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Abstract
International Environmental Law (IEL) faces pluralism both normatively and
institutionally. Some thinkers, with a pluralistic or specialistic approach, don’t
consider this pluralism harmful for IEL, dealing it to the nature of international law.
Inspired by Kant's unification, the opposite view leads to normative Integration and
institutional Centralization. The present article, through a descriptive-analytic
method and by means of content analysis, aims to illustrate the desired perspective
of this field and propose an appropriate model, taking into account the existing
conditions. The present study, paying attention to some managerial and sociological
aspects of the issue, concludes that the actually pluralism needs to achieve unity and
centralism, in some sectors, in the light of which the positive effects of
specialization can be manifested.
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چکیده
حقوق بین الملل محیط زیست متد ب ب تن مریتوبه متد ب ب تن باتو ه بتو ت گ ایت
موجو با بو ب یک ه پلوبالیست یو تخصصگ ایت مت بگ بتن ن با
ب به ب س  .ب خ
بهتراو مض بم ابرن ،بلکه مفین بیز ابزیوب م ررن .ینگوه مقوبل بیز بو الاوم از حن گ ایت
وب  ،به یکپوبچهسوزه مریوبه تم ز باو ه ب حقتوق بتینالملتل محتیط زیست مرتات
م شو  .مقولة حوض بو استفو ه از ب ش توصیف -تحلیل بو با هگی ه از ا هموه توبخوبهاه،
بصن اس به ت سید چشد ابناز مطلوب این حوزه بپ از الگوه مروسب با بو ب بظ گ فتن
ش ت ایط موجتتو پیش تراو رتتن .بوشتتتوب پتتیم ب ضتتمن توجتته بتته ب خ ت اب تتو متتنی یت
گ ای موجو ب بخمموی  ،بیوزمرتن بستین
جوم هشروخت موضوع ،بتییه م گی ه
به حن تم زگ ای اس تو نثوب م ب تخصصگ ای بتوابن ب پ تو ن نشکوب شو .

کلیدواژگان
اسوس سوزه (قوبو اسوس گ ای ) ،تم ز باو ه ،حقوق بینالملل محیط زیس ،
حن گ ای وبت .
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مقدمه
بفتوب تخ یب گ ایوبة بش بسب به محیط زیس از متة  ( 70رفت اب استتکالد)  90ستنة
بیستد میال ه ( رف اب بیو) به این سوه بو تقبیح بیشت جوم ة بینالملل مم اه شن سوختوب
اصل حو د ب حقوق بین الملل محیط زیس از ن زمو بو شتوب فزایرتنهاه شتکل گ فت  .ب
عص حوض حقوق بینالملل محیط زیس بهعروا شوخهاه از حقوق بینالملل عموم ه منف
شتلتو  ،)2 :1397 ،بتو چتولممتوه پیچیتنهاه
از ن حفوظ از محیط زیس اس ( تی
ب بهب س  .ف اختوا ممکتوبه لت متو بت اه بیتو زمتین از فیتوی نستیبمتوه مت تن
زیس محیط  ،بظوم حقوق مرسیم با م طلبن تو بفتوب توب و بوزیگ ا حقتوق بتینالملتل
بسب به محیط زیس با بو منف غوی ِ «صیوب از مروف عوم بش ی » ،1تحت رتت ل ختویم
بن ب ( .)Ricciardelli, 2000: 227بنینمرظوب بوین از مروف ملت  ،بظتد سیوست اقتصتو ه
(.)Petit, 2011: 34
اقنامموه جاوب مؤث مقتض با اتخوذ
ل مو ف ات بف
ت ن مروب مریوبه از م ضال جنه حو می بینالملل زیس محیطت محستوب
م شو  .جو قوابین بینالملل مت ن ب ف ایرن حفوظ از محیط زیس جاوب از حیث پوشم
م چه بیشت موضوعو مختلف زیس محیط م توابن یک مزی بوشن ،امو بوین توجه اشت ته
اشتن قوابین زیو لز موً به م روه اج اه بات عنال بیس  .ض بالم ل مشاوب التیرت مرتستب
به سیس « 2قوابین بیشت  ،عنال مت » 3گویوه ممین مطلب اس ( .)Anton, 2012: 3شتویو
ذ اس ه ب حول حوض  4نموب م ومنا چرنجوببه موافق بومهموه جوببه ب حوزة محتیط
زیس به عن  500بسینه ( )Barchiche et al., 2019: 1ه ب روب اصالحو مختلف ب شتموب
اب ه ب نباو ،بگوه ایرت بت جاوب ملل متحن ب خصوص محتیط زیست (او تولوک ) ،5صت فوً ب
موب م ومنا (ت نا اصالحو ب خصوص م ومتنا ) ،بقتد  2174با بشتو مت متن .چرتین
حید گست هاه از م ومنا ه ب خ ت وبی ه موبرن «احتقو م ومنات » )Anton, 2012: 2( 6یتو
«غلیو مریوبه» )Maljean-Dubois, 2003: 8( 7با ب موب ن به وب م ب بن ،بتوع ست بگم
ب اه توب و حقوق بینالملل ب تب ی از مریوبموه زیس محیط اییو خوامن .
ب ن باتو ه حقتوق بتین الملتل محتیط زیست بیتز بتو ت ب بتهب ست  .شتوین ب بومتة
زیس محیط ستوزمو ملتل متحتن 8نشتروت ین بتوم بوشتن ته ب متنی ی جاتوب مستو ل
________________________________________________________________
1. Protection de l’intérêt général de l’humanité.
2. Cicéron (en latin Marcus Tullius Cicero).
3. Summum ius summa iniuria (The more law, the less justice).

 .4سول  2020میال ه ( 1399ش)
5. www.ecolex.org
6. Treaty Congestion.
7. Frénésie normative
)8. The United Nations Environment Programme (UNEP

از کثرتگرایی موجود تا وحدتگرایی کانتی3 ...

زیس محیط جو اب  ،امو ط ستولیو مختلتف بته متوازا ن  ،میتتهمتو ،میستیو متو،
صرن قمو ،ب بومهمو میوم بسیوبه مد ب اخل مد ب خوبج از سوختوب ملتل متحتن شتکل
باو ه مری شنه اس  .ب اه م ول م تتوا بته میستیو
گ فته ه خو به ب ز پنینة
3
2
توس ة پویناب ،1صرن ق تسایال جاوب محیط زیس  ،ستتوبال مل  ، 21میتتة بمویرتنگو
ا د ،4گ ه منی ی زیس محیط ملل متحن ،5میم جاتوب زباه محتیط زیست  ،6میمت
عول بتبة سیوس ب اه توس ة پویناب ،7ابیمن ملل متحن باج به جرگلمتو ،8گت ه وبشروستو
بین لت تحوال نب موا ،9ب بومة توس ة ملل متحن 10اخی اً 11میمت محتیط زیست ملتل
ه فقنا م ج احن ابسیومبخم باو ه ابیوم ف ولی متوه متوازه ایتن
متحن 12اشوبه
باو مو ،افز ب م ضال زیس محیط  ،خو به یک یگت از چتولممتوه حقتوق بتینالملتل
محیط زیس مبنل شنه اس  .عال هب این مواب  ،بوین به ابواع باو موه م ومنات ذهصتالح ب
ام محیط زیست اشتوبه ت ته ب چتوبچوب استرو بتینالمللت زیست محیطت ب قولتب
رف اب موه مرظد ب گزاب م شوبن 13.نژاب مو ه تخصصت ملتل متحتن بیتز ته مت تنام از
________________________________________________________________
1. Commission on Sustainable Development (CSD).
)2. Global Environment Facility (GEF
3. Agenda 21
)4. The Committee of Permanent Representatives (CPP
)5. UN Environment Management Group (EMG
)6. The Global Ministerial Environment Forum (GMEF
)7. The High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF
)8. The United Nations Forum on Forests (UNFF
)9. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC
)10. United Nations Development Programme (UNDP

 .11از سول  2012میال ه میم بهعروا جویگزین شوباه حکومِ ( )Governing Councilب بومة ملل متحن ب اه
متشکل از  193عضو ،ب حول حوض بوالت ین میأ
محیط زیس ( ،)UNEPبو عضوی جاوب
تصمیدگی بنه ب زمیرة محیط زیس محسوب م شو .
)12. UN Environment Assembly (UNEA
خصوص تغیی اقلید ( ،)COP/UNFCCCرف اب

 .13بظی رف اب اعضوه روابسیو چوبچوب ملل متحن ب
اعضو ب قولب اعضوه پ تکل یوتو ( ،)CMPرف اب اعضو ب قولب اعضوه موافق بومة پوبی (،)CMA
رف اب اعضوه روابسیو ین ب اه حفوظ از الیة از ( ،)COP/ VCPOLرف اب اعضوه روابسیو
تروع زیست ( ) COP/CBDرف اب اعضوه روابسیو بوزل ب خصوص رت ل ابتقول ف ام زه موا زا ن
زیوببوب ف نباو ( . ... )COP/BCب فا س مذ وب م توا ف ولی ابواع سوزمو موه بینالملل با ه
مرطقهاه (شبکة
هابن ،گ هموه بینالملل
بهبحوه از ابحو به موضوع محیط زیس بیز ب پینا
اج اه محیط
اتحو یة اب پو ب اه اعمول اج اه حقوق محیط زیس ( ،)IMPELشبکة بینالملل تب ی
زیس ( )INECEمیسیو ممکوبه زیس محیط ب چوبچوب مرطقة تیوب نزا نم یکوه شمول (بفتو))
بقم نباو ب پیگی ه اج اه ابواع مختلف م ومنا بو ابا بو ب شموه بظوبت فر مت ن ممچو
گزابش ،بوزبس  ،ستوبال ملمو  ...با بیز افز ه پ اختن به ممة نباو خوبج از توا م قومة پیم ب س
لیو مذ وب ب اثبو تک باو ه وف م بموین .ب اه مطول ة بیشت ب.ک :موسوه.406-411 :1391 ،
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مرظ ه به مقولة محیط زیس پ اختهابن ،ب پیچینگ مو افز هابن .ت باو متوه ختوبج از
توس ة زبتو  ،1صترن ق جاتوب
سوختوب ملل متحن بیز قوبل تأمل اس  .سوزمو محیط زیس
حیو حم ،2صلح ستبز ،3تراتو بخشت از ایتن باو متوه زیست محیطت (اعتد از لتت یتو
غی لت ) مسترن.
یگ ه پلوبالیسد ه البته بهطتوب لت
ب یک بظ ه یک ب پویة حن گ ای وبت
ب حقوق بینالملل بیز م توابن مط ح شو  ،ب حقوق بینالملل محیط زیست بتهطتوب ختوص
تفکیکپذی اس  .توصیف حقوق بینالملل محیط زیس بهعروا شوخهاه از حقوق بینالملتل
عموم ه پیشتت بیتو شتن ،بتهطتوب مرطقت طبی ت ن با تتو حتن زیتو ه اجتن ممتو
ضموب اج ا م سوز مو با علت االصتول
مشخصهموه ل حقوق بینالملل از حیث مومی
ب ب اب ممو پ سمموی ق اب م من ته ب چتوبچوب فلستفة حقتوق بتینالملتل (مستت ،
ب یکت
چیست  ،چ ای چگوبگ ) (ذ ال ین )100 :1395 ،مط ح م شو  ،امو خوص بو
مذ وب ب حقوق بینالملل محتیط زیست از ن حیتث است ته ب ایتن شتوخه از حقتوق
بینالملل بیز یژگ موه مرحص بهف ه جو اب ه الزم اس بنا پ اختته شتو یژگت
مریوبمو ،مومی ب م اب طوفپذی مریوبمو 4ت ن موازه توبه باو متوه
موی چو
متول موضوعو زیس محیط  .ب اق بوبزت ین شوخصت ین مصناق پلوبالیستد ب حقتوق
بینالملل با م توا م بوط به حوزة حقوق بینالملل محیط زیس ابس  .بروب این بهبظت مت
بسن توبوبن پ توموه بظ یو فلسف بهطوب خوص ب این شوخه از حقتوق بتینالملتل ،بتهبحتو
ملموست ه م توابن ذمن مخوطب با بو بتویج عمل ن نشرو ستوز  .ب یکت بخست ب یکت ه
اس ه ابسیوم حن گ ای ب حقوق بینالملل با تیویز م رن بو گ یز از تیزیتة حقتوق
بینالملل اجتروب از تأ ین اف اط ب بژیدمتوه خو بسترنه ،بصتن تقویت بتو ب بته قتوبو
م بیتز جتو تک ت ب حقتوق
اسوس احن تم ز باو ه ب حقوق بینالملل اس  .ب یک
بینالملل با ف بفسه بهتراو مض تلق بم رن ن با ب مدزبرنة ابسیوم حقوق بینالملل بم
ابن ،بلکه ب عک م تقن اس بو به بسمی شروختن حوزهمتوه مختلتف حقتوق بتینالملتل
________________________________________________________________
1. The Women's Environment & Development Organization (WEDO).
2. World Wide Fund (WWF).
3. Greenpeace (paix verte).

 .4بهعبوب یگ نبچه مریوبموه حقوق بینالملل محیط زیس با از مرن توصیفموه م مول مریوبموه حقوق
ن با متمویز م سوز  ،ن اس ه مومی مریوبموه
بینالملل به الزامن ب غی الزامن ب فوق ف ات م ب
ن سته از اسرو ه ه حسب ظوم بوین ب ستة
زیس محیط حت ب خصوص بسیوبه از م ومنا
حقوق سخ جوه گی بن ،فوبغ از ایرکه نیو ب حقوق بینالملل م توا از مریوبموه الزامن ب سخن گف یو
به ،اسوسوً اباه مومیت مر طف ب م بو ه متک به پذی ش ا طلبوبة ل موس تو پذی ش مم اه بو
اعمول فشوب .ب اه مطول ة بیشت ب.ک :والسوبیو بابیرسو .67 :1390 ،
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تأمل ب تخصصگ ای تک م توا به ل احن بیز س یوف  .مقولة حوضت بصتن است
ح ت
به این پ سمموه اسوس پوسخ من ه نیو بجوع به ابنیشهموه جاو شمول وبت
به سم قوبو اسوس جاوب اییو تم ز باو ه ،م توابن بامگشوه چولمموه خوص حقوق
بینالملل محیط زیس بوشن؟ نیو اصوالً بو توجه به تروع موضوعو زیست محیطت ته یژگت
جتو
خوص حقوق بینالملل محیط زیس بو ه حسب ظوم مستلزم ض قواعن گوبتوگو
باو موه مختلف ب اه منی ی ن اس  ،امکو تحقق تفکت ا حتن گ ایت توبت ب عتولد
اق با میس م سوز ؟ به عبوب یگ  ،بظ موه مبتر ب تخصصگ ای پلوبالیستد حقتوق
ب حقوق بینالملل محیط زیس با ه مقتضوه تروع موضوع ب این ع صه بو ه از موجبو
تک گ ای اس  ،چگوبه م توا بو حن گ ای وبت قوبل جم ابس ؟ ف ض مقوله ب این برو
باو ه شنه اس ه تالش ب اه بیل به قوبو اسوست احتن ممچرتین مطولبتو بت اه اییتو
تم ز باو ه ه ب حقوق بینالملل سوبقة بیشت ه اب  ،بو جو ب خت مخولفت متو از ستوه
گ ایو  ،ب حقوق بینالملل محیط زیس بیز به مطولبتهاه جتنه مبتنل شتنه ا رتو
ب خ بشوبهمو ه عمل ن بیز ب ز یوفته اس ه تو حن زیو ه بیوبگ فقتنا موفقیت تفکت ا
گ ای ب این حوزه است  .ضتمن نبکته ایتن امت بته م رتوه بفت
مبتر ب پلوبالیسد
محتوبیت
تخصصگ ای موجو بیس  ،بلکه بوین مد ب ب ن مریوبه مد باتو ه م زیت
ه سوی اجزاه متک بظوم بینالملل محیط زیس خو با بو ن ممومرگ ررن.
اییو

کثرتگرایی حقوق بینالملل محیط زیست
«پلوبالیسد حقوق »« 1تخصصگ ای » ب مقوبل بسخهموی چو اسوست گ ایت یتو «قتوبو
اسوس سوزه» 2از سوه ب خ ابنیشمرنا ب حقوق بینالملل مط ح شنه است ( وستکریم ،
 .)199 :1389این ینگوه با ه بیشت بوظ ب بظوم حقوق بینالملل ابتبوط ن ب اه م تول بتو
بژیدموه خو بسرنة موجو از جمله حقوق بینالملل محیط زیس اس  ،م تتوا ب ختو
این بشته بیز بهبحو ملموست ب جستتهتت ه مطت ح ت  .بتو مطمتح بظت قت اب ا ترتوع
موضوعو زیس محیط مومی اب طوفپذی مریوبموه زیس محیطت ب چتوبچوب مفاتوم
توس ة پویناب بهمرظوب مم ام بو غنغهموه توس هاه شوبمو ،3شوین بتوا بو به جستتن از
________________________________________________________________
1. Legal pluralism
2. Constitutionalization

الزامن ب زیس محیط ه مسی توس ة اقتصو ه ل مو با سن رن موب پیش ف نباو
 .3ض مریوبموه سخ
تلق شو  ،بهسو گ ممکن اس به حذف ومل این مریوبمو از سوه ل مو مرتا شو  .ض ب اییو تواز میو
ف ولی موه اقتصو ه بهمرظوب منی ی صحیح ب این زمیره ام ه اس ابکوببوپذی  .ب
مریوبموه زیس محیط
این زمیره بهبظ م بسن مفاوم «توس ة پویناب» اسوسوً شولو ة اییو تواز میو مریوبموه زیس محیط حو می
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پی ه ،1قو ل به
ل مو یو تأ ین ب نیینموه تب ی
مریوبموه سخ  ،حذف ومل حو می
2
ت ب حقوق بینالملل محیط زیس بو  .ت گ ایت حقتوق ،
مضد چرین پلوبالیسد
عل االطالق ،مفاوم اس ه ب مقوبل حن گ ای به وب مت ب  .بت اه ایتن مفاتوم م توب
گ ای مروب حقتوق  ،3ت گ ایت بظتدمتوه حقتوق  4ت گ ایت
مختلف موبرن
6
5
بظومموه حقوق م توا متصوب شن .این بخم ،ضمن توجه ل به بقم حقتوق بتینالملتل
تیزیة حقوق بینالملتل ،بت ت گ ایت
مبوحث مط حه ب خصوص تک
محیط زیس
مروب مریوبه حقوق بینالملل محیط زیس تأ ین اب .
مریوبگ ایو حن حقوق با ب بظوممرن بو ن جس جو م ررتن ته مموبتو جتو
بیوز نباو به توس ه پیش ف بوشن .ب ت یف توس ة پویناب ،ب اسوس گزابش ب تلرن (نیرنه
ل مو ب مروب طبی
ب اه ممه) ،موبخ  ،1987گفته شنه اس « :تالش ب اه ب ن ب ه سوختن بیوزموه روب بن لطمه ز به ظ فی
بیوزموه خویم».
بسلموه نیرنه ب ب ن ب ه
ل مو ،تمویل به حفظ ن ب حقوق بینالملل بهطوب عوم
 .1بو جو تالش ب جا م بگ شن اقتناب مطلق حو می
ب حقوق بینالملل محیط زیس بهطوب خوص مو و از جویگوه مستحکم ب خوب اب اس  .بهبحوه ه بیشت اسرو
بینالملل زیس محیط اعد از م ومنا  ،اعالمیهمو ،بیوبیهمو  ، ...بهبوچوب بهبحوه از ابحو خو با بو این اصل ترظید ه
بهطوب ص یح یو ضمر جویگوه ن با به بسمی شروختهابن .اصل  21اعالمیة استکالد بیز بهص اح اش وب م اب :
« ل مو فق مرشوب سوزمو ملل متحن اصول حقوق بینالملل ،از حق حو می با هب ابه از مروب [طبی ] خویم
ل مو از به وبگی ه اقنامو
مطوبق بو سیوس موه زیس محیط خو ب خوب اببن [ .»]...به ممین ب ه «بهطوب ل
تربیا ب خصوص م ومنا زیس محیط خو ابه بزینه ب ازاه ن به نیینموه ب مت ِ «عنم پی ه» ب ه
م ن ببن» .ب.ک :والسوبیو بابیرسو  .68 67 :1390 ،به سخن یگ  ،ل مو ممچرو از ملزم شن به تب ی
پی ه از مریوبموه زیس محیط سخ غی م طوف به حوشیة صالحنین خو ب ه گ ابرن.
2. Pluralisme juridique
3. Le pluralisme des sources juridiques
4. Le pluralisme des ordres juridiques
5. Le pluralisme des systèmes juridiques

بن
 :ب ن مریوبه بمو ین ن ه ممو «بظد حقوق » اس
 .6حقوق با از ب ن م توا ب بس
«ب یهموه حقوق » ه بظد حقوق ب اسوس ن تولین بوزتولین شنه ب چوبچوب باو ه خوص ممچو
ب ن حقوق ی ر بظد حقوق ب یهموه
پوبلمو  ،ل  ،محو د قضوی ج یو م یوبن .ب بظوم حقوق م
حقوق مطمح بظ ق اب م گی  .بهمرظوب ب شنت شن تمویز ،یلیوم تو یریرگ ( )William Twiningب اه
ب بظدموه حقوق م ول شوب توبزابیو ب مة  60میال ه با ذ م رن .ب این شوب ا گوهمو
بیو
عال هب ومن ال ،قوابین ابگلی  ،قوابین محل  ،قوبو اسالم  ،قوبو مرن مو قوابین ع ف محل با بسب به
ل ب
گ ای بظومموه حقوق » به فقط م ت ض ابحصوبگ ای
هابن« .
اشخوص مختلف اعمول م
ب ن مریوبه اس  ،بلکه ب ب ن باو ه ب یهموه حقوق بیز به ن اعت اض م رن .ب اه مطول ة بیشت ب.ک:
Tuori, Kaarlo, Vers une théorie du droit transnational, Revue internationale de droit économique 2013/1
(t. XXVII), p. 18, https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2013-1-page9.htm. See also : Comtois-Dinel, Eve-Lyne, La fragmentation du droit international : vers un
changement de paradigme?, Lex Electronica, Vol. 11, No. 2 (Automne / Fall 2006), pp. 7-19,
http://www.lex-electronica.org/articles/v11-2/comtoisdinel.htm
http://www.lex-electronica.org/
articles/v11-2/comtoisdinel.pdf.
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سلسلهم اتب مریوبه اس  .از مرظ نبتو سلستلهم اتتب مریتوبه بته اییتو بظتد ،حتن
یکپوبچگ ب حقوق مرتا خوامن شن .البته چرین ب اشتت یکستویه بوصتحیح مت بمویتن،
چ ا ه نباو ل با تراو خولق حقوق م ابرن ن با بهم وبة وملت ین بظوم تصتوب مت ررتن.
لستن 1ب بظ یتة محتح حقتوق ختویم ،حقتوق با بتهم وبتة میموعتهاه
ب اه م ول موب
سلسلهم اتب از مریوبمو ب بظ م گی ه مریوبموه ف ین اعتبوب خویم با از مریوبمتوه
ف ازین سب م ررن تو جوی ه به بأس این م م حقوق  2به مریتوب بریتو ین ف ضت  3ختتد
مت شتو ( .)Kelsen, 1962: 169-170ممچرتین م بت متوب  4بظتوم حقتوق با متشتکل از
«مریوبموه ا لیه»« 5مریوبموه ثوبویه» 6توصتیف مت ت  .مریوبمتوه ا لیته ،بته بویتنمو
ببوینموه بوظ ب بفتوبمو مریوبموه ثوبویه به مریوبموی اطالق مت شتو ته امکتو اییتو ،
شروسوی  ،ابتقو ،حذف یو تغیی مریوبموه ا لیه با ف امد م سوزبن .بنینت تیب از ین متوب
ش ط الزم ب اه توصیف یک بظوم حقوق جو اب  .1 :تب ی عومِ اتبوع از قواعتن مریوبمتو
 .2پذی ش مریوبموه ثوبویته از جوبتب مقومتو ( .)Shany, 2003: 88متوب ب تتوب مفاتوم
قوبو  7بیو م اب ه جو «قواعن شروسوی » 8به ل مو امکو م من ضمن شروستوی یتو
تغیی مریوبموه ا لیه ،ب صوب بقح احتمول این مریوبمتو (ا لیته) چته میتوزات با اعمتول
ررتتن ( .)Hart, 1965: 113-117ب بتییتته از یتتن متتوب قواعتتن شروستتوی ممتتو عومتتل
حن بخش اس ه میموعهاه از مریوبموه الزامن ب با به بظتوم مرستید مبتنل مت ستوز
( .)Comtois-Dinel, 2006: 7فوبغ از ب به مبوحث بظ ه امکتو یتو عتنم امکتو بته تصتوی
شوبن بظوم حقوق لسر موبت ب توبلوه حقوق بینالملل بهطوب عوم حقوق بینالملتل
ل مو یو بیوفتن پوستخ مرطقت
محیط زیس بهطوب خوص ،به لیل فقنا سوز وبموه اخل
گ ای  ،مریوبمو یو باو متو ب بظتوم حقتوق
ب اه مبروه الزام ن به قوعنة بریو ین ،از مرظ
چتت خم پی امتتو مریوبمتتوه بریتتو ین یتتو باتتو ه
بتتینالملتتل محتتیط زیس ت از تب یتت
متم زگ یزا بو ه ب اه بیل به حن غوی لز م به اییو سلسلهم اتب میو مریوبمتو یتو
باو مو بم بیررن .البته تنا م بحث ب خصوص جو یتو عتنم بظتوم حقتوق بتینالملتل محتیط
بهبوچوب بحتث ت با بویتن ب چتوبچوب
زیس خوبج از حوصلة علم تحقیق پیم ب س
9
ته ب خت ن با م تو ل
حو می بتینالمللت زیست محیطت موجتو مطت ح ت  .ت
________________________________________________________________
1. Hans Kelsen.
2. Stufenbau.
3. Grundnorm.
4. Herbert Lionel Adolphus Hart (H.L.A. Hart).
5. Primary rules.
6. Secondary rules.
7. The Concept of Law.
8. Rules of recognition.

 .1م ا از «حو می

بینالملل

زیس محیط » یو «حو می

جاوب

زیس محیط » متفو

از حو می
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مروسبت ه ب اه «تیزیه» 1یو چرنپوبگ حقوق بینالملل ب بظ گ فتهابتن (شتابوزه:1388 ،
 ،)14موضوع توزهاه بیس  ،امو مت وقب اقناممو ب بومة وبه میم عموم سوزمو ملل متحن
ب بشس موه پریوه م تح عروا «خط ا بوش از تیزیة حقوق بینالملل» 2بیز بشس
پریوه چاوبم تح عروا «تیزیتة حقتوق بتین الملتل :مستو ل بوشت از ترتوع توست ة حقتوق
بینالملل» ،3موضوع بهعروا یک بگ اب ب محوفل بین الملل مط ح الیتل مت تن ه موبرتن
فقنا باو موه م زه مقتنب ،تخصص شن حقوق بین الملل ،مق با موازه ،مق با بقیب
گست ش قلم حقوق بین الملل ب اه ن ذ شن (موف بذاب .)186 :1394 ،بت ز گستت ش
فزایرنة بژیدموه خو بسرنه 4موبرن حقوق بینالملل محیط زیست ()Dupuy, 2002: 432-450
ب حقوق بینالملل اس  ،امو خو بیز به بیوه بیک اب از مریوبمتو باو متوه
از عوامل
زیس محیط مبنل شنه اس ه اگ چه ب مواجاه بو موضوعو گست ة ایتن قلمت ممکتن
حن با ممو طوب ته بیتو شتن،
اس تو حنه مرطق جلوه رن ،بحثمو ب خصوص تک
تروع مروب مریوبه زیس محیط بوع ست بگم
م توا ب ل ن بیز مط ح .
ه اس  .ضمن نبکته بتهبظت مت بستن چرتین
ب تب ی از مریوبموه زیس محیط اییو
میموعهاه بومرظد ،مباد تفسی پذی از قوابین مق با مت ن بیوزمرن م یوبموی بریتو ین
مریوبموه بت م ب ستویة ن تفستی شتوبن ( Malviya, 2015:
اسوس اس ه سوی مق با
 .)103-106بهطوب ل ب مواجاه بو م ضال بوشت از تک ت ت توبض ب مریوبمتوه حقتوق
بین الملل بامکوبموی ل موبرن بجوع به مق با تفسی ه روابستیو یتن حقتوق م ومتنا

ال شومل م چیزه م شو » ،امو ب شک چرین امرة
ل موس  .از بظ فرکلستن « حو می جاوب عم ً
سی منبظ بیس  .حت ب خ چرو گست ة سی ب اه حو می جاوب ت یف هابن ه از خوبوا ه
تو سوزمو موه بینالملل با ب ب م گی  .ب.ک:
Finkelstein, Larry, “What is Global Governance?” 1995, pdf version of this paper is available at:
http://classes.maxwell.syr.edu/intmgt/Finkelstein.PDF.
GENEVIÈVE LeBLANC, « Gouvernance internationale de l’environnement : une perspective
systémique écologique pour la réforme des organisations internationales », mémoire de maîtrise,
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL, 2011, p. 6.

بحوة
ل مو ب مواجاه بو مسو ل زیس محیط
حو می بینالملل زیس محیط بقطة مقوبل حو می
منی ی جاوب محیط زیس اس  .ب خ ن با به «میموعة سوزمو مو ،ابزابموه سیوس  ،مکوبیسدموه
تأمین مروب مول  ،قوابین ،ب یهمو مریوبموه م بوط به ف ایرنموه حفوظ از محیط زیس جاوب » ت یف
هابن .ب.ک :حسیر .34 :1392 ،
2. Fragmentation
)3. Risks ensuing from the fragmentation of international law, U.N. Doc. No.ILC(LII
)/WG/LT/INFORMAL/2 (2000
4. Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of
)International Law, U.N. Doc. A/CN.4/L.682 (Apr. 13, 2006
5. Régimes autosuffisants
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(موا  31تو  )33اصل ممومرگسوزه 1به این م رو ه ب صوب جو چرتن مریتوب مشتوبه ب
یک موضوع ،تفسی بهبحوه بوشن تو میموعهاه احن از ت انا ممومرگ پنیناب شتو  2قوعتنة
خوص ،مخصص قوعنة عوم اس  3توجه به حن سیستموتیک (برن  3مو ة  31روابسیو ین
حقوق م ومنا ) 4توجه به ب ابط سلسلهم اتب مرنبج ب ب خت م ومتنا (موبرتن متو ة 103
مرشوب) 5توجه به ب ابط سلسلهم اتب میو مریوبموه حقوق بینالملل ( جو مریوبموه نم ه
موضوع مو ة  53روابسیو ین حقوق م ومنا  )6موبرن ن بیز ابا ه شنه اس ( وستکریم ،
 .)34-35 :1389ب خ حقوقنابو موبرن پ فستوب ژبژ وب بتو لتوبب  7ضتمن ب بست بقتم
م ومنا ب چرنپوبگ حقوق بینالملل ،بو عقینهاه ه عومل اصل چرنپوبگ حقوق بینالملل
با م ومنا ابسته م تقن اس به اسطة م ومنا ممچرین ب حق ش طموه مختلف بت
نباو بژیدموه حقوق متفو ت پنیناب م شو  ،به مخولف م پ از بتییه م گی ه اگ چه
م ومنا ب موضوع احن به یتژه ب حقتوق بتینالملتل محتیط زیست یتو ب
تن
حوزهموه مختلف ه ممکن اس ب مواب ه خوص چتوب ت توبض مرتوف شتوبن (بت اه م تول
م ومنهاه ببوبة تیتوب ) ،از الیتل چرتنپوبگ حقتوق
م ومنهاه ب خصوص محیط زیس
بین الملل اس  ،امو این تحلیل بوقص بو ه لیل بقص ن بیز بت تتوجا بته فویت یتو عتنم
فوی قواعن حل ت وبض اس  .ب اق  ،به زعد ه از نبیو ه حن موموه حقوق بتینالملتل
به حن شکل ن بستگ اب  ،بوین قواعن حتل ت توبض قواعتن ممومرتگ ررتنة م ومتنا
ه این قواعن از بظ ایشو به قنب فوی موجو بتن ( Martineau, 2006 :
مطمح بظ ق اب گی
 .)489-494امو بجوع به گزابش بی ل سوزمو ملل بو عروا «خألموه حقوق بینالملل محیط
متو م بوط به ن  :بهسوه پیمو جاوب محیط زیس » ،خالف این ینگوه است  .ب
زیس
________________________________________________________________
1. Harmonization

 .2بهبظ م بسن این اصل از اصول مشوبه «الیم مامو امکن ا ل من الط ح» ب بظومو

اخل

شوبمو اخذ شنه بوشن.

3. Lex specialis derogat legi generali

 -3 .4مم اه بو سیوق عبوب  ،به مواب زی بیز توجه خوامن شن:

[]...
«ج .م قوعنة بو م تبط حقوق بینالملل ه ب ب ابط بین ط فموه م ومنه قوبل اج ا بوشن».

 . 5ب صوب ت وبض میو ت انا اعضوه ملل متحن به موجب این مرشوب ت انا نباتو طبتق مت موافقت بومتة
بینالملل یگ  ،ت انا نباو به موجب این مرشوب مقنم خوامن بو .
 .6فق مو ة  53عانبومة ین  1969ب خصوص م ومنا  ،قوعنة نم ة حقوق بینالملل عوم قوعنهاه اس ه از
سوه جوم ة بینالملل شوبمو ب لی خویم ،بهعروا قوعنة تخلفبوپذی پذی فته به بسمی شروخته
شنه اس  ،توافق ب خالف ن فوقن اعتبوب بو ه تراو توسط یک قوعنة ب نه حقوق بینالملل عوم بو ممو
یژگ قوبل ت نیل اس  .بروب این ،بهبغد ببو سلسله م اتب ب سوختوب مروب حقوق بینالملل ،اذعو به قواعن
نم ة بینالملل مش به جو بوع سلسلهم اتب مریوبه ب بظوم حقوق بینالملل اس .
7. Jorge Cardona Llorens
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این ینگوه مشکالت ب شم ه شنه اس ه مادت ین نباو عبوب اس از .1 :فقتنا چتوبچوب
ه بهمرزلة اصول قواعن اج اه عوم حقوق بینالملل محیط زیست بوشتن .2
مریوبه جوم
حقوق بینالملل محیط زیس تکهتکته ابف تول  ،تیزیتهشتنه فوقتن ابستیوم لت قتنب
مدافزای میو شموب زیو بظومموه مریوبه بخش اس  .3جو مشکل ب ق ابه پیوبن میتو
موافق بومهموه چرنجوببة زیس محیط متو م بوط به ن  ،به لیل فقنا شفوفی شکل
موموه ِشموب زیو ه از اصول زیس محیط  ]...[ .4فقنا اجموع بتینالمللت ب زمیرتة اصتول
زیس محیط  .5شوابه اج اه حقوق بینالملل محیط زیس متد ب ستطح ملت متد ب
سطح بینالملل (.)Rapport du Secrétaire général, 2018: 1-2
مشکال مط حه ب گزابش بی ل سوزمو ملل متحن ب اقت ممتو حلقتة مفقتو هاه
گ ایو ب توصیف بظوم حقوق بین الملل محیط زیس از ابا ة ن بوزموبنهابتن .ب
اس ه
گ ای مریوبه الزمة بظتوم حقتوق بتین الملتل محتیط زیست بوشتن
اق اگ بپذی ید
ض بت بیز به ق اب ا نباو ذیل چت مریوبموه اسوس ت ه جو بناشته بوشن ،بو چه متنل
م توا به حن موب ا عوه نباو س یوف ؟

وحدتگرایی کانتی و بازتاب آن در پیشنویس پیمان جهانی محیط زیست
 .1وحدتگرایی کانتی
جو ب ابط مبتر ب «ممکوبه» 1به «تب ی » 2ب بظوم حقوق بینالملل از موجبو تقوی ایتن
اباه اعتبوبه ب اب بن (موف بذاب.)1028 :1395 ،
تفک اس ه ب حقوق بینالملل قواعن افق
بهعبوب یگ  ،مطوبق این استنالل ،سلسلهم اتب مریوبه ممچو قواعن حقوق بظومتو اخلت
(قوبو اسوس  ،قوبو عو ه ،مق با  ،نیینبومهمو  )...ب حقوق بینالملل جو بتناب  .بحتثمتوه
به سم اییو یک قوبو اسوس ب حقوق بینالملل بو تکیه ب
متفو ت ب خصوص امکو ح
4
تیوبب موبرن قواعن نم ه ،3ت انا عومالشتمول  ،مریوبمتوه بریتو ین م ت فو مالحظتو اسوست
بش ی (« )ICJ Rep, 1949: 22اصول غی قوبل تخط حقوق بینالملل» ( ICJ Rep, 1996: para.
________________________________________________________________
1. Coordination
2. Subordination
3. Jus Cogens.

 .4ت انا عومالشمول ( )Erga Omnesن گوبه ه یوا بینالملل ا گست ه ب قضیة بوبسلوبو ت ا شن ت یف ه ،بنین ش ح
اس  ...« :بوین میو ت انا یک ل ب ب اب جوم ة بینالملل ل مو ب لی خویم ،ت انا متقوبل ل مو ب ب اب
ل مو اباه
یکنیگ ب زمیرة حموی یپلموتیک تمویزه اسوس قو ل شن .بو توجه به اممی حقوق ذهببط ،تموم
مرف حقوق ب این خصوص ب بظ گ فته م شوبن .این ت انا عومالشمول خوابنه م شوبنم شوبن» .ب.ک:
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne), I.C.J. Reports 1970, p.
32. Para. 33.
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 )79مط ح شنه اس  .از بظ پوی قوبو اسوس م توابن ب م رو به وب ب بخس از جربتة
مو ه یو موموه 1ه به م روه میموعهاه از اصول حقوق اس ته اممیتت ب تت بت اه تمتوم
م از جربة ابگوبیک باو ه 2ه ب این صوب قتوبو
مخوطبو موجو ب جوم ة ابسوب اب
اسوس به ط اح ابگو موه عموم  ،تفکیک قوا باو موه مختلف م پت از ته م یتک اباه
اقتناب مستقل ابن ( .)Dupuy, 1997: 3بسیوبه از بویسرنگو ممچو یوبگن موب موس3
صالحی
ب این عقینهابن ه سوختوب حقوق بینالملل موبین جرگ جاوب مت وقب ن بهبحتوه توست ه
یوفته اس ه افکوب جاو طر وب با تقویت ت ه است ( .)Habermas, 2006: 115بتهبظت
م بسن ممگوم بو گست ش موج «جاوب شن » 4عطم فزایرنة بیو بسب به ن به یژه ب بیمة
م سنة بیستد میال ه تشکیل اتحو یه اب پو 5به بهعروا بموبة بسبتوً موفق ،مین اً عقوین وب
ب خصوص جاو طر زبتنه شتن ( .)Ion D, 2012: 150اگ چته وبت م گتز از بمگتذب طت ح
«فنباسیوب از ل موه نزا » 6بؤیوه تشکیل ل احن جاتوب با ب ست بناشت از بظت ا
ل موه مستقل جنا تشتکیل شتو
بهجوه تشکیل حکوم جاوب بوین ممبستگ بینالملل
ل موی ه به شا بنا خو به یکنیگ احت ام م گذاببتن (ف بوبتن  ،)62 :1394 ،امتو بتن
ت ین مفومیم چو «جوم ة جاو طر »« 7قوبو جاو طر » 8مرتسب به ا ست ( Chen,
 .)2019: 365اینة حقوق جاو شمول 9وب یو ممتو قوعتنة طالیت « :10طتوبه بفتتوب تن ته
بخوام  ،بهعروا یک قوبو ل  ،ممه موبرن ن بفتوب ررن» ،مد بوظ ب عمل اخالق اس متد
عمل حقوق  .بروب این بیشة اخالق حقوق از مرظ وب ب ابتبوط بو متد قت اب اب بتهعبتوب
یگ اخالق حقوق از مومی مختلف ب بم خیز  ،لکن بتوع مرشتأ ف متو ب نباتو متفتو
اس  .ف مو یک از ب ن م ب م خیز یگ ه از ب (موحن .)186 :1381 ،بوین ابس ه
م ا از ط ح ابتبوط اخالق حقوق از مرظ وب ب ایریو ،تأ ین ب اینة جاوبشمول ا ست بته
ابتسوب حقوق بینالملل به بظد اخالق  .از بظ وب  ،ابسو غوی بولذا اس این غوی بولتذا
بو بو قوة عوقلة ابسو پیوبن م یوبن .ابسو چو عوقل اس  ،اصل لت اختالق با بتهعرتوا امت
مطلق «جاوبشمول» تی به م رن به ن جنا م یوبن ( وبب  .)298 :1368 ،وب از م ن
فالسفهاه اس ه ب روب مبوحث م ف شروخت بو ب به ع صتة فلستفة سیوست  ،بته یتژه از
________________________________________________________________
1.The Material or substantial sense
2. The Organic or Institutional sense
3. Jorgen Habermas
4. Globalization
5. European Union
6. A federation of free states
7. Cosmopolitan society
)8. Cosmopolitan law (ius cosmopolitism
9. Universal Law
10. Golden Principle
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ط یق بسولة صلح پویناب 1الاومبخم تن ین سوختوبموه باو ه مریوبه حقوق بینالملل م وص
به یژه اسرو مؤس سوزمو ملل شن ( .)Capps, 2001: 1004ب بس نثوب سیوس وب  ،ه حو
از تأمل ا ب قلم سیوس مسترن ،عمق ابسیوم ایتن ابنیشتهمتو با ب زمتو ط حشتو بشتو
م من .چروبکه ب خ چو موب بای  2ب اه وب مقوم ب جستتهاه ب ابنیشتة سیوست غت ب
قو ل بو ه ا با ممسرگ افالطو ابسطو ابستهابن ( .)Reiss, 1971: 39اگ چه ب خت ممچتو
وسکریم بجوع به افکوب وب با حن بخم بنابسته بیو مت اب « :زمتوب ته سترگ برتوه
حو می شوبمو از زی پوه مو ف بیخ به این م رو بیست ته بتهبتوع اتحتو توبت ست
م یوبید ،بلکه بتییة بوزگش به طبی گ ای پوفرنب ف موبز خوامن بو » ( وستکریم :1389 ،
 )192بیز ب خ متفک ا موبرن لرلین از امکو «اسوست ستوزه ب حقتوق بتینالملتل» 3بته
«اسوس سوزهِ حقوق بینالملل» 4سخن بابنهابن ( )Kleinlein, 2011: 685ه ب بتییة ن م توا
به اسوس سوزه حقوق بینالملل محیط زیس بهعروا بخش از حقوق بینالملل امین اب بو  ،مو
بتوع ح ت جتنه بته ستم
ایرکه اق یو عمل اخی گویوه بوزگش بته ت فکت ا وبت
اسوس سوزه حقوق بینالملل محیط زیس اس  .ب اق  ،بو ب به امکو جتو قتوبو اسوست ب
بظوم حقوق بینالملل مموابه از سوه متفک ا بهعروا یک باهحل مط ح بتو ه پتذی ش جتو
مریوبموه بریو ین م توابن مؤین امکو ب ق ابه حقتوق اسوست جاوبشتمول بوشتن ( وستکریم ،
 .)144 :1389بهبظ م بسن تن ین ترظید پیموب عوم جاوبشمول ب حوزة حقوق بتینالملتل
محیط زیس م توابن زمیرة تحقق حن وبت با ب این حوزه ف امد ن ب .

 .2پیش نویس پیمان جهانی محیط زیست؛ گامی عملی در جهتت تحقتو وحتدت
کانتی در بعد هنجاری
ب خ از تالشموه بینالملل اخی موبرن تصویب پیمبوی پیمو جاوب محیط زیست (قط رومتة
 72/277میم عموم  ،2018 ،بو عروا «بهسوه پیمو جاوب محیط زیس » )5حتت پیشتت از
ن به یژه پ از جرگ جاوب م تأسی خو سوزمو ملل متحن مرشتوب استرو بتینالمللت
مام چو اعالمیة جاوب حقوق بش  1948می وقین بینالملل حقوق بش بظوی ن با مت تتوا
ملاد از تفکت ا وبت گتوم ب باستتوه اسوست ستوزه ب خت از اصتول مریوبمتوه ماتد ب
حوزهموه مختلف حقوق بینالملل از جمله حقوق بینالملل محیط زیس ابس  .پیمبوی پیمو
________________________________________________________________
1. Perpetual Peace
2. Hans Reiss
”3. The constitutionalization “in International Law
”4. The constitutionalization“of international law
5. A/RES/72/277, General Assembly, Towards a Global Pact for the Environment, 10May2018
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جاوب محیط زیس به مم بوشگوه حقوقنابو ف ابسته 1مت وقتب ابتکتوب ف ابسته ب مفتتو مین
بشس میم عموم ب  19ستپتومب  2017ب قولتب پتیمبتوی قط رومته مطت ح ب  10مته
 2018بو  143بأه موافق 5 ،بأه مخولف  7بأه ممترت از اعضتوه حوضت بأه مرتنه ،تصتویب
شن 2.تن ین این پیمبوی ه از یک مقنمه  26مو ه تشتکیل شتنه ،ب حتول است ته ب 50
سول گذشته اببوم از اسرو مریوبموه مختلف زیس محیط تصویب شنه اس ( Weiss, 1999:
 )1555لیکن لیل ب ه ن ب به چرین روابسیو و ب یتو روابستیو چتت ه ،چیتزه جتز غلبتة
ب یک ط فناب اسوس سوزه احسوس خأل شنین قوبو اسوس ب این ع صه بمت توابتن بوشتن .ایتن
پیمو ضتمن ب ب اشتتن اصتول قتنیم شتروختهشتنه ته قتبالً ب م ومتنا  ،روابستیو متوه
زیس محیط بینالملل ممچرین ب یة قضوی بینالملل متر ک شتنهابتن ،3بب گی بتنة اصتول
جنینه چو اصل توبن به ،4مر اپ گ ای (اصل ابتقوه حموی زیس محیط قوابین) تأ یتن
ب بقم بوزیگ ا غی لت باو موه محل ب حو می زیس محیط اس ه بقتم نباتو ت یتین
م یوبموی بریو ین ب اه سریم سوی مریوبموه زیس محیط اس  .ب میموع بتهبظت مت بستن
اگ چه امکو تحقق ومل الگوه جاوبشمول وبت ب ش ایط روب میس بیست بفتتوب لت متو
ضمن فوع از لی مق با اسوس حقوق بینالملل ،سم ستوی فت ه اشتته بوشتن (فلستف ،
 ،)95 :1381از ط ف یگ «بم توا شومن ازمتدگستیختگ مریوبمتوه بتینالمللت بتو  ،چ ا ته
ب
پیومنموه مرف این ازمدگسیختگ تشویم ز ال قوبلی پیمبیر ب اه بوزیگ ا بینالمللت
بتییه ،تانین امری حقوق بینالملل خوامن بو » ( نخنای مقوم  .)12 :1397 ،حول بویتن یتن
ب بظوم حقوق بینالملل محیط زیس روب  ،بو ب بظ گت فتن شت ایط موجتو تتو یتو مت تتوا
حن گ ای وبت با محقق سوخ ؟
________________________________________________________________
1. Le club des juristes.

 .2شوبموه مخولف این قط رومه عبوب بن از :از ایوال متحنة نم یکو ،ب سیه ،فیلیپین ،سوبیه ت یه
شوبموی ه بأه ممتر ا بن ،افز ب جماوبه اسالم ای ا  ،شومل ع بستو س و ه ،بالب س ،مولزه،
بیکوباگو ه ،بیی یه توجیکستو  .ب.ک:

L’Assemblée générale envisage un pacte mondial pour combler les lacunes du droit international de
l’environnement, https://www.un.org/press/fr/2018/ag12015.doc.htm.
 .3ب خ از این اصول عبوب ابن از :اصل پ اخ توسط نلو هسوز ( )The 'polluters pays' principleاصل استفو ة

غی زیوببوب از س زمین ( )The Principle of non-harmful use of landاصل توس ة پویناب (
 )développement durableاصل ض ب حفوظ از محیط زیس ( )The principle of necessityاصل
پیشگی ه ( )The principle of Preventionاصل احتیوط ( )The Principle of Precautionاصل ابزیوب ( The
 )principle of assessmentاصل اطالعبسوب (.)The principle of notification
 .4مو ة  16پیمبوی پیمو « :ط فین اقنامو الزم ب اه بگانابه احیوه تروع ظ فی ا وسیستدمو جوامت
به بحوه ه ب ب اب اختالل تخ یب مو خستوبا زیست محیطت مقتو م بتو ه
بش ه اتخوذ خوامرن
ه بو ن سوزگوبه بموین».
بهبحوه بوزسوزه گ
le principe du
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تمرکز نهادی درون ساختار ملل متحد
بیل به حن وبت ب ب ن باو ه ب متوب تمتوم ستوزمو متوه بتینالمللت
گذاب از
زیس محیط اعد از لت غی لت ب ض ی موجو تق یبوً ب از ذمن بهبظ م بستن
صح وب ن بیز به بست اثبو بشتنه است  .تخصتصگ ایت پلوبالیستد باتو ه با ب
احتن بته اییتو ممتومرگ میتو نباتو بپت از بتو
صوبت م توا مفین ابس ه م ج
شکلگی ه تقسید وبهِ م چرن بوبوشته میو نباتو ،توب عملت نباتو ب ختنم میموعتة
بزبگت ه به بوم حقوق بین الملل محیط زیست قت اب گیت  .مرت ه فتویول 1ب خت یگت از
متفک ا علد علوم ا ابه منی ی سولمو پیم وشینبن اصتول مفتومید مشخصت با ابا ته
ررن تو ب پویة نباو بتوا بهصوبت قوعنهمرن اموب م بوط به سوزمو مو منی ی نباو با تبیین
(گالب  .)65 :1381 ،به ممین مرظوب ،نباو اصول چاوب هگوبهاه 2با مط ح بن ه
تحلیل
ب صوب جم نمن نباو ،عملک سوزمو مو تو حن زیو ه ب خنم امناف ت یتینشتنه قت اب
خوامن گ ف  .اگ چه م ا مو از تقسید وب میو سوزمو مو یو لز م جو ف موبنم احتن قیقتوً
ه اس  .شوین بتییة متنبظ بگوببتنه ،از بمگتذب
ممو مفاوم بیس ه مر ه فویول بیو
بظ یو امیل ب تید ،3فیلستوف جوم تهشتروس ب جستتة ف ابستوه ب تتوب تقستید توب
اجتموع  4ا قوبل فادت بوشن ،م چرن مو و اب کوس ممو مفاوم بیس  .افکوب ب تید نبیتو
ه ببوبة سو مرنه تقسید وب ت یف وب تخصص به ازاه م ف  ،بت اه جوم ته افتزایم
ظ فی تولینه ماوب وبگ ا ممچرین اییتو حت «ممبستتگ » 5میتو افت ا ستخن
م گوین (  ،)Durkheim, 1893: 4-6م توابن ب موب سوزمو موه بتینالمللت زیست محیطت
بتوع «ممبستتگ مکتوبیک »6
(اف ا ) جوم ة بینالملل (جوم ته) بیتز بامگشتو بوشتن .ا
«ممبستگ ابگوبیک » 7ب اه جوم ه متصوب اس ه بخستین ن ب جوامت بتن ه است ته
حناقل تفو موه ف ه جو اشته اعضوه جوم ه از حیث لبستگ به خی ممگوب بستیوب
به یکنیگ بز یک ابن .امو ممبستگ ابگوبیک ب جوام صر ت اتفوقوً ب بست ه از تفو مو
________________________________________________________________
1. Henri Fayol

 .2اصول چاوب ه گوبة مر ه فویول شومل مواب ذیل اس  :اصل حن منی ی  ،اصل حن ف موبنم زبیی ة
ف موبنم  ،سلسلهم اتب یو زبیی ة اسکول  ،اصل تقسید وب یو تخصص ،اصل اقتناب مسئولی  ،اصل تب ی مروف
ف از مروف جم ابصوف پوینابه تصنه مروصب ،بجة تم ز ،ابضبوط ،ابتکوب بون به ،ب ح ممنل
صمیمی  ،ابگیزه با ه به ( ستمز ) بظد .ب اه مطول ة بیشت ب.ک:
https://www.toolshero.com/management/14-principles-of-management/
3. Emile DURKHEIM
4. De la Division du Travail Social, 1893
5. Solidarity
6. Solidarité mécanique
7. Solidarité organique
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ب

تقسید وب تخصص شتکل خوامتن گ فت (« )Durkheim, 1893: 5-6بابطته ممبستتگ
جوام صر ت شنه ،شبیه ابنام ابسو اس ه م عضو ب بابطه بو ستوی اعضتو ب تل بتن
مفاوم م یوبن عملک مشخص پینا م رن» (گالب  .)80 :1381 ،شبوم موی لت میتو
مفاوم ممبستگ ابگوبیک امیل ب ید تفکت ا متوبت وستکریم ب زمیرتة بستین بته
موجو ب حقوق بینالملل جو اب ه شتوین بوشت از تتأثی غی مستتقید
حن از
بوخواستة افکوب جوم ه شروس ف ابسوه ب این حقوقتنا متفکت فرالبتنه بوشتن .ممچرتین از
س بوم  1ب اه توصیف مزایتوه
بگوم  ،توصیف ن ام اسمی از بمگذب ط ح عملک طبی
اجتموع بوخواسته بوش از اقنامموه اقتصو ه ف ه ( )Smith, 1937: 423بیز بت شتبوم بته
ب اق شوین بتوا گف ه اف ا (سوزمو متو) ضتمن
جوه مشت ک بظ موه پیمگفته بیس
تالش ب اه بسین به امناف سوزموب خو  ،خواسته یو بوخواسته ،ب حقیق ب حول مک بته
تحقق نبمو موه میموعة بزبگت ه مسترن ه مموبو بظوم بین الملل حو می زیس محیطت
اس  ،امو اق ی ن اس ه ب عمل بن توجه به تقسید وبه صحیح ب پویة بظوم مرطق
از قواعن مق با  ،میچ ست بوم به متک نشتفتگ باتو ه رتوب ب ع صتة حو میت
بینالملل زیس محیط بخوامن نمن .ممو طوب ه جتو بالتز 2ب اثت ختویم بته بتوم بظ یتة
عنال « ،3سوختوب بریو ین جوم ه یو بحوة نبایم باو موه اجتموع اصل ب قولبِ ط ح احتنه
از ممکوبه با مادت ین موضوع اصول عنال اجتموع ابسته مرظوب ختو از باتو با بظتوم
عموم از قواعن م ابن ه مرصبمو ،موق ی مو با بهممت اه حقتوق تکولیفشتو  ،اختیتوبا
مصوبی مویشو اموبه از این س ت یتف مت رتن» (بالتز ،)87-88 :1396 ،ب ایریتو بته
پ ا رنگ بصوبت ه تقستید
حقیق بز یکت بوشن .سوزمو موه بین الملل ب عین
وب مشخص میو نباو اییو شتو  ،ب ایرتن ابزش افتز هاه اییتو خوامرتن ت ته بتوع
بی موه یکنیگ ب قولب
ممبستگ ابگوبیک با بتییه خوامن ا ثم ة ماد ن خر بک
سیستم بزبگت اس  .ب اق مبروه وب سوزمو موه بین الملل ب چوبچوب سوختوب ل تت
بزبگت حو می بینالملل زیس محیط بیز بهطوب مرطقت بویتن پت اختن بته موضتوعو
میزا بو ه یو س د از موازه وبهمو پ میز شو  .نبچه از مطول ة ظتویف اختیتوبا رتوب
باو مو سوزمو موه بینالملل مختلف ه فوبغ از بسول اصتل ختویم بتهبحتوه از ابحتو بته
موضوعو زیس محیط ب پینا هابن ،به ست مت نیتن ،ب بستیوبه از متواب حتو از
موازه وبه ابیوم ممزمو بسیوبه از اموب زیس محیط اس ام ه ه ف جوم جز افتز
ب پیچینگ ف ایرنمو ب حو می بینالملل زیس محیط بناب  .ب میو تک باو ه موجتو
________________________________________________________________
1. Invisible Hand
2. John Rawls
3. A Theory of Justice
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ستة ل الف) باو موه زیس محیط ب سوزمو ملل متحن ب) سوزمو مو باو موه
خوبج از میموعة ملل متحن ،تفکیک پذی اس  .ب موب بسیوبه از سوزمو مو باو موه ختوبج
از میموعة ملل متحن به یژه ب اه م ول سوزمو موه م مباو ( )NGOsبم توا بسخة حتذف
گ ا مستترن
 ،زی ا این سوزمو مو بخش از جوم ة منب ب بست فضوه
نباو با پیشراو
ه بن امناف مرف طلبوبه یو سب قنب  ،ب اه بیل به امناف نبمو موه ختویم ف اتت از
چوبچوب ل مو بظد حو میت موجو عمل م ررن (محمنه .)3 :1396 ،ممچرین فوبغ از
فوینة چرین اب وب ب روب ل مو ب جوم ة بینالملل بت اه م ضتال بتینالمللت از جملته
محیط زیس « ،سوزمو موه مت مباتو بتینالمللت  ،بمتو جوم تة متنب جاتوب تیلت گتوه
ممبستگ اف ا ب خوبج از چوبچوبموه لت بهشموب نمنه حضتوب نباتو ب ع صتة حقتوق
بینالملل ،گواه ب مو اتیکسوزه بظد بینالملل اس » (عبیتنهبیتو .)7 :1397 ،امتو بتهبظت
م بسن ه م توا ممسو بو برن  4مو ة  1مرشتوب ستوزمو ملتل متحتن ،1ب ستوختوب ملتل
بتو اییتو م تزه احتن
متحن به یژه ب بخم باو موه بامب به حن باو ه س یوفت
موبرن تأسی یک «نژاب تخصص زیس محیط ملتل متحتن» ،ف ولیت ستوی ستوزمو متوه
بهتنبیج پ ژة حذف خو بهخو ه ن ستته از ستوزمو متوه
بینالملل با بظوممرنت سوخ
بین الملل جاوب با لین ز ه به لیل احسوس بیوز خأل موجتو ختوبج از چتوبچوب ملتل
متحن بو ابا ة ل مو اییو شنهابن.

نتیجهگیری
گ ای ب بظوم حقوق بینالملل محیط زیس ن گوبه ه از تفک ا پلوبالیست ب م نین ،ب
عمل به حنت ه از سوه ط فنابا ن ا عو م شو  ،بیریومیتنه اق یتو عملت بشتو از ن
اب ه فقنا چوبچوب مریوبه جوم ب حقوق بینالملل محیط زیس تک باو موه متوازه،
خو به م ضل جنه ب این حوزه تبنیل شنه اس  .ببتو اصتول م یوبمتوه بریتو ین متن
ب اه تفسی سوی مریوبموه متک موجو  ،خأل جنه این حوزه محسوب م شو  .از ط ف قتوبو
اسوس گ ای  ،ب گ فته از ابنیشهموه فیلسوف بزبگ سنهموه مینمد بوز مد متیال ه ،اموبو تل
وب  ،به یژه ب حقوق بینالملل محیط زیس جو بتوبهاه یوفتته است ته بشتوبهمتوه ن با
م توا ب اقنام جوم ة بینالملل ب تن ین پیمبوی پیمو جاوب محیط زیس یوف .
ب ب ن باو هِ حقوق بین الملل محیط زیس بیز امکو تحقق ومل حن وبت از ط یتق
به عقالب م بمویتن .نبچته از قوبتل تفکیتک
حذف تموم باو موه موجو به امکو پذی اس
ب از سوختوب سوزمو ملتل متحتن قوبلیت اج ایت مت یوبتن،
باو موه زیس محیط ب
________________________________________________________________
« .1بو م زه ب اه ممومرگ [ ،»]...برن  4مو ة  1مرشوب.
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اییو تم ز باو ه ب ب این سوختوب فق برن  4مو ة  1مرشوب اس  ،بتهبحتوه ته بتوابتن
تخصصگ ای موجو ب قولب تک باو موه متول موضوعو مختلف زیس محیط با به گوبة
بظوممرتنت ه ستومو بخشتن بتو ب قت ابه تقستید توبه مرطقت ته بظ متوه متنی یت
جوم هشروخت بیز مؤین فوینهمرنه ن ب اه جوم ه اس  ،ب خنم بیل به نبمو متو امتناف
میموعة بزبگت ه به بوم حقوق بینالملل محیط زیس ق اب من.
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