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«نگرانیهای مشترک بشری»:
از پدیداری تا تکامل در حقوق بین الملل محیط زیست
شیما عرب اسدی ،*1امیرحسین

رنجبریان2

چکیده
مفهوم «نگرانیهای مشترک بشری» از دهۀ  0991میالدی در حوزۀ حقوق بیی الملی مییی
زیست پدیدار شد و هدف از طرح آن یافت راهی برای روییارویی بیا مشیالال زیسیتمییطیی
جهانی و همچنی پاسخگویی به اختالفا برخاسته از مفهوم «میراث مشترک بشیریت» مییان
دولتها بود .سپس ای مفهوم از زمینههای اصلی خود همچیون تنیو زیسیتی و تییییر املیی
فراتر رفت و مصداقهای دیگری از ای گونه نگرانیهای مشترک مطرح شیدند .در ایی نوشیتار
ضم شناخت ابعاد و عناصر نگرانیهای مشترک بشری جایگاه ای مفهوم در حقوق بی المل
بهویژه در کالبد اصول اساسی حقوق بی المل میی زیست و تعهدا جامعۀ بی المللی در ک
بررسی میشود.

کلیدواژگان
جامعۀ بی المللی منافع مشترک میراث مشترک بشریت میی زیسیت جهیانی نگرانییهیای
مشترک بشری نگرانیهای مشترک همالاریهای بی المللی.

 .0استادیار دانشالدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران مازندران ایران (نویسندۀ مسئول).

Email: sh.arabasadi@umz.ac.ir

 .2دانشیار گروه حقوق عمومی و بی المل

دانشالدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران.

تاریخ دریافت 0991/18/09 :تاریخ پذیرش0991/12/01 :

Email: aranjbar@ut.ac.ir
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مقدمه
اغلب حقوق بی المل را به حقوق حاک بر رواب میان دولتها تعریف مییکننید روابطیی کیه
بهطور کلی بر پایۀ اص حاکمیت دولتها شال میگیرند .بهطور خالصیه بیهنظیر مییرسید بیا
چنی نگرش سنتیای به حقوق بی المل مدیریت مسائ و تیوال بی المللی جدید برخاسته
از منافع مشترک جهانی از جمله صلح و امنیت بی المللی شناسایی و حماییت بیی المللیی از
حقوق بشر و همچنی حفاظت از میی زیست ناممال خواهد بود .در وامع بایستههای زیسیت
بی المللی جدید ایجاب میکرد تا حقوق بی المل با بهیرهگییری از اباارهیای حقیومی تیازهتیر
نسبت به گذشته از جمله برای حفاظت از پایداری طبیعی و انسانی جهان چش انداز تازهای را
دربارۀ مسائ دارای پیوند با منافع مشترک جهانی به نمایش بگذارد.
برای ایستادگی در برابر سیر شتابان نابودی میی زیست در گوشه و کنار جهان و حفاظیت از
منابع طبیعی گونههای گیاهی و جانوری و جا آنها نیاز به همالاری همۀ دولتها و سایر بیازیگران
بی المللی است .ازای رو در حقوق بی المل میی زیسیت آرامآرام دکتیری هیای حقیومی بیرای
حفاظت از ای مشترکا جهانی پدید آمدند .بازتاب ایی تییول و تالامی در راسیتای حفاظیت از
منابع و عرصههای مشترک زیستمییطی بی المللی را میتوان در مالب مفیاهیمی ماننید «منیافع
مشترک» «میراث مشترک بشریت» و «نگرانیهای مشترک بشری» بازجست که هیر ییب بنیابر
مقتضای خویش در صیانت جهانی از میی زیست نقشآفری بودهاند.
مفهوم «نگرانیهای مشترک بشری» که از تازهتری تیوال در ای عرصه بهشمار میآیید
در مقدمۀ دو کنوانسیون ساختاری مل متید در خصوص تیییر املیی 0
نادیب به دو دهه مب
2
و کنوانسیون تنو زیستی ظاهر شد و اخیراً نییا در مقدمیۀ موافقیتنامیۀ میور  02دسیامبر
 2101پاریس ناظر بر موضو تیییر املی  9مورد تأکید مجدد مرار گرفت .ای مفهیوم بیهمنظیور
رفع اختالف میان دولت های توسعهیافته و در حال توسعه بر سر نظام تقسی منیافع حاصی از
میراث مشترک و تسریع در ح مشالال زیستمییطی جهانی که بقای نس بشر را در معرض
مخاطره مرار میدهد ظهور یافت .در وامع ای مفهوم به ایجاد نظیام حقیومیای کیه مواعید آن
تالالیفی را بر دوش جامعۀ بی المللی در ک و همچنی بر دوش تبتیب اعضیای ایی جامعیه
میگذارد انجامیده است .بدی ترتیب که نگرانیهای مشترک در عوض تقسی منافع حاصی از
استخراج منابع مشترک زیستمییطی بر مبنای تقسی عادالنیۀ بیار مسیئولیت در حفاظیت از
میی زیست پایهریای شده است.
1. United Nations Framework Convention on Climate Change, 31 I.L.M. 849, 851 (9 May 1992).
2. Convention on Biological Diversity, 31 I.L.M. 818, 822 (5 June 1992).
3. Paris Agreement, twenty-first session of the Conference of the Parties to the United Nations
Framework Convention on Climate Change (12 December 2015).
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حقومدانان بی المللی نیا به تبیی مفهوم نگرانیهای مشترک بشری در حوزههای مختلیف
حقوق بی ا لمل میی زیست و همچنی تعیی مسیر پییش روی ایی مفهیوم عالمیه نشیان
دادهاند 0.بهرغ حساسیت و ماهیت خطیر نگرانیهای مشیترک بشیری و ضیرور تیلیی ایی
مفهوم بهنظر در نوشتههای فارسی آنگونه که باید بدان پرداخته نشده و بررسیها بیشتر حول
میور «میراث مشترک بشریت» متمرکا بوده است2.
در ای نوشتار نخست به چرایی و چگونگی پدیداری مفهوم نگرانیهیای مشیترک بشیری و
مقایسۀ آن با سایر مفاهی متناظر و سپس ارزیابی جایگاه ای مفهوم در پهنۀ حقوق بی الملی
(میی زیست) میپردازی .

حمایت جهانی از محیط زیست بهمثابۀ منافع مشترک جامعۀ بینالمللی
در حقوق بی المل کنونی میتوان از تعهداتی سخ گفت کیه تمیام بیازیگران بیی المللیی در
رعایت آن ه سود بهنظر می آیند و همگان برای ای تعهدا ارزش و اعتبار مشیترک و جهیانی
مائ اند ( .)Brown Weiss, 2014: 10-11در ای زمینه حقومدان مشهور سیما میگوید ای گونه
منافع مشترک از شناسایی برخی مشالال وابسته به یالدیگر ریشه میگیرند که نمیتیوان حی
آنها را تنها به ارادۀ آزاد دولتهای حاک واگذار کرد .ای منافع شام صلح و امنیت بی المللیی
همالاری میان کشورهای در حیال توسیعه و توسیعهیافتیه حفاظیت از مییی زیسیت مییراث
مشترک بشریت و حمایت از حقوق بشر میشوند (.)Simma, 1994: 235
از ای منظر جدا از میدودیتهای حاک بیر حقیوق بیی الملی ناشیی از حاکمییت و
رضایت دولت ها در مبول تعهدا بی المللی در زمینه هایی از حقوق بی المل که با منافع
جمعی بشر سروکار دارند پیشرفت هایی حاص شده است .ای پیشرفت ها ناظر بیر تعییی
تعهدا فراسرزمینی دولت ها تعهد به همالاری تصمی گیری م شترک و ایجاد ساختارها و
نهادهای جدید به منظور تیقق هدف ها و تعهدا مورد توافق انید .توسیعه و تییول حقیوق
بی المل کیفری پذیرش اص صالحیت جهیانی تعبییر جدیید از مفهیوم صیلح و امنییت
بی المللی و مواردی از ای دست شواهدی از ای پیشرفت های حقومی به شمار میی آینید9.
 .0در ادبیا حقومی به زبان های خارجی شماری از نویسندگان سرشناس درصدد شفافسازی مفهوم و کاربرد
«نگرانیهای مشترک بشری» و همچنی پیوستگی و نادیالی آن با سایر مسائ بی المللی برآمدهاند .از جملۀ
آنان میتوان به Alexandre Kiss Laura Horn Edith Brown Weiss Alan Boyl Ellen Hey Jutta Brunnee
 Dinah Shelton Thomas Cottierو Antônio Augusto Cançado Trindadeاشاره کرد .در ای پژوهش نیا از
ای آثار علمی بهره برده شده است.
 .2ر.ک :حبیبزاده و منصوری .0992
 .9در سال های اخیر شورای امنیت سازمان مل متید در مالب حفظ صلح و امنیت بی المللی امداما مختلفی را
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ح قوق نرم نیا در بستر تیوال اخیر در تالش است تیا چنیی مسیئولیتهیایی را متوجیه
بازیگران غیردولتی سازد.
از تازهتری جلوههای ای طرز نگاه به منافع مشترک در نظر مخالف ماضی ترینیداد در رأی
مور  1اکتبر  2101دیوان بی المللی دادگستری در مضیۀ جاایر مارشال علیه بریتانیای کبییر
پاکستان و هند  0نمود یافته است .در حوزۀ تعهد به خلع سالح هستهای که بیا صیلح و امنییت
بی المللی و حفظ حیا کلیۀ انسانها پیوند خورده ماضیی ترینیداد معتقید اسیت ...« :پرونیدۀ
حاضر در راستای رویالردی انسانمیور به جای رویالردی حاکمیتمیور و بی دولتیی نیازمنید
تمرکا بر نو بشر است .مالانیام بی دولتی احقاق حق در مضایای ترافعی دیوان نباید صیرفاً بیه
اتخاذ رویالردی بی دولتی در استدالل دیوان منجر گردد زیرا خلیع سیالح هسیتهای موضیوعی
دارای جنبۀ نگرانی بشریت در ک است» 2.ازای رو آنچه ضروری است توجه به منافع مشیترک
جامعۀ بی المللی در ک است که از رواب متقاب میان دولتهیا فراتیر رفتیه و مسیتلام اتخیاذ
دیدگاهی مترمیانه به الااما زیستِ جمعی بی المللی است.
حفاظت جهانی از میی زیست نیا همانند حمایت از حقوق بشر و مالحظا اولیۀ انسیانی
یالی از منافع متعلق به جامعۀ بی المللی میسوب میشود چراکیه حفاظیت از مییی زیسیت
حراست از زندگی تمام ابنای بشر را در پیی دارد .امیروزه مسیائ مشیترک زیسیتمییطیی در
سراسر کرۀ زمی نمود روزافاون یافتهاند افاایش دمای زمی باال آمیدن سیطح دریاهیا خطیر
غرق شدن دولتهای جایرهای کوچب (رنجبریان و ارغندهپور  )81 :0990رو به نابودی بودن
بسیاری از گونههای گیاهی و جانوری فرسایش الیۀ ازن بر اثر فعالیتهیای صینعتی و انسیانی
تخریب جنگ ها آلودگی آبها و ریاش بارانهای اسیدی مشالالتیاند کیه دولیتهیا بیا هیدف
چیرگی بر آنها ناگایر از مشارکت و همفالری با یالدیگر خواهند بود.
همچون معاهدا حقوق بشری معاهدا زیست مییطی نیا دربردارندۀ تعهیدا متقابی و
مبتنی بر ماایای دوجانبه نیستند زیرا هیچ دولتی بهتنهایی در مبال ای تعهدا مسئول نیست
و منافع تمامی دولتها در ایی خصیوص میدنظر خواهید بیود ( .)Boyle, 1991: 229بنیابرای
ثمربخش ی حفاظت جهانی از میی زیست تنها با استناد به اص تقاب کیه بیر مفهیوم برابیری
مطلق دولتها استوار است ماب تیقق نخواهد بود.
اص اول اعالمیۀ  0992ریو در خصوص توسعه و میی زیست و توسعه «بشیریت را مرکیا
انجام داده است که از آن جملهاند ارجا وضعیت دارفور سودان (طی مطعنامۀ  0199سال  )2111و لیبی
(طی مطعنامۀ  0991سال  )2100به دیوان بی المللی کیفری و تجویا توس به زور در راستای اعمال
دکتری مسئولیت حمایت (طی مطعنامۀ  0999سال  )2100در ناآرامیهای داخلی لیبی.

1. ICJ, Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to
Nuclear Disarmament (Marshall Islands v. United Kingdom), Judgment of 5 October 2016.
3. Ibid, Dissenting Opinion of Judge Cançado Trindade, Para. 319.
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نگرانیهای مربوط به توسعۀ پایدار میداند» .ای اص مؤید ایی برداشیت اسیت کیه «در دورۀ
جدید حقوق بی المل تنها منافع دولتها مدنظر نیست بلاله فراتیر از آن منیافع بشیر و رفیاه
کرۀ زمی در مرکا توجه مرار دارد» 2.ای عبارا دو نگرانیی مطیرح در عرصیۀ حقیوق مییی
زیست جهانی را نشان میدهد منافع انسان و منافع بشر در ک .
دیوان بی المللی دادگستری نیا در مضیۀ صید نهنگ در مطب جنوب (استرالیا علیه ژاپ با
ورود ثالث نیوزلند مور  90مارس  9 )2102با موضو حفاظیت از ایی مبیی منیافع مشیترک
زیستمییطی مواجه بوده است 2.در همی زمینه ماضی ترینداد در نظر مخالف خود خاطرنشان
میسازد که پروندۀ حاضر مومعیت استثنایی را جهت پیشبینی نظامی متشال از مواعد جمعیی
زیستمییطی با رویالرد انتفا نس هیای آینیده بیرای دییوان فیراه آورده اسیت 1.وی اضیافه
میکند که در حوزۀ میافظت و استفادۀ پایدار از منابع زندۀ درییایی حقیوق اجتنیابناپیذیر ییا
الاامی  1فراتر از اراده آزاد دولتها 9در پاسداری از مشترکا عمومی نمود خواهد داشت8.
همسو با ضرور های پیشگفته در حقیوق بیی الملی مییی زیسیت و در ازای حفاظیت از
ارزشهای مشترک و جهانی دکتری و مفاهی حقومی جدیدی وارد گفتمیان حقیوق بیی الملی
شده است .معاهدا متعددی نیا بهتصویب رسیده که در آن اصطالح «میراث مشترک بشریت» 9

1. United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), (Rio Declaration), UN Doc
A/CONF.151/26 (1992), 31 ILM 874, principle 1.
2. ICJ, Case Concerning the Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), 1977 ICJ Rep. 7,
separate opinion of Vice-President Weeramantry, para. C(c).
3. ICJ, Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening) Judgment of 31 March 2014.

 .2در ای پرونده آنچه میبایست در کانون توجه مرار میگرفت حفاظت از منابع نهنگ مطب جنوب در برابر صید
و نابودی بود هرچند ای مه در رای صادره میقق نشد در نظرهای مضا دیوان بهخوبی ماب مالحظه بود.

5. Ibid, Dissenting Opinion of Judge Cançado Trindade, para 87.
6. Jus Necessarium.
7. Jus Voluntarium.
8. Ibid, Paras. 89-90.
9. Common Heritage Of Mankind.

مفهوم «میراث مشترک بشریت» به نمایندۀ کشور مالت آروید پاردو منتسب است که در سال 0919
پیشنهاد کرد که حقوق دریاها باید مبتنی بر اص میراث مشترک بشریت باشد نه اص آزادی دریاها .در
نهایت مادۀ  091کنوانسیون 0982حقوق دریاها اعماق دریا و امیانوس خارج از میدودۀ صالحیت ملی و
منابع آن را میراث مشترک بشریت اعالم کرد .در سال  0999موافقتنامۀ حاک بر فعالیتهای دولتها در ماه
و دیگر اجرام آسمانی ماه و منابع آن را نیا میراث مشترک بشریت شناخت (مادۀ  .))0(00در سال 0982
پیشنهاد شد که جنوبگان نیا بهعنوان میراث مشترک بشریت شناسایی شود .طی سالیان مفهوم میراث
مشترک بشریت در سطح دکتری به گسترۀ بیشتری از منابع و میدودهها مانند ماهیگیری مطب شمال
منابع ژنتیب گیاهی و حیوانی و منابع اصلی غذایی میراث فرهنگی و طبیعی جهانی تنو فرهنگی و ژنوم
انسانی تسری یافته است.
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« منافع مشترک»  0و همچنی مفهوم « نگرانیهای مشترک بشری» 2بهکار رفته است.
در وامع میتوان گفت آنچه به عنیوان مالحظیا اولییه و منیافع مشیترک بشیری شیناخته
میشد امروزه از منشأ ابتدایی و زمینههای تاریخی خود یعنی حقوق بشردوستانه و حقوق بشیر
فاصله گرفته و به شاخههای دیگری از حقوق بی المل از جمله حقوق بی المل میی زیست
گسترش یافته است .یالی از جدیدتری ای تیوال مفهوم «نگرانیهای مشترک بشری» و آثار
حقومی برخاسته از آن است.

ظهور مفهوم «نگرانیهای مشترک بشری» در حقوق بینالمللل محلیط
زیست

مفهوم نگرانیهای مشترک بشری بهعنوان مفهومی زیستمییطی حیا خود را در دوران گذار
از مفهوم سنتی حاکمیت میان دولتها آغاز کیرد ( .)Stark & Shearer, 1994: 91ایی مفهیوم
اص حاکمیت را در لوای وابستگی متقاب دولیتهیا در موضیوعا زیسیتمییطیی جهیانی بیا
میدودیتهایی مواجیه کیرده ( )Adami, 1990: 11و در ارائیۀ تعبییری مسیئوالنه از حاکمییت
دولتها نقش داشته است .در حقیقت مفهوم نگرانیهای مشیترک بشیری بیا هیدف همالیاری
دولتها به نفع جامعۀ بی المللی موازنهای را میان اص حاکمیت و حمایتهای زیستمییطیی
فراه کرده و بهعنوان مالم اص تعیی سرنوشت و حاکمیت مطلق بر منابع طبیعی کشیورها
عم کرده است ( .)Barbosa, 1990: 31اص  20اعالمیۀ استکهلم نییا بیا تعیادل میذکور در
یب راستا مرار میگیرد (9.)Stec, 2010: 373- 377
1. Common Interests.

مفهوم «منافع مشترک» که نخستی بار در معاهدا ناظر بر بهرهبرداری از منابع طبیعی مشترک ظهور یافت
بهرهبرداری از ای منابع مشترک را -که نهتنها منافع کشورهای متعاهد بلاله منافع و ارزشهای جهانیاند -با سایر
اصول حقوق بی المل میی زیست نظیر احتیاط و انصاف بی نسلی و فرانسلی پیوند زده است .کنوانسیون
بی المللی صید نهنگ (واشنگت  )0921برای نخستی بار در مقدمۀ خود به « منافع جهانی در حفاظت از منابع
طبیعی برای نس های آینده» اشاره کرد .نمونههای دیگری از کاربرد ای مفهوم را میتوان در کنوانسیون 0912
توکیو در خصوص ماهیگیری از دریای آزاد در امیانوس آرام شمالی معاهدۀ  0919مطب جنوب کنوانسیون 0981
کانبرا در خصوص میافظت از منابع زندۀ دریایی مطب جنوب پروتال  0990مادرید در خصوص میافظت
زیستمییطی از مطب جنوب کنوانسیون آفریقایی میافظت از طبیعت و منابع طبیعی  0918کنوانسیون 0999
ب در خصوص میافظت از گونه های مهاجر حیوانا وحشی کنوانسیون  0999میافظت از حیا وحش و
زیستبومهای طبیعی اروپایی و کنوانسیون  0992پاریس در خصوص میافظت از میی زیست دریایی در شمال
شرق امیانوس اطلس مشاهده کرد.
2 . Common Concerns Of Humanity.

 . 3اص  20اعالمیۀ مل متید در خصوص میی زیست بشری (اعالمیۀ استالهل ) مقرر میدارد« :دولتها به
موجب منشور مل متید و اصول حقوق بی المل در خصوص بهرهبرداری از منابع مطابق سیاستهای
توسعه و زیستمییطی خود از حقوق حاک مه برخوردارند اما موظف به تضمی ای امر هستند که امداما

«نگرانیهای مشترک بشری» :از پدیداری844 ...

امروزه امداما داخ در حوزۀ صالحیت دولتها صرفاً میی زیست دولت مربیوط را تییت
تأثیر مرار نمیدهد بلاله بر دولتهای همسایه و میی زیست جهانی نیا اثرگذار است ( Horn,
 .)2007: 58براساس ای برداشت مفهیوم نگرانییهیای مشیترک بشیری در مفهیوم موسیع بیر
جنبههای وسیعی از تهدیدهای زیستمییطی ماب اعمیال اسیت .همچنیانکیه تسیری مفهیوم
نگرانیهای مشترک بشری بر سایر عرصههای حقوق بی المل مانند سالمت حقوق بیی الملی
کیفری مقابله با تروریس و ماچاق مواد مخدر نیا به دور از احتمال نیست (.)Kiss, 2003: 7

تاریخچۀ پیدایش مفهوم «نگرانیهای مشترک بشری»
مفهوم نگرانیهای مشترک بشری مفهومی جدید است که حدود دو دهیه مبی بیهعنیوان ییب
مفهوم زیستمییطی در روند مذاکرا مربوط به آثار گازهای گلخانهای در جامعیۀ بیی المللیی
ظاهر شد .سال  0988در مطعنامۀ شمارۀ  29/19مجمع عمومی سازمان ملی متیید موضیو
تیییر املی بهعنوان نگرانی مشترک بشیری شیناخته شید 0.پیس از آن ایی مفهیوم در دیگیر
مطعنامههای مجمع عمیومی سیازمان ملی متیید 2کنفیرانسهیا اعالمییههیا و گیاارشهیای
بی المللی متعدد دیگری نیا مورد اشاره مرار گرفت9.
از سییال  0991-0990برنامییۀ زیسییتمییطییی سییازمان مل ی متییید ( )UNEPجمعییی از
متخصصان بی المللی را بهمنظور تعیی حدود نگرانیهای مشترک بشری بهعنوان ییب مفهیوم
در حقوق بی المل میی زیست بهکار گمارد .گروه کارشناسان انیدکی پیس از نشسیت سیال
 0991در مالتا در سال  0990در ژنو بار دیگر گرد ه آمدند و در ای شرای توافق کردند کیه
«توجه بیشتری از سوی جامعۀ بی المللی به مقولۀ حمایت زیستمییطی از مشترکا جهیانی
معطوف شود .کرامت حیا در میی زیستی پاک ایم و سال برای همگان بایید بیه نگرانیی
مشترک بشری بدل شود»2.
نشست آخر کارشناسان مذکور پیش از کنفرانس مل متید در خصیوص مییی زیسیت و
داخ در ملمرو صالحیت و کنترلشان سبب ایراد آسیب به میی زیست سایر کشورها یا مالانهایی فراتر از
مرز صالحیتهای ملی آنان نخواهد شد».

1. UN Doc A/Res/43/53 (1988).
2. UN Doc A/Res/44/207 (1989) , UN Doc A/Res/ 45/212 (1990).

 .9برای مثال میتوان به نمونههای زیر اشاره کرد:

;the Beijing Ministerial Declaration adopted at the Ministerial Conference 18-19 June 1991
the Noordwijk Declaration by the Ministerial Conference on Atmospheric Pollution and Climate
Change 6-7 November, 1989; Ministerial Declaration of the Second World Climate Conference 7
November 1990.
4. Report of the II Meeting of the UNEP Group of Legal Experts to Examine the Implications of the
‘Common Concern of Mankind Concept’ in Relation to Global Environmental Issues (Geneva, 20-22
March 1991).
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توسعه ( 0992ریودوژانیرو) در سال  0990در پال برگاار شید .خالصیه گیاارش گیروه اذعیان
میداشت که «مفهوم تازۀ ظهور نگرانییهیای مشیترک بشیری جهیت برخیورداری از پیذیرش
عمومی در مبال مسائ زیستمییطی جهانی از مبنای موسع و انعطاف کافی برخوردار اسیت...
ای مفهوم باید در خصوص دو مقولۀ میی زیست و توسعه در نظر گرفته شود» 0.سرانجام ای
مفهوم در مقدمۀ دو سند الاامآور یعنی کنوانسیون ساختاری مل متید در خصوص تیییر املی
و کنوانسیون تنو زیستی انعالاس یافت2.
پس از دو معاهدۀ یادشده معاهدۀ بی المللی منابع ژنتیب گییاهی بیرای غیذا و کشیاورزی
( )2110و کنوانسیون یونسالو در خصیوص حفاظیت از مییراث نیاملموس فرهنگیی ( )2119از
دیگر کنوانسیونهایی بودند که بهطور خاص به اصطالح نگرانیهای مشترک بشری اشاره کردند
( .)Hunter et al., 2002: 397برخی دیگر از اسناد حقومی ناظر بر بهرهبرداری از منابع طبیعی9
و میی زیست بهطور عام 2نیا بر مفهوم نگرانیهای مشترک بشری تأکید و در کنوانسیونهای
ناظر بر مبارزه با بیابانزاییی ( )0992و تخرییب الییۀ ازن ( )0989بیدون تصیریح بیر اصیطالح
نگرانیهای مشترک بشری به مفهوم ای گونه نگرانیها داللت شده اسیت ( Werksman, 1995:
 .)41دکتری نیا تالشهایی را بهمنظور گسترش دامنۀ شمول ای مفهوم به سایر زمینهها انجام
داده است (1.)Brown Weiss, 2012: 165
با توجه به تیوال ذکرشده ملمروهای مرتب بیا نگرانییهیای مشیترک بشیری در حقیوق
بی المل میی زیست در دو دستۀ کلی ماب تقسی بندی است:
ملمروهای مشترک زیستمییطی خارج از میدودۀ حاکمیت دولتها :شام حقیوق دریاهیا و
منابع جاندار دریایی فضای ماورای جو و جنوبگان .در ای ملمروها مفهیوم نگرانییهیای مشیترک
1. UNEP, Beijing Symposium on Developing Countries and International Environmental Law (Beijing,
China, 12-14 August 1991), P. 4.

 .2درج مفهوم میراث مشترک بشریت در ای دو کنوانسیون به دو دلی در مذاکرا مقدماتی پذیرفته نشد:
نخست نگرانی دولتهای در حال توسعه از دخالتهای گسترده و اعمال کنترل نهادهای بی المللی
ادارهکنندۀ مناطق و منابع مشترک بی المللی در ملمرو حاکمیتشان و دوم مخالفت دولتهای توسعهیافته با
نظام تقسی منافع مستتر در مفهو م میراث مشترک بشریت .لذا هر دو دسته ای دولتها انتخاب یب مفهوم
مبه مانند «نگرانی مشترک» را مورد تأیید خود مرار دادند.

3. Latin American and Caribbean Summit, Declaration of Brasilia on the Environment, 1989; preamble
of the North-East Atlantic Fisheries Convention (London) 486 UNTS 158.
4. Langkawi Declaration on the Environment, 25 October 1989; Declaration of the UNGA Special
Session on Development Co-operation, 1 May 1990; Draft International Covenant on Environment
and Development (IUCN Commission on Environmental Law and International Council of
Environmental Law), February 1995.

 .1برای مثال در زمینۀ دسترس ی و کیفیت آب شیری که به عقیدۀ برخی صاحبنظران باید در زمرۀ نگرانیهای
مشترک بشری مرار گیرد .در ای خصوص ر.ک:

Edith Brown, Weiss, International Law for a Water-Scarce World, Leiden: Hague Academy International
Law, Martinus Nijhoff, 2013.
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بشری برای ایجاد تعادل میان بهرهبرداری مؤثر از میراث مشترک بشریت و مسیئولیت بیه حفاظیت از
میی زیست و منابع موجود در مقاب آلودگی و هر گونه آسیب زیستمییطی مصداق مییابد0.
ملمروهای مشترک زیستمییطی در پیوند با حاکمیتهای ملیی :یعنیی حماییت از مییراث
فرهنگی جهانی هواکره و املی تنیو زیسیتی و منیابع حییاتی .در چنیی ملمروهیایی مفهیوم
نگرانیهای مشترک بشری از رهگذر معاهدا و توافقهای نامبرده میان دولتها ماب شناسیایی
است .اما اگر انسان به تهدید و تخریب میی زیست پایان ندهید مصیادیق ایی نگرانییهیای
مشترک همچنان افاایش خواهند یافت.

تعریف مفهوم «نگرانیهای مشترک بشری»
آنچه سبب میشود موضوعی به یالی از نگرانیهای مشترک بشری بدل شود در اهمییت ذاتیی
آن نهفته است .البته اهمیت یب مسئله ممال است آن را به نگرانی بیدل کنید امیا الاامیاً بیه
معنای ای نیست که ای نگرانی در زمرۀ «نگرانیهای مشیترک بشیری» میرار گییرد .در وامیع
نگرانیهای مشترک بشری آن دسیته مسیائلی انید کیه ملمیرو و مرزهیای ییب کشیور را درهی
مینوردند و نیازمند امدام مشترک دولتها هستند هیچ دولتی بهتنهایی مادر نیسیت مشیالال
برآمده از آن را ح کند و هیچ دولتی نیا بهتنهایی از منافع برخاسیته از آن منتفیع نمییشیود.
ای نگرانیها متعلق به جامعۀ بی المللی در ک است و اعضای ای جامعه نیا نهتنها دولیتهیا
بلاله سازمانهای بی الدولی غیردولتی شرکتها و افرادند .بدی ترتییب نگرانییهیای مشیترک
به جای تقسی منافعِ حاص از استخراج منابع مشیترک بیر تقسیی عادالنیۀ بیار مسیئولیت در
حفاظت از میی زیست تأکید دارند (.)Shelton, 2009: 33-34
با ای حال تعریف مشخص و همچنی عام ماطعی در خصوص داللت حقومی نگرانیهای
مشترک بشری در حقوق بی المل میی زیست وجود ندارد ولی مفهوم میذکور از ترکییب
سه جنبۀ بسیار مه زیر تشالی شده است که میتوانند تا حدودی معرف آن باشند :مالیانی
زمانی و اجتماعی.
از بُعد مالانی ای مفهوم متضم مشارکت تمامی دولتها بهمنظور حفاظیت از نگرانییهیای
 .0چنی برداشتی از نظریۀ مشورتی سال  2100شعبۀ بستردریاها در دیوان بی المللی حقوق دریاها و همچنی
اختالفاتی که در خصوص مفهوم میراث مشترک بشریت در جنوبگان و فضای ماورای جو وجود دارد ماب
نتیجهگیری است .هرچند چنی اختالفاتی مانع از تلقی وجود یب رویالرد اشتراکی جهت بهرهمندی و
میافظت از میی زیست ای مناطق نخواهد بود ر.ک:
ITLOS, Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with respect to
Activities in the Area (Advisory Opinion) (International Tribunal of the Law of the Sea, Seabed
Disputes Chamber, Case No 17, 1 February 2011).

همچنی ر.ک :عباسی و رستمی  91-98 :0992طالیی و منصوری .021 -99 :0981
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مشترک زیستمییطی است چه ای نگرانیها خارج از میدودۀ صیالحیت و کنتیرل دولیتهیا
وامع شده باشند و چه داخ در آن (.)Tolba, 1991: 239; Shelton, 2003: 42
از بُعد زمانی نگرانیهیای مشیترک دربردارنیدۀ «آثیار طیوالنیمید ناشیی از چیالشهیا و
حاضیر
مخاطرا زیستمییطی عمده و گستردهای است که عالوهبر حقوق و تعهدا نسی
نس های آینده را نیا متأثر میسازد» ( .)Tolba, 1991: 239ازای رو نس حاضر در مقاب نسی
آینده به لیاظ اخالمی و حقومی متعهد است که به میافظت از مییی زیسیت و نگرانییهیای
مشترک بشری ملتام و پایبند باشد.
بُعد سوم نگرانیهای مشترک بشری جنبۀ اجتماعی آنهاست که خواستار مشیارکت تمیامی
ساختارها و بخشهای مختلف اجتما در روند مقابله با مخاطرا زیستمییطی جهیانی اسیت.
ای ساختارها شام موای مقننه مضاییه و مجرییه همچنیی بخیش خصوصیی سیازمانهیای
غیردولتی و نهادهای شهروندی میشود ( .)Tolba, 1991: 239مشارکت مذکور صرفاً به معنیای
اطال رسانی در خصوص میی زیست به گروهها سازمانها و افراد نیست بلاله مشارکت میردم
در رونیید تصییمی گیییری بییهویییژه در خصییوص زیسییتبییوم میلییی آنهییا 0و ایجییاد تعهییدا و
مسئولیتهایی خطاب به افراد و گروههای درگیر 2را نیا شام میشود (.)Boer, 1995: 332

عناصر سازندۀ مفهوم «نگرانیهای مشترک بشری»
در کنار ابعاد مفهوم نگرانی مشترک بشری ضروری است بیه واژگیان سیازندۀ ایی مفهیوم کیه
مالم تعریف آن اند نیا توجه کنی  .واژۀ «نگرانی» متضم امدام مشترک و هماهنیگ کشیورها
در موامع تصمی گیری و اتخاذ عم است ( .)Tolba, 1991: 244ای نگرانیهیا در نتیجیۀ سیه
متفاو کشورها در تخریب میی زیست شال میگیرند و در نهایت به مسئولیتهای مشترک
اما متفاو میان کشورها منتهی میشوند .ای عبار همچنی بهمنالۀ پلی میان حماییتهیای
حقوق بشری و حفاظت از میی زیست است حفاظتی که در معنای موسع از حقوق بنییادی
بشر نسبت به حیا و سالمت بشری نشأ میگییرد ( .)Trindade & Attard, 1990: 27-32در
نتیجه «نگرانیهای مشترک به معنای امداما مشیترک بیرای دسیتیابی بیه اهیداف مشیترک
خواهد بود» (.)Timoshenko, 1991: 39
در خصوص واژۀ «مشترک» نیا گفته میشود که ایی وا ژه مشیابه و همتیراز بیا «منیافع
مشترک» دربرگیرندۀ تمامی اعضای جامعۀ بیی المللیی در کی اسیت .واژۀ «بشیریت» کیه
منامشه برانگیاتری واژۀ ای اصطالح و معرف ارتباط بی نس حاضر و آینده است میتواند با
1. Agenda 21, vol 2, para 23.2; Rio Declaration, Principle 10.
2. Agenda 21, vol 2, para 23.2 .
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مطرح کردن بازیگران جدیدی در ای زمینه فضای جدیدی را در عرصیۀ حقیوق بیی الملی
ایجاد کند.
با توضییاتی که از نظر گذشت عناصر سازندۀ مفهوم نگرانیهای مشترک بشری عبار انید
از . 0 :تمرکا مفهوم مذکور بر مسائ بنیادی متعلق به ک بشریت در راستای مفهیوم اشیتراک
یا مشترکا  .2مشارکت الاامی تمامی دولتها جوامع و بخشهای مختلف اجتما در برخورد
با نگرانیهای مشترک  .9آثار بلندمد نگرانیهای مربوطه که شام حیال نسی هیای فعلیی و
آتی میشود  .2تأک ید مفهوم مورد نظر بر عنصر احترام و حفاظت بر مبنیای ملییوظ دانسیت
بشریت نظ عمومی و پیشی گرفت از مفهوم رواب متقاب  .1توجه ابتدایی به علی و دالیی
مشالال بیه سیبب ضیرور پیشیگیری و پاسیخگویی بیدانهیا و  .1تقسیی منصیفانه و برابیر
مسئولیتها در تیقق و اِعمال مفهوم نگرانیهای مشترک بشری (.)Trindade, 2010: 395-396

مقایسۀ مفهلوم و اهلدا

«نگرانلیهلای مشلترک بشلری» و «میلرا

مشترک بشریت»
از آنجا که در حقوق بی المل میی زیست دو مفهوم میراث مشترک و نگرانییهیای مشیترک
بشری از مرابت بیشتری با یالدیگر برخوردارند بررسی رابطیه و تعامی مییان ایی دو مفهیوم و
تفاو های موجود میان آنها به شناخت بهتر و درک هدف نهایی از پیدایش مفهوم نگرانییهیای
مشترک منجر خواهد شد.
به لیاظ مبنایی علت وجودی مفهوم میراث مشترک بشریت از بههی پیوسیتگی و انسیجام
موضوعا بشری نشأ گرفته و مبتنی بر اصول عیدم تملیب اسیتفاده بیا اهیداف صیلحآمییا
بهرهبرداری منطقی و تقسی منصفانه و برابر منافع برخاسته از آن برای همگان است ( Lodge,
 0.)2012: 734-375با توضییا پیشگفته در خصوص ابعاد و عناصر سازندۀ مفهوم نگرانیهیای
مشترک بشری وجوه بارز تمایا میان ای دو مفهوم را میتوان چنی یافت:
عنصر تمایا نخست میان ای دو مفهوم میدودۀ سرزمینی است .میراث مشترک بشریت به
مناطق فراتر از ملمرو صالحیت سرزمینی کشورها و منابع موجود در آن ارتباط دارد درحالیکه
نگرانی مشترک بشری میدودۀ وسیعتیری دارد و منیاطق میاورای ملمیرو صیالحیت سیرزمینی
 .0به لیاظ سابقۀ تاریخی اص تقسی عادالنه سبب اصلی درگیری و منامشه میان دولتهای توسعهیافته و در
حال توسعه بوده است .بنابرای تعجببرانگیا نیست که یالی از تعابیر بهکاررفته در مفهوم میراث مشترک
بشریت یعنی عبار «میراث» در حوزۀ حقوق بی المل میی زیست به اصطالح دیگری تیت عنوان
«نگرانیهای» مشترک بشری بدل شده است .هدف ای بوده تا مفهوم جدید شام تعهد به بهرهبرداری
تقسی منابع و منافع برخاسته از آن نباشد.
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دولتها و همچنی مناطق داخ در صالحیت سرزمینی دولتی خاص را نیا در برمیگیرد.
دومی جنبه از تفاو ای دو مفهوم میدودۀ مصادیق تیت شمول آنهاست .مییور اصیلی
تمرکا میراث مشترک بشریت منیاطق خیارج از صیالحیت ملیی کشیورها و منیابع موجیود در
آنهاست .در عوض نگرانیهای مشترک بشری بر موضوعا حائا اهمیت و نگرانی از سیوی نیو
بشر متمرکا است که مصادیق آن پیوسته در حال افاایشاند.
بهنق از عدهای از حقومدانان سومی عام عدم تشابه ای نالته اسیت کیه «مییراث مشیترک
بشریت با تقسی عادالنه منافع سروکار دارد اما نگرانیهای مشیترک بشیری بیر تسیهی عادالنیۀ
همالاری مشارکت و ح مشالال تمرکا دارد» ( .)Bodansky et al., 2007: 566چنی تعهیدی
در اص مسئولیت مشترک اما متفاو در حقوق بی المل میی زیست منعالس شده است.
با ای اوصاف میتوان گفت کیه ایی دو مفهیوم از یالیدیگر متمایانید 0مفهیوم نگرانییهیای
مشترک بشری راهحلی برای رفع عدم تفاه مییان کشورهاسیت تیا بیدون مداخلیه در حاکمییت
یالدیگر و تعهد به سیست تقسی منافع (برگرفته از مفهوم میراث مشترک بشریت) بهتیری روش
را برای حمایت و حفاظت از میی زیست بی المللی برگاینند (.)Chavarro, 2013: 133-147
به هر روی با وجود تفاو های یادشده نمیتوان منالر ارتبیاط و همایسیتی مییان ایی دو
مفهوم شد 2.هر دوی ای مفاهی در خصوص بهرهبیرداریهیای پاییدار از طبیعیت بیا اهیداف
حمایتها و مرامبتهای مشابهی وضع شدهاند .هر دو مفهوم از نظام اشتراک (توزییع) منصیفانه
بهره میبرند یالی با اشتراک منافع و دیگری با تقسی تعهدا و همالاریهیا سیروکار دارنید .از
آنجا که ملمرو مفهوم نگرانیهای مشترک وسیعتر از مییراث مشیترک بشیریت بیوده و بیا کی
جامعۀ بی المللی سروکار دارد ممال است برخی مصادیق میراث مشترک بشریت تیت شمول
مفهوم نگرانیهای مشترک بشری نیا مرار گیرد ( 9.)Bowling et al., 2016: 4منتها توضیییا
 .0برای مطالعۀ بیشتر در ای خصوص ر.ک:

Brunnée, Jutta, “Common Areas, Common Heritage and Common Concern”, in Bodansky, D., Jutta
Brunnée and Ellen, Hey (eds.) The Oxford Handbook of International Environmental Law, Oxford
University Press, 2007, pp. 550-573.

 .2با وجود تفاو های بی ای دو مفهوم برخی بر ای باورند که میراث مشترک و نگرانی مشترک کامالً یالساناند
و میتوانند مترادف یالدیگر بهکار روند مثالً مطعنامۀ « 29/19تأکید میکند که املی آبوهوایی میراث
مشترک بشریت و همامان اعالم میدارد که تیییر املی نگرانی مشترک بشری است» .در ای خصوص ر.ک:
Chowdhury, Subrata Roy, 1992: 140.

هوهمان و دوپویی نیا بی ای دو مفهوم تفاوتی مائ نیستند:

Dupuy, Pierre-Marie , 1991: 427.
Hohman, Harald, 1992: 278.

 .9برای مثال خطر انقراض نهنگ ها و پستانداران موجود در دریاهای آزاد از مصادیق نگرانیهای مشترک بشری
میسوب میشود .اصوالً در مرن بیست معاهدا ناظر بر منابع مشترک جهانی بهنوعی متضم مفهوم
نگرانیهای مشترک بشری نیا بودهاند .حفاظت از نهنگها و پستانداران موجود در دریاهای آزاد نیا
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یادشده مؤید ای است که هیدف از شیال گییری مفهیوم نگرانییهیای مشیترک بشیری ایجیاد
جایگاینی برای میراث مشترک بشریت نبوده است (.)Trindade, 2010: 390
دو مفهوم نگرانیهای مشترک بشری و میراث مشترک بشریت که هر دو به واژهنامۀ حقوق
بی المل عمومی وارد شدهاند در کنار یالدیگر به همایستی ادامه داده و با مطعیت و هر یب به
روش خود در درک و تصور بشریت بهعنوان دارندۀ حق مشارکت خواهند کرد .ای مفیاهی بیا
هدف رویارویی با چالشهای جامعیۀ بیی المللیی در کی بیهمنظیور فیراه آوردن پاسیخهیای
رضایتبخشیی در میورد آنهیا بیه انجیام وظیفیه مییپردازنید هیدفی کیه نظیامهیای حقیومی
پوزیتیویستی بهتنهایی و آسانی مادر به انجام آن نخواهند بود.

ماهیت و جایگاه «نگرانیهای مشلترک بشلری» در حقلوق بلینالمللل
(محیط زیست)
بهرغ ورود مفهوم نگرانیهای مشترک بشری به گفتمان حقوق بی المل ماهیت و جایگیاه آن
هنوز بهطور دمیق مصرح نشده است .در برخی نوشتهها ای مفهوم بهعنیوان ییب بنییان بیالقوۀ
حقوق بشری برای میی زیست در نظر گرفته شده است ( .)Horn, 2004: 233-269در برخیی
نوشتهها نیا بنیانی برای حمایت عام از حقوق بی المل بشرمحسوب گشته اسیت (Beitz, 2001:
 .)269-281همی تعبیر مفهوم نگرانیهای مشترک بشیری را بیا مفهیوم انصیاف بیی نسیلی و
فرانسلی مرتب میسازد و زمینه را برای تلقی آن بهعنوان اصلی هدایتگر در حقیوق بیی الملی
میی زیست در ارتباط با سایر مفیاهی اصیلی ایی حقیوق یعنیی احتییاط توسیعۀ پاییدار و
مسئولیتهای مشترک اما متفاو فراه مییکنید ( Trindade, 1992: 251; Birnie & Boyle,
.)2009: 97-98
بهنظر میرسد که در خصوص ماهیت و جایگاه مفهوم نگرانیهای مشترک بشری منامشیا
زیادی در سطح آکادمیب وجود دارد .ای مفهوم دستک تا تعییی دمییق ماهییت و جایگیاه
خود از رهگذر رویۀ مضایی بی المللی و اسناد الاامآور و غیرالاامآور حقومی میتواند از مجیرای
تعام با اصول اساسی حقوق بی المل میی زیست و بنیانهیای بالمنیاز حقیوق بشیری در
حوزههای تیت پوشش خود به نقشآفرینی بپردازد .ای ارتباط سلسلهمراتبی است کیه در آن
مفهوم نگرانیهای مشترک بشری بهعنوان مفهومی فراگییر و غالیب بیر عملالیرد سیایر اصیول

همانگونهکه در مقدمۀ کنوانسیون  0921صید نهنگ مقررشده در زمرۀ منافع و ارزشهای مشترک جهانی
مرار دارند که به لیاظ ضرور ِ حفاظت از ای منابع برای نس های آتی میتواند یالی از نگرانیهای مشترک
بشری تلقی شود.
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اساسی زیستمییطی تأثیرگذار خواهد بود .نیوۀ ارتباط و سلسلهمراتب نیامبرده مییان مفهیوم
نگرانیهای مشترک بشری و اصول اساسی حقوق بی المل میی زیست در نمودار زیر بهخوبی
ماب مشاهده است:

در موضعگیری برخی میاف آکادمیب جدای از ضرور همالیاریهیای بیی المللیی ایی
مفهوم را به تعهدا ارگاامنسیی نادییب مییداننید کیه تعهید کلییۀ کشیورها در برابیر جامعیۀ
بی المللی در ک تلقی مییشیود ( )Kirgis, 1990: 525-530; Hunter, 2002: 397هرچنید در
هیچیب از ای تیلی ها ای مفهوم بهخوبی و بهطور وزی تعریف نشده است .ای گروه بر ای
عقیدهاند که حفاظت و نگهداری از میی زیست بی المللی تعهد در مقاب جامعۀ بی المللی در
ک بوده ( )Shelton, 2009: 39و در نتیجه دولتها نهتنها به اص عدم ایراد آسیب به سیایری
بلاله به اص منع تضرر به مشترکا عمومی (مانند مقوال حائا درجه نگرانیهای مشترک) نیا
پایبند خواهند بود (.)Hunter, 2002: 315
در نهایت میتوان گفت که هرچند ای مفهوم از مرابت باالیی با سایر مفاهی مانند مییراث
مشترک بشریت تعهدا ارگاامنس مواعد آمره اصول اساسی حقوق بشر و میی زیست برخوردار
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است هنوز به یب ماعدۀ حقوق بی المل عمومی 0که واضع آثار حقومی بهصور حق و تاللیف
باشد تبدی نشده و بیشتر در حد یب اص راهنما بامی مانده است (.)Tolba, 1991: 255

نتیجهگیری
نگرانی های مشترک بشری بر موضوعا حائا اهمیت و نگرانی از سوی نو بشر متمرکیا اسیت.
ای مفهوم بهوامع تالشی است در جهت ترویج ارزشهایی که فراتیر از منیافع گیروه کیوچالی از
دولتها به جامعۀ بی المللی در ک تعلق دارد .همچنی مفهوم یادشده بیهمنالیۀ تیدبیری در
پاسخ به نیازها و خواستههای مشترک بشریت بیوده و بازتیابی از انسیجام و مسیئولیتی جهیانی
است که بهجای ارادۀ آزاد دولتها از وجدان انسانی نشأ میگیرد .در حال حاضیر موضیوعاتی
مانند تیییر املی و آبوهوا گونههای در معرض خطیر گیاهیان و جیانوران و حفاظیت از تنیو
زیستی در زمرۀ ای نگرانیها مرار دارند اما اگر انسان به تهدید و تخریب مییی زیسیت پاییان
ندهد مصادیق ای نگرانیهای مشترک افاایش خواهد یافت.
در ک ای مفهوم برای جامعۀ بی المللی یب حق و یب تعهد را به ارمییان مییآورد حیق
بهرهبرداری مشرو از منابع و مسئولیت مشترک به همالاری در حفاظیت و نگهیداری از همیان
منابع مشترک .ای مفهوم در مبال موضوعا مشترک زیسیتمییطیی مبنیای همالیاریهیای
بی المللی میان تمامی بازیگران عرصۀ حقوق بی المل را فراه کرده اسیت .نمونیهای اخییر از
همالاری بی المللی مذاکرا پاریس در چارچوب کنوانسیون تیییر املی سازمان مل متید در
سال  2101است .ای توافقنامه که در مقدمۀ خود تیییر املی را یب نگرانی مشترک برای ابنا
بشر دانسته است برای نخستی بار موجب شد که تمامی دولیتهیا بیرای انجیام ییب تاللییف
مشترک براساس مسئولیتهای تاریخی حال و آیندهشان در کنار ه به توافق برسند.
در حال حاضر هرچند مفهوم نگرانیهای مشترک بشری به ییب ماعیدۀ حقیوق بیی الملی
عمومی بدل نشده در مالب پیشرفتهای آتی حقوق بی الملی و روییۀ مضیایی بیی المللیی در
آینده میتواند به اعتبار یب ماعدۀ عرفی یا اص کلی حقومی دست یابد .اصول کلی حقیومی در
ای زمینه به نسبت حقوق بی المل عرفی مسیر امیدوارکنندهتری را ترسی میکننید چراکیه
ای اصول کلی نهتنها از رهگذر رویۀ دولتها بلاله از عملالرد سایر بازیگران بی المللی از جملیه
بازیگران غیردولتی که مستقیماً با مقولۀ حمایت از منافع مشترک بشری سیروکار دارنید مابی
حصول خواهند بود.

1. A Rule Of General International Law.
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