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چکیده
تغییر اقلیم بهعنوان یکی از بحرانهای زیستمحیطی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم زندگی
بشر در سراسر کرۀ زمین را دستخوش تهدید و آسیب کرده است .ابراز نگرانی فزاینده در
خصوص پیامدها و مخاطرات ناشی از چنین بحرانهایی ،سبب شده است تا در حقوق بینالملل
محیط زیست بر لزوم اقدام هماهنگ ،مشارکت و همفکری کلیۀ بازیگران بینالمللی جهت
چیرگی بر چنین مشکالتی تأکید شود .مفاهیم و دکترینهای نوپای حقوقی هر یک بهنوبۀ خود
کوشیدهاند تا در راه صیانت جهانی از محیط زیست نقشآفرینی کنند .در این نوشتار ،به یاری
رویکردی نوین به اصول اساسی حقوق بینالملل محیط زیست و نحوۀ تعامل میان آنها در لوای
مفهوم «نگرانیهای مشترک بشری»؛ تکالیف جامعۀ بینالمللی در قبال تعهدات ارگاامنس و
همچنین نقش و تعهدات دولتها و سایر بازیگران بینالمللی جهت رویارویی با نگرانیهای
مشترک زیستمحیطی از نظر خواهد گذشت.
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مقدمه
امروزه مسائل مشترک زیستمحیطی در سراسر کرۀ زمین نمود روزافزون یافتهاند؛ افزایش
دمای زمین ،باال آمدن سطح دریاها ،خطر غرق شدن دولتهای جزیرهای کوچک (رنجبریان و
ارغندهپور ،)18 :2932 ،رو به نابودی بودن بسیاری از گونههای گیاهی و جانوری ،فرسایش الیۀ
ازن بر اثر فعالیتهای صنعتی و انسانی ،تخریب جنگلها ،آلودگی آبها و ریزش بارانهای
اسیدی از این دست مشکالت هستند .دولتها با هدف چیرگی بر اینگونه مشکالت جهانی
ناگزیر از مشارکت و همفکری با یکدیگرند ،چراکه «کل زیستکره ارزش بنیادین بشری ،و حفظ
و نگهداری از آن نگرانی مشترک بشری محسوب میشود» ( .)Kiss, 2003: 4بر همین اساس،
در حقوق بینالملل محیط زیست ،بر لزوم نظرداشت منافع جامعۀ بینالمللی و اقدام هماهنگ
میان تمامی بازیگران بینالمللی ،بهویژه دولتها ،تأکید میشود.
در نخستین تکاپوی جامعۀ بین المللی برای مواجهۀ حقوقی با پدیدۀ تغییر اقلیم و در روند
مذاکرات مربوط به آثار گازهای گلخانهای ،این پدیده و آثار آن به «نگرانیهای مشترک
بشری» 2تعبیر شدند 1.مقدمۀ کنوانسیون ساختاری ملل متحد در خصوص تغییر اقلیم 9چنین
تعبیری را رسماً تأیید کرد 0.اخیراً نیز این مفهوم در مقدمۀ موافقتنامۀ مورخ  21دسامبر
 1128پاریس ناظر بر موضوع تغییر اقلیم مجدداً مورد تأکید قرار گرفته است 8.مفهوم یادشده
به ایجاد نظام حقوقی ،که قواعد آن تکالیفی را بر دوش جامعۀ بینالمللی در کل و همچنین بر
دوش تکتک اعضای این جامعه می گذارد ،انجامیده است .به این ترتیب ،بار مسئولیت در
حفاظت از محیط زیست عادالنه توزیع خواهد شد.
1. Common Concerns Of Humanity
2. UN Doc A/Res/43/53 (1988).
3.United Nations Framework Convention on Climate Change, 9 May 1992, 31 I.L.M. 849, 851.

 .0طرح مفهوم «نگرانیهای مشترک بشری» راهی برای رویارویی با مشکالت زیستمحیطی جهانی و همچنین
پاسخگویی به اختالفات برخاسته از مفهوم «میراث مشترک بشریت» میان دولتها بود .این مفهوم پس از
ظهور ،از زمینههای اصلی خود همچون تنوع زیستی و تغییر اقلیم ،فراتر رفت و مصداقهای دیگری از
اینگونه نگرانیهای مشترک مطرح شدند .به تعبیری ،نگرانیهای مشترک بشری آن دسته مسائل
زیستمحیطیاند که قلمرو و مرزهای یک کشور را درهم مینوردند و نیازمند اقدام مشترک دولتها
هستند؛ هیچ دولتی بهتنهایی قادر نیست مشکالت برآمده از آن را حل کند و هیچ دولتی نیز بهتنهایی از
منافع برخاسته از آن منتفع نمیشود .این نگرانیها متعلق به جامعۀ بینالمللی در کل است و اعضای این
جامعه نیز نهتنها دولتها ،بلکه سازمانهای بینالدولی ،غیردولتی ،شرکتها و افراد هستند .با این حال،
تعریف مشخص و همچنین عزم قاطعی در خصوص داللت حقوقی نگرانیهای مشترک بشری در حقوق
بینالملل محیط زیست وجود ندارد.
5. Paris Agreement, twenty-first session of the Conference of the Parties to the United Nations
Framework Convention on Climate Change, C.N.63.2016.TREATIES-XXVII.7.d, (12 December
2015).
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در حال حاضر ،موضوعاتی مانند تغییر اقلیم ،گونههای گیاهی و جانوری در خطر انحطاط و
حفاظت از تنوع زیستی جزء این دسته از نگرانیها قرار دارند؛ اما اگر انسانها به تهدید و
تخریب محیط زیست پایان ندهند ،مصادیق این نگرانیهای مشترک به افزایش خود ادامه
خواهند داد.
از آنجا که کشورها بنابر ظرفیتهای اقتصادی ،سطح توسعهیافتگی و همچنین میزان
فعالیتهای صنعتی و زیانبار خویش در خصوص پدیدۀ تغییر اقلیم ،تکالیف و مسئولیتهایی
دارند و این مسئولیتها در سطوح ملی ،منطقهای و بینالمللی در حوزۀ قواعد اولیه و ثانویۀ
حقوقی ظهور و بروز مییابند ،در این نوشتار با هدف اتخاذ رویکردی مشترک و همکارانه برای
رویارویی با پدیدۀ تغییر اقلیم ،ضمن بازتعریفی از اصول اساسی حقوق بینالملل محیط زیست و
نحوۀ تعامل میان آنها ،به چندوچون تحقق و ارزیابی آثار مفهوم نگرانیهای مشترک بشری در
پهنۀ حقوق بینالملل محیط زیست و مسئولیت دولتها در قبال این اصل حقوقی هدایتگر2
خواهیم پرداخت.

الف) تحقق مفهوم نگرانیهای مشترک بشری در قواعد ،اصول و ظرفیتهای
موجود حقوق بینالملل در قبال تغییر اقلیم
عنوان نگرانیهای مشترک بشری که در حقوق بینالملل محیط زیست ابتدا بر پدیدۀ تغییر
اقلیم اطالق شده (و سپس به سایر حوزههای زیستمحیطی نیز تسری یافته است) ،با رخنه در
اصول اساسی حقوق بینالملل محیط زیست و قواعد ارگاامنس جامعۀ بینالمللی ،معادالت
حقوقی بینالمللی را به سود صیانت از محیط زیست و کنترل فعالیتهای انسانی زیانبار تغییر
میدهد .این مفهوم همچنین در قالب ظرفیتهای پیشِروی حقوق بینالملل از جمله ایفای
نقش بازیگران غیردولتی و نهادسازی بینالمللی تجسم و عینیت مییابد.

 .1تبلور مفهوم نگرانیهای مشترک بشری در اصول اساسی حقوق بینالملل محیط زیست
نگرانیهای مشترک بشری میتوانند بر عملکرد برخی از اصول حقوقی حاکم بر حقوق بینالملل
محیط زیست تأثیرگذار باشند 1.مادۀ  9پیشنویس میثاق بینالمللی محیط زیست و توسعه
 .2این مفهوم بهرغم حساسیتهای موجود ،هنوز به قاعدۀ حقوق بینالملل عمومی که واضع آثار حقوقی بهصورت
حق و تکلیف باشد ،تبدیل نشده و بیشتر در حد یک اصل کلی حقوقی راهنما یا هدایتگر باقی مانده است.
اصول کلی هدایتگر نقش برجسته ای در تعیین محتوای قواعد حقوقی دارند و کار اصلی آنها هدایت وضع
کنندگان قواعد بین المللی در انعقاد توافق های بین المللی است.
 .1برای مطالعه در خصوص اصول حقوق بینالملل محیط زیست و تأثیر رویۀ قضایی بینالمللی در شناسایی این
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« محیط زیست جهانی را نگرانی مشترک بشری برشمرده است که تمامی عناصر و فرایندهای
مبتنی بر آن باید توسط اصول حقوق بینالملل ،حکم وجدان عمومی و ارزشهای بنیادین
بشری اداره شوند» 2.بهویژه ،توسعۀ آتی اصول و مفاهیمی مانند اصل احتیاط ،توسعۀ پایدار،
انصاف بیننسلی و فرانسلی ،مشارکت و مسئولیتهای مشترک اما متفاوت در حقوق بینالملل
محیط زیست در گرو مفهوم نگرانیهای مشترک بشری خواهد بود.
بنابر روابط پیچیدۀ حاکم بر زیستکره ،آثار ناشی از اقدامات بشری در زمینۀ تغییر اقلیم،
بالفاصله ظهور نکرده و قابل تشخیص نخواهند بود .در نتیجه ،تمامی اقدامات (فعل و ترک
فعل) کنونی بشر ،آثار خود را در آینده برجای خواهند گذاشت .بهعلت دشواری در پیشبینی و
پیشگیری از مخاطرات زیستمحیطی ،مفهوم نگرانیهای مشترک بشری بهنوعی ضامن حفاظت
از محیط زیست در قبال اینگونه مخاطرات ناشناخته است .همین طرز تلقی ،بیانگر علل تمایل
به استفاده از رویکرد احتیاطی در خصوص فعالیتهایی است که آثار و پیامدهای
زیستمحیطیشان ناشناخته و مبهم مانده است .مثالً در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم ،اگر
فعالیتی با خطر افزایش دمای کرۀ زمین همراه باشد ،مفهوم نگرانیهای مشترک (که در مقدمۀ
این کنوانسیون بهکار رفته است) وارد عمل میشود و اصل احتیاطی را با هدف اتخاذ اقدامات
ضروری برای تضمین حفاظت از پایداری آبوهوا بهکار میگیرد.
مفهوم نگرانیهای مشترک بشری بر هدف دستیابی به توسعۀ پایدار نیز تمرکز خواهد
داشت .تیموشنکو نگرانیهای مشترک بشری را «پارادایمی جامع» مینامد که ضمن تحکیم
مذاکرات میان شمال -جنوب ،شرق -غرب ،از ویژگی جهانی برخوردار بوده و بیانگر وابستگی
های متقابل زیستمحیطی است ( .)Timoshenko, 1991: 39چنین برداشتی موجب خواهد شد
که نگرانیهای مشترک بشری را در اصل انصاف بیننسلی و فرانسلی مستتر بدانیم .این اصل
دولتهای درحال توسعه را قادر به ادامۀ راه توسعه ،در عین وضع تمهیدات حقوقی بهمنظور
حفاظت از محیط زیست؛ و دولتهای توسعهیافته را ملزم به شناسایی مسئولیتهای برخاسته
از توسعۀ پایدار ،ارائۀ کمکهای مالی و انتقال فناوری به دولتهای در حال توسعه میکند .در
نهایت ،تمرکز مالحظات حقوقی بر یافتن راهحلهای جهانی برای حل مشکالت زیستمحیطی
را هدف میگیرد (.)Horn, 2007: 78-80
درحالیکه تعهدات مشترک تابعان حقوق بینالملل ،ضامن مشارکت تمامی دولتها در
حقوق بینالملل محیط زیست است ،1تفاوت در چنین تعهداتی است که این حقوق را به لحاظ
اصول ،ر.ک :موسوی و همکاران.3-18 :2930 ،
1. International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, Draft International
Covenant on Environment and Development [Draft Covenant] (3rd ed, 2004), Article 3.

 .1البته در قالب مفهوم توسعۀ پایدار ،فرصت مشارکت و اقدام برای تمامی گروههای اجتماعی نیز پیشبینی
شده است .دستور کار  12و اعالمیۀ ریو نیز بر حمایت تمامی اعضای جامعۀ بینالمللی در تحقق اهداف
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سیاسی قابل قبول میسازد ( .)Sands, 1994: 344در نتیجه ،رابطۀ میان نگرانیهای مشترک
بشری و اصل مسئولیتهای مشترک اما متفاوت در حقوق بینالملل محیط زیست به رابطهای
معنادار و تأثیرگذار بدل شده است .اصل مسئولیتهای مشترک اما متفاوت ضامن رعایت تعادل
منصفانهای میان دولتها در سطح بینالمللی است؛ در خصوص تغییر اقلیم نیز این تفاوت در
مسئولیتها واضح و آشکار خواهد بود 2.مسئولیت مشترک مبنای اقدام مشترک بینالمللی را
فراهم میسازد ،ولی مفهوم تفاوت است که کارامدی این اقدامات را تضمین میکند ( French,
 .)2000: 35-60باید توجه داشت که چنین هدفی تنها یک مصلحت سیاسی نیست ،بلکه
مقتضای انصاف و عدالت است.
این مفهوم ،بهطور گستردهای نحوۀ تعامل میان سایر اصول حقوق بینالملل محیط زیست
را نیز در حوزۀ مبارزه با تغییر اقلیم تحت تأثیر قرار میدهد .این ارتباط سلسلهمراتبی است که
در آن ،مفهوم نگرانیهای مشترک بشری بهعنوان مفهومی فراگیر و غالب ،بر عملکرد سایر
مفاهیم مرتبط نیز تأثیرگذار است.

 .2تحقق مفهوم نگرانیهای مشترک بشری در قالب قواعد ارگاامنس جامعه بینالمللی
از منظر هنجاری ،منافع مشترک جامعۀ بینالمللی در قالب مفاهیم حقوقیای نظیر «قواعد
آمره» 1و «تعهدات ارگاامنس» 9در حقوق بینالملل پوزیتیویستی محمل یافتهاند و دولتها بنابر
مالزمات حقوق بینالملل قادر به اقدام براساس آن هستند (0.)Villalpando, 2010: 387
موردنظر در این اسناد تکیه دارند.
 .2برای مطالعۀ بیشتر در خصوص اصل مسئولیتهای مشترک اما متفاوت و رابطۀ آن با نگرانیهای مشترک بشری ر.ک:
Birnie, Patricia and Boyle, Alan, International Law and the Environment, Oxford University Press, 2009.
Cottier, Thomas, Equitable Principles of Maritime Boundary Delimitation in International Law: The
Quest for Distributive Justice in International Law, Cambridge University Press, 2014.
2. Jus Cogens

در خصوص قواعد آمرۀ حقوق بینالملل ،کنوانسیون  2393وین در زمینۀ حقوق معاهدات ،بهرغم ارائۀ تعریفی
از این قواعد در مادۀ  89خود ،بهدلیل چنددستگی میان دولتها موفق به تعیین فهرست قواعد آمرۀ حقوق
بینالملل نشد .محاکم بینالمللی نیز تا به حال مفهوم قواعد آمرۀ حقوق بین الملل را تنها در خصوص تجاوز،
شکنجه و ژنوسید بهکار بردهاند.
3. Obligation Erga Omnes

دیوان بینالمللی دادگستری نخستین بار در رأی خود در قضیۀ بارسلونا تراکشن ( ،)2311عبارت مربوط
به «تعهدات ارگاامنس» را در دو پاراگراف متوالی ( )90-99مطرح کرده است .این قواعد عامالشمول
قواعدی هستند که با منافع حقوقی تمامی کشورها سروکار دارند:
ICJ, Barcelona Traction, light and power company, limited, second phase, Judgment, ICJ reports 1970,
p.32, Paras 33-34.

 .0با وجود توافق دولت ها بر شناسایی کلی مفهوم تعهدات ارگاامنس و قواعد آمرۀ بینالمللی ،در خصوص مصاادیق
این تعهدات اختالف نظر وجود دارد.
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نگرانیهای مشترک بشری را نیز میتوان از منظر تبعیت و اجرا ،موجِد منافع ارگاامنس تلقی
کرد 2.بهعبارت دیگر ،حفاظت از محیط زیست بینالمللی نگرانی مشترک بشری است و از این
منظر ،به تعهدات ارگاامنسی منجر میشود که در سطح جهانی قابل پیگیری هستند .دینا شلتون
نیز بر تعامل میان نگرانیهای مشترک بشری و قواعد ارگاامنسی که اجرای آن برای همگان دارای
منفعت است ،تأکید میکند ( .)Shelton, 2009: 39قاضی ویرمانتری نیز در نظر مخالف خود در
قضیۀ گابچیکوو ناگیماروس 1و در قضیۀ مشورتی سالحهای هستهای ،9حفاظت بینالمللی از
محیط زیست را در زمرۀ تعهدات ارگاامنس بهشمار آورده است (براون ویس .)191 :2911 ،در
نتیجه ،ماهیت ارگاامنسی نگرانیهای مشترک بشری آن را از حقوق زیستمحیطی فرامرزی
موجود متفاوت میسازد .این ماهیت درصدد پوشش دادن به وضعیتهایی است که از طبقهبندی
سنتی مسئولیت دولتها ،مانند روابط دوجانبه میان کشورها ،نقض یک تعهد بینالمللی و وجود
یک دولت زیاندیده فراتر میرود 0.صدمات وارده به یک نگرانی مشترک بشری اغلب گستردهاند و
در خصوص آنها توسل به اصول سنتی متقابل مسئولیت دولتها اگر نگوییم غیرممکن ،اما بسیار
دشوار خواهد بود .ازاینرو آسیبهای وارده بر مشترکات جهانی ،عمل متخلفانه نسبت به جامعۀ
بینالمللی در کل محسوب شده و تمامی دولتها ،حتی دولتهایی که مستقیماً متضرر نشدهاند،
قادر به طرح شکایت در قبال چنین نقضی خواهند بود (8.)Brunnee, 2012: 724
 .2کمیسیون حقوق بینالملل در تدوین قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها ،در قرائت نخست ،ذیل مادۀ  23و
در تعریف جرائم بینالمللی (که تا حدودی متناظر با تعریف تعهدات ارگاامنس در طرح نهایی کمیسیون
بود) به جرائمی که «منجر به نقض شدید یک تعهد بینالمللی میگردد و بهمنظور حفاظت از محیط زیست
بشری از اهمیت اساسی برخوردار شده است ،اشاره کرد .این نقض میتواند شامل آلودگی عمده اتمسفر یا
دریاها شود» .این کمیسیون ،همچنین «آلودگی شدید محیط زیست جهانی» را نیز به فهرست تعهدات
ارگاامنسی که دیوان بینالمللی دادگستری در قضیۀ بارسلونا تراکشن جزء نقضهای عمده علیه جامعۀ
بینالمللی بهشمار آورده بود ،اضافه کرد.

2. ICJ, Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia) (Vice President Weeramantry, dissenting
Opinion), p. 115.
3. ICJ, Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, 1996 I.C.J. 66, 78,
(Dissenting Opinion of Judge Weeramantry).

 .0برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه ر.ک:

Trindade, Antônio Augusto Cançado and Attard, David Joseph, “Report of the Proceedings of the
Meeting” in D J Attard (ed), The Meeting of the Group of Legal Experts to Examine the Concept of
the Common Concern of Mankind in Relation to Global Environmental Issues, 1990.

 .8مادۀ  01طرح مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اعمال متخلفانۀ بینالمللی ( )1112در صورت نقض
تعهداتی که به جامعۀ بین المللی در کل تعلق دارند (تعهدات ارگاامنس) ،حق دول مستقیماً زیانندیده را به
انجام اقداماتی به رسمیت میشناسد .در این زمینه دول مذکور میتوانند مدعی توقف نقض و ارائۀ
تضمینهایی جهت عدم تکرار شوند .بهعالوه میتوانند به نفع دولت زیاندیده یا ذینفعان تعهد نقضشده
خواستار جبران خسارت شوند .ر.ک:
Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, in ILC, Report of the
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در چنین موقعیتهایی ممکن است چندین کشور از مسئولیت برخوردار باشند
( .)Villalpando, 2010: 387همچنین در خصوص تخریب الیۀ ازن ،آلودگی هوا ،بارانهای
اسیدی و جنگلزدایی که در آن زیانهای وارده ،قلمرو سرزمینی بیش از یک کشور را تحت
تأثیر قرار میدهد ،موضوع از وجوه و پیچیدگیهای بیشتری برخوردار خواهد شد.
در حقیقت ،عملکرد نگرانیهای مشترک بشری در حقوق بینالملل محیط زیست بر توان
دولتها به اتخاذ اقداماتی جهت حمایت از منافع جامعۀ بینالمللی داللت دارد .تعهدات
ارگاامنس در لوای مفهوم نگرانیهای مشترک امکان تعقیب چنین پروندههایی را توسط تمامی
دولتهای جهان فراهم میسازند .اگرچه در عمل بعید است که دولتها در چنین مواردی به
روشهای سنتی حلوفصل اختالفات متوسل شوند؛ چراکه روشهای مذکور بهمنظور تعقیب
منافع شخصی دولتها نیز بهندرت استفاده میشود .بهدلیل همین ضعف در نظام مطالبۀ
مسئولیتِ موجود در حقوق بینالملل بوده است که عمده تالش دولتها تاکنون بر پروسههای
هنجارسازی و قاعدهگذاریهای بینالمللی متمرکز شده است.

 .3تحقق مفهوم نگرانیهای مشترک بشری در قالب ایفای نقش بازیگران غیردولتی
در زمینۀ پایبندی به ارزشهای مشترک بشری در عصر جدید ،اسناد حقوقیِ ناظر بر تدوین
قواعد ،تخصیص تعهدات و تضمین ایفای آنها ،چه از سوی دولتها ،و چه از سوی اشخاص
خصوصی یا گروهها از اهمیت برخوردار بوده و خواهند بود 2.صرفنظر از اسناد بینالمللی
الزامآور ،اسناد غیرالزامآور بینالمللی که «حقوق نرم» خوانده میشوند ،در مقابله با مشکالت
گستردۀ جهانی از جمله تغییر اقلیم ،از اهمیت فزایندهای برخوردار شدهاند .اصل شانزدهم
اعالمیۀ ریو ،که نمونهای از این حقوق نرم است ،در تبیین مسئولیت بازیگران غیردولتی نقش
مهمی دارد و بازیگرانی را که سبب آلودگی یا ورود خسارت به محیط زیست میشوند ،در قبال
تبعات اقداماتشان مسئول میداند .در اعالمیۀ ریو «تالش در جهت تقویت و ارتقا» اصل یادشده
بر عهدۀ دولتهاست ،بدینمعنا که اگر بازیگران غیردولتی سبب آلودگی محیط زیست شوند،
اصل مذکور در قالب قوانین مسئولیت مدنی اعمال میشود1.
International Law Commission on the Work of Its Fifty-third Session, UN GAOR, 56th Sess., UN
Doc. A/56/10 (2001).

 .2مثالً در عرصۀ حقوق دریاها ،در سال  2338قواعد رفتاری فائو در خصوص ماهیگیری مسئوالنه در کنفرانس
فائو به تصویب رسید که سندی اختیاری بوده و در آن بازیگران غیردولتی نظیر نهادهای ماهیگیری،
سازمانهای منطقه ای و جهانی ،چه دولتی و چه غیردولتی ،و همچنین کلیۀ افراد مرتبط با فعالیتهای
ماهیگیری خطاب واقع شدند .کنوانسیون  1119حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو نیز «جامعۀ
بینالمللی» را شامل بازیگران غیردولتی می داند .از این طریق ،بازیگران غیردولتی نیز مجاز به شرکت در
پروسۀ تصمیمگیری در سطح داخلی و داشتن نقش مشاورهای در سطح بینالمللی شدهاند.

2. Rio Declaration on nn vironment and Development’ [Rio Declaration], UN Doc A/CONF.151/26
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با هدف غلبه بر بیمیلی دولتها به طرح دعاوی زیستمحیطی مشترک ،و بهعنوان ابزاری
جایگزین ،میتوان به توانمندسازی سازمانهای غیردولتی جهت حضور در محاکم و مراجع
بینالمللی اشاره کرد ( 2.)Rest, 1999: 37برای مثال ،سازمانهای غیردولتی از امکان حضور در
دیوان دادگستری جامعۀ اروپایی در خصوص مسائل مربوط به تفسیر حقوق ثانویۀ
زیستمحیطی یا اجرای مقررات و دستورالعملهای جامعۀ اروپایی برخوردارند .موافقتنامۀ
همکاریهای زیستمحیطی آمریکای شمالی که توافقی موازی با نفتا محسوب میشود نیز به
سازمانها ی غیردولتی و اشخاص اجازۀ شکایت از عدم اجرای مؤثر حقوق محیط زیست را در
هر یک از سه کشور عضو اعطا میکند 1.بدیهی است دسترسی سازمانهای غیردولتی به محاکم
ملی 9و بینالمللی میتواند ابزار مؤثری برای جلوگیری از تخریب محیط زیست و توسعۀ حقوق
بینالملل ناظر بر آن محسوب شود (.)Brown Weiss, 2002: 808- 809
بهعالوه ،بهدلیل شباهتهای زیاد دو نظام حقوقی حقوق بشر و حقوق محیط زیست،
ساختار و رویههای موفق حقوق بشری بهویژه در خصوص قواعد شکلی (همچون دسترسی
مستقیم افراد و سایر بازیگران غیردولتی به نهادها و محاکم بینالمللی) 0میتواند در قالب حق
بر محیط زیست سالم به این نظام حقوقی نیز تسری یابد .به گفتۀ قاضی ترینداد ،میتوان
مفهوم نگرانی مشترک بشری را بهعنوان پلی میان حفاظتهای زیستمحیطی و چارچوبهای
حقوق بشری دانست ( .)Trindade & Attard; 1990 :13برای مثال ،در دسامبر  ،1118دعوایی
از جانب تعدادی از ساکنان مناطق قطبی کانادا و آمریکا در کمیسیون آمریکایی حقوق بشر
مطرح شد 8.در دادخواست تنظیمشده اعالم شده بود که حقوق بشر خواهانها بهواسطۀ اهمال
(1992), 31 ILM 874, (1992), Principle 16.

 .2این حقوقدان پیشنهاد میکند که یک محکمۀ بینالمللی زیستمحیطی تشکیل و برای سازمانهای
غیردولتی ،اشخاص یا مراجع قضایی ملی قائل به جایگاهی جهت حضور در این محکمه شود.
2. North American Agreement on Environmental Cooperation, Sept. 8-14, 1993, U.S.-Can.-Mex., Art.
14, 32 ILM 14S0 (1993).

 .9در رویه قضایی ملی ،برای مثال ،در کشور نیوزلند به موجب قانون مدیریت منابع سال  2332اشخاص
خصوصی اجازه دارند بدون اینکه شخصاً آسیب دیده باشند ،به دادگاه زیستمحیطی نیوزلند مراجعه کنند.
این افراد نمایندگان و حافظان منافع عمومی کشورشان و همچنین جامعۀ بینالمللی بهشمار میروند .در
استرالیا نیز به موجب قانون ارزیابی و برنامهریزی محیطی سال  ،2313کلیۀ اشخاص قادر به طرح شکایت
در دادگاه محیط زیست این کشورند ،خواه مستقیماً زیان دیده باشند یا خیر .تجربۀ این مراجع نشاندهندۀ
رویۀ موجود در جهت حمایت از منافع جمعی بهویژه در خصوص مقوالت زیستمحیطی است.
 .0دادگاه بینآمریکایی ،کمیسیون بینآ مریکایی و دادگاه اروپایی حقوق بشر سوابقی را در این خصوص از خود به
یادگار گذاشتهاند.
5. Petition to the Inter American Commission on Human Rights Seeking Relief from Violations Resulting
from Global Warming Caused by Acts and Omissions of the United States, December 7, 2007, pp.
13-20. Available at: http://www.ciel.org/Publications/ICC_Petition_7Dec05.pdf (Last Accessed: 30
)January 2018
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آمریکا در کاهش انتشار گازهای گلخانهای بهطور گستردهای نقض شده است .در قسمتی از
دادخواست آمده بود« :آثار گرمایش جهانی موجب نقض حقوق بشر ساکنان مناطق قطبی
میشود و در این زمینه ایاالت متحدۀ آمریکا مسئول است» 2.این نخستینبار بود که پیوند
مسئلۀ تغییر اقلیم و حقوق بشر به این صراحت مورد توجه قرار میگرفت .اگرچه این
دادخواست در نوامبر  1119رد شد ،کمیسیون متعاقباً در فوریۀ  1111مدعیان را دعوت کرد تا
شواهد و مدارک خود را مبنی بر اینکه بین گرمایش جهانی و نقض حقوق بشر آنان رابطۀ
سببیت وجود دارد ارائه کنند1.
از فرازی دیگر ،در روند جهانی شدن ،آگاهی عمومی افراد در خصوص معضالت
زیستمحیطی افزایش یافته و فناوری اطالعاتی ،سازمانهای غیردولتی را در جمعآوری
اطالعات مفید زیستمحیطی توانمندتر ساخته است؛ این امر به افزایش تأثیر و فشار این
سازمانها بر دولتها بهمنظور پیشبینی مقررات مترقیانهای در زمینۀ حفاظت از محیط زیست
منجر خواهد شد .از همین رهگذر ،مشارکت بازیگران غیردولتی در روند مذاکرات و
کنفرانسهای منجر به انعقاد معاهدات نیز نسبت به گذشته بیشتر و فعالتر شده است.

 .4تحقق مفهوم نگرانیهای مشترک بشری در قالب فعالیت نهادهای بینالمللی
بههمپیوستگی و آثار متقابل بسیاری از مشکالت و مخاطرات زیستمحیطی ،به ایجاد سازوکارهای
بینالمللی بهمنظور تقویت همکاریهای بینالمللی در زمینۀ محیط زیست منجر شده است .به
همین سبب ،در کنار دولتها ،تعداد زیادی از نهادهای جهانی در پروسۀ تصمیمگیری در قبال
مسائل مشترک زیستمحیطی مشارکت دارند .این نهادها هم در توسعۀ هنجاری 9و هم در
تصمیمگیری در شرایط خاص مشارکت میکنند .نهادهای مربوطه اغلب کنفرانس اعضا در
توافقهای چندجانبهاند ،اما در مواردی نیز آژانسهای تخصصی نظیر بانک جهانی ،0برنامۀ محیط
زیست سازمان ملل متحد ( ،)UNEPبرنامۀ توسعۀ ملل متحد ( )UNDPو نهادهای مشترکی مانند
تسهیالت محیط زیست جهانی ( 8،)GEFدر این زمینه به فعالیت میپردازند .سازوکار اخیر در
حال حاضر تأمین مالی موضوعات زیستمحیطی نظیر تغییر اقلیم ،تنوع زیستی ،الیۀ ازن ،منابع
آبی فرامرزی ،آالیندههای پایدار جوی و فرسایش خاک را بر عهده دارد (.)Hey, 2009: 155
1. Ibid, at 6-7.

 .1ر.ک:
Osofsky, Hari M., «Inuit Petition as a Bridge? Beyond Dialectics of Climate Change and Indigenous
Peoples' Rights», American Indian Law Review, Vol. 31, 2007.

 .9توسعۀ هنجاری ،ناظر بر ارتقای قواعد و استانداردهایی است که اجرای مقررات برخاسته از توافقهای
چندجانبۀ زیستمحیطی را تسهیل میکنند.
4. The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and the International
Development Agency (IDA).
5. Global Environment Facility

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

در خصوص حفاظت از حقوق نسلهای آینده نیز در سطح دکترین پیشنهادهایی مطرح
شده است مبنی بر اینکه دفتری با هدف حفاظت از حقوق نسلهای آینده در قالب تشکیالت
سازمان ملل متحد یا کمیسیون توسعۀ پایدار تشکیل شده یا آمبودزمانی مستقل در این
خصوص تعیین شود .یکی از راههای انتخاب چنین نمایندهای ،تعیین یا تأسیس سازمان
بینالمللی ،نظیر مقام بستر دریاها خواهد بود که نمایندۀ بشریت و از جمله نسلهای آینده باشد
(جمالی .)299 :2913 ،تشکیل نهادی متشکل از سازمانهای غیردولتی با کارکرد حفاظتی نیز
از پیشنهادهای دیگر در این خصوص است (.)Malhotra, 1998: 48- 49
بهنظر میرسد با حادتر شدن بحرانهای زیستمحیطی نظیر تغییر اقلیم ،پیشرفت و توسعۀ
آتی حقوق بینالملل محیط زیست (در زمینۀ مدیریت نگرانیهای مشترک زیستمحیطی)
میتواند زمینهساز پیشبینی نهاد زیستمحیطی بینالمللیای شود که دارای صالحیت اتخاذ
تصمیمات الزامآور (مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد) است (.)Stec, 2010: 387

ب) مسئولیتهای درونمرزی و برونمرزی دولتها در رویارویی با تغییر اقلیم
بهمثابۀ نگرانی مشترک بشری
مفهوم نگرانیهای مشترک بشری در حقوق بینالملل عمومی ،از سویی دولتها را به همکاری با
یکدیگر در حل مشکالت جهانی ،ملزم میکند؛ از سوی دیگر ،فراتر از وظیفه به همکاری ،بهطور
بالقوه انگیزهای برای ارتقای تالشهای جمعی در جهت مقابله با مشکالت جهانی زیستمحیطی
بهشمار میرود .همچنین ،این اصل میتواند در چارچوب حقوق بینالملل موجود و در غیاب
همکاریهای بینالمللی و اقدامات مشترک ،حد و مرزهای الزم را جهت اتخاذ برخی اقدامات
دارای آثار فرامرزی از سوی دولتها فراهم سازد .اهمیت مسئلۀ «اقدامات جمعی» 2که در پروسۀ
جهانی شدن بروز مییابد ،اغلب از کمبود نهادهای جهانی مؤثر و مناسب جهت مدیریت منافع
عمومی جهانی در قالب سازمان ملل متحد ،اتحادیۀ اروپا یا نهادهایی مشابه آنها نشأت میگیرد
( .)Hardin, 1968: 1243در همین زمینه نگرانیهای مشترک در کنار ظرفیت توانبخشی به
حقوق همکاریهای بینالمللی ،قادر به شکل دادن به خطوط فاصل و محدودۀ اقدامات دولتها،
بهتنهایی و یا در قالب گروهی ،جهت حفاظت از مقوالت مشترک جهانی خواهد بود.

1. Collective Action

این اصطالح توصیفکنندۀ وضعیتی است که در آن اشخاص بسیاری از اتخاذ اقدام خاصی بهره میبرند؛ این
اقدام دارای هزینههای مشترکی است که هیچکس بهتنهایی قادر نیست آن را متحمل شود .انتخاب معقول،
اتخاذ این اقدام بهصورت مشترک است تا بهنحوی هزینههای آن تقسیم شود .ازاینرو مسئلۀ اقدام مشترک
بین دو رویکرد آلترناتیو در نوسان است ،یعنی همکاری یا قصور.
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 .1تکلیف به همکاریهای بینالمللی
از آنجا که محیط زیست حد و مرزی نمیشناسد و همۀ دولتها در حفاظت از محیط
زیستکرۀ زمین مسئولیت مشترک دارند ،تکلیف به همکاریهای بینالمللی در قبال نگرانیهای
مشترک بشری از جمله تغییر اقلیم ،از اصل همکاری در حقوق بینالملل محیط زیست نشأت
میگیرد و پیوند عمیقی با آن دارد .همکاریهای بینالمللی دامنۀ وسیعی از جمله تأمین منابع
و فناوریهای الزم ،برگزاری دورههای آموزشی ،تبادل اطالعات ،مشورت ،اطالعرسانی بهموقع و
کمک بههنگام موارد اضطراری زیستمحیطی را شامل میشود ،چراکه مقابله با مشکالت
زیستمحیطی نظیر تغییر اقلیم ،خارج از توان یک یا چند دولت بوده و نیازمند همکاری
بینالمللی برای مراقبت ،جلوگیری ،کاهش و رفع آثار مخرب ناشی از آلودگی و تخریب محیط
زیست است (پورهاشمی و ارغند2.)8-29 :2931 ،
ضروری است همکاریهای بینالمللی ،بهعنوان کلیدی برای مواجهه با موضوعات مشترک جهانی،
با توسل به ابزارهای بینالمللی مناسبی تحقق یابند .در متن معاهدات زیستمحیطی ،این همکاریها
از اشکال گوناگونی برخوردار بوده و تعابیر گستردهای از آنها قابل برداشت است ( French, 2001: 35-
 .)60هوهمن از تعهد به همکاری در استفاده و حفاظت از منابع مشترک نام میبرد .این وظایف
معموالً به شکلگیری ترتیبات منطقهای و جهانی ،نظیر کمیسیونها و دبیرخانهها ،منجر میشود که
عهدهدار جمعآوری ،پردازش اطالعات و وظایف نظارتیاند (1.)Hohmann, 1994: 311- 312
دونکان فرنچ از لزوم تصویب قوانین بینالمللی الزامآوری برای همگان ،در خصوص
مشترکات عمومی بحث میکند .مفهوم قانونگذاری بینالمللی دربردارندۀ توانایی و ظرفیت یک
رژیم حقوقی جهت کنار گذاردن مخالفت عدهای از دولتها به نفع اکثریت یا بهمنظور دستیابی
به اهداف بینالمللی خاصی است .مزایای این سیستم حقوقی در خصوص موضوعاتی نظیر
حمایتهای جهانی از محیط زیست آشکار است و مانع از تکروی ،مانعتراشی و تضعیف
تالشهای بینالمللی میشود (.)French, 2009: 255- 289
 .2نظر به پیشبینی همکاریهای بینالمللی در اسناد الزامآور و غیرالزامآور متعددی در حقوق بینالملل محیط
زیست ،بهنظر میرسد مبنای حقوقی اصل همکاری بینالمللی ،عرفی است و ذکر مصادیق آن در حقوق
بینالملل محیط زیست ،ناظر بر شیوهها و روشهای اجرای این اصل است.
 .1بهعالوه ،هوهمان عقیده دارد که دولتهای توسعهیاف ته از وظایف بیشتری در این خصوص برخوردارند؛ از
جملۀ این وظایف ،انتقال اطالعات و دسترسی فرامرزی یکسان به پروسههای اداری و قضایی در خصوص
زیاندیدگان آلودگی های فرامرزی است .سایر وظایف از جمله تضمین حق دسترسی به محیط زیست سالم
بهعنوان یک حق بشری ،تعهد به انصاف بیننسلی و ارائۀ مشوقهای مالی ،هنوز بهطور قطع مشخص نشده
است .از نظر وی این تعهدات وظایف حقوقی عامیاند که نه تنها طرفین یک رژیم معاهداتی خاص ،بلکه
تمامی دولتها را ملزم میکنند.
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بیتردید ،مفهوم نگرانیهای مشترک بشری نیز شایستۀ اقدامات هماهنگ بینالمللی جهت
توزیع منصفانۀ تکلیف به حفاظت از محیط زیست ،بهجای تخصیص مسئولیت به دولتی خاص
است و تمامی کشورها موظفاند در این زمینه مشارکت کنند.
یک نمونۀ اخیر از همکاری بینالمللی ،مذاکرات پاریس در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم
سازمان ملل متحد است که بیش از  281تن از سران کشورها 11111 ،نفر از مقامات دولتی،
 3111ناظر و تقریباً  0111نفر از اصحاب رسانه را گرد هم آورد .توافقنامۀ سال  1128پاریس
برای اولینبار موجب شد که تمامی دولتها برای انجام یک تکلیف مشترک براساس
مسئولیتهای تاریخی حاضر و آیندهشان در کنار هم به موافقت برسند2.
در مقدمۀ این توافق بینالمللی با اذعان به اینکه تغییر اقلیم یک نگرانی مشترک برای تمامی
ابنای بشر است ،ضمن توجه به تعهدات دولتها در زمینۀ احترام به حقوق بشر ،حق سالمت،
حقوق مردمان بومی ،جوامع محلی ،مهاجران ،کودکان ،افراد معلول و آسیبپذیر ،همچنین
برابری جنسیتی ،توانمندسازی زنان ،حق توسعه و عدالت بیننسلی1؛ به ترویج همکاریهای
منطقهای و بینالمللی بهمنظور بسیج کردن اقداماتی علیه تغییر اقلیم توسط تمامی دولتها،
ذینفعان غیردولتی از جمله جامعۀ مدنی ،شرکتهای خصوصی ،مؤسسات سرمایهگذار و سایر
مقامات و جوامع محلی و مردم بومی اشاره شده است9.
توافق پاریس بهمنزلۀ پایان دورۀ رژیمهای الزامآور متمرکز بر دولتهای توسعهیافته ،و
حرکت به سمت رویکردی غیرالزامآور و از پایین به باال در قبال همکاریهای جهانی در
خصوص موضوع تغییر اقلیم است ( 0.)Meinhard, 2015: 1-5در این توافق ،بهرغم اینکه منافع،
چشم اندازها و شرایط ملی هر یک از طرفین مذاکره اعم از اقتصادهای نوظهور ،جزایر کوچک،
کشورهای نفتخیز و اقتصادهای بزرگ جهانی متفاوت بوده است ،با وجود این ،همکاریهای
مؤثر بینالمللی در خصوص تغییر اقلیم در نهایت به تالش دولتها برای اتخاذ اقداماتی فراتر از
حیطۀ منافع ملیشان منجر شده است8.
 .2هدف اصلی این توافق جهانی جلوگیری از افزایش دمای کرۀ زمین در این قرن زیر  1درجۀ سانتیگراد و
همچنین تالش برای محدود کردن دما به زیر 2.8درجۀ سانتیگراد نسبت به سطح آن قبل از صنعتی شدن
است .به نقل از دفتر طرح ملی تغییر آب وهوا سازمان حفاظت از محیط زیست به نشانی:
http://climate-change.ir

 .1مقدمۀ توافق پاریس در خصوص تغییر اقلیم ،ضمیمۀ تصمیمات بیست ویکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون
چارچوب ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیم مورخ  21دسامبر )FCCC/CP/2015/L.9( .1128
 .9پاراگراف آخر مقدمۀ پیشنویس تصمیمات بیست ویکمین کنفرانس اعضا کنوانسیون چارچوب ملل متحد در
خصوص تغییرات اقلیم ،مورخ  21دسامبر )FCCC/CP/2015/L.9( .1128
 .0این رژیم جدید دربردارندۀ تالش تمامی دولتها و ملتها در کاهش خسارات و آسیبها ،تأمین مالی ،انتقال
تکنولوژی و ظرفیتسازی است.
 .8برای مطالعۀ بیشتر ر.ک:
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برونداد اجالس پاریس ،2برخالف پروتکل کیوتو ،1مبتنی بر این ایده است که تعهدات
خودخواسته و داوطلبانۀ 9بازیگران بینالمللی ،به نسبت تعهدات تحمیلشده از سوی جامعۀ
بینالمللی ،بیشتر در معرض تحقق خواهند بود .بهعبارتی ،دولتها میتوانند از طریق
رویکردهای مدیریتی ،در مسیر اقداماتی متکی بر منافع جهانی گام بردارند .این رویکردهای
مدیریتی مبتنی بر شفافیت ،بیان آشکار اهداف جمعی ،توجه به دانش ،فرصت تعامل و نشر
اطالعات ،همراه با انعطافپذیری جهت رویارویی با تغییر و تحوالت در شرایط خاص است.

 .2مسئولیتهای درونمرزی دولتها
ورای همکاریهای بینالمللی ،مفهوم نگرانیهای مشترک در ابتدا متضمن مسئولیتهایی در
قلمرو داخلی دولتهاست .دولتها باید نگرانیهای مشترک شناساییشده توسط جامعۀ
بینالمللی را در داخل مرزهای خود مورد توجه قرار دهند .بسته به ماهیت مسئله ،هیچ کشوری
نمیتواند در سایۀ اصل حاکمیت مطلق بر سرزمین خود مدعی استقالل و اختیار کامل شود
( .)Rosenbloom, 2014: 1494حقوق بینالملل از رهگذر مفهوم حاکمیت مسئوالنه ،دولتها را
ملزم به اتخاذ اقداماتی در قبال مصادیق نگرانیهای مشترک بشری در سطح داخلی میکند
( .)Cottier et al., 2014: 21در همین خصوص ،اصل  1اعالمیۀ ریو 0و اصل  12اعالمیۀ
استکهلم 8مقرر میدارند« :دولتها به موجب منشور ملل متحد و اصول حقوق بینالملل ،در
خصوص بهرهبرداری از منابع ،مطابق سیاستهای زیستمحیطی (و توسعه) خود از حقوق
حاکمه برخوردارند ،اما موظف به تضمین این هستند که اقدامات داخل در قلمرو صالحیت و
کنترلشان سبب ایراد آسیب به محیط زیست سایر کشورها یا مکانهایی فراتر از مرزهای
صالحیتهای ملی آنان نخواهد شد».
Allan, Jennifer et al., “Summary of The Paris Climate Change Conference: 29 November - 13
December 2015”, Earth Negotiations Bulletin, Vol. 12 No. 663, December 2015.

 .2اصطالح «برونداد اجالس پاریس» به تصمیمات کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب ملل متحد در
خصوص تغییرات اقلیم و توافق پاریس اطالق میشود .توافق پاریس بهعنوان ضمیمه تصمیمات کنفرانس
اعضا ،اما بهعنوان یک سند الزامآور حقوقی جداگانه ،در پاریس به تصویب رسیده است.

UNFCCC, ‘Adoption of the Paris gg eeement. rr oposal by the eee sident’, Decision 1/CP.21 (“Paris
Outcome”).

 .1پروتکل کیوتو مصوب  2331مبتنی بر این درک بوده است که دولتها در صورت اطمینان از همکاری
سایرین ،درصدد تحقق اهداف جمعی برخواهند آمد .ازاینرو بهترین روش برای رسیدن به چنین هدفی،
همراستا کردن منافع شخصی آنها با منافع جمعی است.
3. Self-Imposed, Voluntary Commitments Or Managerial Approach
4. Rio Declaration on Environment and Development, A/CONF.151/26, 31 ILM 874, 1992, principle 2.
5. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm declaration),
1972, principle 21.
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تالشهای ملی برای مقابله با گرم شدن کرۀ زمین (مطابق مادۀ  9کنوانسیون تغییر اقلیم)
نیز از همین دیدگاه نشأت گرفته است .در نتیجه میتوان گفت برخالف اصل حاکمیت مطلق،
اصل نگرانی مشترک نهتنها دولتها را محق ،بلکه ملزم میکند تا تمهیداتی را در رویارویی با
نگرانیهای مشترک در چارچوب مرزهای حاکمیت و قلمرو صالحیت خود اتخاذ کنند.

 .3مسئولیتهای برونمرزی دولتها
مفهوم نگرانیهای مشترک بهدلیل حساسیتِ منافع مشترکی که در پی صیانت از آنهاست،
میتواند در مواردی که تعهد به همکاری نادیده انگاشته میشود ،این امکان را برای دولتها
فراهم آورد تا در خصوص نگرانیهای مشترکی که خارج از قلمرو صالحیت سرزمینی آنها واقع
شده است ،اقداماتی را اتخاذ کنند .آنچه مهم است تعیین محدودۀ این صالحیت ،در پرتو
تعهدات بینالمللی موجود (نظیر مقررات سازمان تجارت جهانی) و اصول حاکم بر حقوق
بینالملل ،بهویژه اصل تناسب ،است (.)Nadakavukaren, 2012: 15
2
مشروعیت اقدام دولتها به موجب حقوق بینالملل سنتی ،که از قضیۀ لوتوس وام گرفته
شده است ،دولتها را تا حدی که مقررات و ممنوعیتهای صریح بینالمللی را نقض نکرده
باشند ،از آزادی عمل کامل برخوردار میداند .اما آثار فراسرزمینی حقوق داخلی در حقوق
بینالملل که با شکلگیری خیل وسیعی از رویۀ قضایی در حال تحول است ( Ellis, 2012: 397-
 .)414همچنین ،پیامدهای حقوقی مفهوم نگرانیهای مشترک بشری ،دولتها را ملزم میکند تا
در مواردی که با منافع بشریت در کل سروکار دارد با حسن نیت و منطقی عمل کنند.
نگرانیهای مشترک بشری متضمن این است که اقدامات انجامگرفته ،ورای اصل سرزمینی
بودن و فراتر از برداشت سنتی حقوق بینالملل پیش رود .به لحاظ مفهومی ،در مواردی که آثار
زیانباری گریبانگیر نگرانیهای مشترک جامعۀ بینالمللی میشود ،این اصل میتواند اقدامات
خاصی را مجاز شمارد 1.هرچند ،ضروری است اصل نگرانیهای مشترک به لحاظ شکل و محتوا
از تناسب الزم جهت اقدام برخوردار شود و بتواند اصول و حتی قواعد دقیقی را با هدف
نظاممند کردن همکاریها یا حتی اقدامات یکجانبه فراهم آورد.
چنین تعهداتی رفتهرفته در یکی از حوزههای مهم مرتبط با نگرانیهای مشترک جامعۀ بشری،
1. S.S. Lotus (Fr. v. Turk), 1927 P.C.I.J. (ser. A) No. 10 (Sept. 7).

 .1درحالیکه نگرانیهای مشترک بنیان و مجوزی برای اقدام فراهم میآورد ،سؤال اصلی به این باز میگردد که
تا چه اندازه این اصل ،تعهد به اقدام را نیز بهدنبال دارد .مسئلۀ اختیار ،اقدام را به صالحدید دولتها منوط
میکند ،درحالیکه تعهد ،اجبار و الزام به اتخاذ گامهای ضروری را در بردارد .بدیهی است اصل نگرانیهای
مشترک بهنحوی که متضمن تعهدات مسئولیتآور باشد از قوت و آثار بیشتری برخوردار است ،اما در این
صورت با بنیانها و آموزههای حقوق بینالملل کنونی در تعارض قرار میگیرد.
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در مفهوم کلی ،در حال شکلگیری است .اصل در حال ظهور مسئولیت حمایت 2از انسانها در
قبال نقضهای عمده و شدید حقوق بینالملل ،امروزه از پذیرش بسیار باالیی برخوردار شده است.
این دکترین میتواند (و باید) بهعنوان بخشی از مفهوم کلی نگرانیهای مشترک محسوب شود1.
هرچند ،اینکه تا چه حد تعهد به عمل و برخورد با نگرانیهای مشترک خارج از مرزهای
صالحیت داخلی کشورها قابل تسری به مقوالتی جز مداخالت بشردوستانه و حمایت سریع از
حیات انسانهاست ،به بحث و بررسی عمیقی نیاز دارد (جمالی .)223-219 :2911 ،در حال
حاضر ،پاسخ قاطع به این پرسش غیرممکن و نیازمند تعیین قواعد و حوزه اقدام در آینده است.
بخشی از این تحول مرهون معاهدات موجود و بخشی دیگر منوط به آیندۀ حقوق بینالملل
عرفی خواهد بود (.)Cottier et al., 2014: 20-23

نتیجهگیری
تغییر اقلیم ،از مهمترین نگرانیهای زیستمحیطی است که تمامی کشورهای جهان را تحت تأثیر
خویش قرار میدهد و همگان را به یاری و مشارکت در حل آثار و تبعات برخاسته از آن
فرامیخواند .امروزه مردم در هر کشور و هر قارهای آثار تغییر اقلیم را ،از تغییر الگوهای آبوهوایی
گرفته تا تغییر سطح آب دریاها و حوادث دریایی شدید ،بهگونهای احساس میکنند .دخالت انسان
در انتشار گازهای گلخانهای ،تغییر تدریجی اقلیم زمین را که بهواسطۀ گذران فصول ،چرخهای
طبیعی و ضروری قلمداد میشود ،دچار تغییرات ناگهانی کرده است .خشکسالی ،توفانهای
دریایی سهمگین مانند سونامی ،باال آمدن سطح آب دریاها ،کاهش منابع آب شیرین ،گرم شدن
هوا ،آتشسوزی جنگلها ،بیابانزایی و مهاجرت از این جمله آسیبها هستند.
کشورها بنابر ظرفیتهای اقتصادی ،سطح توسعهیافتگی و همچنین میزان فعالیتهای
صنعتی و زیانبار خویش در رابطه با پدیدۀ تغییر اقلیم ،تکالیف و مسئولیتهایی دارند .این
مسئولیتها در سطوح ملی ،منطقهای و بینالمللی ظهور و بروز مییابند .با وجود این ،براساس
شواهد اقدامات کمی در این زمینه انجام گرفته ،یا اقدامات انجامگرفته در قالب همکاریهای
بینالمللی تا حدود زیادی به شکست انجامیده است .مهمترین دلیل شکست ،ریشه در مفهوم
ابتدایی حاکمیت در نظام وستفالیایی دارد.
1. Responsibility to Protect

«مسئولیت حمایت» ،در واقع پذیرش تعهد و وظیفه حمایت از انسآنها در برابر  0جرم نسل کشی ،جنایات جنگای،
جنایت علیه بشریت و پاک سازی قومی در سه بعد «پیشگیری»« ،واکنش» و «بازسازی» است .این وظیفه در
وهله اول به عهده کشور حاکم و در زمان ناتوانی یا عدم تمایل این کشور برعهده جامعه بین الملل خواهد بود.
 .1حمایت از حقوق بنیادین ،به ویژه حق حیات جمعیت غیرنظامی ،از نگرانیهای مشترکی است که مداخله را
تجویز میکند.

 9559فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،3پاییز 9311

این در حالی است که مفهوم نگرانیهای مشترک بشری ،بهعنوان اصل هدایتگر حقوقی
برخاسته از معاهدات و جوهرۀ حقوق بینالملل محیط زیست ،از ظرفیتهای زیادی جهت پیش
روی از صِرف تعهد به همکاریهای بینالمللی (در قالب سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای
بینالمللی) برخوردار است .این مفهوم میتواند مبنایی برای تعریف ،قانونگذاری و ارزیابی
اقدامات داخلی و بینالمللی و ایجاد نهادهای مؤثر جدید در سطح بینالمللی بهشمار آید.
از زاویهای دیگر ،مفهوم نگرانیهای مشترک بشری بهدلیل ابهامات موجود ساختاری ،از این
امکان برخوردار است که به مفهومی قویتر در عرصۀ بینالمللی بدل شود .شواهدی از این
ظرفیت ،امکان مشارکت فعاالنۀ کلیۀ بازیگران بینالمللی در حفاظت از نگرانیهای مشترک
بشری ،و تبلور این مفهوم در اصول اساسی حقوق بینالملل محیط زیست مانند اصل همکاری،
احتیاط ،انصاف بیننسلی ،فرانسلی و توسعۀ پایدار است .تلقی این نگرانیها بهعنوان تعهدات
ارگاامنس جامعۀ بینالمللی نیز تمامی بازیگران بینالمللی را به همکاری و مشارکت در راستای
محافظت از مشکالت زیستمحیطی جهانی فرا میخواند.
در نتیجه ،در وضعیت فعلی حقوق بینالملل ،الزامات حقوقی برخاسته از مفهوم نگرانیهای
مشترک بشری ،که بهطور خاص رویارویی جامعۀ بینالمللی با آثار زیانبار پدیدۀ تغییر اقلیم را
تحت تأثیر قرار میدهد ،عبارت است از :برتری موضوعات حائز درجۀ نگرانی مشترک بشری بر
منافع فردی دولتها؛ ماهیت ارگاامنسی تعهدات ناظر بر حفاظت و نگهداری از محیط زیست
بینالمللی؛ مسئولیتهای درون و برونمرزی دولتها؛ امکان ورود مؤثرتر سایر بازیگران بینالمللی
(از طریق استقرار یک دیوان بینالمللی یا بهکارگیری سایر ابزارهای ممکن در خصوص موضوعات
زیستمحیطی) ،از آن روی که موضوعات مذکور برای کل بشریت از اهمیت و اعتبار برخوردارند.
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