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Abstract 
Various expressions are used in international law for reflecting different types and 

levels of normativity, such as rules, guidelines, statements, codes of conduct, 

standards, etc. Although some of them have clear meaning and obligatory scope the 

others such as “standards” are vague and uncertain. Standards are set by states and 

non-state actors but in both cases they create some kind of commitment. Some 

standards are reflected in obligatory international law structures especially in regard 

to environmental protection. This paper will illustrate the status of international 

standards and especially private standards, their normativity power and the capacity 

of standard setters in international law sphere. In this paper, analytical method and 

social phenomenology have been used. To conclude, the result of assessments shows 

that private standards practically have binding powers to some extent. 
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محیطی و جایگاه و آثار استانداردهای خصوصی زیست
 المللیبازشناسی آنها از قواعد بین

 

 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 

 
 3میرشهبیز شافع، 2زادهابراهیم بیگ، *1صادق جعفرزاده درابی

 چکیده

رود. کهار مه   الملل واژگان متعددی برای اشاره به وضعیت هنجاری یک مقرره بهه در حقوق بین
ر راهنما، کدهای رفتاری و مقررات همگ  د اصطالحات  همچون قاعده، هنجار، استاندارد، اصول

زمرة این تعابیرند. هرچند جایگاه و مبنای برخ  از این تعابیر کهامال  شهناخته شهده اسهت، امها      
ای از ابهام بوده و مستلزم بررس  بیشتری هسهتند. اسهتانداردهای   وضعیت برخ  از آنها در هاله

ها د دولتگیرند. استانداردها بعضا  توسط خواند که در دستة اخیر قرار م الملل  از مفاهیم بین
شوند، با این حال موجد الزامات  هسهتند. برخه    و گاه  نیز توسط نهادهای غیردولت  وضع م 

ویههه آنههای  کهه در    الملله  بهه  آور حقوق  بینای از ساختارهای الزاماز این استانداردها در پاره
روشهن   شهوند. مقالهة حاضهر در په     اند، منعکس مه  زیست ایجاد شده قلمرو حفاظت از محیط

ویهه استانداردهای خصوص ، قدرت هنجهاری آنهها و   الملل  بهساختن جایگاه استانداردهای بین
تحلیله  و  -ظرفیت و صالحیت نهادهای واضع آنان است. بهرای ایهن منرهور از شهیوة توصهیف      

ههها حههاک  از آن اسههت کههه  پدیدارشههناخت  اجتمههاع  اسههتفاده شههده اسههت. نتیجههة بررسهه  
 محیط ، عمال  از الزام نسب  برخوردارند.زیست استانداردهای خصوص 
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 مقدمه
قاعده، مقرره، نررهای تفسیری، اصول راهنما، کدهای دستوری و عناوین دیگری کهه دارای بهار معنهای     

روند. هرچند برخ  از این مفاهیم مفههوم  کار م الملل بههنجاری هستند، در حقوق داخل  و حقوق بین
مشخص و دقیق  دارند، اما برخ  دیگر شفاف نیستند. از جملة این مفاهیم بایهد بهه اسهتانداردها اشهاره     

منزلهة  عنوان منبع الهزام یها هنجهاری خهال، بلکهه بهه      نه به« استاندارد»کرد. در بسیاری از موارد از واژة 
ای از معاهده نسبت بهه  شود که مندرجات مادهشود. برای مثال عنوان م استفاده م  کیفیت یک هنجار

مثابة یهک شهاخص اسهت.    تری است. در این معنا، استاندارد بهمادة دیگر متضمن استاندارد باالتر یا پایین
 ر رفتاری است.  مثابة منبع الزام یا هنجابه« استاندارد»آنچه در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت، 

شههوند، امهها برخهه  از مفههاد  عمههدة اسههتانداردها توسههط نهادهههای غیردولتهه  وضههع مهه   
الملل  در قالب استاندارد، تهیهه و تنرهیم شهده و کشهورها در زمهان تهیهة       های بینکنوانسیون

آفرین بهوده و در واقهع ارادة خهود را در    نویس آنها و تصویب این اسناد در تدارک آنها نقشپیش
اسهت.   2222اند. نمونة بارز این وضعیت، کنوانسیون کار دریای  مصوب ول آنها اعالم کردهخص

و « االجهرا اسهتانداردهای الزم »این سند شامل مواد و کد است که خهود کهد نیهز بهه دو بخهش      
  .(Maritime Labor Convention, 2006)شود تقسیم م « آوراصول راهنمای غیرالزام»

های داخل  از انسجام و نرم علم  برخهوردار نیسهت و   ملل برخالف منابع نرامالمنابع حقوق بین
پهذیر شهده اسهت )فلسهف ،     درپ  اعمال حقوق  پراکنهده امکهان  رشد و توسعة آن فقط با افزایش پ 

الملهل  (. این توضیح، کامال  بازگوکنندة چرای  تنوع و تعهدد منهابع در عرصهة حقهوق بهین     33: 1301
شهود کهه   الملل  م های بینها شامل سازمانغیر از دولتضع قواعد و هنجارها بهاست. حوزة سنت  و

های عضو عمهل  شوند، اما خارج از کنترل مؤثر دولتالملل  تأسیس م صورت رسم  و با اسناد بینبه
ههای  های غیررسم  مقامات مل  که در پ  سیاسهت مشهترک در حهوزه   کنند. در کنار آنها شبکهم 

-ههای خصوصه   )مثل کمیتة بازل در خصول استانداردهای بانک (، الگوی مشهارکت  خال هستند
عموم  )مثل کمیسیون جهان  سدها و صندوق جهان  مبارزه با ایدز، ماالریا و سل(، مؤسسات کهامال   

هها و اعهداد( و جوامهع بهازیگران غیردولته  کهه شهامل        خصوص  )همکاری اینترنت  برای تعیین نهام 
دنبهال اسهتقرار اسهتانداردهای    های غیردولت  است نیز بهه   )اصول استوا( و سازمانهای فراملشرکت

ویههه  اند. عمهدة ایهن اسهتانداردها بهه    هنجاری هستند. همگ  این الگوها در چند دهة اخیر ظاهر شده
انهد و بها ههدف تسههیل همکهاری فنه  از       اند، داوطلبانهه زیست وضع شده آنهای  که در حوزة محیط

محیط  مانند تغییر اقلیم، مقابله بها آلهودگ  و   تانداردسازی و حل برونداد اجتماع  و زیستطریق اس
واسطة اینکهه ایهن اسهتانداردها توسهط نهادههای خصوصه  و نهه عمهوم  وضهع          شوند. به... مقرر م 

 .  ( 236et al.Scott :2017 ,)شود نام برده م  1«استانداردهای خصوص »شوند، از آنها با عنوان م 

________________________________________________________________ 
1. Private Standard 



 1032محیطی...   جایگاه و آثار استانداردهای خصوصی زیست

 

آور بهودن در چهه   کند؟ این استانداردها از منرهر الهزام  اینکه چه نهادی استانداردها را وضع م 
الملهل چیسهت؟ همگه     آور حقهوق بهین  جایگاه  هستند و ارتباط آنها با سایر اسناد و منابع الزام

دها در های  هستند که پاسخ آنها مستلزم ارزیاب  موضوعات  مانند نقش و جایگهاه اسهتاندار  پرسش
الملل، الملل ، نسبیت هنجاری در حقوق بینمقابل قواعد، جایگاه بازیگران غیردولت  در عرصة بین
ها و بازیگران غیردولت  بهه وضهع اسهتاندارد    تحول وضع هنجار در آن و حقوق فرامل  است. دولت

وقایع مختلف است اند که دارای ترکیب  از که در پ  حمایت از موضوع ها زمان پردازند. دولتم 
دانند، در این حالهت آنهها   ای از صالحدید را در هنجار الزم م روست، حاشیهو با عدم قطعیت روبه

رفتهار  »یها  « مراقبت مقتضه  »کنند. در مواردی که از تعابیری مانند از تعبیر استاندارد استفاده م 
در خصول مواردی کهه ااتها    شود، دقیقا  این مسئله قابل مالحره است. ول  صحبت م « متعارف

اهمیت زیادی دارند، یا اینکه حهداکثر قطعیهت بهرای آنهها ضهروری اسهت، از تعبیهر قاعهده بههره          
برنامهة  »یا « اصول رفتاری»، «استاندارد»که بازیگران غیردولت  از تعابیری مانند گیرند. درحال م 
تواننهد  حقوق نرم قرار دارند، اما م کنند که ابتدا به ساکن در زمرة در یک معنا استفاده م « عمل

طورکهه مصهادیق  از آن عنهوان خواههد شهد، بهرای       و احوال، همهان به فراخور و با توجه به اوضاع 
بازیگران غیردولت  و حت  دولت  الزام ایجاد کنند. در این مقاله در چهار بنهد نخسهت بهه مسها ل     

 پردازیم. صادیق استانداردها منرری و در بند پایان  به برخ  م

 

 المللیمبانی جایگاه بازیگران غیردولتی در هنجارسازی بین

الملل  در حوزة اسهتانداردگذاری، نهاگزیر   برای تبیین جایگاه بازیگران غیردولت  در ساختار بین
صهورت  باید نقش آنها در سیستم حقوق  را شناخت. این بهازیگران در رویکردههای مختلهف بهه    

بهر  برای شناسای  یهک سیسهتم حقهوق  بایهد افهزون      هارتد. به اعتقاد شونمتفاوت  ارزیاب  م 
صهورت  نیز وجود داشته باشد تا بتوان بهه « قواعد ثانویة تغییر و قضاوت»، «قواعد اولیة تکلیف »

طهور قطعه  نقهن آنهها را     قطع  قاعده را نشان داد، تعیین کرد، تغییر داد، اجرا و در نهایت بهه 
آیند، نرام حقهوق   ولیه و ثانویه که توسط متصدی حقوق  به اجرا درم تعیین کرد. این قواعد ا

الهزام نههادین   »دهند. ماهیت متمایزکنندة حقهوق بهرای ههارت عبهارت اسهت از:      را تشکیل م 
. به تعبیر دیگر، بازیگران غیردولت  در نگاه ههارت کمتهرین اهمیته     (Hart, 2012: 94) «قاعده

و ثانویه و تعریف سیستم حقوق  به آن دو، بهه محهدود شهدن بهه     ندارند. جمع بین قواعد اولیه 
داند که مردم ، حقوق را آن چیزی م تاماناهاشود. این در حال  است که حقوق دولت  منجر م 

کننههد عنههوان حقههوق شناسههای  کههرده و مطههابق آن رفتههار مهه از طریههق امعمههال اجتمههاع  بههه
(Tamanaha, 2001: 166) . 
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 1توینینه  نرران متفاوت است. بهرای مثهال بهه اعتقهاد     در بین صاحبمفهوم نرام حقوق  
عنوان نرهام حقهوق  شهناخته شهود، حته  بها اینکهه ههی          ای از قواعد بهممکن است مجموعه

کارکردی نداشته باشد، غیرمؤثر باشد، نهادهای  نداشته یا الزام نیز نداشته باشد، از جمع قواعهد  
و حت  متضمن هی  عنصر هنجاری نباشد. به اعتقاد او حقوق،  اولیه و ثانویه تشکیل نشده باشد

اند و متصف به وصف قهانون  یها   نرام  از ارتباطات است که در قالب تعابیر حقوق  تنریم شده
انهد و یهک   شوند و از طریق اقتداری که خود تابع رژیم حقوق  است، صهادر شهده  غیرقانون  م 

انهد و در نتیجهه   در به تفسیر محتوا و اجرای قواعهد آن سری فعال حقوق  نیز وجود دارند که قا
دهند. این جامعة تفسیری الزم نیست با الزامات نهادین هارت یکسان باشهد  حقوق را توسعه م 

(Twining, 2003: 221).  
گیهرد، نرریهة   یک  از رویکردهای  که برای بازیگران غیردولت  جایگهاه رفیعه  در نرهر مه     

تواننهد  کنند، م ل  است. در این نرریه، نهادهای  که حقوق را اعالن م الملظهور حاکمیت بین
ای، نین داخل ، منطقهنالملل ، مقای، بینهای مل ، منطقهالملل  دولت ، دادگاههای بینسازمان

های غیردولت  باشند. بهه  الملل  و سازمانهای حقوقدانان بیننهادها و ارکان اجرای ، کمیسیون
دهنهد کهه   این نهادها در کنار یکدیگر یهک جامعهة تفسهیری را تشهکیل مه       2لد کوههارُاعتقاد 
الملل  یک دولت یا بازیگر غیردولت  دیگر را بهه چهالش بکشهند، سههس بهه      توانند رفتار بینم 

سازی و آزمودن تعریف هنجاری خال بهردازند و در خصول نقن آن اظههارنرر  تعریف، شفاف
. ظرفیهت بهازیگران غیردولته     1الملل  عبارت اسهت از:  حاکمیت بین کنند. اوصاف معرِّف رژیم

. ایجهاد  2هها بهه معضهالت اجتمهاع ، اقتصهادی و سیاسه         بنهدی کهردن واکهنش   برای فرمول
. ظرفیههت و تههوان تفسههیر و اعمههال آن اسههتانداردها در زمینههة 3اسههتانداردهای نسههبتا  دقیههق و 

الملل  . مفهوم حاکمیت بین(Wheatley, 2009: 222)ها ها، اشخال و سازمانهای دولتفعالیت
آفرینه  بههازیگران غیردولته  در عرصههة   در واقهع توصهیف  از وضههعیت موجهود و تحلیههل نقهش    

الملله  نیسهت، وله     الملل  است. هرچند این مفهوم به معنای ادعای تحقق حاکمیهت بهین  بین
 ت  است.  بهترین توصیف از وضعیت کنون  جایگاه و نقش بازیگران غیردول

های  که باید به آن پاسهخ گفهت، جایگهاه اسهتانداردهای غیردولته  در بهین       یک  از پرسش
پهذیرد  در عهین اینکهه    الملل  اسهت. ایهن اثرگهذاری بهه دو شهکل صهورت مه        هنجارهای بین

عنوان هنجارهای  بهر فعالیهت بخشه  از بهازیگران     توانند بهاستانداردها در کنار قواعد دولت  م 
 رو مباحث ایهن گذارند. ازاینلملل  حاکم باشند، همچنین بر قاعدة شناسای  سیستم اثر م ابین

 گیریم.بند را در دو قسمت پ  م 

________________________________________________________________ 
1. Twining  

2. Harold Koh 
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 1خودمقرری. 1
در خصول فعالیت بازیگران غیردولته  در اسهتانداردگذاری دو جریهان در کنهار یکهدیگر قهرار       

مسهئله توجهه داشهت کهه بهازیگران      ، بهه ایهن   «خودمختهاری »اند  جریان اول بها عنهوان   داشته
غیردولت  بتوانند قدرت کنشگری خود را ابراز کنند. در ایل ایهن جریهان آنهها از قهدرت وضهع      

ایجهاد شهد کهه در آن،    « خودمقرری»قاعده برخوردار نیستند. در مقابل، جریان دوم  با عنوان 
مانند تا ند و دیگر منترر نم توانند با وضع استاندارد، نقش فعال  ایفا کنبازیگران غیردولت  م 

« اصهول کرهر    »ها آنها را در فرایند وضع هنجار دخیل کنند. یک  از مصادیق جریان دوم دولت
زیسهت و  داران محهیط  گانهه توسهط دغدغهه   ایهن اصهول ده   2وضع شد. 1101است که در سال 

رسهان   خطر و اطالعاصحاب سرمایه تهیه شد که در پ  استفادة پایدار از منابع و انرژی، کاهش 
است کهه بهه ارتقهای اسهتانداردهای  بهرای       3های باران به مردم است. نمونة دیگر، پیمان جنگل

پردازد. همچنهین  وحش و تضمین بهروزی کارگران و جوامع بوم  م پایداری حفاظت از حیات
مهواردی   ههای جنگله ،  استانداردهای مورد استفاده برای جواز فعالیت صحیح مزارع و کارخانهه 

و یهک   3«شهبکة کشهاورزی پایهدار   »های غیردولت  به نام ای از سازمانهستند که توسط شبکه
مقهرری  ههای خهود  اند. این سهامانه وضع شده 5«شورای نرارت جنگل»سازمان غیردولت  به نام 

شهده  الملهل  تعریهف  های خودبسنده نیز هستند و مستقل از ارتباط بها حقهوق  بهین   نوع  رژیمبه
 . (Moïse, 2011: 500)کنند ها، عمل م ط دولتتوس

عدم رعایت استانداردهای مذکور توسط برخ  فعهاالن، موجهب طهرد شهدن آن فعهال از بهازار       
اسهت.   2«بدنام کردن و شرمسهار کهردن  »شود که مبتن  بر سازوکار ای یا جهان  م محل ، منطقه

فرامل  است. این حقوق در جای  شهکل  الملل ، ظهور حقوق یک  از آثار خودمقرری در عرصة بین
های موجود و بدون ها نقش فعال  ندارند و بازیگران غیردولت  به موازات سیستمگیرد که دولتم 

 .  (Trebilcock, 2018: 58)پردازند توجه به مرزهای کشورها به وضع و اجرای استانداردها م 
 

 تأثیر بر قاعدة شناسایی .2
 تئهوری »حقوق  پیونهد وثیهق دارد، در ابتهدا بهر      1گرای ق  که با شکلگرای  حقورویکرد اثبات

________________________________________________________________ 
1. Self-regulation 
2. The CERES principles, 1989, available at: 

https://www.iisd.org/business/tools/principles_ceres.aspx  

3. Rainforest Alliance  
4. Sustainable Agriculture Network (SAN) 

5. Forest Stewardship Council (FSC) 

6. Naming and shaming 

شود، نیز شناخته م « فلسفة حقوق ماشین »یا « اصالت صورت»یا « گرای صورت»که با عنوان « فرمالیسم حقوق . »1
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دنبال تمییز حقوق رسهم  از غیهر آن بهود. در ایهن رویکهرد، بهازیگران       تأکید داشت و به« منبع
غیردولت  هی  جایگاه  نداشتند و ماحصل فعالیت آنها با عنوان حقوق غیررسم  شناخته شده 

وسهیلة  گرای  به معنای این بود که حقهوق بهه  در اثبات« منبعری تئو»شد. و نادیده انگاشته م 
سع  کرد تها  « اجتماع  تئوری»رفته با اضافه کردن شود. این رویکرد رفتهمنبع آن شناخته م 

بهر رویکهرد   « منبعتئوری »کنندة حقوق رسم ، بکاهد. قطعیت در استانداردهای تعیین از عدم
محور یها فراینهدمحور تأکیهد و اعتقهاد دارد کهه قواعهد حقهوق         محور و نه رویکردهای اثرقاعده
الملل  براسا  یک دست استاندارد، قابل شناسای  هستند و از این منرر که بر یهک سهری   بین

تئهوری  »گرایه  حقهوق  در ارتبهاط اسهت.     شده تأکید دارد و بها شهکل  استاندارد از پیش تعیین
ه ناشه  از ابههام در زبهان سلسهله اسهتانداردهای      رو شهد که  روبه هابا برخ  عدم قطعیت« منبع

شد. این مشکل موجب عدم کفایت و ناکهاف   شناسای  قواعد بود که موجب دشواری در فهم م 
به این رویکرد اضافه شد تا به آن خودمختاری « اجتماع  تئوری»رو بودن این تئوری شد. ازاین
کنندة قاعده از رویة ی استانداردهای تعیینوسیلة امکان استنتاج معنابدهد. این خودمختاری به

گیههرد کننههدة حقههوق کههه الزامهها  فقههط مقامههات رسههم  نیسههتند، انجههام مهه   مقامههات اعمههال
(D'aspremont, 2011: 1-2) ،سهبب شهد کهه از تمرکهز بهر      « اجتمهاع   تئوری». به تعبیر دیگر

آفرینه   که عمال  نقهش ساختار رسم  و دولت  خارج شده و به جایگاه و نقش فعاالن غیردولت  
سهازند، توجهه ویههه شهود.     کنند و با شناسای  و حت  وضع استانداردها، دیگران را متأثر مه  م 

ههای  شود. بایهد اشهاره کهرد کهه رژیهم     جا تعریف م  جایگاه بازیگران غیردولت  دقیقا  در همین
بیر به معنای آن اسهت  الملل  وجود دارد. این تعمقررات  غیردولت  فرامل  امروزه در عرصة بین

کننهد، بهه اجهرا    که بهازیگران غیردولته  قواعهد و اسهتانداردهای  را فراتهر از مرزهها وضهع مه         
توانند در شناسای  قواعد مؤثر باشهند. مقهرره در   کنند و م آورند یا اجرای آنها را الزام م درم 

نحهوی  د یها سهازمان را بهه   طور گسترده به ابزاری اشاره دارد که فعالیت شخص، نهااین سیاق به
 کند که مطابق قواعد رسم  یا استانداردهای غیررسم  باشد.  هدایت م 
های مقررات فرامل  غیردولته  ممکهن اسهت    که برخ  از ترتیبات ایل مفهوم رژیمدرحال 

نفعهان  تنها متشکل از یک شرکت یا صنعت باشند، برخه  دیگهر ممکهن اسهت دربرگیرنهدة ای     
آور مانند قوانین داخل  یها  ن بازیگران ممکن است از سازوکارهای رسم  الزاممتعددی باشند. ای

های مجوز، استاندارد یا کدهای رفتاری الملل  یا از سازوکارهای غیررسم  مثل برنامهقواعد بین
 .(Tusikov, 2017: 339)آور سود ببرند غیرالزام

                                                                                                                                        
های شکل  به شناس  فلسف  است که بسیار به فرم متن وابسته است و با پیروی از چارچوبگرایش  در حقوق

دهد. برای مطالعة بیشتر در این خصول عوامل  مانند روح قانون و نتایج حاصل از قواعد قانون  اهمیت کمتری م 
 .به بعد 52: 1313گلشن  و حسین  مدر ،  ر.ک:
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 منشأ اقتدار قواعد دولتی و استانداردهای غیردولتی

در « فرمهان دادن »تفکیک قا ل شد. توانهای   « اعمال اقتدار مشروع»و « اعمال اقتدار»د بین بای
کند. نهادهای داخل  از ها، حق فرمان اعطا نم بندی اهداف، رهنمودها و سیاستقالب چارچوب

حهق وضهع اسهتانداردهای هنجهاری و انترهار      »اقتدار حاکمیت  درون  برخوردارند. این اقتهدار،  
اند، حقوق دولت  یک حقوق ااتها   عنوان کرده 2توپو  1برون طورکه است. همان« از آنها متابعت

اعالم  است  به این معنا که اقتدار مرکزی، با تابعهان  کهه وظیفهة آنهها تبعیهت اسهت، سهخن        
شهود. ایهن نهادهها صهالحیت آن را     گوید و مواضع آن با نهادهای دولت  رسم  حمایت مه  م 

. ایهن وضهعیت در   (Brunnée & Toope, 2012: 42)ا با اقتدار به اجرا درآورند دارند که حقوق ر
 اند، صادق نیست. مراتب  اداره کردن مسا ل متک خصول بازیگران غیردولت  که بر غیرسلسله

طور عمده اقتدار بازیگران غیردولت  با اقتدار دولت، تفاوت عمل  دارد. اقتدار این بازیگران به
شهود و قهرار اسهت    وعیت هنجارین مطالب  وابسته است که توسط آنها اعالم م به پذیرش مشر

هها باشهند، بهه    الملل  یا دولتهای بینرفتار برخ  را که ممکن است اشخال خصوص ، سازمان
دهد کهه مشهروعیت، در متابعهت از قواعهد     در همین زمینه توضیح م  3یان هوردنرم درآورند. 
منرهور  سازی دلیل درون  برای یک بهازیگر بهه  وسیلة فراهمی نقش بهکند. این ایفانقش ایفا م 

ای، مشروع است، متابعت که بازیگری اعتقاد دارد که قاعدهشود. زمان پیروی از قاعده محقق م 
دلیل محاسبة منفعت شخصه   دلیل تر  از بازخواست نخواهد بود یا صرفا  بهاز آن دیگر تنها به
درون  تکلیف اخالق  است. بهازیگران غیردولته  بهرای اینکهه اعمهال       دلیل حسنیست، بلکه به

اقتدار کنند، باید مشروعیت هنجاری خود را نشان دهند. این مشروعیت هنجاری نیهز بها نشهان    
]شناخت از موضوعات و مبان  معرفته  آنههار ر    « اقتدار معرفت »و « صالحیت نهادین»دادن 
زیسهت انجهام    ه این بازیگران در عرصة حفاظت از محیط. آنچ(Wheatley, 2009: 223)دهد م 
 خصول شناسای  اهمیت مسئله است. دهند، دقیقا  برگرفته از اقتدار معرفت  آنها درم 

شود، زمهان  اسهت   یک  از مواردی که اقتدار حقوق غیردولت  از جمله استانداردها ظاهر م 
ر آنها چندان شهایان توجهه نیسهت. در چنهین     آیند یا آثاها به اجرا درنم که قواعد توسط دولت
طور فزاینده وجود دارد که نهادهای غیردولت  بهه سهمت وضهع اسهتاندارد     مواردی این امکان به

بروند. فرایند تصویب کنوانسیون پاریس در خصول تغییر اقلیم، نمونة بارز ایهن موضهوع اسهت.    
متن کنوانسیون مستثنا کننهد، امها    ها را ازکه تصمیم کنفرانس اعضا این شد که کشت درحال 

این موضوع از دید صنعت کشتیران  پنهان نماند و از سوی بسیاری از مالکهان کشهت  محکهوم    
ههای کهاهش   های مالکان کشهت  سهو د و دانمهارک، برنامهه    شد. این مسئله سبب شد تا انجمن

________________________________________________________________ 
1. Brunnee  

2. Toope  

3. Hurd  
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ی بهرای آنهها قا هل    شده را اصالح کننهد و اهمیهت بیشهتر   ای تدارک دیدهانتشار گازهای گلخانه
 .( 255et alScott :2017 ,.)و دیگران را به پیوستن به این برنامه تشویق کنند  1شوند

الملل غیردولت  هرچند یک  از منابع حقوق نرم است، اما سهابقه و  های بیناستانداردهای سازمان
کهار  ا پذیرفتهه و بهه  ها نشان داده است که بعضا  پس از مدت  این اسهتانداردها توسهط آنهه   رویة دولت
طور خال در خصول اتحادیة اروپا صادق است. برای مثهال تصهمیمات   اند. این موضوع بهگرفته شده

یا مؤسسهة اسهتاندارد ارتبهاط     3، کمیتة اروپای  هماهنگ  قواعد الکتریک 2سازیکمیتة اروپای  عادی
انهد  نها از سوی آنها پذیرفته شهده جای اینکه مجددا  به دست کشورها وضع شوند، تبه 3مخابرات  اروپا

(Hobe, 2005: 325)های غیردولت  دارد که ناشه   . این مصادیق نشان از اقتدار استانداردهای سازمان
 ویهه مسا ل فن  است.از شناخت موضوع و اشراف بر ابعاد مختلف موضوع به

 

 استانداردها در مقابل قواعد
د که با ارا ة راهنمای  یا توجیه بهه اشهخال، انجهام افعهال     هستن« منطق »یا « دالیل»مثابة قواعد به

گر یها  بخش، توجیهتوانند هادی، الهامکنند. قواعد م مناسب در واکنش به شرایط خال را ایجاب م 
کنندة رفتارها باشند. همچنین ممکن است بازگوکننهدة انترهارات متقابهل دربهارة یهک رفتهار       عقالن 

. استانداردها بسیار منعطف و پویا هستند و اغلهب بهرای اشهاره بهه     (Bower, 2017: 50)خال باشند 
انهد کهه آنهها را از    ههای معینه   روند. استانداردها و قواعهد دارای خصوصهیت  کار م موضوعات فن  به
 دهد که دالیل تمایل به هر کدام از آنها چیست.  سازد و نشان م یکدیگر متمایز م 

________________________________________________________________ 
برای کاهش  یاصورت جداگانه برنامهانجمن مالکان کشت  سو د و انجمن مالکان کشت  دانمارک هریک به .1

 پساما  دد،گر ها قبل بازمها به سالاین برنامه ةاند. سابقدهکروضع  ها از سوی کشت اکسید کربنیانتشار د
 ةشدت یافته است. برنام الملل ینب یهااصالح شده و تالش برای وارد کردن آن در سازمان 2215از سال 

 اکسید کربنیدرصدی انتشار د 12آغاز به کار کرد. در ابتدا این برنامه کاهش  2221کشور دانمارک از سال 
وری مصرف هن نتیجه از طریق افزایش بهردرصد رسید. ای 32به  2213را هدف خود قرار داد که در سال 

بیشتر  ةکاهش پیدا کند. برای مطالع بایست ، سولفور نیز ماکسید کربنیبر دانرژی حاصل خواهد شد. عالوه
 Danish Ship Owners’ Association, Danish Shipping, Annual Logbook, 2016:ر.کدر خصول این برنامه 

 اکسیدداوطلبانه برای کاهش انتشار دی ةیک برنام 1112این کشور از سال  وضعیت سو د کم  متفاوت است.

دریانوردی سو د با انجمن مالکان کشت  این  ةشد تا ادار سببرفته کربن داشته است. اجرای این برنامه رفته

نیترات،  سال میزان تولید سولفور و 12منعقد کند. هدف این تفاهمنامه این بود که ظرف  یاکشور تفاهمنامه

 :ر.کدرصد کاهش یابد. برای اطالع بیشتر  15
Chul-hwan Han, "Strategies to Reduce Air Pollution in Shipping Industry", The Asian Journal of 

Shipping and Logistics, Volume 26 Number 1, 2010.     
2. Comite European de Normalization  

3. Comite European de Coordination des Normes Electriques 

4. European Telecommunication Standard Institute 
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 . انعطاف1
ر پ  تعیین رفتار مجاز از قبل اسهت و از دو بخهش وقهایع بیرونه  و نتیجهة      که قاعده ددرحال 

خهورد،  کهه آن وقهایع ر  دهنهد، نتیجهة قهانون  رقهم مه        شهود و درصهورت   قانون  تشکیل م 
توانند به چه نتایج حقوق  منجر شوند، از دقهت  استانداردها در خصول اینکه چه رفتارهای  م 

تانداردها به مجریهان، صهالحدید بیشهتری در خصهول تعیهین      کمتری برخوردارند. در واقع اس
دهند. به اعتقاد برخ  نویسندگان، اعمال و اجهرای  داده و نتایج حقوق  قابل اعمال، م وقایع ر 

دانیم هنجار یها قاعهده   های  مطرح نشوند، نم که پروندهاستانداردها به این معناست که تا زمان 
  .(Sunstein, 1995: 998)چیست 

 

 . هزینه2
گیرنهدگان بایهد از   توسعة قواعد نسبت به توسعة استانداردها هزینة بیشتری دارد، چون تصهمیم 

قبل تعیین کنند که چه رفتاری موجب چه نوع نتیجة قهانون  خواههد شهد، امها اسهتانداردها از      
قة ترند، چون لزوم صرف زمان، روشن کهردن موضهوع و سهاب   هزینهمنرر اجرای  برای دولت، کم

. بها ایهن حهال،    (Sullivan, 1993: 63)دهنهد  صهورت مسهتمر را کهاهش مه     ارعمهال اصهول بهه   
شود برند. این دو خصیصه سبب م بین  رنج م استانداردها از عدم قطعیت و عدم قابلیت پیش
ههای مضهاعف  بهرای اشهخال ایجهاد      رو هزینهه که نیاز به مشورت حقوق  افزایش یابد و ازایهن 

قع تابعان برای درک اینکه ملتزم به چه چیزی هسهتند، بایهد از نررههای حقهوق      کند. در وام 
شود. به تعبیر دیگهر، بایهد گفهت کهه     های آنها م بهره ببرند که این مسئله سبب افزایش هزینه

 به دوش تابعان منتقل شده است. ها از دوش واضعهزینه
 

 دموکراتیک بودن .3
زامات قانون  باید توسط نمایندگان مردم و در قالب  از پیش کند که الایدة دموکراس  عنوان م 

شده و متحدالشکل تعیین شوند، حالت  پسین  نداشته باشند و اینکه صهالحدید مقامهات   تعیین
طور جدی اثر ندهد و این امکان را فراهم کند که مهوارد مشهابه بها    گیری بهرا در فرایند تصمیم

کننهد  که استانداردها دقیقا  یک قالب موسع ترسیم م ال تصمیمات متفاوت مواجه نشوند. درح
صهورت مشهخص   گیر پس از بهروز واقعهه بهه   و محتوای هنجاری آنها باید توسط مقامات تصمیم

شود که بهه دور از انصهاف   . این وصف استاندارد سبب م (Rosenfeld, 2014: 191)تعیین شود 
البته باید خاطرنشان ساخت که هرچنهد قواعهد،   بین  آنها کمتر است. باشد، چراکه قابلیت پیش

بین  هستند، اما تنها به برخ  وقایع توجه دارند و بعضه  دیگهر را   دارای قطعیت و قابلیت پیش
اعتبهاری ر  دههد و   شود که میزان  ب عبارت دیگر، هر عمومیت  موجب م گیرند. بهنادیده م 
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هارت این موضهوع را بهه    .(Scalia, 1989: 1177)نوع  عدم تناسب با تمام مصادیق، رقم بخورد 
نادیهده گهرفتن   »یها  « نهامعلوم  نسهب  ههدف   »، «نقص انسان »کاست  بنیادین که از آن با نام 

طور کل  استانداردها در جهای   . به(Hart, 2012: 128)زند کند، پیوند م یاد م « نسب  واقعیت
رو ممکن است قواعد ناپذیرند و ازاینبین شاند که طیف وقایع، بسیار موسع، متغیر یا پیمناسب

. البتهه بایهد گفهت کهه ایهن      (Korobkin, 2000: xx)در آن حوزه به نتایج نادرست  منجر شوند 
توانهد بسهته بهه موضهوع اسهتاندارد،      طور کل  جاری و ساری نیست و این وصف مه  وضعیت به

در  1اتحادیهة صهنایع الکترونیکه     تر باشهد. بهرای مثهال اسهتانداردهای  کهه     تر یا پررن رن کم
بندی یا رن  مشخص برای هر مسئول مقرر کرده است، کامال  معهین اسهت و   خصول نوع بسته

 خورد.حاشیة صالحدید در آنها به چشم نم 
 

 آور بودن یا نبودنالزام. 4
رل ههای متنهوع  از کنته   ها اسناد نرم  را در حیطهالملل سنت  اینکه دولتاز منرر حقوق بین

آور نیستند، کنند که از لحاظ حقوق  الزاممحیط  منعقد م تسلیحات تا استانداردگذاری زیست
ناپهذیری، احتمهال نهابرابری    (. دلیهل توجیهه  121: 1311پذیر نیست )عبداله  و عباس ، توجیه

یا ها تکیه کرد توان بر اجرای مشابه یا متعادل آنها از سوی طرفهاست، چون نم الزامات دولت
الملل  دارد. باید گفت ایهن اسهتنباط   در صورت نقن آنها به ناقن متذکر شد که مسئولیت بین

صهراحت  طورکه مشاهده شد، کنوانسهیون کهار دریهای  بهه    از استانداردها صحیح نیست و همان
رو اسهتانداردهای دولته  را نبایهد بها اسهتانداردهای      دانهد. ازایهن  استانداردها را دارای الهزام مه   

شهده توسهط   بهر مثهال قبله ، برخه  از اسهتانداردهای وضهع      وص  یکسان تلق  کرد. عالوهخص
الملل ، مانند آنچهه ایکها و در حهوزة هوانهوردی و کیفیهت خدمهة پهرواز وضهع         های بینسازمان
اند که آنها ای ندارند و کشورهای عضو سازمان پذیرفتهکند، کامال  الزام  بوده و حالت توصیهم 

گرای  و قالهب  ها، تأکید بیش از حد رویکرد سنت  بر شکلهند. دلیل این نوع مخالفترا انجام د
هاست. حت  استانداردهای خصوص  نیز بهه اشهکال مختلهف دارای سهطح  از     بیان ارادة دولت

الزام هستند. بهرای مثهال برخه  از اسهتانداردهای خصوصه ، در فراینهد اجهرای معاههدات، در         
انداردهای فن  دارای جز یات زیاد و ارا ة اطالعات و رصد نحوة اجهرای  سازی قواعد و استفراهم

ههای سههازمان جهههان  تجههارت بههه  نامهههآنهها توسههط اعضهها، مؤثرنههد. همچنهین برخهه  موافقههت  
اند، اشاره دارند و آن استانداردها را به های غیردولت  وضع شدهاستانداردهای  که توسط سازمان

نامة موانع فن  تجارت، موافقت 2مادة  3اند. برای مثال، بند دل کردهآور مبالملل الزامحقوق بین
یها اسهتانداردهای    2الملله  اسهتاندارد  در بین تمام استانداردها بهه اسهتانداردهای سهازمان بهین    

________________________________________________________________ 
1. Electronic Industries Alliance (EIA) 

2. International Standard Organization 
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الملله   هها یهک سهازمان بهین    اشاره دارد. هر دو این سهازمان  1الملل کمیسیون الکترونیک  بین
نامهة موانهع   . موافقهت (Hobe, 2005: 325)اند الملل یت حقوق  بینخصوص  بوده و فاقد شخص

نیز بین مقررات و استانداردها تفکیک قا ل شده است. در کمیتة اقدامات بهداشت   2فن  تجارت
اند: اسناد گونه تعریف شدهو بهداشت گیاه  سازمان جهان  تجارت، استانداردهای خصوص  این

انهد کهه   اند و حاوی قواعد، راهبردها و خصایص دولت  وضع شدهمکتوب  که توسط نهادهای غیر
واسطة استفاده مکرر یا معمول آنها در تولیدات یا فرایندهای مرتبط تولیهد از جایگهاه خاصه     به

واسطة قانون اجبار نشده است و این اسهتانداردها  اند. تبعیت از این استانداردها بهبرخوردار شده
-SPS Committee, ‘Report of the Co)شهوند    یا طراح  رعایت مه  زنتنها از طریق برچسب

Stewards of the Private Standards E-Working Group on Action I’ G/SPS/W/276 (18 

March 2014), para 8.)  این تعبیر حاک  از آن است که الزام این استانداردها از طرق عمله  و .
 ق فعاالن یک عرصه فراهم شده است.اجرای  و پایبندی به آنها از طری

 

 المللاستانداردهای غیردولتی و چندپارگی حقوق بین
الملل ایجهاد کنهد. ایهن چهالش     تواند چالش  برای حقوق بینفراهم شدن امکان خودمقرری م 

است که در حوزة امنیت غذای  مصهداق داشهته اسهت.     1المللحقوق بین 3همان چندپاره شدن

                                                                                                                                        
ه سامانة مدیریت است. این استاندارد مربوط ب 13222زیست، خانوادة استاندارد  یطمحاستاندارد مربوط به حفاظت از 

فارغ از فعالیتشان وضع شده است.  هاکارخانهحالت عموم  دارد و برای تمام  13221زیست که شمارة محیط 
یری شود و ارتقا یابد. این خانواده از گاندازهمحیط  فعالیت یستزاین استاندارد برای آن وضع شده است که آثار 
ة راهنمای استفاده از مسئلکه این استاندارد به  درحال. اندشدهداده  استانداردها توسط کمیتة فن  سازمان توسعه
پردازد، استانداردهای دیگر این خانواده به مسا ل زیست م یط محمحصول در ارتباط با سیستم مدیریت 

و تغییر اقلیم به شمارة  13232، چرخة عمر محصول به شمارة 13222  به شمارة زنبرچسبمختلف  مانند 
مورد گواهینامة رعایت این استاندارد توسط سازمان بعد از  322222شوند. تا به حال بیش از  ممرتبط  13223
(.  این فراوان  که https://www.iso.org/standard/60857.htmlعمل آورده، صادر شده است )های  که به بررس

گیرد، در خصول  برم درتعداد زیادی را  ی تابعه و شعب آنها در نرر گرفته شود و در نهایتهاشرکتباید با 
االجرا نیستند، اما ابعاد محیط  نشان از آن دارد که با اینکه این استانداردها الزمیستزکسب گواهینامة استاندارد 

تکالیف اجتماع  تولیدکنندگان و ارا ة کیفیت بهتر برای جذب مشتری یا عدم از دست دادن آنها سبب شده 
 ندارد از پذیرش باالی  برخوردار شود. است تا این استا

1. International Electro technical Commission 

2. Agreement on Technical Barriers to Trade, 1994 

، یبندبستهاستانداردهای مربوط به  و ناظر بر این است کهیک  از اسناد منتج از دور اروگو ه  نامهموافقتاین 
د. کنن ایجاد الملل ینببرچسب در کشورهای مختلف موانع غیرضروری بر تجارت و الصاق  یگذارعالمت
ند که رفتار مل  را با کاالهای واردات  نقن کنند. این کنوضع  یاگونهنباید این استانداردها را به  هادولت

 علم  و فن  باشد. هاییافتهاستانداردها باید براسا  
3. Fragmentation  
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اند، با مواردی کهه توسهط   دولت  در این حوزه وضع شدهتوسط مؤسسات بیناستانداردهای  که 
اند، اختالف و تعارض دارند. در همین زمینه کمیتة سازمان جهان  بازیگران غیردولت  مقرر شده

اسهتانداردهای  »عنهوان کهرد:    2220در نشست عموم  هفتم خهود در سهال    2سالمت حیوانات
صهورت  هها بهه  صوصه  بهدون مشهارکت مسهتقیم دولهت     های خشده توسط شرکتتجاری وضع

کمیتهه  «. الملل در حال ظهورند که نگران  عمده اعضای سازمان استای در تجارت بینفزاینده
متعاقب این اعالم نگران  یک قطعنامة خال را بهه تصهویب رسهاند و در آن از سهازمان جههان       

صهورت رسهم    بهداشهت گیهاه  بهه    نامة اقدامات بهداشت  وتجارت خواست تا در ایل موافقت
عنهوان سهازمان مرجهع مسهئول وضهع اسهتانداردهای       سازمان جههان  سهالمت حیوانهات را بهه    

های حیوانات و تحقیق در ایهن خصهول و فهراهم سهاختن مبهان       الملل  مربوط به بیماریبین
 3الملل ایمن حیوانات و محصوالت دام  شناسای  کند.علم  برای تجارت بین

الملل های غیردولت  در ایجاد حقوق بینش استانداردها و کدهای رفتاری سازمانهرچند نق
هها  بین  است، در مواردی بعضا  دولتهای دولت  کامال  قابل پیشده  رویهعرف  از طریق شکل

تواند به عهدم  شوند که در این وضعیت، چندپارگ  م صورت آگاهانه مانع از چنین تأثیری م به
شهک جز ه  از حقهوق    بر این، این اسناد ب تفاوت در عملکرد منتج شود. افزون قطعیت و حت 

و  3تواند بهه نسهبیت هنجهاری   الملل م نرم هستند و پیشرفت آنها در حوزة هنجاری حقوق بین
کننهدگان در منهابع   سردرگم  تابعان منجر شود. در مقابهل بایهد گفهت کهه افهزایش مشهارکت      

 ,Hobe)تواند به تضمین ثبات و شفافیت نیز بینجامد چالش، م هنجاری با وجود این کاست  و 

واسطة رصد و کنترل این بازیگران نسبت به عملکرد یکهدیگر رقهم   این شفافیت به .(328 :2005
آور واسطة خود استانداردها، بلکه با تعارض  که با قواعد دولت  الهزام خورد. این اثر نه صرفا  بهم 

. اینکهه اسهتانداردهای   1عبارت دیگهر، دو فهرض متصهور اسهت:     شود. بهحقوق  دارند، ایجاد م 
الملل  دولت  تحت تأثیر استانداردها بهه  . قواعد بین2خصوص  با یکدیگر در تعارض قرار گیرند  
 اجرا درنیایند یا اینکه با ابهام مواجه شوند. 

 

 مصادیق استانداردهای دولتی و غیردولتی

محیطه  در حهوزة دریهانوردی و نهادههای     لف استانداردهای زیسهت در این بند به مصادیق مخت

                                                                                                                                        
اند از تنوع مراجع الملل هستند. عوامل دیگر عبارتنابع تنها یک  از عوامل چندپاره شدن حقوق بینالبته تنوع م. 1

 15: 1302علیزاده،  الملل . برای مطالعة بیشتر در این خصول ر.ک:قضای  و تنوع بازیگران بینقضای  و شبه
2. World Organization for Animal Health (OIE) 

3. OIE, Resolution XXXII, Implications of private standards in international trade of animals and animal 
products, 76th General Session, 25–30 May 2008, online, available at: 

http://www.oie.int/downld/SG/2008/A_RESO_2008_webpub.pdf 

4. Relative Normativity 
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 شود.مال  اشاره م 

 

 استانداردها در حوزة دریانوردی. 1
در ایل مسئلة حفاظت از محیط زیست دریای  چندین سند وجود دارد که به استانداردها اشاره 

 شود.تفکیک تبیین م دارند و در ادامه هریک به

 

 1892ق دریاهای کنوانسیون حقو. 1. 1
مهادة   2است. بند  1102کنوانسیون حقوق دریاهای  1ویهه حسا  دریای منشأ ایجاد مناطق به

الملله  دریهانوردی در   این کنوانسیون امکان ایجاد چنین مناطق  را با تأیید سازمان بهین  211
در سهطح   اقتصادی فراهم کرده است. این مناطق نیازمند ابزار مدیریت  جهامع -منطقة انحصاری

منرور جلوگیری از خطرههای ناشه  از کشهتیران  اسهت.     الملل  برای ایجاد سازوکارهای  بهبین
ها از فعالیهت خهود در منطقهه،    گیرد شامل گزارش کشت های  که در این نواح  انجام م اقدام

ههای اجبهاری در حهوزة    ههای ممنوعهه، کمهک   های تخلیه، معیارهای عملیات ، اقهدام محدودیت
. در (Oral, 2006: 104)شهود  های  که تحهت صهالحیت سهازمان اسهت، مه      و اقدام 2یران کشت

ههای فصهل  بهرای    های  مثل محدودیت تخلیة آب توازن، محدودیتمقابل، سازمان نیز پیشنهاد
دههد. مطهابق بها    و ... ارا هه مه    3هها، منهاطق ممنوعهه   کشحمایت از پستانداران، همراه  یدک

شهود و  های دریانوردی محدود مه  خال این منطقه به تخلیة زباله و روشکنوانسیون، مقررات 
در زمینة « شدهالملل  عموما  پذیرفتهاستانداردهای بین»توان رعایت استانداردهای  بیش از نم 

. در خصول تبیین مفهوم (Huasheng, 2006: 76)های خارج  طلب کرد تجهیزات را از کشت 
اید گفت حت  اگر اعتقاد داشته باشیم که این نوع استانداردها، مقهررات  استاندارد در این ماده ب

تواننهد  شود، استانداردهای صنعت  مه  شده از جانب بخش صنعت دریانوردی را شامل نم ارا ه
عنوان یک مدل در مقررات دولت  مدنرر قرار بگیرند، مثهل شهیوة حمهل روی عرشهه کهه در      به

شده شود و ریشه در استانداردهای وضعهای پزشک  اعمال م لهبرخ  مقررات مارپول مانند زبا
 .(Bondansky, 2010: 133)اند دارند صنعت دریانوردی که غیردولت 

دفعات در کنوانسیون حقوق دریاها قیهد  به« شدهقواعد و استانداردهای عموما  پذیرفته»عبارت 
کار رفته یا اینکهه دو موضهوع   ک معن  بهدر این سند در ی« استانداردها»و « قواعد»شده است. آیا 

شوند: اول، این استانداردها همچون قواعهد،  متفاوت از یکدیگرند؟ استانداردها به دو گونه تفسیر م 
اند  دوم، در یک معنهای فراحقهوق ،   ا درج شدهاالجرهای الزمهای  هستند که در کنوانسیونهمان

________________________________________________________________ 
1. PSSA: particularly sensitive sea area 

2. pilotage 

3. buffer zone  
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توانهد  این استانداردها، کیفیات  هستند که باید به آنها دست یافهت. اسهتاندارد در معنه  دوم مه     
ههای سهازمان   ههای سهخت حقهوق ، دیگهر اسهناد مثهل قطعنامهه       نامهبر معاهدات یا موافقتافزون
. نکتة اساس  آن اسهت کهه قهدرت    (de Souza, 2008: 59)الملل  دریانوردی را نیز در بربگیرد بین

تبهع  اعطای  به قواعد و استانداردها در این کنوانسیون وابسته به ایهن نیسهت کهه آن کشهور و بهه     
الملله   کشت ، ملتزم به آن کنوانسیون مربوطه یا استاندارد موجود در اصول راهنمای سازمان بهین 

با توجه بهه اینکهه از قواعهد و اسهتانداردها در      .(Bockenforde, 2002: 260-261)دریانوردی باشد 
شک متفاوت از یکدیگرند و شهامل اسهتانداردهای  کهه    کنار یکدیگر نام برده شده است، این دو ب 

االجرا نیستند، اما در حوزة دریانوردی مورد پذیرش قهرار گرفتهه و   دارای الزام  مشابه با قواعد الزم
ر واقع تعبیر استانداردها عاری از وصف دولت  یا خصوص  اسهت و  شود نیز خواهد شد. درعایت م 

 شود.  ، شامل م «عموما  پذیرفته شدن»رو هر دو آنها را در صورت ازاین

 

 هاای کشتی. استانداردهای کاهش گازهای گلخانه2. 1
ههای  از نقهش اسهتانداردهای خصوصه  در کنتهرل و مهدیریت       دریانوردی مملو از شواهد و نمونه

 1(P&Iههای  ها و )کلوپبندی کشت ، بیمة کشت فرامل  این حوزه است. این موارد در حوزة طبقه
های نهادین خود در وضع مقهررات  شوند. صنعت دریای  توانای  شگرف  در حل کاست مشاهده م 

زیست دارد. نکتة درخور توجه در خصهول ایهن توانهای ،    حوزة ایمن  کشت  و حفاظت از محیط 
های عریم حوزة صنعت کشتیران  و صنایع جانب  آن است کهه رقابهت میهان    اس  تشکلنقش اس

عنهوان شهرط    اند کهه بهه  و استانداردهای خصوص  را وضع کرده خود را به همکاری مبدل ساخته
 .(Scott et al., 2017: 237)شوند ها در نرر گرفته م برای عضویت در آن تشکل

وضهع و کنتهرل   »در مقایسه با قوانین مله  فاقهد وصهف     که استانداردهای خصوص درحال 
محیطه   های اجتماع  و زیستهستند، شواهد حاک  از توسعة آنها برای کاهش هزینه 2«قواعد

 52اکنهون  بهار آمهده اسهت. ههم    است. در حوزة تغییر اقلیم، تورم  از استانداردهای خصوص  به
________________________________________________________________ 

ند. صاحبان اتعاون  ةسسؤو یک م بودهغیرانتفاع   هاکاروند. این سازامتقابل ةنهادهای بیم P&I یهاکلوپ .1
که براسا  تناژ کشت  است و در  پردازند یک حق عضویت م هایید آنأها و تکشت  با درخواست از این کلوب

 هاآن هاییتو فعال هااقدام ة. امروزه دامنپردازند اعضای کلوب به جبران خسارت م ةخسارت هم صورت بروز
و برای امکان تحصیل عضویت در خود استانداردهای  در  شود و جبران خسارت محدود نم اییمهبه امور ب
 :ر.کاین موضوع  بیشتر در ةاند. برای مطالع، طراح  و جنس کشت  را نیز وضع کردهزیستیط باب مح

Philip Anderson, “the mariner's guide to marine insurance”, Nautical Institute, 1999, especially pages 24 
& 25 

2. Command and Control 

 :ر.کبیشتر  ةبرای مطالع
، «مصادیق ها ولش، چازیستیطبارشناس  راهبرد های تقنین  حوزه محت»زاده، ابراهیم، ی بجعفرزاده، صادق و 

 1310، 11 مجلس و راهبرد، سال بیست و ششم، شماره
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های موجود در جامعهة مهدن  یها    وسط سازماندر حوزة تغییر اقلیم وجود دارند که ت 1مورد سند
 .(Scott et al., 2017: 238)شوند های خصوص  وضع شده و راهبری م شرکت

ها، اسهتانداردهای خصوصه  توسهط بخهش     ای توسط کشت در حوزة انتشار گازهای گلخانه
ع های غیردولته  غیرانتفهاع  وضه   سازی و بدون کمترین مداخله از سوی سازمانصنعت کشت 

شهوند.  ونقهل، تهرویج و اجهرا مه     ها و متصدیان حملاند و توسط مالکان بار، مالکان کشت شده
حت  در مواردی که استانداردها توسهط ارکهان  کهه مسهتقل از بخهش صهنعت هسهتند، وضهع         

کننهد. بهرای مثهال    اند، همچنان بازیگران حوزة کشتیران  نقهش کلیهدی در آنهها ایفها مه      شده
اشاره کهرد کهه یهک برنامهة جههان  بهرای ارتقهای وضهعیت          2«کاری بار پاک گروه»توان به م 

میزگهرد پایهداری   »ونقل بار کشت  است و توسط سازمان غیردولت  به نهام  محیط  حملزیست
ههای  ماننهد   هها بهه یکهدیگر در حهوزه    وابسهتگ  متقابهل شهرکت    3وضع شده است. 3«بازرگان 

ر بر وضع استانداردهای خصوص  است و این وابسهتگ   کشتیران  یک  از عناصر کلیدی و اثرگذا
. بهه تعبیهر دیگهر،    (Scott et al., 2017: 254)کند تضمین م به نحوی اجرا و متابعت از آنها را 

انهد تها از قهدرت خهود در ایهن زنجیهره       سلسله فعاالن خصوص  در عرصة دریانوردی در تهالش 
 نداردها کنند.ملزم به رعایت استااستفاده کنند تا دیگران را 

 

 محیطی مؤسسات مالیاستانداردهای زیست. 2
ههای ارزیهاب    ههای خصوصه  همگه  رویهه    های مل  اعتبار صادرات و بانکبانک جهان ، آژانس

کننهد، در  محیط  دارند. البته فراوان  نهادههای  کهه چنهین اسهتانداردهای  را اجهرا مه       زیست
همچنان وجود  5«کثیف»دلیل اینکه مؤسسات مال  به گیر بودن این استانداردها مؤثرند، اماهمه

گیر نبوده و این محیط  همهنیستند، الزامات ارزیاب  آثار زیست 2«سبز»وجود دارند و تمام آنها 
 .(Schaper, 2009: 305-306)شود امر موجب عدم جامعیت استانداردها م 

هها  محیطه  طهرح  آثار زیستتمام قواعد و استانداردهای  که در نهادهای مال  برای ارزیاب  
________________________________________________________________ 

 . برای اطالع از این اسناد و نهادهای واضع آنها ر.ک:1
Kenneth W Abbott, The Transnational Regime Complex for Climate Change, First Published January 1, 

2012, Environment and Planning C Government and Policy. 

2. Clean Cargo Working Group (CCWG). 
3. Business Sustainability Roundtable.  

ونقل جهان  حمل محیط یستاین برنامه که در واقع یک ابتکار برای رهبری تجاری در راستای کاهش آثار ز. 3
. این سازوکار یکدست کند گران فعالیت مبا حضور برندهای معتبر، مالکان کشت  و بیمه ،کاالست

ده است. برای اطالع کراکسید کربن وضع ده  میزان انتشار دیاستانداردهای صنعت  برای ارزیاب  و گزارش
 :ر.کجهان   ةفعالیت و چگونگ  عمل این برنام ةبیشتر از حوز

https://www.bsr.org/collaboration/groups/clean-cargo-working-group 
5. dirty 
1. green 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1068/c11127
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دلیل فشار عموم  بوده است. برای مثال اسهتانداردها در بانهک جههان  پهس از     اند، بهوضع شده
فشار فعاالن آمریکای  و تالش آنها برای استفاده از اهرم قدرت و نفوا کنگره و تهأثیر بهر منهابع    

ی مل  اعتبار صهادرات نیهز   هاتوسعه وضع شدند. قواعد حاکم بر آژانسالملل  مال  مؤسسة بین
محیطه  در ابتهدا تهالش کردنهد تها بانهک       تقریبا  چنین وضعیت  دارند. گروه  از فعاالن زیست

محیط  متأثر سازند  بعهدها  صادرات و واردات آمریکا را از طریق طرح دعوا بر پایة قواعد زیست
ر سهازمان کشهورهای   این رایزن  وسعت یافته و به کشورهای دیگر تسری یافت و نتیجهة کهار د  

 OECD Recommendation of the Council on Common Approaches for)یافتهه  توسهعه 

Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence 

Diligence, 2012 and revised 2016.   دلیهل  ههای اعتبهاری صهادرات بهه    ( ظهاهر شهد. آژانهس
محیط  آمریکای  با فعاالن دیگر کشورهای عضو دیهلماس  ایاالت متحده و تعامل فعاالن زیست

که در ابتدا تنها محیط  شدند. درحال به ارزیاب  آثار زیستیافته ملزم سازمان کشورهای توسعه
های آمریکای  چنین الزام  داشتند که متأثر از قوانین و مقهررات داخله  آنهها بهود، امها      آژانس

شهدن ایهن مسهئله شهد. مطهابق بها        یافتهه موجهب فراگیهر   استاندارد سازمان کشورهای توسهعه 
میلیهون   12که یک آژانس مال  بهیش از  ته درصورت یافاستانداردهای سازمان کشورهای توسعه

در یک طرح داشته باشد یا آن طرح در منطقه حسا  باشد، باید ارزیاب   1«حق برداشت ویهه»
دهد، نوع  عمل آورد. اتفاق  که در اجرای استاندارد مربوط به آژانس اعتباری صادرات ر  م به
ایهن اسهتاندارد، صهادرکنندگان  کهه کاالهها و      است. مطهابق بها   « الزام طرف ثالث به مشارکت»

کننهد، مسهئول اجهرای الزامهات     های مشمول ایهن اسهتاندارد فهراهم مه     خدمات  را برای طرح
های کشورهای عضهو  کنندگ  خود را به آژانسها وظیفة تنریماند. در واقع دولتمحیط زیست

ههای  تانداردهای ، تضعیف آژانهس . یک  از آثار چنین اس(Gilboy, 1998: 135)اند تفوین کرده
ملتزم به آنها در برابر رقبایشان از کشورهای  اسهت کهه چنهین اسهتانداردهای  ندارنهد، چراکهه       

شود. در نتیجه این مسهئله موجهب آسهیب بهه اقتصهاد کشهورهای عضهو        تر م خدماتشان گران
رای پیروی از این های  بشود. همین مسئله سبب شد تا تالشیافته م سازمان کشورهای توسعه
 .(Bosshard, 2006: 4)های کشوری مانند چین انجام گیرد استانداردها توسط بانک

صورت مستقیم توسهط  تری داشتند. آنها بههای خصوص  در این مسیر، تجربة متفاوتبانک
محیط  تهدید شدند. فعاالن عنوان کرده بودند که در صورت عدم الزام به رعایهت  فعاالن زیست

ها را تحریم خواهند کرد. در های اعتباری بانکها، کارتمحیط  طرحرات ارزیاب  آثار زیستمقر
 .(Schaper, 2009: 307)را پذیرفتند  2«اصول استوا»ها، استاندارد خصوص  نتیجه بانک

________________________________________________________________ 
2. Special drawing rights 

1 .Equator principles  یک چارچوب ارزیاب  ریسک است که توسط مؤسسات مال  تصویب شده تا با استفاده از
 پرداخت. برای اطالع بیشتر ر.ک: محیط  و اجتماع  پروژههای زیستآن به ارزیاب ، تعیین و مدیریت ریسک

https://equator-principles.com 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=tad/ecg(2016)3
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=tad/ecg(2016)3
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=tad/ecg(2016)3
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=tad/ecg(2016)3
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=tad/ecg(2016)3
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سندی که در ایل همکاری بانک جهان  و صهندوق حفاظهت از طبیعهت در مهورد اسهتفادة      
زدن  است. پیمان بین بانک جههان  و صهندوق از یهک    ع شده، بسیار مثالها وضپایدار از جنگل

منرهور تعیهین اینکهه آیها     کند. این سند بهه استفاده م  1«اصول راهنمای مجوز ارزیاب  جنگل»
انهد یها خیهر،    ، معیار پیمان را رعایت کرده«های تجاریهای مجوز مدیریت پایدار جنگلسامانه»

شهده توسهط   راهنما، اهمیت خاص  به قواعد و اسهتانداردهای وضهع   شود. این اصولاستفاده م 
های مجوز مهدیریت  سامانه»دهد. این اصول راهنما برای تعیین اینکه آیا بازیگران غیردولت  م 

زنه  و  الملله  برچسهب  پیمان بهین »طور خال روی مناسب است، به« های تجاریپایدار جنگل
دارد. این پیمان یک سازمان غیردولت  جهان  اسهت و   تأکید 2«محیط مجوز اجتماع  و زیست

 3هدفش ایجاد ثبات اکولوژیک  در جهان و برقراری شرایط عادی و عدالت اجتماع  است.

 

 گیرینتیجه
آور بهودن یها نبهودن یهک     تواند در جهت تعیهین الهزام  الملل استفاده از الفاظ نم در حقوق بین

الملله  بها عنهوان    آور اسهناد بهین  روزه برخه  از مفهاد الهزام   عنوان دلیل  قاطع باشد. امهنجار به
تهوان اسهتانداردها را بهه دو دسهتة خصوصه  و دولته        شوند. هرچند م مطرح م « استاندارد»

تقسیم کرد و با اینکه استانداردهای خصوص  حاصل عملکرد بازیگران غیردولت  است، آنها نیهز  
همهراه دارنهد. بهرای مثهال یکه  از آثهار مههم و اساسه          به انحای مختلف، درجات  از الزام را به

الملل  داشته باشیم که مورد قبهول  های رفتاری این است که اگر استانداردهای بیندستورالعمل
عنوان شهاهدی بهرای وجهود    توان آنها را بهشود، م اند و به آنها عمل م ها هم قرار گرفتهدولت

بهر ایهن،   صهول دیگهر شهرایط، عرفه  تلقه  کهرد. افهزون       عملکرد )رویه( دولهت و متعاقبها  بها ح   
توانند در راستای تفسیر متن معاهدات نیز استفاده شوند. در مهواردی کهه مهتن    استانداردها م 

دهد، تمهام اسهتانداردهای   شده ارجاع م الملل  عموما  پذیرفتهیک معاهده به استانداردهای بین
 کار روند.تکلیف مربوطه و حدود آن به توانند برای تفسیرمربوط به آن موضوع م 

در راستای توجیه درجة الزام اسهتانداردهای خصوصه  بها ایهن توضهیح کهه اسهتانداردهای        
انهد، بایهد گفهت اوال  ههم حقهوق      بنهدی شهده  طور سنت  در زمرة حقوق نرم دسهته خصوص  به

ی حقهوق  معهرِّف   دنبال ارجاع بهه هنجارهها  به« سخت»الملل و هم حقوق بین« نرم»الملل بین
ها و دیگر بازیگران هستند  ثانیا  هر دو آنهها سیاسهتگذاران داخله  را متهأثر     رفتار مشروع دولت

طور مؤثری اجرا شوند، کم و بهیش مبتنه  بهر عملکهرد     سازند  ثالثا  هر دو آنها برای اینکه بهم 
تفسهیرکنندة پیچیهده    مؤسسات ]نهادهایر دولت  هستند  رابعا  هر دو آنها مبتن  بر یک جامعة

________________________________________________________________ 
2. Forest Certification Assessment Guide (FCAG) 

3. International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL)  

4. https://www.isealalliance.org 
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هها و دیگهر بهازیگران را    اند تها فعهل دولهت   متشکل از ارکان قضای ، مقامات رسم  و غیررسم 
 .(Wheatley, 2009: 219)کنند « قضاوت»براسا  مقررات هنجارین 

شده باید گفت اکثر قریب به اتفاق استانداردها ناظر بهر موضهوعات   مستنبط از مطالب عنوان
اند که مستلزم داشهتن علهم و تخصهص اسهت. اشهارة      ی پیچیدگ  علم  خاص فن  بوده و دارا

واسطة تحول  که ممکن است در این اسهتانداردها ر   آور به استانداردها بهالملل  الزاماسناد بین
دهد، موجب سیالیت و انعطاف در محتوای آن اسناد خواهد شهد و در واقهع چنهین مفهادی در     

الملل  حاک  از تحول همیشهگ  اسهت کهه از یهک سهو      های بینمعاهدات یا تصمیمات سازمان
دههد و از سهوی   الزمة موضوعات فن  و تخصص  است که با افزایش سطح علم و آگاه  ر  م 

شهود. پهذیرش چنهین اسهنادی از سهوی      نوع  به هنجاریت نسب  آن اسناد منجر مه  دیگر، به
ها با پذیرش ایهن اسهناد،   چراکه دولت الملل است،ها در واقع تحول شگرف  در حقوق بیندولت

مسهتقیم یها   –کنند که تغییر بخش  از الزامهات بهه عههدة بهازیگران غیردولته  باشهد       قبول م 
فرض را در اهن دارند که آنها با تخصهص خهود اسهتاندارد بهتهری     چون این پیش -غیرمستقیم
تبعیت از یک دسته استاندارد بر این، بازیگران غیردولت  همیشه ملزم به بینند. افزونتدارک م 

تواننهد از  صهورت فهردی و چهه گروهه  مه      الملل  مشخص نیستند و هریک از آنها چه بهه بین
 استانداردهای متفاوت  تبعیت کنند که این مسئله موجب تنوع و تکثر در هنجارها خواهد شد.  
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