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چكيده
حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیر
الزام آور توسط جامعه جهانی شکل گرفته و در چند دهه اخیر از نظر محتوایی ،شکلی و ساختاری توسعه یافته است ،با این حال ،علی رغم
تالش های بین المللی برای حفاظت محیط زیست ،چالش های محیط زیستی نه تنها کماکان وجود دارند ،بلکه در بسیاری از حوزه ها
افزایش چشم گیری داشته است .در واقع  ،دغدغه ها و تهدیدات محیط زیستی دنیای امروز فراتر از پیش بینی های متخصصان و
دانشمندان حاضر در اولین کنفرانس بین المللی انسان و محیط زیست استکهلم  2791است .تخریب الیه ازن ،تغییر آب و هوا ،آلودگی
هوا ،آب و خاک  ،کاهش تنوع زیستی ،جنگل زدایی و بیابان زایی از مهم ترین مشکالت فراروی بشر امروزی است  .بنابر این علی رغم
تال ش های جهانی برای وضع و اجرای مقررات حقوق بین الملل محیط زیست ،عدم کاهش تخریب محیط زیست و افزایش آلودگی های
محیط زیستی حکایت از عدم کارایی و کارآمدی این رشته حقوقی دارد .این مقاله درصدد است با بکارگیری رهیافت انتقادی ،ضمن نشان
دادن ظرفیت های موجود برای توسعه حقوق بین الملل محیط زیست ،به موانع و کاستی های آن بپردازد و با بررسی خألهای حقوقی و
اجرایی ،پیشنهادهایی از قبیل "اتخاذ رهیافت بین المللی کردن حفاظت محیط زیست"" ،اصالح ماهوی"" ،بازنگری در برنامه سازمان ملل
متحد برای حفاظت محیط زیست" و "اصالح ساختاری" حقوق بین الملل محیط زیست را برای جبران آن ارایه نماید.

واژه های کليدی :حقوق بین الملل محیط زیست ،توسعه پایدار ،چالش ها ،ظرفیت های حقوقی.
 -2کارشناس ارشد حقوق محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران ،تهران ،ایران.
 -1استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران،تهران ،ایران و رئیس موسسه تخصصی
حقوق بین الملل کانادا *(مسوول مکاتبات)
 -3استادیار ،گروه حقوق محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران.
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Abstract
International environmental law as a branch of public international law is developed through the
codification and implementation of legally binding and non-binding rules developed by the
international community in recent decades in terms of content, form and structure. However, despite
international efforts to protect the environment, environmental challenges not only still exist, but also
it has increased significantly in many areas. In fact, today's environmental concerns and threats are
beyond the predictions of the experts and the scientists at the Stockholm 1972 of the First International
Conference on humans and the environment. Ozone depletion, climate change, air pollution, water and
soil, loss of biodiversity, deforestation and desertification are the most important problems confronting
humanity today. This research by adopting a critical approach aims to study in addition to existing
capacity for the development of international environmental law, to deal with the obstacles and
shortcomings and to review legal and administrative gaps, provide recommendations such as
internationalization of environmental protection, substantive review and structural review in these
matters.
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مقدمه
توسعه و تدوین حقوق بین الملل یکی از وظایف اصلی و اساسی

زیستی در مقام عمل میتوانند به عنوان ضوابطی الزامآور تلقی

کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد 2می باشد که در

شوند ،ضوابطی که بوسیله مقام صالحیتدار در جامعه طی

بند  2ماده  23منشور ملل متحد با همین عنوان بر آن تصریح

مراحلی به عنوان ضوابط معتبر پذیرفته شده است .اوصاف

گردیده است .عالوه بر این کمیسیون ،برنامه حفاظت محیط

الزامی بودن حقوق و ضمانت اجرای آن ،تأمین کننده اجبار

زیست ملل متحد نیز نقش مهمی در توسعه و تدوین حقوق

قواعد حقوقی بوده به گونهای که از رفتار زیانآور به محیط

بین الملل محیط زیست دارد و از تأسیس آن تا به حال اسناد

زیست جلوگیری میکند .از این رو ،تالش ها برای قانونمند

الزام آور و غیر الزام آور متعددی را به دولت ها برای تصویب

کردن حفاظت محیط زیست در دهه  2791به خصوص بعد از

پیشنهاد نموده است .مضافا بر این که خود دولت ها و سازمان

آن ایجاد شد که دانشمندان محیط زیستی نسبت به تخریب

های بین المللی دیگر اعم از دولتی و غیر دولتی در توسعه و

وسیع و گسترده آن به خصوص توسط کشورهای صنعتی

تدوین حقوق بین الملل محیط زیست نقش های مهمی را در

هشدار دادند(.)2

سال های اخیر بر عهده داشته اند .در واقع ،حفاظت از محیط

از آنجا که حقوق بین الملل محیط زیست برای حفاظت جهانی

زیست ،دست کم به معنای امروزی آن ،که از دهه  2791آغاز

از محیط زیست از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و

گردیده و تا به امروز ادامه دارد ،عرصه های متفاوتی را از قبیل

غیر الزام آور توسط جامعه جهانی شکل گرفته و در چند دهه

هوا  ،خاک  ،جنگل و آب شامل گردید و تصویب کنوانسیون

اخیر از نظر محتوایی ،شکلی و ساختاری توسعه یافته است.

های مختلف در این زمینه ها نشان دهنده توجه حقوق بین

بااین حال ،علی رغم تالش های بین المللی برای حفاظت

الملل معاصر به این امر مهم است ( .)2بی تردید حفاظت محیط

محیط زیست  ،چالش های محیط زیستی نه تنها کماکان وجود

زیست یکی از دل مشغولی ها و نگرانی های جوامع کنونی

دارند ،بلکه در بسیاری از حوزه ها افزایش چشمگیری داشته

بشری به شمار میرود .افزایش انفجارآمیز جمعیت ،بهرهبرداری

است .در واقع ،دغدغه ها و تهدیدات محیط زیستی دنیای امروز

غیرمعقول از منابع طبیعی ،تخریب و دگرگونی کاهش یابنده

فراتر از پیش بینی های متخصصان و دانشمندان حاضر در

تنوع زیستی ،گسترش روزافزون آلودگی ها که به انحاء گوناگون

اولین کنفرانس بین المللی انسان و محیط زیست استکهلم

هوا ،خاک و آب های جهان را تحت تاثیر اثرات زیان بار قرار

 2791است .تخریب الیه ازن ،تغییر آب و هوا ،آلودگی هوا ،آب

داده است و باالخره تنزل کیفیت زندگی طبیعی انسان ها در

و خاک ،کاهش تنوع زیستی ،جنگل زدایی و بیابان زایی از

نتیجه بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست موجب شده

مهمترین مشکالت فراروی بشر امروزی است( .)2بنابر این علی

است تا دولت ها ،سازمان ها و مجامع بینالمللی به تدوین و

رغم تالش های جهانی برای وضع و اجرای مقررات حقوق بین

اجرای قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از آلودگی و تخریب

الملل محیط زیست ،عدم کاهش تخریب محیط زیست و

محیط زیست مبادرت ورزند .تدوین اصول و قواعد الزامآور

افزایش آلودگی های محیط زیستی حکایت از عدم کارایی و

زیست محیطی بتدریج موجب توسعه حقوق محیط زیست چه

کارآمدی این رشته حقوقی دارد .این مقاله درصدد است با

در ابعاد ملی و چه در سطوح بینالمللی گردیده است .این در

بکارگیری رهیافت انتقادی ،ضمن نشان دادن ظرفیت های

حالی است که افکار عمومی جهانی در قالب سازمان های غیر

موجود برای توسعه حقوق بین الملل محیط زیست ،به موانع و

دولتی از دولت های خود میخواهند که برای حفاظت از منطقه

کاستی های آن بپردازد و با بررسی خألهای حقوقی و اجرایی،

و محیط زیست اقدامات الزم را به انجام برسانند.قوانین محیط

پیشنهادهای را برای جبران آن ارایه نماید.
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 -1چالش های ماهوی حقوق بين الملل محيط
زيست

جوادی و همكاران

اما مشکل اساسی موجود در این زمینه چگونگی مشارکت دولت
ها در اعمال این نوع حاکمیت است  .موضع گیری های

اساسا سه چالش مهم فراروی توسعه ماهوی حقوق بین الملل

متفاوت کشورها در قبال چشم اندازهای محیط زیستی جهان از

محیط زیست قابل بحث و بررسی است:

جمله کشورهای شمال که امکان نفوذ و هدایت بودجه های بین

-

عدم تمايل دولت ها به تفويض حاکميت ملی

المللی و سرعت بخشیدن به فرایند های مختلف را دارند یک

صرف نظر از مفهوم حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل

منبع نگرانی است به طور مثال امتناع ایالت متحده امریکا

عمومی و حقوق بین الملل محیط زیست ،یکی از موانع اساسی

نسبت به تصویب توافق عمده در دولت های اخیر و در نتیجه

توسعه حقوق بینالملل محیط زیست ،عدم تمایل دولت ها به

تنش های ایجاد شده با اروپا و ژاپن و اعتراض کشورهای جنوب

تفویض حاکمیت یا محدود کردن آن به نفع سازمانهای محیط

می تواند تاثیر قابل توجهی در روند حاکمیت بین المللی محیط

زیستی در سطح بینالمللی است .ساختار سیاسی حاکمیت،

زیستی داشته باشد .بنابر این امتناع کشوری چون امریکا از

همواره میل به تمرکز دارد و از تفویض آن به دیگر مراکز قدرت

تعهدات بین المللی محیط زیستی عواقب فاجعه باری را در

و تصمیم گیری عالقهای ندارد .از سوی دیگر ،رویارویی و تضاد

اعتبار و استفاده از سیاست های حاکمیت محیط زیستی و

منافع میان بازیگران اصلی حقوق بینالملل (دولتها) در

سیاست های ابداع شده از سوی سایر کشورهای شمال را از

خصوص حفاظت محیط زیست که ناشی از حاکمیت ملی

دست می دهد و مشروعیت این کشورها در میان کشورهای

دولتهاست ،توسعه و گسترش حقوق بینالملل را با چالش

جنوب به عنوان دریافت کننده کمک های محیط زیستی به

مواجه می کند .این تضاد منافع میتواند شامل :منافع سیاسی،

دلیل فقدان همکاری و هماهنگی در میان کشورهای کمک

اقتصادی ،تجاری و ...باشد .عالوهبر آن تضاد منافع کشورهای در

کننده از بین رفته و خطر ابتال به عدم همکاری بین نهادها و

حال توسعه و کشورهای توسعه یافته در اعمال و اجرای مقررات

همچنین تعلیق کمک ها را به دنبال خواهد داشت .این امر در

و قواعد حقوق بینالملل محیط زیست نیز یکی از محدودیت-

مورد کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل کیوتو و همچنین

های فراروی این رشته حقوقی است .با وجود اصل مسوولیت

سازمان عمران ملل متحد کامال مشهود است .در واقع ،بحران ها

مشترک اما متمایز ،در بسیاری از منابع حقوق بینالملل محیط-

و چالش ها ی حاکمیت بین المللی محیط زیستی حاکمیت در

زیست ،کشمکش میان این دو گروه دولتهای توسعه یافته و در

جایگاه مدیریت کثرت گرا بایستی سیاست ها و فعالیت های

حال توسعه دیده میشود .رأی مشورتی دیوان بینالمللی

اجتماعی و محیط زیستی خاصی را با ادغام و تلفیق تجربه و

دادگستری در خصوص مشروعیت تهدید و به کارگیری سالح-

دانش در قالب نهادهای مختلف و عوامل اجتماعی موثر در نظر

های هستهای  2771نیز نمونه بارز اعمال فشار بر این نهاد

گرفته و اعمال نماید .افزایش مشکالت محیط زیستی نظر

بینالمللی توسط کشورهای دارنده سالحهای هستهای میباشد.

تغییرات آب و هوا  ،از دست رفتن تنوع زیستی و تخریب

گرچه یکی از اصول مهمی که از بیانیه استکهلم  ،2791تا به

اکوسیستم طبیعی ،افزایش آلودگی ،اصل احتیاطی و موجودات

حال در بیانیههای بینالمللی محیطزیستی مطرح شده ،اصل

تراریخته ،خطر تشعشعات هستهای ،کمبود آب شیرین در

حاکمیت میباشد که در حقیقت حاکمیت دولت ها را باز

مقیاس بسیار گسترده بعنوان تهدیدها می بایستی عوامل موثر

تعریف میکند و تعریف جدیدی از مفهوم حاکمیت در حقوق

در تشدید بحران و چشم اندازهای توسعه اقتصادی در کشورها

بینالملل محیط زیست متکی بر مفهوم «استفاده منصفانه و

و مناطق مختلف محدود ،کنترل و مدیریت می شود (.)3

معقوالنه» از سرزمین را ارایه میکند ولی سایه حاکمیت مطلقه

اقدامات صورت گرفته و در حال انجام برای حفاظت از محیط

همچنان بر حقوق بینالملل محیطزیست سنگینی میکند.)2( .

زیست در برابر هشدارهایی که جامعه علمی ارایه می نماید
ناکافی است و اصالحات الزم برای بهبود این روند حفاظتی
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نیازمند زمان ،انرژی  ،منابع مالی و مهمتر از همه مذاکرات و

کنوانسیون های دیگر که این کنوانسیون ها معموال دارای یک

رایزنی های دیپلماتیک است .در حال حاضر بحران جدی

سازمان و ساختار برای اهداف آن کنوانسیون بودند .امروزه

تخریب محیط زیستی و ناتوانی برای مقابله با آن به اتفاق آراء

بخش عمده و اصلی منابع حقوق بینالملل در بند اول ماده 39

برای تمامی کشورها موضوعی ثابت شده است .اما اختالف

اساس نامه دیوان بینالمللی دادگستری متجلی است .طبق بند

مداوم و پیشرفت کند سازماندهی این بحران از چالش های

 2ماده  39اساس نامه ،دیوان وظیفه دارد اختالفاتی را که به آن

جدی حاکمیت است(.)4

ارجاع میشود ،طبق حقوق بینالملل حلوفصل کند و موازین
ذیل اجرا کند :عهدنامههای بینالمللی ،اعماز عام (عمومی) 2یا

 -تعدد و تنوع منابع حقوق بين الملل محيط زيست

خاص (خصوصی) 1که موجد قواعد (حقوقی) بوده و صریحاً از

یکی دیگر از چالش های ماهوی فراروی توسعه حقوق بین

سوی کشورهای طرف دعوا به رسمیت شناخته شدهاند؛ عرف

الملل محیط زیست ،تعدد و تنوع منابع الزام آور و غیر الزام آور

بینالمللی بهمنزله دلیل رویه عام (کلی) که همچون قاعده

می باشد .در واقع ،حقوق نرم یا غیر الزام آور عبارتست از

حقوقی پذیرفته شده است؛ اصول کلی حقوقی که از طرف ملل

منابعی که الزم االجرا نیستند و ضمانت اجرای خاصی نیز ندارند

متمدن به رسمیت شناخته شدهاند؛ با توجه به مقررات ماده 97

که شامل :بیانیهها ،قطعنامهها ،دستورکارها ،برنامههای عمل و...

اساس نامه  3تصمیمات قضایی و عقاید صالحترین صاحب نظران

می باشند .هدف اساسی آن ها بیان اصول و قواعد راهنمای عمل

حقوق عمومی ملتهای مختلف ،بهمنزله وسیله فرعی (کمکی)

دولتهاست .این منابع گرچه به خودی خود جنبهی الزامآور

شناخت قواعد حقوقی به شمار می آید؛ همچنین در ماده 39

ندارند لیکن تأثیر بسیار مهمی در توسعه حقوق بینالملل

تصریح شده است که مقررات این ماده خدشهای به اختیار

محیطزیست دارند .مهمترین مصادیق این منابع ،بیانیه استکهلم

دیوان در صدور حکم مطابق (قاعده انصاف و صوابدید) 4وارد

 2791درباره انسان و محیطزیست ،منشور جهانی طبیعت

نمیآورد ،مشروط به اینکه اصحاب دعوا با آن موافق باشند(.)5

مصوب مجمع عمومی سازمان مللمتحد 2791و همچنین

با این همه ،امروزه ماده  39اساس نامه دیوان ،تصویر کاملی از

بیانیههای ریو  ،2771ژوهانسبورگ  1111و باالخره بیانیه

منابع حقوق بینالملل را ترسیم نمیکند ،بلکه قواعد آمره بین

ریو 11+مورخ  1121از منابع غیرالزامآور حقوق بینالملل

المللی ،اعمال حقوقی یک جانبه کشورها و قطعنامههای الزامآور

محیطزیست هستند که تأثیر زیادی در این رشته حقوقی

سازمانهای بینالمللی نیز هر کدام در تنظیم روابط حقوقی

داشتهاند .عالوهبر موارد مذکور ،دستورکار  12مصوب  2771که

بینالمللی مؤثرند و میتوانند بهعنوان منبع حقوق بینالملل

در حاشیه اجالس ریو تصویب شد ،نیز از متون حقوقی غیرالزام-

ایفای نقش کنند .معاهدات بین المللی محیط زیستی علیرغم

آوری است که در بردارنده دستورالعملهای مهمی برای

تنوع موضوعی و قلمروی جغرافیایی آنان ،دارای خصوصیات

حفاظت ،حمایت و مدیریت محیطزیست میباشد)2(.

مشترکی بوده و از فنون حقوقی مشابه استفاده می نمایند و

قطعنامههای مجمع عمومی سازمان مللمتحد و بیانیههای

اغلب نیز به هم مرتبط می باشند .ویژگیهای چون عدم وجود

شورای حکام یونپ میتواند بهعنوان ابزارهای غیرالزامآور در

معامله به مثل در تعهدات ،مواد مرتبط به هم یا ارجاعی از یک

حقوق بینالملل محیطزیست نیز بهشمار آید .بسیاری از

سند به سندهای دیگر ،موافقتنامههای ساختاری پروتکل ،ایجاد

کنوانسیون های بین المللی در این دوره شکل گرفتند که می
توانیم به کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران و
گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض ،واشنگتن  2793و
کنوانسیون حقوق دریاها ،مونته گوبی  2791و بسیاری از

 -2عام ()General؛ یعنی موضوع معاهده عمومیت دارد.
 -1خاص ()Particular؛ یعنی موضوع معاهده در مورد خاصی است.
 -3آراءدیوان تنها نسبت به کشورها یا طرف دعوا و در موردی که
موضوع حکم بوده ،الزامآور است.
 -4این واژه به معنای قاعده انصاف ترجمه شده است.
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نهادهای جدید یا تسهیل نهادهای موجود یا پیشین جهت ارتقاءِ

صورت نمی گیرد .از این رو به نظر می رسد عرف کارایی سنتی

همکاری مداوم ،وجود آئیین و شیوههای ابداعی مربوط به

خود را در خقوق بین الملل محیط زیست از دست داده است و

پایبندی و عدم پایبندی اعضای متعاهد ،وجود مکانیسم اصالح

برای کارآمد سازی عرف در حقوق بین الملل نیاز به مالحظه

و بازنگری وجوه اشتراک آنان می باشد .با این همه وجود بیش

رفتارها و پراتیک دولت ها در زمینه حفاظت محیط زیست

از  311معاهده چند جانبه و  911موافقتنامه دو جانبه محیط

است( .)1بنابر این ،با توجه به جدید بودن این رشته حقوقی،

زیستی سبب توالی و تکثر این منبع حقوق گردیده است که به

منابع در حقوق بینالملل محیطزیست عالوهبر این منابع ،منابع

عنوان یکی از چالش های ماهوی توسعه حقوق بین الملل

دیگری از قبیل قواعد آمره بینالمللی ،تعهدات بینالمللی

محیط زیست به شمار می آید )1( .عرف نیز به عنوان یکی

دولتها2و قطعنامههای سازمانهای بینالمللی و قطعنامههای

دیگر از منابع حقوق بین الملل محیط زیست از جایگاه مهمی

شورای امنیت سازمان مللمتحد وجود دارند و قابل استناد

برخوردار است و بسیاری از موضوعات از قبیل مسوولیت بین

هستند .این تکثر منابع ،به خصوص در تعداد زیاد معاهدات بین

المللی دولت ها ،به خصوص در زمینه آلودگی های فرامرزی

المللی که بعضا تعهدات مشابه یا بعضا متعارضی دارند ،سبب

ریشه عرفی دارد .شمار معاهدات و اسناد بین المللی دیگر که

ایجاد چالش در اجرای حقوق بین الملل محیط زیست گردیده

همان قواعد حقوقی مرتبط با محیط زیست را در معاهدات بین

است.

المللی مندرج نموده است ،در حال افزایش است .فعالیت
کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد نشان می دهد
که درج قواعد عرفی در بسیاری از اسناد بین المللی را می توان

-

ناکافی بودن ضمانت اجرای حقوق بين الملل
محيط زيست

به عنوان توسعه ماهوی حقوق بین الملل محیط زیست مورد

یکی دیگر از چالش های ماهوی حقوق بین الملل محیط زیست

توجه قرار داد .اصول کلی حقوق بین الملل ،اگر چه به عنوان

ناکافی بودن ضمانت اجرا است .در واقع ،به منظور پیاده ساختن

ابزاری جهت حفاظت از محیط زیست کافی نیستند؛ اما به علت

یک نظام حقوقی ،بعد از طی مراحل تدوین قواعد ،باید در

توسعه غیر سیستماتیک ،حقوق معاهداتی الزم االجرا باقی می-

اندیشه اجرای آن بود که ضمانت اجرا نقش مهمی دارد .این

ماند .اصول وحدت ،منابع و مسئولیت ها میراث مشترک بشریت

موضوع در جامعه جهانی؛ اشکال مختلف دارد ،چرا که هیچ گاه

نیز از جمله قواعد اساسی در این شاخه از حقوق اند .از طرفی

دولت ها حاضر نیستند منافع ملی خود را در برابر یکدیگر به

صدور آرای قضایی نقش مهمی در توسعه این رشته حقوقی ایفا

خطر بیاندازند .حتی در برخی از موارد قوانین داخلی کشورها

می کند .حقوق بین الملل محیط زیست درطول عمر کوتاه

نیز نقایصی در جهت حمایت از این موضوع وجود دارد .به دلیل

خود ،توانسته است به لحاظ اهمیت بالقوه محیط زیست به

قدرت حاکمیت دولت ها و نقش آن ها مانع از تخصیص یافتن

بررسی و مطالعه راهکارها بپردازد؛ مسائلی از قبیل مسوولیت

مؤثر و قابلیت اجرائی این اسناد وجود دارد ( .)9از طرف دیگر

بین المللی آلوده کننده ها ،تعهدات دولت ها در قبال معاهدات

مکانیزم های اجرای موجود ،نیز گاهی در مقابل فشار وارده از

مصوب خود و در نهایت مسوولیت کیفری ناشی از تخریب

سوی دولت ها ،مجبور به عقب نشینی خواهد شد .اساسا حقوق

محیط زیست از جمله موضوعات مهم حقوق بین الملل محیط

بین الملل بر خالف نظام حقوق داخلی کشورها ،فاقد مکانیزم-

زیست می باشد .اما در حقوق بین الملل محیط زیست با وجود

های منسجم ضمانت اجرا مثل قوه مجریه ،پلیس اداری یا

حجم زیاد اسناد الزام آور و غیر الزام آور و تمسک به عرف بین

دادگستری اجباری می باشد .ضمانت های کالسیک موجود از

المللی برای تحقق مسوولیت بین المللی دولت ها خالی از

قبیل ضمانت های کیفری یا مدنی نیز با وصف فرامرزی بودن و

دشواری نیست و همان گونه که بسیاری از آراء و رویه های
حقوقی نشان داده است تمسک به عرف جزء در موارد محدود

1-Erga Omnes

ظرفيت ها و محدوديت های توسعه و تدوين حقوق بين الملل ....
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غیر قابل بازگشت بودن بسیاری از موضوعات محیط زیستی

( .)7این نهاد به عنوان یکی از ارگان های وابسته به سازمان

کارآیی الزم را ندارد.

ملل متحد و به عبارت دیگر به عنوان تنها سازوکار سازمان ملل
متحد که صالحیت سیاست گذاری ،هماهنگی و تشویق

-1چالش های ساختاری حقوق بين الملل محيط زيست

موضوعات مختلف محیط زیستی را بین دولت ها و نهادهای

با اهمیت یافتن موضوع حفاظت جهانی از محیط زیست از دهه

تخصصی وابسته به ملل متحد و سایر سازمان های دولتی و غیر

 ،2791این رسالت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در

دولتی بین المللی را دارد ،بنا گذاشته شد .در واقع برنامه محیط

بسیاری از اهداف سازمان های بین المللی متبلور یافت .در این

زیست ملل متحد تشکیل گردید تا وضعیت محیط زیست

میان سازمان های بین المللی دولتی اعم از جهانی و منطقه ای

جهانی و اثرات سیاست ها و تدابیر محیط زیستی ملی و بین

و حتی سازمان های غیر دولتی تالش نمودند تا نقش خود را در

المللی را تحت نظر داشته باشد .مجمع عمومی در سال 2779

زمینه حفاظت از محیط زیست ایفا نمایند و با متعهد نمودن

ضمن تاکید بر یونپ به عنوان کارگزار اصلی سازمان ملل متحد

اعضا خود نسبت به مقررات بین المللی محیط زیستی در جهت

در زمنیه محیط زیست ،از آن خواست تا متولی اصلی محیط

حمایت از محیط زیست گام بردارند .بی شک سازمان های بین

زیست جهانی باشد و به تنظیم دستورکار محیط زیستی جهان

المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل وظیفه ی

و ارتقا و اجرای منسجم ابعاد محیط زیستی توسعه پایدار

خطیری را برای رسیدن به این مهم بر عهده دارند .تعداد این

بپردازد ( .)21دفتر مرکزی این برنامه در نایروبی پایتخت کنیا

سازمان ها که امروزه به نوعی دارای صالحیت محیط زیستی

مستقر گردیده و از آن جا وظیفه هدایت برنامه ها و نیز مدیریت

حایز اهمیت است ( .)9تقریبا هر سازمان بین المللی دولتی به

کاری سایر دفاتر ی را که بعدها در دیگر کشورها تاسیس شد،

نوعی به موضوع محیط زیست ورود پیدا کرده است .در واقع

عهده دار گشت .استقرار دفتر مرکزی برنامه محیط زیست

امروزه جامعهی جهانی به این مساله آگاه است ،که موضع

سازمان ملل در آفریقا به این دفتر کمک می کند تا شناخت

حفاظت از محیط زیست برای رفاه جامعهی جهانی و سالمت

درستی از الگوی مسایل محیط زیستی که کشورهای در حال

زیستبومها و همچنین توسعهی پایدار بسیار با اهمیت است .به

توسعه با آن گریبان گیر هستند به دست آورد( .)7هدف اصلی

همین دلیل ،موضوع حفاظت از محیط زیست و توسعهی

برنامه ملل متحد برای حفاظت از محیط زیست ،ایجاد و تشویق

اقتصادی پایدار درکانون توجه و دستور کار سازمانهای بین-

هماهنگی و همکاری بین المللی برای حفظ محیط زیست

المللی جهانی و منطقه ای قرار گرفته است و عالوه بر سازمان

میباشد .یونپ همچنین مرکزی برای اطالعرسانی به دولت ها و

ملل متحد ،دیگر سازمانهای بینالمللی نیز برنامههایی در این

مردمان جهان و وسیلهای برای ارتقاء سطح زندگی آنان بدون

راستا ارایه میدهند .در این راستا ،یکی از انعکاس های مهم

لطمه و آسیب به حقوق نسل های آینده میباشد .به عبارت

برگزاری کنفرانس سازمان ملل در خصوص انسان و محیط

دیگر یونپ نهادی است که مدافع استفاده محتاطانه از محیط

زیست استکلهم  ،2791تأسیس برنامه محیط زیست سازمان

زیست و توسعه پایدار میباشد .یونپ برای تحقق اهداف خود

ملل متحد 2به عنوان بازوی جهانی و اجرایی این سازمان در

ضمن همکاری با ارکان ملل متحد ،سازمانهای بینالمللی،

مضوع محیط زیست و حفظ و نگهداری آن در زیر مجموعه این

دولت ها ،سازمان های غیر دولتی ،بخشهای خصوصی و جامعه

سازمان تاسیس گردید .بر این اساس موظف به ارزیابی وضعیت

مدنی نیز همکاری دارد( .)22بر همین اساس ،برنامه محیط

محیط زیست جهانی ،تدوین برنامه های محیط زیستی در

زیست ملل متحد به عنوان یکی از ساختارهای مهم و اساسی

سطح جهانی و فراهم آوری بودجه الزم برای این امور گردید

حفاظت جهانی محیط زیست ،از جایگاه متمایزی نسبت به
دیگر سازمانهای بینالمللی برخوردار میباشد .با این وجود،

)1-United Nations Environnent Programme (UNEP
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سازمانهای دیگر نیز با توجه به حوزه کاری خود در زمینه

حقوق بین الملل تالش کرده است تا با تدوین قوانین و مقررات

اجرای برنامه های محیط زیستی مطابق با اختیارات خود عمل

بین المللی ،دولت ها را پایبند به حفاظت از محیط زیست

میکنند ،که تمامی این ساختارها با یک هدف و آن هم حفاظت

نماید .با این که جامعه بین المللی برای حفاظت جهانی از

از محیط زیست بوجود آمدهاند.این درحالی است که ،وجود

محیط زیست تالشهای زیادی را برای تصویب اسناد حقوقی

چالش های فعلی پیش روی نظام محیط زیستی در سطح بین-

الزام آور و غیر الزام آور به عمل آورده است ولی تاکنون این

المللی ،ضرورت بازنگری در ساختار نهادهای درگیر را آشکار

تالشها نتوانسته است تخریب وسیع محیط زیست را در جهان

میسازد .اگرچه تمامی این تالشها جهت رفع نگرانیهای

متوقف نماید .در بعد محتوایی حقوق ،ایجاد یک نظام جامع

مربوط با پایداری محیط زیست است ،اما همچنان شاهد روند

حقوق بینالملل محیطزیست می تواند خألهای حقوقی به

تخریب محیط زیست و اجرایی نشدن تصمیمات و آرمانهای

وجود آمده ناشی از تکثر اسناد حقوقی محیط زیستی را کاهش

نهادهای مرتبط بوده و عدم هماهنگی در نظام زیست محیطی،

دهد .عالوه بر آن یکی از راهکارهای کاهش چالش های موجود،

ناشی از ضعف ساختاری حقوق بین الملل محیط زیست است .با

اتخاذ رهیافت «بین المللی کردن» حفاظت محیط زیست است

این همه ،توسعه ساختاری حقوق بین الملل محیط زیست با

که بر دو پایه حقوقی استوار می باشد .از یک طرف بر قواعد و

چالش رقابت و مناقشات بین المللی میان دولت ها به خصوص

مقررات اساسی حقوق بینالملل محیط زیست که تبعیت از آن

دولت های توسعه یافته و در حال توسعه مواجه گردیده است.

برای اعضای جامعه جهانی الزامی است .مبنای حقوقی این

برنامه محیط زیست سازمان ملل گرچه نهادی وابسته به

قواعد و مقررات عمدتاً «عرفی» است و مبتنی بر حقوق عرفی

سازمان ملل متحد است که فعالیت های محیط زیستی اعضای

است که امروزه برخی از آن به عنوان «قواعد آمره بین المللی»

2

خود را کنترل و هدایت می کند ،ولی هم چنان به عنوان یک

در آمده است .برخی از اصول پایه ای حقوق بین الملل محیط

برنامه فعالیت دارد و برای تبدیل شدن آن به «سازمان جهانی

زیست از قبیل اصل «ممنوع بودن صدمه به دیگر سرزمین ها»،

محیط زیست» که دارای اختیارات جهانی و کاملتری باشد با

اصل «استفاده منصفانه و منطقی از سرزمین» ،اصل «همکاری

محدودیت هایی روبرو است .در واقع برنامه محیط زیست ملل

متقابل» و اصل «پیشگیری» باید در حفاظت محیط زیست

متحد ،به عنوان برنامه اصلی سازمان ملل متحد برای حفاظت

جهانی مدنظر قرار گیرد .بنابراین توسعه مفهومی و ماهوی

محیط زیست با وجود موفقیتهای بسیاری در جهت حفاظت

حقوق بین الملل می تواند یکی از راهکارهای مؤثر برای حل

محیط زیست جهانی ،اقتدار الزم برای اجرای مقررات و قواعد

محدودیت ها و موانع فراروی حقوق بینالملل محیط زیست

حقوق بین الملل محیط زیست در وسعت جهانی را ندارد .از این

تلقی گردد و از طرف دیگر« ،بین المللی کردن» حفاظت محیط

رو ،ضرورت بازنگری در این برنامه به منظور ارتقای جایگاه فعلی

زیست بر اصل «نهاد سازی» 1حقوق بینالملل محیط زیست

آن و یا تغییر نوع وابستگی این نهاد به سازمان ملل ،اجتناب

معاصر مبتنی شده است .نهاد سازی حقوق بین الملل به معنای

ناپذیر است.

ایجاد و گسترش سازمان ها و نهادهای بینالمللی برای حفاظت
مؤثر و کارآمد محیط زیست می باشد .همچنین مشارکت در

 -2نتيجه گيری و راهكارها

بعد داخلی شامل مشارکت عمومی در تصمیم سازی محیط

تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل محیط زیست در دهه

زیستی و اجرای تصمیمات محیط زیستی و مشارکت در بعد

های اخیر بیش از هر چیز مبتنی بر نیازها و ضرورت های

بین المللی ناظر به مشارکت همه دولت ها اعم از فقر و غنی،

محیط زیستی بشر بوده است .رشد اقتصادی و پیشرفت های

توسعه یافته و در حال توسعه ،صنعتی و غیر صنعتی در امر

فزاینده تکنولوژی در دوره معاصر سبب خسارت های اساسی به
محیط زیست شده است .در پاسخ به این نیازها و ضرورت ها

1-Jus cogens
2-Institutionnalisation
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 می تواند یکی از راهکارهای مهم،تصمیم سازی بین المللی
.برای توسعه حقوق بین الملل محیط زیست به شمار آید
همچنین جرم انگاری تخریب محیط زیست در وسعت وسیع و
عبور از "جنایت علیه بشریت" از گذر به رسمیت شناختن
"جنایت علیه نسل های آینده" می تواند عالمت پیشرفتی از
 شرایط آینده بشرو،احساس مسوولیت مضاعفی نسبت به آینده
.حفاظت دیگر گونه های زنده و محیط زیست محسوب گردد
بدیهی است حقوق کیفری بینالمللی هنوز راهکارهایی حقوقی
مشخصی برای جرم انگاری تخریب محیط زیست به عنوان
 به رسمیت شناختن، با این حال،جرایم بین المللی ندارد
- "جنایت علیه نسل های آینده" به عنوان جرم بین المللی می
تواند به توسعه حقوق بین الملل محیط زیست کمک شایانی
.نماید
 تبدیل «برنامه سازمان ملل متحد برای،در بعد ساختاری نیز
محیط زیست» که در حال حاضر ظرفیت محدودی در حد
 به «سازمانی جهانی برای حفاظت محیط زیست» با،برنامه دارد
اختیارات و قدرت الزم می تواند گام مهمی برای توسعه
 بدیهی.ساختاری حقوق بین الملل محیط زیست تلقی گردد
است مباحث مربوط به تأسیس این سازمان جهانی نیز خارج از
.کشمکش کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نخواهد بود
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