاد سبز گام بردارند. کشورها يبتوانند در راستا

 يخواهان اشاره به انتقال فناور متحدهياالتا يندهبودند و در طرف مقابل نما يشرط فناور

 يرسا يندگانبه همراه نما يکاآمر يندگانها بود. نمابا توافق متقابل طرفصورت داوطلبانه به

توسعه مخالفت درحال يبه کشورها هايو شرط فناور يدبا ذکر انتقال بدون ق يصنعت يکشورها

به  يمال يالتتسه يدر مورد محدود شدن اعطا ييگنجاندن بندها يحام همچنينها کردند. آن

 يدارتوسعه پا يمنابع مال ينتوسعه(، تأمدرحال ي)نه همه کشورهاضمقرو ياربس يرفق يکشورها

 يهابود که دولت ينها اجنوب بودند. استدالل آن -جنوب يو همکار يمنابع داخل يقاز طر

هستند. از  هايبحران بده يا يرکود اقتصاد ي،مال يهابحران دچارخود  ياوبکننده کمکمک

در « نوظهور ياقتصادها»توسعه موسوم به درحال يهااز کشور يارياقتصاد بس يگر،د يسو

 يکشورها يبندطبقه يلها را ذآن توانينم يراحتاست که به يافتهرشد  يااندازهبه يراخ يهاسال

 هاييتمحدود جنوب موانع و يکشورها (.Amin Mansour,2012:465)قرار داد يازمندن

 يو مانع يمل يدمثابه کاها رقابت تولرا به يکژاکولو يلبه دال المللينشده در تجارت باعمال

چنين کشورها  ينا ،بعالوه. کننديم يتلق يافتهتوسعه يکشورها يبه بازارها يدر دسترس

 يخدمت به منافع کشورها يپندارند که در راستايم يديجد يتيرا شکل حما ييهايتمحدود

 يمربوط به مبادالت تجار هاييتشمال وجود محدود ياست. در مقابل، کشورها يافتهتوسعه

اکوادور  جمهوريس. رئداننديم يضرور محيطييستمحدود کردن مشکالت ز يرا برا الملليينب

 20توسط  ياگلخانه ياز گازها رصدد 60»اعالم کرد که:  2012 يورافائل کورا در اجالس ر

 يرفق يصد از کشورهادر 20است که  يدر حال ينا شوديم يدکشورها تول يندرصد از ثروتمندتر

دولت هند با درخواست از رهبران جهان « .کننديم يدگازها را تول يندرصد از ا يککمتر از 
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 يهعل يتيو جنا يعتطب دنکر ياقتصاد سبز سوداگر»اعالم کرد که:  يننسبت به حفاظت از زم

که  2015دسامبر  در(. Ramazani Ghavam Abadi,2014:128 )«شوديم يتلق يتو بشر ينزم

 ييراتتغ يرامونسازمان ملل متحد پ يکنفرانس چارچوب اعضا يکمينو  يستب

نمود، مذاکرات تحت شعاع  يبرا تصو يسپار يمينامه اقل، موافقت(UNFCCC)يمياقل

 Amini and et)توسعه قرار گرفتو درحال يافتهتوسعه يکشورها يانم يشگيهم يهامخالفت

al,2018:150 .)در  يدو چگونه حقوق بشر با يامسئله که آ ين، ا2015 يسدر مذاکرات پار

و  يافتهتوسعه يکشورها يانگنجانده شود، بازهم منجر به تداوم شکاف م ييتوافقنامه نها

از  يتتوافق بر سر حما ها را در مورددولت ييتوانا يتنها در يدوگانگ ينتوسعه شد. ادرحال

توسعه کشور درحال ينمذاکرات، چند ينر ابرد. د يلرا تحل يسپار امهحقوق بشر در توافقن

 يلي،ش يک،مثال، مکزعنواننامه شدند. بهموافقت يندر ا يزبان حقوق بشر يتخواستار تقو

حقوق بشر خواستار  يدر اجرا يمياقل ييراتتغ يقو يرمنظور نشان دادن تأثبه يکا،کاستار يليپين،ف

 (.Savaresi and Hartmann,2015)شدند يحقوق بشر اتبه تعهد تريحاشاره صر

توسعه و کشورهاى کشورهاى درحال ياندر م يگاهاختالف جا دهديفوق نشان م مباحث

شده  يافتهتوسعه و توسعهتحت عنوان جهان درحال ييهاگروه يريگچگونه بر شکل يافته،توسعه

منافع و اساس  ينو بر ا يافتهواحد  يتيها در مذاکرات خود را در قامت هوگروه يناست. ا

و  الملليينها در مذاکرات بآن يريگموضع يتوضع ينو ا دهنديم شکلرا  خود هاييتارجح

 .سازديرا متأثر م محيطييستز هاييمرژ ينگينهاد يا يريپذيترعا يزانتبع آن مبه

 محيطييستز هاييمرژ ينگينهاد يزانشكاف در م .4-4

از  يارياند بسموفق شده زيست،يطر مورد محسازمان ملل، کشورها د يهاچارچوب اجالس در

را شکل دهند.  يکديگر يها انتظارات رفتاررا خلق کنند که در چارچوب آن الملليينب هاييمرژ

 زيستيطمح يرتدب يرا برا ياچندگانه يهاو دستورالعمل هايژهکار و يجهان يهااجالس ينا

 زيستييطمح يدحول مشکالت جد يجامعه بشر ياند نگرانها توانستهاند. آنخلق کرده يجهان

 محيطييستز يامدهايکنترل پ يبرا يبه هماهنگ کردن اقدامات مل يقطر ينکنند تا بد يجبس

سازمان ملل  يهاگرفته در چارچوب اجالسشکل هاييمرژ ينترمهم (Haas,2002:78)بپردازند
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جمله اصول  از ياط،صل احتمشترک اما متفاوت، ا يتمسئول يدار،از: توسعه پااندعبارت

 يهاهمان انگاره يلبه دل هايمرژ ينا حال ينا با زيست؛يطدر حوزه مح يحقوق شدهيرفتهپذ

مثال  يشمال و جنوب همواره در عمل محل مناقشه بوده است. برا يمتفاوت کشورها يشناخت

مانده است.  يشمال و جنوب همچنان باق يانم يقعم تالفاتاخ يدار،در مورد اصل توسعه پا

خود است.  يمردم کشورها يجنوب کاها فقر و بهبود استاندارد زندگ يکشورها يهدف اصل

 ييکه توانا داننديو لوکس م يتجمل يامسئله ينوعرا به زيستيطها حفاظت از محاز آن ياريبس

سعه تو يبر مؤلفه توسعه اقتصاد يطورکل به نوبج ياز عهده برآمدن آن را ندارند. کشورها

 زيستيطدارند بر مؤلفه حفاظت از مح يلشمال تما يکشورها کهياند درحالکرده يدتأک يدارپا

 ياز نگاه کشورها يدارتوسعه پا يبرا ياصل يدتهد (.Hunter and et al,2007:155)کنند يدتأک

 ياصل يدجنوب تهد يدر نگاه کشورها کهيو مصرف است. درحال يدتول ياز الگوها يشمال ناش

 (.Raman,2012)از فقر است يشنا

متفاوت نسبت به  يها نگرششمال و جنوب باعث شده که آن يمتفاوت کشورها هايارجحيت

در  کهيها داشته باشند. درحالعمل بر اساس آن يوهو ش محيطييستز ياصول و هنجارها يگرد

از بين رفتن  مثل آلودگي هوا، کاها اليه اوزون و خطر يمشکالت يافتهنزد کشورهاي توسعه

به توسعه پايدار و  يابيتوسعه دستاست، دغدغه کشورهاي درحال اولويتتنوع زيستي در 

 ياربس 1«يزمشترک اما متما يتمسئول»اصل  ينگينهاد يزانمسئله در م ينفقر است. ا کنييشهر

وت کشورها متفا يذهن يحاتها و ترجادعا کرد انگاره توانيکه م ياگونهبوده است. به يرگذارتأث

اصل مزبور در عمل  يطورکلباعث شده به يزن «يزمشترک اما متما يتمسئول»در مورد اصل 

 يهاتعهدات طرف يتوسل به اصل برابر يطي،شرا ينکند. در چن يداتحقق پ يصورت جزئبه

نخواهد کرد بلکه  يکمک الملليينقانون در عرصه ب يتتنها به تحقق حاکمنه هاييونکنوانس

 (.Matsui,2002:6)خواهد شد يجهان زيستيطبه مح يشترب يبسباعث آ

اشاره قرار گرفته است،  مورد يور يهاعالم 15که در اصل  ياطاحت يدر مورد قاعده حقوق

 يکاآمر متحدهياالتزعم امثال به يمتفاوت به آن دارند. برا يدگاهيشمال و جنوب د يکشورها
                                                           

1. Common but Differentiated Responsibilitie 
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مورد مالحظه  المللينهنجار حقوق ب يا يحقوق يکل اصل يکعنوان به تواندينم ياطياصل احت»

اصل که مورد موافقت کشورها قرار  يناز ا يامر آن است که فرمول واحد ينا يلد. دليرقرار گ

عنوان به يدبا ياطمعتقد است که احت يکاآمر متحدهياالتا رويينا گرفته باشد وجود ندارد، از

 Meyer and et)يردموردتوجه قرار گ المللينق بقاعده در حقو يکعنوان و نه به رويهيک

al,2007.) را به  ياطياز اصول احت ترييمنسخه مال يستي،زتنوع يونکنوانس کهيدرحال ينهمچن

اصل وارد  ينا متحدهياالتا يهامخالفت يلارائه کرد، به دل يجنوب ياز کشورها ياصرار برخ

 کهاليدرح طوريناشاره قرار گرفت. هم مورد يانيانامه پنشد و تنها در مقدمه موافقت يمتن اصل

 15و اصل  کنديمورد منعکس م ينرا در چند ياطياحت گيرييمتصم 1يستيز يمنيپروتکل ا

و  يااسترال متحده،ياالتا يگربار د ينجادر ا گيرد،يعنوان هدف خود در نظر مرا به يور يهاعالم

د ترسيدنيامر م يناعتراض کردند و از ا «ياطاحت»قاعده  يبدولت جهان شمال به تصو ينچند

گروه » 1999که از سال  - يقاييبود که گروه آفر يدر حال ينداشته باشند. ا يقانون يامدهايکه پ

پروتکل  يندر ا ياطيخواستار گنجاندن اصول احت -داده بود  يلرا تشک 2«همفکر يکشورها

 (.Catacora-Vargas and Review,2012)شد

مختلف کنشگران  يهاانگاره يلکه به دل زيستيطدر حوزه مح شدهيرفتهقاعده پذ يا هنجار ديگر

 ياست. اگرچه قاعده جبران پول 3«کنندهآلوده يجبران پول»مورد مناقشه بوده، اصل  يدولت

قاعده همواره  ينا حالينا شده است، با صراحت اعالم به يور يهاعالم 16کننده در اصل آلوده

که  شوديم يدهتوسعه ددرحال يکشورها ياندر م يژهوموضوع به ينه بوده است. امناقش دمور

 Hunter and et)شوديم يتلق ازحدياب محيطييستز هايينههز يسازيدر آن بار درون

                                                           

1. Biosafety 

2. Like-Minded Group 

زيست را آلوده هايا محيطشود که بر اساس آن فرد يا نهادي که فعاليتکلي گفته مياي کننده به قاعده. جبران پولي آلوده3
آورد مسئول است    هايي که به بار ميها و خسارت کند( در قبال آن آلودگياي در هوا، آب يا خاک منتشر مي کند )آاليندهمي

شود. اين و بايد هزينه سياري از قوان    هاي مربوطه را متقبل  صل مبناي ب ست ا شورهاي مخ ين زي ست محيطي در ک بر   .تلف ا
ــوي آلوده  ــل، هزينه رفع آلودگي بايد از س ــاس اين اص ــل از يک اس ــود. اين اص ــو حق ديگران در کننده آن پرداخت ش س

شناسد و از سوي ديگر نوعي اقدام پيشگيرانه براي جلوگيري از تخريب      زيست سالم را به رسميت مي   برخورداري از محيط
 .روده شمار ميزيست بمحيط
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al,2007:484.) است که از  يمختلف يهاقاعده، برداشت ينبودن ا يزمناقشه برانگ يلاز دال يکي

 هاييتاصل و کاربرد آن در موقع يکه معن کندياشاره م يدرست به 1سند يپيل. فشوديآن ارائه م

 يطيو شرا هاينههز يزانو م يتخصوص در رابطه با ماهباز است، به يرتفس يخاص، همچنان برا

 (.Sands and Peel,2012:32)اعمال نباشدطور استثنا قابلبه يدنظر شا که در آن اصل مورد

 زيستيطکارآمد در حوزه مح يرتدب نظام يکالزامات .4-5

 محيطييستز يهاپرداختن به چالا يندمرحله در فرآ ينها اغلب دشوارترنامهموافقت اجراي

و  يتچون حاکم يها در زمان و مرحله اجرا با موانع دشوارنامهموافقت يندر عمل ا يرااست؛ ز

 يداخل يکشورها در ساختار قانون ليالملينتعهدات ب ياآ کهينروبرو خواهند شد. ا يداخل يتظرف

 ياز سو يطورجدالزامات، به ينا ياآ کهينتر از همه او مهم يرخ ياها گنجانده خواهد شد آن

 يبرا ياتيح يتياهم گيرند،يقرار م يدگيمورد رس انديرفتهتعهدات را پذ ينکه ا ييکشورها

 وندهايتا تالش خواهد شد با استفاده از رراس يندارد. در ا الملليينتوافقات ب آميزيتموفق ياجرا

 يريگو الزامات شکل هايستهبا ينترمهم زيست،يطمح يو حکمران يرموجود در عرصه تدب

فراخ است که  يمفهوم ي. الزم به ذکر است کارآمديمکن يانرا ب محيطييستکارآمد ز هاييمرژ

 يدارند بر دو بعد اصل يلقان تماآن ارائه کرد؛ اما در عمل، محق يبرا يقدق يفتعر توانينم

 گونهين( معموالً ايت)رعاانطباق .3و حالل مشکل 2(يت)رعاتمرکز کنند: انطباق يمرژ ارآمديک

 يطيدر عمل با شرا الملليينمعاهده ب يکدولت طرف  يکتا چه اندازه رفتار »: شوديم يفتعر

 ياآ (.Faure and Lefevere, 2012:164 )«دارد يکه در آن معاهده آمده است مطابقت و سازگار

 ييراتتغ ينا ياو آ کننديانجام تعهدات خود وضع م يرا برا يو مقررات داخل ينقوان هادولت

ها فراتر دولت ياآ شود؟يکننده مآلوده يهاهدف مانند شرکت يگرانرفتار باز ييرموجب تغ يقانون

 تاريرف ييرات. تغکنندينامه عمل مافقتصرفاً بر اساس مو يا رونديم يااز انطباق با انتظارات پ

 يتبا توجه به ماه يناست. همچن ييشناساقابل يمرژ يراتانواع تأث يرتر از ساآسان ياسيو س

                                                           

1. Philippe Sands 

2.Compliance 

3. Problem-Solving 
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کشورها داشت.  ياندر م يبر اجماع حداکثر يکارآمد مبتن يمرژ يکانتظار  يدنبا الملليننظام ب

 است. ياجماع حداقل يمبنا کارآمد بر يمرژ يک يريگشکل ينجابلکه مقصود در ا
 ياالزامات انگاره .4-5-1

الزم است برداشت و درک  محيطي،يستز يهمکار هاييمدر رژ يو تحول ييراز هرگونه تغ پيا

 يانوجود دارد که بن يعتدر مورد نظام طب ييهااصالح گردد. در حال حاضر انگاره يعتما از طب

 ينتر. مهمدهديرا شکل م يعتاز نظام طب ين بخشعنوابه زيستيطها در قبال محرفتار دولت

 و نگاه لوکس محور به آن. يمصرف ييمثابه کاال به يعتاز طب ياز: تلقاندعبارت هانگارها ينا
 يمصرف ييمثابه کاالبه يعتطب ياصالح تلق.4-5-1-1

محسوب  يفمصر يعنوان کاالهارا به يعتطب يداتاشتباه تولبه يبازار آزاد در عصر کنون نظام

 کند،يم يبرا ترغ زيستيطمح يعيمنابع طب يبتخر ينوع نگرش، مصرف و حت ين. اکنديم

 پذيريبمحدود و آس يعيبه لزوم حفظ و حراست از منابع طب يبازار توجه گذارييمتنظام ق يراز

 و يداتبه تول يستننگر ينمصرف است؛ بنابرا شوديم يددارد و بر آن تأک يتاهم آنچهندارد. 

 يرين،از منابع آب ش رويهياستفاده ب زيست،يطمح يببه تخر يمصرف يمثابه کاالهابه يعيمنابع طب

 بريشرکت چوب يکمثال نگاه  ي. براشوديخاک و ... منجر م يافرسا ها،يماه رويهيب يدص

 يدبازتول يتو از دست رفتن ظرف يستماکوس يکمثابه نگاه به الوار است نه همچون به ،به جنگل

در نظام  ديگريعبارت. بهشودينشان داده نم يهعنوان کاها ارزش سرماطور متعارف بهبه يعت،طب

محسوب  يهشرکت ساخت دست بشر، سرما يکاندازه به يحت يعتطب داري،يهسرما يبازار

باور است  ينبر ا ينهزم يندر ا محيطي،يسترشته اقتصاد ز گذارانياناز بن يليد ن. هرماشودينم

 يدجد يراهبرد يگزينيجا يازمندن ينو ا يممحسوب کن يزيکيف يهسرما يکرا  يعتطب يدکه با

محصوالت  يرسا هايينهجزء هز يدبا شوديوارد م يعتکه به طب ياستهالک هايينههز ياست. تمام

خاک، از دست دادن  يافرسا يدبا يمحصوالت کشاورز گذارييمتدر ق مثالً. يدحساب آبه

 يافتره ينتحقق ا ينمحاسبه شود؛ بنابرا يزو ... ن يرناپذ يدتفاده از معادن تجدها، اسجنگل

بازار  يجار گذارييمتاست که ازجمله آن کنار گذاشتن نظام ق يمحاسبات يوهدر ش ييرمستلزم تغ

 يعتبه طب يا يمنکن يعتطب يگزينجا ياگر منبع يمده يصکه تشخ است يتنها راه يناست؛ ا
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 ياو محصوالت مشابه  يداتتول يتدوباره فراهم کند، ظرف گيريم،يما از آن م آنچه يماجازه نده

 گذارييمتق يوهاصالح ش يازمندن يحرفتار صح ديگريعبارتداشت. به يمنخواه يندهدر آ يبهتر

 ياست نه کاال يهعنوان سرمابه يعينگرش به منابع طب ييرتغ نيازمند يتحول يناز چن ياست. بخش

 (.Daly,1996)يمصرف
 زيستيطنگاه لوکس محور به مح ييرتغ.4-5-1-2

 ييدر کشورها يژهو. بهشوديم يتلق يلوکس دولت يکاال يکعنوان اوقات به يگاه زيستمحيط

دشوار است که مسائل  يارهستند، بس يو انسان ياقتصاد ياساس هايينگران يرکه درگ

 ييهابتوانند بر بخا زيستيطمح يياجرا ي. اگر نهادهايرندقرار بگ يتدر اولو محيطييستز

که  يينهادها يژهوبه تر،يقو يهاوزارتخانه يبانيپشت يراحتکنند که به يدتأک داز دستور کار خو

ها ممکن است بتوانند را جلب کنند، آن کننديرا کنترل م يزيرو برنامه ياقتصاد يعملکردها

ا به دست آورند. قدرت کم بهتر از نبود آن ر يالزم و کاف يتخود حما يهااز برنامه يبرخ يبرا

کنند که  يجاددولت ا يئترا در ه ييخود را بهبود بخشند و نهادها يتموقع تواننديم هااست. آن

کار را با  ينا تواننديم محيطييستز يياجرا ينهادها ينتوجه کنند. ا محيطييستبه مسائل ز

باشد و  ياهداف اقتصاد کنندهيتتقو توانديم زيستيطمح ينکته که تمرکز بر رو ينا يحتوض

 انجام دهند. برينهسودآور باشد و نه هز توانديها مآن يهاتالش ينکهکننده آن و ايفنه تضع
 ياتيالزامات عمل.4-5-2

که شامل سازوکارها و  يدر حوزه عمل يدکشورها با محيطي،يستز يهاانگاره ييربر تغ عالوه

 يحکمران يرا موردتوجه قرار دهند. سازوکارها ياست، الزامات يريگيمحاکم بر تصم يروندها

 يندارد. در ا يحقوق ينو مواز گيرييمتصم هاييسماشاره به مکان زيستيطمح ينهخوب در زم

و اجرا و توجه به وجوه  يريتمناسب نظام مد يباطالعات، ترک يآوردر جمع فافيتش ينهزم

 يندهاکارآمد باشد. فرا يمرژ يک يجادا سازينهزم توانديموجود م محيطييستز هاييممثبت رژ

 ياسي،س هاييتاولو کهيناز ا يناناطم يمشارکت الزم برا يفيتعوامل دارند: ک يناشاره به ا يزن

 يو صدا يجادشدها الملليناجماع گسترده در جامعه ب يکبر اساس  ياقتصاد و ياجتماع

 .شوديم يدهشن هاگيرييمدر تصم پذيريبو آس يرجنوب، فق يکشورها
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 و انتشار اطالعات مربوط به انطباق يآوردر جمع يتشفاف.4-5-2-1

 محيطي،يستز يهمکار هاييمرژ يو کارآمد ياثربخش ينهمهم موجود در زم هاييدهاز ا يکي

است.  يمعضو رژ يتوسط کشورها زيستيطمح يآلودگ ينهدر زم ياعالم يهااستفاده از گزارش

 يفيتک ياست و گاه يينها پانامهاز موافقت ياريدر بس يواقع يهاگزارش يزانضر مدر حال حا

تبادل  توانديهماهنگ بهتر م يامتمرکز  يريتمد يطيشرا يناست. در چن وکگزارش مشک

ها ساده و اطالعات آن يآورجمع يهاکند و اجازه دهد نظام يلرا تسه هايدهاطالعات و ا

. کنديم يلامضاکنندگان را تسه يدهگزارش هاييازمندينوبه خود نهامر ب ينهماهنگ شوند. ا

شده مطرح هاييهو در توص يگرد ي)سازمان ملل( و جاهاملل متحد انسازم يستمدر س يدها ينا

 يناست. در ا يافتهقرار گرفته است اما گسترش ن يموردبررس «ينزم يور» 1992در اجالس سال 

و خواستار  کنديم يينرا تع ياهداف بلند پروازانه جهان يداروسعه پات يبرا 2030دستور کار  ينهزم

 محيطييستو ز ياقتصاد ي،اجتماع يوستهپهمبه يهادر حوزه بتکاريا يهااقدامات و تالش

به  يابيدر دست ياساس ينقش يدبا يو نوآور يشده که علم، فناور يدگزارش تأک يناست. در ا

آغاز شده است،  يفنّاور يشرفتکه با پ زيستيطمح يبخراهداف داشته باشد. روند ت ينا

اقتصاد و بهبود سطح  ييربه تغ هايمتو ق يدتول هايهزينهکاها  ي،وربهره يابا افزا توانديم

 (.United Nations General Assembly,2015)کمک کند يزندگ

ه نهادها و افراد ک يخوب است و زمان گيرييماعتماد اساس تصمکه اطالعات قابل يستن شکي

به اطالعات در مورد  يبا دسترس تواننديخود باشند، م محيطييستتعهدات ز يمتعهد به اجرا

ها و مرور و داده يآورکار را انجام دهند؛ جمع ينبهتر ا زيستيطسازگار با مح هاييفناور

در آن  تواننديدر سراسر جهان م يدهدهستند که متخصصان آموزش ياقدامات يفن اردسازياستاند

 يناطالعات به اقدام و عمل مؤثر است. در ا ينا يلتبد يشرکت داشته باشند، اما چالا اساس

 يجادا يمثال، برا عنوان است. به يضرور ييو بخا اجرا ينظام حکومت ينارتباط متقابل ب ينهزم

ها صنعت آن ياانند که آبد يدبا الملليينب يهانامهکنندگان توافقمذاکره ي،مؤثر آلودگ يهاکنترل

امکانات  ينا ينکها ياو  يرخ ياها را برآورده کند آن يهاخواسته توانديم يو اقتصاد يبه لحاظ فن

 .يرنداستفاده قرار بگ مورد ينانهبطور واقعبه تواننديتا چه حد م
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 و اجبار يريتراهبرد مد يبترک.4-5-2-2

که در  يسنت يدگاهوجود دارد. د هايمرژ يريپذنطباقو ا يدر مورد کارآمد يدگاهدو د طورکليبه

 سازييتکه بر ظرف يريتيمد يدگاهو د کنديم يدتأک هايمدر مقابل نقض رژ يآن بر اقدامات اجبار

ند. کارآمد را فراهم ک يمرژ يکمقدمات  توانديمزبور م يکرداز دو رو يبي. ترککنديم يدتأک

از  يناش هايمرژ يتاست که عدم رعا يدها ينبر ا يمبتن يريپذ يتانطباق و رعا يسنت يدگاهد

کند  ينها را تأممنافع آن کهيها را مادامنامهها موافقتآن ينکها يعنيهاست؛ دولت يخودخواه

 يضرور و رياقدام اجبا ينبنابرا کنند؛يعمد نقض م صورت آن را به ينا يردر غ کننديم يترعا

 يجهنت يکه عدم انطباق و سازگار گوينديم يريتيمد کرديرو يانحام يگر،د ياست. از سو

 يدارند اجرا يلتما يانگرا ياست. سنت يرتدب يستمو س يو ابهام حکمران يتيظرف هاييتمحدود

و کمک  سازييتظرف يجادا يشنهادگروه دوم پ کهيحال کنند، در يزرا تجو يمسخت مثل تحر

دو  ينکه ا دهدياروپا نشان م يه. مثال اتحادکنديم يهو اقدامات را توص ينقوان يتشفاف و يمال

 يشوند و در دو سطح با نظارت متمرکز از سو يببهتر ترک يکارآمد يبرا تواننديم يکردرو

 يهادر آن دادگاه که يياجرا شوند، جا يرمتمرکزاروپا و نظارت غ يهاتحاد يامنطقهفرا ينهادها

 (.Tallberg,2002)هستند يدولت يکننده انطباق و سازگارالقاء يو ناظران اجتماع يمل
 کارآمد موجود محيطييستز هاييمبه وجوه مثبت رژ يشترتوجه ب.4-5-2-3

 يتانطباق و رعا يسممکان هاييوهش ينتدو المللي،ينب يهااز معضالت مربوط به توافقنامه يکي

در مورد  يآسانبه توانيآن م يقرکه از ط يهاست. الزاماتآن کنندگانينتدو ياز سو يريپذ

 يريگالهام ينهزم ينقضاوت کرد. در ا دهند،يتعهدات خود را انجام م يقطور دقکه به ييهادولت

 هاييمرژ يبه کارآمد ييکمک به سزا توانديم زيستيطموفق موجود در عرصه مح هاييماز رژ

 يرازنظر تدب ياوزون نمونه موفق يهکند. پروتکل مونترال در مورد مواد کاهنده ال محيطييستز

 رسدياست که به نظر م ياز موارد يکي يمرژ ين. اشوديمحسوب م زيستيطامور مح يجهان

 يبا منابع واقع يصندوق واقع يکوجود  يلبه دل يتو حما يقتشو ياستو س يکردرو ندر آ

ه کارساز بوده توسع حال در يکشورها يشترمنظور مشارکت هر چه ببه يپرداخت بده يبرا

 يريتمد يموجود در پروتکل مونترال برا يرپذاقدامات انعطاف (.UNEP/WMO,2003)است
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شود. در حال حاضر  سازييهها شبنامهموافقت يرتواند در سايو انطباق م يتمشکالت عدم رعا

 يي،واوهآب ييرمانند تغ يگريد هايينهاز کشورها و در زم ياريالزامات پروتکل مونترال در بس

 يتقطب جنوب و ظرف يمانپ يگر،. مثال دشوديدر نظر گرفته م زايييابانخطرناک و ب يعاتضا

در قطب جنوب به  ينه ممنوع کردن اکتشاف نفت و معدنيدر زم 1991پروتکل  يقآن از طر

و  ياهيگ يهاگونه يتجارت جهان» يونسال در جهانِ تشنه به منابع است. کنوانس 50مدت 

 يدياست. عامل کل هايمرژ يياجرا هاييتاز موفق يگرد يکي يزن 1«عرض انقراضدر م يجانور

 يسازمان صندوق جهان يژهو)بهدنيآن با جامعه م يکنزد يهمکار يونکنوانس ينا يتدر موفق

است  يتواقع ينها( و او برنامه مشترک آن 3يعتحفاظت از طب يبرا الملليينب يهاتحاد 2،يعتطب

کنندگان به جلسات اعزام مذاکره يجابه يشترتر است، کشورها بتوافق پخته نيا کهييکه ازآنجا

 .فرستنديرا م يانمجر گيرييمتصم
 يو حكمران يرجنوب در نظام تدب يمشارکت کشورها يجيتدر يشافزا.4-5-2-4

 ياجتماع ياسي،س هاييتاولو کهيناز ا يناناطم يمشارکت الزم برا يفيتک يدبا ينديسطح فرا در

 اييهحاش يصداها يدنو شن الملليناجماع گسترده در سطح جامعه ب يکبر اساس  يو اقتصاد

مراتب کمتر  جنوب به يکشورها يفراهم شود. در حال حاضر دغدغه و نگران هاگيرييمدر تصم

است. اجالس سران  يرگذارتأث محيطييستز ينمواز ييندر تع يافتهشمال و توسعه رهاياز کشو

 يرو تدب ياصالح ساختار حکمران يبرا يمثبت يها+ گام 20 يوجهان در اجالس ر يکشورها

سازمان ملل اقدامات  يبه دست آورده است. از آن زمان، مجمع عموم الملليينب زيستيطمح

 يجه( را مطابق با سند نتيونپ)«ملل متحد زيستيطبرنامه مح»روز کردن و به يتتقو يبرا يياجرا

( ير)تدبيحکمران يشورا»در  يجهان يتعضو ي،است. مجمع عمومرسانده  يببه تصو 20+ يور

مشارکت  يتوسعه برادرحال يدرخواست کرده که از کشورها يونپکرد و از  يجادرا ا 4«يونپ

جهت  گيرييمتصم ينددر فرآ يبترت ينو بد يحکمران شورايکامل و مؤثر خود در جلسات 

                                                           

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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 يونپدر ساختار  ييرکند؛ اما بدون شک تغ يتحما الملليينو دستور کار ب ياستس ينتدو

و  يريتيمشترک عملکرد مد يمال ينمانند تأم ي،خاص يسازوکارها يد. بايستن يکاف ييتنهابه

 ينهادها ينب ياز همکار ينانو اطم محيطييستچندجانبه ز يهاتوافقنامه ياندر م يرخانهدب

کارآمد  يمرژ يک يريگورد الزامات شکلشده در مارائه توضيحات شود. يها طراحمشاوره آن

 .نشان داد (1)در قالب شکل يکصورت شماتبه توانيرا م محيطييستمسائل ز ينهدر زم
 گانهکارآمد در مراحل سه يمرژ يک يريگالزامات شكل (:1)شكل

 
 گيرييجهنت .5

به  ينگاهاست.  يمرژ يک يها متضمن کارآمدبه اصول، قواعد، هنجارها و ارزش يبنديپا

 يمانع کارآمد ينترکه مهم دهدينشان م الملليندر عرصه ب محيطييستز هاييمرژ يتوضع

 يهمبودها يتفعال يجهنت کشورها نسبت به آن است. کشورها در يدگاهاختالف د ها،يمرژ ينا

 يرجهت تدب هايييمرژ يندر مورد ضرورت تدو يبه دانا مشترک يعلم ياهيافتهو  يمعرفت

از هنجارها  يبرخ يراختالف در تفس حال ينا با اند،يافتهدست  محيطييستز الملليينب مسائل

ها شده است. آن ياز سو محيطييستز هاييمرژ يريپذيترعا يامانع از اجرا  ي،و اصول حقوق

دارند.  المللينها در نظام باز آن يکاست که هر  يگاهيجا ينتيجه خود در يدگاهاختالف د ينا

 بخايتشد، هو يادجنوب از آن  - تحت عنوان شمال ينجامتفاوت کشورها که در ا يتعوض

 شده است. محيطييستز هاييمو تداوم رژ يريگها در شکلآن
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تبع آن و به الملليينب يگاهمتأثر از جا محيطييستشمال و جنوب در مسائل ز کشورهاي

 زيستيطه وجود آمده در حوزه محب هاييتاز وضع يمتفاوت يهاخود، برداشت هاييتهو

 يهادر حوزه يمشترک هاييژگيو و ي. گذشته استعماريابديم ينيتها عدارند که در نوع رفتار آن

جنوب  يکشورها ينمشترک در ب يتيهو يريگموجب شکل ي،و نظام اقتصاد يحکمران يوهش

 محيطييستز هاييمها در قبال رژدهنده به رفتار و عمل آنموضوع شکل ينشده است و هم

 يها)مذاکرات در اجالسيريگاختالف برداشت کشورها هم در مرحله شکل شده است.

 يکشورها يدگاه. تفاوت دکنديم يانخود را نما يمرژ ي( و هم در مرحله تداوم و اجراالملليينب

 يبندياعدم پ يزو ن محيطييستز يهادستورالعمل يينها بر سر تعشمال و جنوب و اختالفات آن

 موضوع است. با ينا يايحوزه گو يندر ا الملليينب يحقوق ينکشورها در عمل به مواز يبرخ

کرد. وجود  يدور از ذهن تلق يرا امر محيطييستز الملليينب هاييمرژ يکارآمد يدنبا حال ينا

 هايييمرژ يريگشکل يدبخانو توانديم محيطييستز يداتدر مورد تهد ياجماع حداقل

حاکم بر  يممثل رژ محيطييستموفق ز هاييمبه رژ ينگاه ينکهباشد. ضمن ا يندهآمد در آکار

 يکارآمد ينهدر زم يشرفتيجا پ ره دهدينشان م ينحاکم بر رودخانه را يمرژ يان وزوا يهال

مختلف  يکشورها يمعرفت يهمبودها يکيبه وجود آمده حاصل نزد محيطييستز هاييمرژ

 يداتبتوانند تهد کهيدرصورت يزشمال و جنوب ن يساس کشورهاا ينبوده است. بر ا

 يکنزد مرا به ه يعتخود در مورد نظام طب يهاکنند و انگاره يتلق يفور يرا امور محيطييستز

کارآمد در  ينظام حکمران يک يريگشکل يبرا يمؤثر ياتيعمل يهاگام تواننديم يجتدرکنند، به

 .بردارند زيستيطعرصه مح

 دردانيق .6

از پژوهشگران و فناوران  يتو صندوق حما ييدانشگاه عالمه طباطبا يتمقاله تحت حما ينا

دانشگاه عالمه  ياز معاونت پژوهش داننديبر خود الزم م يسندگانکشور انجام شده است. لذا نو

 يالتاز پژوهشگران و فناوران کشور که تسه يتصندوق حما يو کارگروه علوم انسان ييطباطبا

 . يندنما يقدردان يمانهانجام پژوها حاضر فراهم نمودند صم يزم را براال
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