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and institutional aspects. Some view the existing plurality with a 

pluralistic or specialization approach, arguing that not only it is not 
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opposite view leads to normative integration and institutional 

centralization. The present article, through a descriptive-analytic 
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 یستالملل محیط زگرایی کانتی در حقوق بینگرایی موجود تا وحدتاز کثرت

 2وحید کوثری | 1مصطفی فضائلی

 fazaeli2007@gmail.comرایانامه:  دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.نویسندۀ مسئول؛ . 1

 laforet.ciel@yahoo.comرایانامه: . دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.2

 چکیده اطالعات مقاله
الملل محیط زیست  هتم در ب تد هنجتاری و هتم در ب تد ناتادی بتا         حقوق بین پژوهشی نوع مقاله:

روست . بریتی کثترت مو تود را بتا رویکتردی پلورالیستتی یتا         گرایی روبهکثرت
ننتد، بلکته مدیتد نیتز ارزیتابی      داتناا مضر نمینگرند و آن را نهگرایی میتخصص

سازی هنجاری گرایی کان ، به یکپارچهکنند. دیدگاه مقابل نیز با الاام از وحدتمی
شود. مقالة حاضتر بتا   الملل محیط زیس  منتای میو تمرکز ناادی در حقوق بین

ای، درصتدد  های کتابخانهگیری از دادهتحلیلی و با باره-استداده از روش توصیدی
انداز مطلوب این حوزه بپردازد و الگوی مناسب را بتا در نرتر   ترسیم چشم اس  به

گرفتن شرایط مو ود پیشنااد کند. نوشتار پیش رو ضتمن تو ته بته بریتی اب تاد      
گرایتی مو تود در   گیترد کته کثترت   شنایتی موضوع، نتیجه متی مدیریتی و  ام ه

ار مثبتت  هتایی، نیازمنتتد رستیدن بتته وحتدت و تمرکزگرایتتی است  تتتا آ ت     بختش 
 گرایی بتواند در پرتو آن آشکار شود.تخصص

 423-403صفحات: 
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 مقدمه
سدۀ بیستم میالدی  90استکالم( و  کندرانس) 70 دهةگرایانة بشر نسب  به محیط زیس  از یبتخررفتار 

بتر حقتوق    المللی همراه شد و سایتار اصلی حتاکم ینب  ام ة)کندرانس ریو( به این سوی با تقبیح بیشتر 
الملل محیط ینبای شکل گرف . در عصر حاضر حقوق الملل محیط زیس  از آن زمان با شتاب فزایندهینب

الملل عمومی که هدف از آن حداظ  از محیط زیس  اس  )کیس و ینبی از حقوق اشایهعنوان زیس  به
بترای نجتات زمتین از     هاول دروس . فرایوان همکاری ای روبهیچیدهپی هاچالش(، با 2: 1397شلتون، 
تاب تان و بتازیگران   طلبد تا رفتتار  نرام حقوقی منسجمی را میمحیطی، یس زهای مت دد یبآسفجایع و 

، تحت  کنتترل   1«صیان  از منافع عام بشری » الملل نسب  به محیط زیس  را با هدف غاییِینبحقوق 
 هادول ید از منافع ملی، نرم سیاسی و اقتصادی منرور با(. بدینRicciardelli, 2000: 227) درآوردیویش 

 (. Petit, 2011: 34های  اانی مؤ ر و مقتضی را اتخاذ کرد )فراتر رف  و اقدام
شتود.  یمت محیطتی محستوب   یس زالمللی ینبکثرت و ت دد منابع هنجاری از م ضالت  دی حاکمی  

ست   اتانی از حیتو پوشتش هرچته بیشتتر       المللی مت دد در فرایند حداظ  از محتیط زی ینبو ود قوانین 
تواند یک مزی  باشد، اما باید تو ه داش  که داشتن قوانین زیاد لزوماً یممحیطی یس زموضوعات مختلف 

قوانین بیشتر، عتدال   » 2مشاور التینی منتسب به سیسرون المثلضرببه م نای ا رای باتر عدال  نیس . 
آمتار م اهتدات    4(. شایان ذکر اس  که در حال حاضتر 3Anton, 2 :012) گویای همین مطلب اس  3«کمتر

 :Barchiche et al., 2019رستیده )  500محیط زیس  به عدد  حوزۀی دو انبه در هانامهموافق چند انبه و 

، درگتاه اینترنتتی  اتانی ملتل متحتد در یصتو        آنااشمار وارده بر ( که در کنار اصالحات مختلف و بی1
را  2174، صرفاً در مورد م اهدات )ت داد و اصالحات در یصو  م اهتدات(، رقتم   5س(محیط زیس  )اِکولِک

 ,Anton) 6«احتقتان م اهتداتی  »ی از م اهدات که بریی ت ابیری ماننتد  اگستردهدهد. چنین حجم یمنشان 

برنتد، نتوعی   یمت  کتار بته ( را در متورد آن  8Dubois-Maljean :2003 ,) 7«غلیتان هنجتاری  »( یتا  2 :2012
 محیطی ایجاد یواهد کرد. یس زالملل در تب ی  از هنجارهای ینبردرگمی برای تاب ان حقوق س

محیطتی ستازمان   یست  ز برنامةروس . شاید الملل محیط زیس  نیز با کثرت روبهینبب د ناادی حقوق 
الیان محیطی و تود دارد، امتا طتی ست    یس زآشناترین نامی باشد که در مدیری   اانی مسائل  8ملل متحد

                                                           
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). 

 ش( 1399میالدی ) 2020. سال 4
5. www.ecolex.org 
6. Treaty Congestion. 

7. Frénésie normative  
8. The United Nations Environment Programme (UNEP) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
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و مجامع بسیاری هتم در دایتل و هتم در     هابرنامه، هاصندوقها، یسیونکمها، یتهکممختلف به موازات آن، 
یدۀ کثرت ناادی منجر شتده است . بترای مثتال     پدیارج از سایتار ملل متحد شکل گرفته که یود به بروز 

یتتة  کم، 213، دستتورال مل  2، صندوق تسایالت  اتانی محتیط زیست    1پایدار توس ةتوان به کمیسیون یم
 ، مجمتع 6وزرای محتیط زیست     اتانی  مجمتع ، 5محیطی ملل متحدیس ز، گروه مدیری  4نمایندگان دائم

دولتتی  ، گتروه کارشناستان بتین   8هتا  نگل، انجمن ملل متحد را ع به 7پایدار توس ة برای سیاسی رتبةیعال
اشتاره کترد کته     12ع محیط زیس  ملل متحتد مجم 11و اییرا10ًملل متحد توس ة برنامة، 9تحوالت آب و هوا

بتر م ضتالت   هتای متوازی ایتن ناادهتا، افتزون     یت  ف البخش ناتادی و انجتام   فقدان مر ع واحد انسجام
بتر  الملل محیط زیس  مبدل شتده است . عتالوه   ینبی حقوق هاچالشمحیطی، یود به یکی دیگر از یس ز

 ح در امر محیط زیس  اشاره کرد که در چتارچوب استناد   صالیذاین موارد، باید به انواع ناادهای م اهداتی 
ی تخصصتی ملتل متحتد    هاآژانس 13شوند.یمی منرم برگزار هاکندرانسمحیطی در قالب یس زالمللی ینب

                                                           
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)  

( برنامة ملل متحد برای محتیط  Governing Council) عنوان  ایگزین شورای حکامِمیالدی مجمع به 2012. از سال 11
گیرنتده در زمینتة   عضو، در حال حاضر باالترین هیتتت تصتمیم   193(، با عضوی   اانی و متشکل از UNEPزیس  )

  شود.محیط زیس  محسوب می
12. UN Environment Assembly (UNEA)  

(، کندرانس اعضتا در  COP/UNFCCCیصو  تغییر اقلیم ) . نریر کندرانس اعضای کنوانسیون چارچوب ملل متحد در13
(، کندترانس اعضتای   CMAپاریس ) نامةموافق (، کندرانس اعضا در قالب اعضای CMPقالب اعضای پروتکل کیوتو )

(، کندتترانس اعضتتای کنوانستتیون تنتتوع زیستتتی  COP/ VCPOLیتتة ازون )الکنوانستتیون ویتتن بتترای حداظتت  از 
(COP/CBDو کندرانس اعضا )   آناتا یانبتار و دفتع   زی کنوانسیون بازل در یصو  کنترل انتقال فرامرزی متواد زائتد 
(COP/BC و ... . بر فارس  مذکور )نحتوی از انحتا بته موضتوع     المللی را که بهینبی هاسازمانتوان ف الی  انواع یم

یة اروپا برای اعمال و ا ترای حقتوق   داتحا شبکةی )امنطقهالمللی و ینبی هاگروه، اندکردهمحیط زیس  نیز ورود پیدا 
( و کمیستتیون همکتتاری INECEالمللتتی تب یتت  و ا تترای محتتیط زیستت  )ینبتت شتتبکة(، IMPELمحتتیط زیستت  )

در پیگیری و ا ترای انتواع مختلتف     آنااتجارت آزاد آمریکای شمالی )ندتا(( و نقش  منطقةمحیطی در چارچوب یس ز
و ... را نیتز افتزود کته     هتا دستتورال مل نی مت دد همچون گزارش، بازرستی،  ی نرارتی فهاروشم اهدات با دارا بودن 

نمایتد. بترای   یمت پیش روس  و کلیات مذکور در ا بات تکثر ناتادی کتافی    مرقومةیارج از توان  آناا همةپردایتن به 
 .406-411: 1391بیشتر ر.ک: موسوی،  مطال ة
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. کثرت ناادهای یارج اندافزودهها یچیدگیپ، بر اندپردایتهمحیط زیس   مقولةنیز که هر کدام از منرری به 
، صتندوق  اتانی حیتات    1زنتان  توست ة اس . سازمان محیط زیست  و   تتملنیز قابل  از سایتار ملل متحد

 محیطی )اعم از دولتی یا غیردولتی( هستند.یس ز، تناا بخشی از این ناادهای 3، صلح سبز2وحش

کلی در حقتوق   طوربهیی کانتی و دیگری پلورالیسم که البته گراوحدت ةیپادو رویکرد نرری یکی بر 
پتذیر است .   یتا  تدکیتک   طتور بهالملل محیط زیس  ، در حقوق بینشودمطر ح  تواندیمیز ن المللنیب

بیتان شتد،    شتریپعمومی که  المللنیبی از حقوق اشایهعنوان محیط زیس  به المللنیبتوصیف حقوق 
  از حیو ماهی المللنیبی کلی حقوق هامشخصهمنطقی و طبی ی آن را تا حد زیادی وا د همان  طوربه

کته در چتارچوب    دهتد یمت یی قترار  هاپرسشدر برابر همان  االصولیعلسازد و ما را و ضمان  ا را می
، امتا  شتود یمت ( مطر ح 100: 1395)هستی، چیستی، چرایی و چگونگی( )ذوال ین،  المللنیبحقوق  فلسدة

یتن شتایه از   محیط زیس  از آن حیو اس  که درون ا المللنیبیا  بودن دو رویکرد مذکور در حقوق 
یی هتا یژگیوی و ود دارد که الزم اس  بدان پردایته شود؛ فردمنحصربهی هایژگیونیز  المللنیبحقوق 

کتاری ناادهتای متتولی    و ت تدد و متوازی   4هنجارهتا  ریپتذ ان طتاف چون کثرت هنجارها، ماهی  نترم و  
یمت را  الملتل نیبحقوق  مصداق پلورالیسم در نیترشایصی. در واقع بارزترین و طیمحس یزموضوعات 

تابانتدن پرتوهتای    رستد یمت  نرتر بهمحیط زیس  دانس . بنابراین  المللنیبمربوط به حوزۀ حقوق  توان
ذهن مخاطتب   تواندیمی ترملموسنحو ، بهالمللنیبیا  بر این شایه از حقوق  طوربهنرریات فلسدی 

یتی در حقتوق   گراوحتدت   کته انستجام و   را با نتایج عملی آن آشنا سازد. رویکرد نخس  رویکردی است 
ی هتا میت رژافراطتی بتر    دیتتکو ا تناب از  المللنیبحقوق  ةیتجزکند و با گریز از را تجویز می المللنیب

است . رویکترد    الملتل نیبیودبسنده، درصدد تقوی  باور به قانون اساسی واحد و تمرکز ناادی در حقوق 
انستجام   زننتدۀ کند و آن را برهممضر تلقی نمی تناانه ندسهیفرا  المللنیبدوم نیز و ود تکثر در حقوق 

ی مختلتف حقتوق   هتا حتوزه ، بلکه برعکس م تقد اس  با به رستمی  شتنایتن   داندینم المللنیبحقوق 
اس   درصددحاضر  مقالةبه کل واحد نیز دس  یاف .  توانیمیی و تکثر گراتخصصدر  تتملو  المللنیب

ی کان  و حرک  بته ستم    شمول اانی هاشهیانداساسی پاسخ دهد که آیا ر وع به ی هاپرسشبه این 

                                                           
1. The Women's Environment & Development Organization (WEDO).  

2. World Wide Fund (WWF). 

3. Greenpeace (paix verte).  

الملتل بته   های م مول هنجارهتای حقتوق بتین   الملل محیط زیس  را از کمند توصیفعبارت دیگر آنچه هنجارهای حقوق بین. به4
محیطی حتی در یصو  ماهی  هنجارهای زیس  سازد، آن اس  کهبرد و آن را متمایز میآور فوق فراتر میآور و غیرالزامالزام

بسیاری از م اهدات و آن دسته از اسنادی که حسب ظاهر باید در دستة حقوق سخ   ای گیرند، فارغ از اینکته آیتا در حقتوق    
داوطلبانتة  آور سخن گد  یا نه، اساساً دارای ماهیتی من طف و نرم بوده و متکی به پذیرش توان از هنجارهای الزامالملل میبین

 .67: 1390هاس  تا پذیرش همراه با اعمال فشار. برای مطال ة بیشتر ر.ک: کوالسوریا و رابینسون، دول 
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محتیط   المللنیبی یا  حقوق هاچالشراهگشای  تواندیمقانون اساسی  اانی و ایجاد تمرکز ناادی، 
 الملتل نیبت ی کته ویژگتی یتا  حقتوق     طیمحس یززیس  باشد؟ آیا اصوالً با تو ه به تنوع موضوعات 

وده و حسب ظاهر مستلزم وضع قواعد گوناگون و و ود ناادهای مختلدی بترای متدیری    محیط زیس  ب
عبتارت دیگتر،   ؟ بته ستازد یمت یی کانتی در عالم واق ی را میسر گراوحدتآن اس ، امکان تحقق تدکرات 

محیط زیست  را کته مقتضتای     المللنیبیی و پلورالیسم حقوقی در حقوق گراتخصصنررهای مبتنی بر 
یتی کتانتی   گراوحدتبا  توانیمضوعی در این عرصه بوده و از مو بات تکثرگرایی اس ، چگونه تنوع مو

قابل  مع دانس ؟ فرض مقاله بر این بنا نااده شده اس  که تالش برای نیل به قتانون اساستی واحتد و    
ود بریتی  بیشتری دارد، بتا و ت   سابقة المللنیبهمچنین مطالبات برای ایجاد تمرکز ناادی که در حقوق 

ی  تدی مبتدل شتده و    امطالبهمحیط زیس  نیز به  المللنیب، در حقوق انیگراکثرتاز سوی  هامخالد 
ی عملی آن نیز بروز یافته اس  که تا حد زیتادی بیتانگر فقتدان موفقیت  تدکترات      هانشانهاکنون بریی 

یتی  گراتخصتص م نای ندتی   این امر به آنکهیی در این حوزه اس . ضمن گراکثرتمبتنی بر پلورالیسم و 
مو ود نیس ، بلکه باید هم در ب د هنجاری و هم ناادی مرکزی  و محوریتی ایجاد کرد که سایر ا زای 

 ی محیط زیس  یود را با آن هماهنگ کنند. المللنیبمتکثر نرام 
 

 الملل محیط زیستینبیی حقوق گراکثرت. 1

قتانون  »گرایتی یتا   یاساست یی چتون  هتا ستخه ندر مقابتل  « یتی گراتخصتص »و  1«پلورالیسم حقتوقی »
: 1389الملتل مطتر ح شتده است  )کاستکنیمی،      ینباز سوی بریی اندیشمندان در حقوق  2«سازیاساسی

هتای  یتم رژالملتل و ارتبتاط آن بترای مثتال بتا      ینبت (. این دیدگاه را که بیشتر ناظر بر نرام حقتوق  199
نحتو  توان درون یود این رشته نیتز بته  یم  اس ، الملل محیط زیسینبمو ود از  مله حقوق  یودبسندۀ

محیطتی و ماهیت    یست  زی مطر ح کرد. با مطمح نرر قرار دادن تنوع موضوعات تربر ستهو  ترملموس
ی هتا دغدغته همراهی با  منروربهپایدار  توس ةمحیطی در چارچوب مداوم یس زیر هنجارهای پذان طاف
یتا   هتا دولت   ستن از هنجارهای سخ ، حذف کامل حاکمیت    ، شاید بتوان با دوری3ی کشورهااتوس ه

                                                           
1. Legal pluralism  

2. Constitutionalization  

ی ها را سد کند و مانع پیشرف  آناا تلقت محیطی که مسیر توس ة اقتصادی دول آور زیس . وضع هنجارهای سخ  و الزام3
ها منتاتی شتود. ضترورت ایجتاد تتوازن میتان       سادگی ممکن اس  به حذف کامل این هنجارها از سوی دول شود، به

منرور مدیری  صحیح در این زمینه امری اس  انکارناپذیر. در این های اقتصادی بهمحیطی و ف الی هنجارهای زیس 
محیطتی و حاکمیت    ایجاد تتوازن میتان هنجارهتای زیست      اساساً شالودۀ« توس ة پایدار»رسد مداوم نرر میزمینه به

ها بر منابع طبی ی و نیاز آناا به توس ه و پیشرف  باشد. در ت ریف توس ة پایدار، براساس گتزارش بروتلنتد )آینتده    دول 
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الملتل محتیط   ینبت ، قائل به هضم چنین پلورالیسم و کثرتی در حقوق 1های تب ی  و پیروییینآید بر تتک
رود. یمت  کتار بته یی گراوحدتاالطالق، مداومی اس  که در مقابل ، علی2یی حقوقیگراکثرتزیس  بود. 

و  4ی حقتوقی هتا نرتم یتی  گراکثترت ، 3یی منتابع حقتوقی  گراکثرتتلدی مانند برای این مداوم م انی مخ
ایتن بختش، ضتمن تو ته کلتی بته نقتش حقتوق          6توان متصور شد.یم 5ی حقوقیهانرامیی گراکثرت

یتی  گراکثترت الملتل، بتر   ینبیة حقوق تجزالملل محیط زیس  و مباحو مطروحه در یصو  تکثر و ینب
 ید دارد.تتکل محیط زیس  الملینبمنابع هنجاری حقوق 

                                                                                                                                                    
تالش برای برآورده سایتن نیازهای کنونی بتدون لطمته زدن بته ظرفیت      »، گدته شده اس : 1987برای همه(، مورخ 

 «.های آینده در برآورده کردن نیازهای یویشسلن
طور عام و الملل بهها، تمایل به حدظ آن در حقوق بین. با و ود تالش در  ا  کمرنگ شدن اقتدار مطلق حاکمی  دول 1

نحوی که بیشتتر استناد   طور یا  کماکان از  ایگاه مستحکمی بریوردار اس . بهالملل محیط زیس  بهدر حقوق بین
نحوی از انحا یود را با این اصل تنرتیم  ناچار بهها و ... ، بهها، بیانیهمحیطی اعم از م اهدات، اعالمیهالمللی زیس بین

صتراح  اشت ار   اعالمیة استتکالم نیتز بته    21اند. اصل طور صریح یا ضمنی  ایگاه آن را به رسمی  شنایتهکرده و به
بترداری از منتابع   الملتل، از حتق حاکمیت  و باتره    متحد اصول حقوق بتین ها وفق منشور سازمان ملل دول »دارد: می

ها از بته  طور کلی دول به»به همین روی ]...[«. محیطی یود بریوردارند های زیس ]طبی ی[ یویش مطابق با سیاس 
عدم »ترِ نرمهای محیطی یودداری ورزیده و در ازای آن به آیینکارگیری اقدامات تنبیای در یصو  م اهدات زیس 

ها همچنان از ملزم شدن . به سخن دیگر، دول 68و  67: 1390ر.ک: کوالسوریا و رابینسون، «. آورندروی می« پیروی
 محیطی سخ  و غیرم طوف به حاشیة صالحدید یود روی گردانند.به تب ی  و پیروی از هنجارهای زیس 

2. Pluralisme juridique  

3. Le pluralisme des sources juridiques  

4. Le pluralisme des ordres juridiques  

5. Le pluralisme des systèmes juridiques  

هتای  رویته »است  و ب تد   « نرتم حقتوقی  »توان بررسی کرد: ب د هنجاری و نمادین آن که همان . حقوق را از دو ب د می6
چارچوب ناادی یا  همچون پارلمان، دول ، محتاکم   که نرم حقوقی براساس آن تولید و بازتولید شده و در« حقوقی

گیرد. های حقوقی مطمح نرر قرار مییابد. در نرام حقوقی هر دو ب د حقوق ی نی نرم حقوقی و رویهقضایی  ریان می
های حقوقی مثال کشور ( برای بیان کثرت در نرمWilliam Twiningتر شدن تمایز، ویلیام توئینینگ )منرور روشنبه
ال، قوانین انگلیس، قوانین محلی، قانون بر کامنها عالوهکند. در این کشور دادگاهمیالدی را ذکر می 60نزانیا در دهة تا

هتای  گرایی نرامکثرت»اند. کردهاسالمی، قانون هندوها و قوانین عرفی محلی را نسب  به اشخا  مختلف اعمال می
های حقوقی نیتز بته آن   ب د هنجاری اس ، بلکه در ب د ناادی و رویهنه فقط م ترض انحصارگرایی دول  در « حقوقی

 کند. برای مطال ة بیشتر ر.ک: اعتراض می
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-page-9.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.  

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2013-1-page-9.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2013-1-page-9.htm
http://www.lex-electronica.org/articles/v11-2/comtoisdinel.pdf
http://www.lex-electronica.org/articles/v11-2/comtoisdinel.pdf
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 مراتتب سلستله کنند که همانتا و تود   یمو و بودن آن  س  مندنرامهنجارگرایان وحدت حقوقی را در 
هنجاری به ایجاد نرتم، وحتدت و یکپتارچگی در حقتوق منتاتی       مراتبسلسلههنجاری اس . از منرر آنان 

دانند و دول  را تناا یالق حقوق می آناا راکهچنماید، یمیواهد شد. البته چنین برداشتی یکسویه و ناصحیح 
یتة محتح حقتوقی یتویش،     نرردر  1کنند. برای مثال هانس کلسنیمین نرام تصور ترکامل مثابةبهآن را 

گیرد که هنجارهای فرودین اعتبار یتویش  یممراتبی از هنجارها در نرر ی سلسلهامجموعه مثابةبهحقوق را 
یتتم   3به هنجار بنیادین فرضی 2این هرم حقوقی رأسکنند تا  ایی که به یم را از هنجارهای فرازین کسب

هنجارهتای  »نرتام حقتوقی را متشتکل از     4(. همچنین هربترت هتارت  Kelsen, 1962: 169-170شود )یم
کرد. هنجارهای اولیه، به بایدها و نبایتدهای نتاظر بتر رفتارهتا و     یمتوصیف  6«هنجارهای  انویه»و  5«اولیه

شود که امکان ایجاد، شناسایی، ارتقا، حذف یا تغییتر هنجارهتای   یمهای  انویه به هنجارهایی اطالق هنجار
ترتیب از دید هارت دو شرط الزم برای توصیف یک نرام حقتوقی و تود دارد:   بدین سازند.یماولیه را فراهم 

(. Shany, 2003: 88انتب مقامتات )  . پذیرش هنجارهای  انویه از  2. تب ی  عامِ اتباع از قواعد و هنجارها؛ 1
دهتد ضتمن   یمت امکان  هادول به  8«قواعد شناسایی»دارد که و ود یمبیان  7هارت در کتاب مداوم قانون

شناسایی یا تغییر هنجارهای اولیه، در صورت نقح احتمالی این هنجارها )اولیه( چه مجازاتی را اعمال کننتد  
(Hart, 1965: 113-117در نتیجه از د .)    بخشتی است  کته    ید هارت قواعد شناستایی همتان عامتل وحتدت

(. فتارغ از  Comtois-Dinel, 2006: 7ستازد ) یمت را به نرام منسجم مبدل  آورالزامی از هنجارهای امجموعه
ورود به مباحو نرری امکان یا عدم امکان به تصویر کشاندن نرتام حقتوقی کلستنی و هتارتی در تتابلوی      

دلیل فقدان سازوکارهای دایلی طور یا ، بهالملل محیط زیس  بهعام و حقوق بینطور الملل بهحقوق بین
گرایتی، هنجارهتا یتا    آوری قاعدۀ بنیتادین، از منرتر کثترت   ها یا نیافتن پاسخ منطقی برای مبنای الزامدول 

اتادی  الملل محیط زیس  از تب ی  و چریش پیرامتون هنجارهتای بنیتادین یتا ن    ناادها در نرام حقوق بین
مراتتب میتان هنجارهتا یتا ناادهتا      متمرکزگریزان بوده و برای نیل به وحدت غایی لزومی به ایجاد سلستله 

الملل محیط زیست  یتارج از حوصتلة    بینند. البته تداوم بحو در یصو  و ود یا عدم نرام حقوق بیننمی
محیطتی  المللتی زیست   ناچار بحو کثرت را باید در چارچوب حاکمیت  بتین  علمی تحقیق پیش روس  و به

                                                           
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.  
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الملتل  ینبیا چندپارگی حقوق  2«تجزیه»ی برای ترمناسبمطر ح کرد. کثرت که بریی آن را م ادل  1مو ود
کتاری مجمتع    برنامتة هتا و  ی نیس ، اما مت اقب اقتدام اتازه(، موضوع 14: 1388)شابازی،  اندگرفتهدر نرر 

یتة حقتوق   تجزیطترات ناشتی از   »عنتوان   ودوم تحت  ی پنجتاه هتا نشست  عمومی سازمان ملل متحد در 
 توست ة الملل: مسائل ناشتی از تنتوع   ینبیة حقوق تجز»وچاارم تح  عنوان و نیز نشس  پنجاه 3«المللینب

المللی مطر ح و دالیل مت ددی ماننتد فقتدان   ینبعنوان یک نگرانی در محافل ، موضوع به4«المللینبحقوق 
الملل، مقررات موازی، مقررات رقیتب و گستترش قلمترو    ینبق ناادهای مرکزی مقتدر، تخصصی شدن حقو

 5های یودبستنده یمرژیندۀ فزا(. بروز و گسترش 186: 1394الملل برای آن ذکر شد )مافی و بذار، ینبحقوق 
الملتل است ،   ینب( از عوامل کثرت در حقوق Dupuy, 2002: 432-450الملل محیط زیس  )ینبمانند حقوق 

در موا اه بتا   اگرچهمحیطی مبدل شده اس  که یس زریای بیکرانی از هنجارها و ناادهای اما یود نیز به د
در یصو  تکثر و وحتدت را   هابحواین قلمرو ممکن اس  تا حدی منطقی  لوه کند،  گستردۀموضوعات 

عی محیطی نتو یس زتوان در دل آن نیز مطر ح کرد. کثرت و تنوع منابع هنجاری یمکه بیان شد، طورهمان
رستد چنتین   یمت  نرتر بته  آنکته محیطی ایجاد کرده است . ضتمن   یس زسردرگمی در تب ی  از هنجارهای 

یرپذیر از قوانین و مقررات مت دد نیازمند م یارهایی بنیادین و اساستی است    و تدسی نامنرم، مبام امجموعه
کلتی در   طتور بته (. Malviya, 2015: 103-106یة آن تدسیر شوند )ساکه سایر مقررات و هنجارهای نرم در 

الملل راهکارهایی کلی مانند ر توع بته   ینبموا اه با م ضالت ناشی از تکثر و ت ارض در هنجارهای حقوق 
به این م نا کته در   6یسازهماهنگ(؛ اصل 33تا  31مقررات تدسیری کنوانسیون وین حقوق م اهدات )مواد 

                                                           
س . از نرر هادول متداوت از حاکمی  « محیطییس ز اانی  حاکمی »یا « محیطییس زالمللی ینبحاکمی  ». مراد از 1

وسی ی مدنرر نیس . حتی بریتی   دامنةشک چنین ، اما بی«شودیمحاکمی   اانی عمالً شامل هر چیزی »فنکلستن 
 . ر.ک:گیردیمالمللی را در برینبی هاسازمانکه از یانواده تا  اندکردهچنان گسترۀ وسی ی برای حاکمی   اانی ت ریف 

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.  

مدیری   اانی  نحوۀمحیطی و یس زموا اه با مسائل در  هادول مقابل حاکمی   نقطةمحیطی یس زالمللی ینبحاکمی  
هتا  یهروهای تتمین منابع مالی، قوانین، یسممکان، ابزارهای سیاسی، هاسازمان مجموعة»محیط زیس  اس . بریی آن را به 

 .34: 1392. ر.ک: حسینی، اندکردهت ریف « و هنجارهای مربوط به فرایندهای حداظ  از محیط زیس   اانی
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 
6. Harmonization  

http://classes.maxwell.syr.edu/intmgt/Finkelstein.PDF
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ی واحتد از ت اتدات   امجموعته نحتوی باشتد تتا    صورت و ود چند هنجار مشابه در یک موضوع، تدسیر بته 
متادۀ   3؛ تو ه به وحدت سیستتماتیک )بنتد   2عام اس  قاعدۀیا ، مخصص  قاعدۀ؛ 1هماهنگ پدیدار شود

 متادۀ مراتبی مندرج در بریی م اهتدات )ماننتد   ؛ تو ه به روابط سلسله3کنوانسیون وین حقوق م اهدات( 31
الملل )و ود هنجارهای آمره موضوع ینببی میان هنجارهای حقوق مرات؛ تو ه به روابط سلسله4منشور( 103
(. 34-35: 1389)کاستکنیمی،   ( و مانند آن نیتز ارائته شتده است     5کنوانسیون وین حقوق م اهدات 53 مادۀ

ضتمن بررستی نقتش م اهتدات در چنتدپارگی حقتوق        6بریی حقوقدانان مانند پروفسور ژرژ کاردونا لورنس
 واستطة الملل را م اهدات دانسته و م تقد اس  بهینبای که عامل اصلی چندپارگی حقوق یدهعقالملل، با ینب

شتود، بته   یمت هتای حقتوقی متدتاوتی پدیتدار     یمرژ آناای مختلف بر هاشرطم اهدات و همچنین ورود حق 
قتوق  ویتژه در ح ت دد و کثرت م اهدات در موضوعی واحد بته  اگرچهگیرد که یمپردازد و نتیجه مخالد  می

 شتوند ی مختلدی که ممکن اس  در مواردی یا  دچار ت ارض منافع هاحوزهالملل محیط زیس  یا در ینب
ی دربارۀ تجتارت(، از دالیتل چنتدپارگی حقتوق     ام اهدهی در یصو  محیط زیس  و ام اهده)برای مثال 

  یتا عتدم کدایت  قواعتد     تو ای به کدایالملل اس ، اما این تحلیل ناقص بوده و دلیل نقص آن نیز بیینب
الملتل بته وحتدت شتکلی آن     ینبت زعم وی از آنجا که وحدت ماهوی حقتوق  حل ت ارض اس . در واقع، به

م اهدات مطمح نرر قرار گیرد که این قواعتد از   کنندۀهماهنگبستگی دارد، باید قواعد حل ت ارض و قواعد 
(. اما ر وع بته گتزارش دبیرکتل ستازمان     Martineau, 2006: 489-494نرر ایشان به قدر کدای  مو ودند )

سوی پیمان  اتانی محتیط   محیط زیس  و متون مربوط به آن: به المللنیبی حقوق یألها»ملل با عنوان 
عبتارت   آناتا  نیتتر ماتم شده اس  که  برشمرده، یالف این دیدگاه اس . در این دیدگاه مشکالتی «زیس 

                                                           
 در نرامات دایلی کشورها ایذ شده باشد. « الجمع ماما امکن اولی من الطر ح»رسد این اصل از اصولی مشابه نرر می. به1

2. Lex specialis derogat legi generali 
 :یر نیز تو ه یواهد شدهمراه با سیاق عبارت، به موارد ز -3. 3

 ]...[ 

 .«های م اهده قابل ا را باشدالملل که در روابط بین طرفمرتبط حقوق بین قاعدۀ باج. هر »
المللتی  نامة بتین . در صورت ت ارض میان ت ادات اعضای ملل متحد به مو ب این منشور و ت ادات آناا طبق هر موافق 4

 مقدم یواهد بود. دیگر، ت ادات آناا به مو ب این منشور 
 از ستوی است  کته    ایقاعتده الملل عام حقوق بین ۀآمر قاعدۀ، در یصو  م اهدات 1969وین  عادنامة 53. وفق مادۀ 5

اس ، توافتق   ناپذیر پذیرفته و به رسمی  شنایته شدهتخلف قاعدۀعنوان به در کلی  یویش، المللی کشورهابین  ام ة
است .  الملل عام با همتان ویژگتی قابتل ت تدیل     ب دی حقوق بین قاعدۀاا توسط یک تنبریالف آن فاقد اعتبار بوده و 

المللی مش ر به و ود نوعی الملل، اذعان به قواعد آمرۀ بینمراتب در سایتار منابع حقوق بینرغم نبود سلسلهبنابراین، به
 الملل اس .مراتب هنجاری در نرام حقوق بینسلسله

6. Jorge Cardona Llorens  



 413     1402، بهار 1، شمارۀ 53مطالعات حقوق عمومی، دورۀ  گرایی... / مصطفی فضائلیگرایی موجود تا وحدتاز کثرت

 

محتیط   الملتل نیبت اصول و قواعد ا رای عام حقوق  منزلةبه . فقدان چارچوب هنجاری  ام ی که1اس  از: 
شده و فاقتد انستجام کلتی و قتدرت     هیتجزو اند الی،  تکهتکهمحیط زیس   المللنیب. حقوق 2زیس  باشد؛ 

. و تود مشتکل برقتراری پیونتد میتان      3ی هنجتاری بخشتی است ؛    هتا نرتام یی میان شتمار زیتاد   افزاهم
دلیتل فقتدان شتدافی  شتکلی و متاهوی      ی و متون مربوط به آن، بهطیمحس یز چند انبةی هانامهموافق 

. 5ی؛ طت یمحست  یزی در زمینتة اصتول   المللت نیب. ]...[ فقدان ا ماع 4ی؛ طیمحس یزِشمار زیادی از اصول 
 Rapport duی )المللت نیبت محیط زیس  هم در سطح ملی و هم در ستطح   المللنیبدشواری ا رای حقوق 

Secrétaire général, 2018: 1-2.)   

ای است  کته   مشکالت مطروحه در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در واقتع همتان حلقتة مدقتوده    
انتد. در واقتع اگتر بپتذیریم     الملل محیط زیس  از ارائة آن بازمانتده گرایان در توصیف نرام حقوق بینکثرت
و ضرورتی نیز به قرار دادن آناتا ذیتل    الملل محیط زیس  باشدگرایی هنجاری الزمة نرام حقوق بینکثرت

 توان به وحدت مورد ادعای آناا دس  یاف ؟  تری و ود نداشته باشد، با چه مدلی میچتر هنجارهای اساسی
 

 نویس پیمان جهانی محیط زیستیشپیی کانتی و بازتاب آن در گراوحدت. 2

  گرایی کانتی. وحدت1. 2

الملل از مو بات تقوی  ایتن تدکتر   ینبدر نرام حقوق  2«تب ی » و نه 1«همکاری»و ود روابط مبتنی بر 
عبتارت  (. بته 1028: 1395الملل قواعد افقی و دارای اعتباری برابرند )مافی و بذار، ینباس  که در حقوق 

هنجاری همچون قواعد حقوقی نرامات دایلی )قانون اساستی،   مراتبسلسلهدیگر، مطابق این استدالل، 
ی متدتاوتی در یصتو    هتا بحوالملل و ود ندارد. ینبها و ...( در حقوق نامهیینآقررات، قانون عادی، م

، 3الملل با تکیه بر تجاربی مانند قواعد آمتره ینبامکان حرک  به سم  ایجاد یک قانون اساسی در حقوق 
(؛ ICJ Rep, 1949: 22، هنجارهتای بنیتادین م ترفِ مالحرتات اساستی بشتری  )      4الشتمول ت ادات عام

( مطر ح شده اس . از نرر دوپتویی  ICJ Rep, 1996: para. 79« )المللینباصول غیرقابل تخطی حقوق »

                                                           
1. Coordination  

2. Subordination  

3. Jus Cogens.  

دادگستری در قضیة بارسلونا تراکشن ت ریف کترده، بتدین    المللیبینکه دیوان  گونهآن (Erga Omnes)الشمول عام . ت ادات4
 هتا دول  ادات متقابل ها در کلی  یویش، و تالمللی دول باید میان ت ادات یک دول  در برابر  ام ة بین»... شر ح اس : 

 هتا دولت  ربتط، تمتامی   در برابر یکدیگر در زمینة حمای  دیپلماتیک تمایزی اساسی قائل شد. با تو ه به اهمی  حقوق ذی
 ر.ک:  «. شوندمیشوندالشمول یوانده می. این ت ادات عامشوندمیدارای مند   حقوقی در این یصو  در نرر گرفته 

Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne), I.C.J. Reports 1970, 

p. 32. Para. 33.  
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ی از امجموعهکه به م نای  1مادی یا ماهوی  نبةرود؛ نخس  از  کاربهتواند در دو م نا یمقانون اساسی 
  نبتة انی دارد و دوم از انست   ام تة اصول حقوقی اس  که اهمیتی برتر برای تمامی مخاطبان مو ود در 

ی عمومی، تدکیک قوا و ناادهای هاارگانکه در این صورت قانون اساسی به طراحی  2ارگانیک و ناادی
(. بستیاری از  Dupuy, 1997: 3انتد ) پتردازد کته هریتک دارای صتالحی  و اقتتدار مستتقلی      یممختلدی 

الملل مابین دو  نگ  اانی ینبحقوق  اند که سایتاریدهعقبر این  3نویسندگان همچون یورگن هابرماس
 ,Habermasنحوی توس ه یافته اس  که افکار  اان وطنی کان  را تقوی  کرده است  ) و مت اقب آن به

یندۀ دنیا نسب  بته آن  فزاو عطش  4« اانی شدن»رسد همگام با گسترش موج یم نرربه(. 115 :2006
ة نستبتاً موفتق، مجتدداً    نمونعنوان به به 5یه اروپااتحاد یمة دوم سدۀ بیستم میالدی و تشکیلنویژه در به

(. اگرچه کان  هرگز از رهگتذر طتر ح   Ion D, 2012: 150عقاید کان  در یصو   اان وطنی زنده شد )
 تای  یای تشکیل دول  واحد  اانی را در سر نداش  و از نرتر او بته  رؤ 6«ی آزادهادول فدراسیونی از »

هتایی کته   های مستقل و  دا تشکیل شود؛ دول المللی دول مبستگی بینتشکیل حکوم   اانی باید ه
اما بتدون تردیتد مدتاهیمی چتون      (،62: 1394گذارند )فرناندو، به شاروندان یود و به یکدیگر احترام می

یتدۀ حقتوق   ا(. Chen, 2019: 365منتستب بته اوست  )    8«قانون  اان وطنی»و  7« اان وطنی  ام ة»
عنوان یتک قتانون کلتی،    طوری رفتار کن که بخواهی، به: »10طالیی قاعدۀا همان کان  ی 9شمول اان

یشتة ایتالق و   ر، هم ناظر بر عمل ایالقی اس  و هم عمل حقوقی. بنتابراین  «همه مانند آن رفتار کنند
عبارت دیگتر ایتالق و حقتوق از دو ماهیت  مختلتف      حقوق از منرر کان  در ارتباط با هم قرار دارد و به

ییزد و دیگری یبرممتداوت اس . فرمان یکی از درون آدمی  آناافرمان در  منشتییزد، لکن نوع و یبرنم
(. باید دانس  که مراد از طر ح ارتباط ایالق و حقوق از منرر کان  در اینجتا،  186: 1381از برون )موحد، 

از نرر کان ، انسان غایت   الملل به نرم ایالقی. ینبیدۀ  اانشمولی اوس  و نه انتساب حقوق اید بر تتک
یابد. انسان چون عاقل اس ، اصل کلی یمانسان پیوند  عاقلة قوۀبالذات اس  و این غای  بالذات بودن با 

(. 298: 1368یابد )کورنر، یمکند و به آن و دان یمتجربه «  اانشمول»عنوان امر مطلق و ایالق را به
 سیاستی، عرصتة فلستدة    بته  ورود ی بتا شتنایت م رف احو ی اس  که در کنار مبافالسدهاز م دود  کان 

                                                           
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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الملتل  ینبت سایتارهای ناتادی و هنجتاری حقتوق     تدوینبخش الاام 1پایدار صلحرسالة طریق  از ویژهبه
 کته  سیاستی کانت ،   آ ار بررسی. (Capps, 2001: 1004شد ) ملل سازمان مؤسس اسنادویژه م اصر و به

 نشتان  طرحشتان  در زمتان  را هتا اندیشته  این انسجام و عمق ستند،ه سیاس  قلمرو در او تتمل از حاکی
 بوده قائل غرب سیاسی اندیشة ای دربر سته مقام کان  برای 2رایس هانس چون بریی چنانکه. دهدمی

اگرچه بریی همچون کاسکنیمی ر وع . (Reiss, 1971: 39) انددانسته ارسطو و افالطون همسنگ را او و
که سنگ بنای حاکمی  کشورها از زیر پای زمانی»دارد: یمندانسته و بیان  بخشدتوحبه افکار کان  را 

یتابیم، بلکته نتیجتة بازگشت  بته      یمت ی اتحتاد کتانتی دست     نوعبهما فرو ریخ  به این م نا نیس  که 
( و نیز بریی متدکران مانند کلنلتین  192: 1389)کاسکنیمی، « گرایی پوفندروف و هابز یواهد بودی  طب
 انتد رانتده ستخن   4«الملتل ینبت سازیِ حقتوق  اساسی»و نه  3«المللینبسازی در حقوق اساسی»ز امکان ا
(Kleinlein, 2011: 685 که در )الملتل محتیط زیست     ینبت ستازی حقتوق   توان به اساستی یمیجة آن نت

گش  به تدکترات  ینکه واق یات عملی اییر گویای بازاالملل امیدوار بود، کما ینبعنوان بخشی از حقوق به
الملل محیط زیس  اس . در واقع، بتاور بته   ینبسازی حقوق یاساسکان  و نوعی حرک   دی به سم  

مطتر ح   حلراهعنوان یک الملل همواره از سوی متدکران بهینبامکان و ود قانون اساسی در نرام حقوق 
قتوق اساستی  اانشتمول باشتد     ید امکان برقراری حمؤتواند یمبوده و پذیرش و ود هنجارهای بنیادین 

رسد تتدوین و تنرتیم پیمتانی عتام و  اانشتمول در حتوزۀ حقتوق        می نرربه(. 144: 1389)کاسکنیمی، 
 ین حوزه فراهم آورد.در اتواند زمینة تحقق وحدت کانتی را الملل محیط زیس  میبین

 

 نتی در بعد هنجارینویس پیمان جهانی محیط زیست؛ گامی عملی در جهت تحقق وحدت کایشپ. 2. 2

 قط نامتة نتویس پیمتان  اتانی محتیط زیست  )     یشپالمللی اییر مانند تصویب ینبی هاتالشبریی از 
یشتتر از آن  پ( و حتتی  5«سوی پیمان  اانی محیط زیست  به»، با عنوان 2018مجمع عمومی،  277/72

المللی مامی چون ینباد یس یود سازمان ملل متحد؛ منشور و اسنتتسویژه پس از  نگ  اانی دوم و به
توان ملاتم از تدکترات   یمالمللی حقوق بشر و نرایر آن را ؛ میثاقین بین1948یة  اانی حقوق بشر اعالم

ی مختلتف حقتوق   هتا حتوزه سازی بریی از اصول و هنجارهای مام در یاساسکان  و گامی در راستای 
ویس پیمان  اانی محیط زیس  به هم  نیشپالملل محیط زیس  دانس . ینبالملل از  مله حقوق ینب

                                                           
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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ستپتامبر   19مت اقب ابتکار فرانسه در هدتادودومین نشس  مجمع عمتومی در   1باشگاه حقوقدانان فرانسه
ی رأ 7ی مخالف و رأ 5ی موافق، رأ 143با  2018مه  10نویس قط نامه مطر ح و در یشپدر قالب  2017

متاده   26نویس که از یتک مقدمته و   یشپتدوین این  2دهنده، تصویب شد.یرأممتنع از اعضای حاضر و 
محیطتی  یست  زسال گذشته انبوهی از اسناد و هنجارهای مختلف  50شده، در حالی اس  که در  یلتشک

( لیکن دلیل روی آوردن به چنین کنوانسیون کادر یا کنوانسیون Weiss, 1999: 1555تصویب شده اس  )
شدید قتانون اساستی در ایتن عرصته      یألسازی و احساس ساسیرویکرد طرفدار ا غلبةچتری، چیزی  ز 

در م اهتدات،   قتبالً شتده کته   تواند باشتد. ایتن پیمتان ضتمن در برداشتتن اصتول قتدیمی شتنایته        ینم
یرندۀ دربرگ، 3اندشدهالمللی من کس ینبیی قضاالمللی و همچنین رویة ینبمحیطی یس زهای یونکنوانس

ید تتکمحیطی قوانین( و یس زیی )اصل ارتقای حمای  گراواپس، منع 4یآورتاباصول  دیدی چون اصل 
ت یتین   آناتا محیطتی است  کته نقتش     یس زبر نقش بازیگران غیردولتی و ناادهای محلی در حاکمی  

رستد اگرچته   یم نرربهمحیطی اس . در مجموع یس زم یارهایی بنیادین برای سنجش سایر هنجارهای 
ضمن دفاع از  هادول اانشمول کانتی در شرایط کنونی میسر نیس  و رفتار امکان تحقق کامل الگوی  
(، از طترف  95: 1381الملل، سم  و سویی فردی داشته باشد )فلستدی،  ینبکلی  مقررات اساسی حقوق 

پیامتدهای مندتی ایتن     چراکته المللتی بتود،   ینبت گستیختگی هنجارهتای   تتوان شتاهد ازهتم   ینم»دیگر 
المللتی و در نتیجته، تادیتد امنیت      ینببینی برای بازیگران یشپزوال قابلی   گسیختگی تشویش وازهم

الملتل  ینبت (. حال باید دید در نرام حقتوق  12: 1397)کدیدایی و مقامی، « المللی یواهد بودینبحقوقی 
 یی کانتی را محقق سای ؟ گراوحدتتوان یممحیط زیس  کنونی، با در نرر گرفتن شرایط مو ود تا کجا 

 

                                                           
1. Le club des juristes. 

ند از: از ایاالت متحدۀ آمریکا، روسیه، فیلیپین، سوریه و ترکیه و کشورهایی که رأی ممتنتع  . کشورهای مخالف این قط نامه عبارت2
 ل عربستان س ودی، بالروس، مالزی، نیکاراگوئه، نیجریه و تا یکستان. ر.ک:  بر  ماوری اسالمی ایران، شامدادند، افزون

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. 
(؛ اصتل استتدادۀ   The 'polluters pays' principleستاز ) اند از: اصل پردایت  توستط آلتوده   . بریی از این اصول عبارت3

 le principe du(؛ اصتل توست ة پایتدار )   The Principle of non-harmful use of landغیرزیانبتار از سترزمین )  

développement durable زیست   محتیط  از حداظت   ضترورت  ( ؛ اصتل (The principle of necessity) ؛ اصتل 
 The) ارزیتابی  ؛ اصتل (The Principle of Precaution) احتیاط ؛ اصل(The principle of Prevention) پیشگیری

principle of assessment)رسانیاطالع ؛ و اصل (The principle of notification) . 
ها و  وامتع بشتری   طرفین اقدامات الزم برای نگاداری و احیای تنوع و ظرفی  اکوسیستم»نویس پیمان: پیش 16. مادۀ 4

نحتوی بازستازی   محیطی مقاوم بوده و بهنحوی که در برابر ایتالل و تخریب ها و یسارات زیس اتخاذ یواهند کرد به
 «. گردد که با آن سازگاری نماید

https://www.un.org/press/fr/2018/ag12015.doc.htm
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 تمرکز نهادی درون ساختار ملل متحد . 3

محیطتی  یس زالمللی ینبی هاسازمانگذار از کثرت و نیل به وحدت کانتی در ب د ناادی در مورد تمامی 
رسد و صتح  کتارکرد آن نیتز    یم نرربهاعم از دولتی و غیردولتی در وض ی  مو ود تقریباً دور از ذهن 

تتوان مدیتد دانست  کته     یمیی و پلورالیسم ناادی را در صورتی گراتخصصدرستی ا بات نشده اس . به
، آناانانوشته میان  هرچندیری تقسیم کاریِ گشکلبپردازد و با  آناامر  ی واحد به ایجاد هماهنگی میان 

الملل محیط زیس  قرار گیترد. هنتری   ینبی به نام حقوق تربزرگ مجموعةدر یدم   آنااکارکرد عملی 
پتیش کوشتیدند اصتول و مدتاهیم      هتا ستال یگر از متدکران علم علوم اداری و مدیری  و بریی د 1فایول

را  آنااو مدیری   هاسازمانامور مربوط به  مندقاعدهصورتی بتوان به آناایة پامشخصی را ارائه کنند تا بر 
طر ح کردند کته  را م 2یاگانهچااردهاصول  آناا(. به همین منرور، 65: 1381تبیین و تحلیل کرد )گالبی، 

شتده قترار یواهتد    یتین ت تا حد زیادی در یتدم  اهتداف    هاسازمان، عملکرد آناادر صورت  مع آمدن 
یا لزوم و ود فرماندهی واحتد دقیقتاً همتان مداتومی      هاسازمانگرف . اگرچه مراد ما از تقسیم کار میان 

، 3رهگتذر نرریتات امیتل دورکتیم     یجة مدنرر نگارنده، ازنتنیس  که هنری فایول بیان کرده اس . شاید 
 هرچنتد باشتد،   تتر فاتم او قابل  4فرانسوی در کتاب تقسیم کار ا تماعی بر ستة شناس ام هفیلسوف و 

کماکان ان کاس همان مداوم نیس . افکار دورکیم آنجا که دربارۀ سودمندی تقستیم کتار و ت ریتف کتار     
لیدی و ماتارت کتارگران و همچنتین ایجتاد     تخصصی به ازای هر فرد، برای  ام ه و افزایش ظرفی  تو

ی هتا سازمانتواند در مورد یم(، 4Durkheim :1893 ,- 6گوید )یممیان افراد سخن  5«همبستگی»حس 
همبستتگی  »المللی ) ام ه( نیتز راهگشتا باشتد. او دو نتوع     ینب  ام ةمحیطی )افراد( و یس زالمللی ینب

ام ه متصور اس  که نخستین آن در  وامع بدوی اس  که برای   7«همبستگی ارگانیکی»و  6«مکانیکی
ی فردی و ود داشته و اعضای  ام ه از حیو دلبستگی به ییر همگانی بسیار به یکدیگر هاتداوتحداقل 
و تقسیم کار تخصصی  هاتداوتاند. اما همبستگی ارگانیکی در  وامع صن تی و اتداقاً در بستری از نزدیک

شتده، شتبیه انتدام    رابطه و همبستگی در  وامع صتن تی ( »Durkheim, 1893: 5-6شکل یواهد گرف  )

                                                           
1. Henri Fayol  

فرمانتدهی،   یترۀ زنج گانة هنری فایول شامل موارد ذیل اس : اصتل وحتدت متدیری ، اصتل وحتدت فرمانتدهی؛      . اصول چاارده2
، اصل تقسیم کار یا تخصص، اصل اقتدار و مسئولی ، اصل تب یت  منتافع فترد از منتافع  متع؛      اسکالر یرۀمراتب یا زنجسلسله

ی )دستتمزد( و  وربارهباط، ابتکار و نوآوری، رو ح همدلی و صمیمی ، انگیزه و تمرکز، انض در ةانصاف؛ پایداری تصدی مناصب، 
  /https://www.toolshero.com/management/14-principles-of-managementبیشتر ر.ک:  مطال ةنرم. برای 

3. Emile DURKHEIM 

4. De la Division du Travail Social, 1893  

5. Solidarity  

6. Solidarité mécanique  

7. Solidarité organique  

https://www.toolshero.com/management/14-principles-of-management/
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یابتد و عملکترد مشخصتی پیتدا     یمانسان اس  که هر عضو در رابطه با سایر اعضا و در کل بدن مداوم 
یی کلی میان مداوم همبستگی ارگانیکی امیل دورکیم و تدکرات هاشباه (. 80: 1381)گالبی، « کندیم

الملتل و تود دارد کته شتاید     ینبت می در زمینة رسیدن به وحدت از کثرت مو ود در حقوق مارتی کاسکنی
فرانسوی بر این حقوقدان و متدکر فنالندی باشد.  شناس ام هافکار  نایواستةیر غیرمستقیم و تت ناشی از 

توصتیف   بترای  1همچنین از نگاهی، توصیف آدام اسمی  از رهگذر طر ح عملکرد طبی تی دست  نتامرئی   
شتباه  بته   یبت نیتز   (Smith, 1937: 423) فردیاقتصادی  هایمزایای ا تماعی نایواسته ناشی از اقدام

( ضتمن تتالش   هتا ستازمان گدته نیس ؛ در واقع شاید بتوان گد  که افراد )و وه مشترک نررهای پیش
ی هتا آرمانبه تحقق برای رسیدن به اهداف سازمانی یود، یواسته یا نایواسته، در حقیق  در حال کمک 

محیطی اس ، اما واق یت  آن است    یس زالمللی حاکمی  ینبی هستند که همانا نرام تربزرگ مجموعة
یة نرامی منطقی از قواعتد و مقتررات، هتیس دستتی     پاکه در عمل بدون تو ه به تقسیم کاری صحیح بر 

محیطتی نخواهتد آمتد.    یست  زالمللتی  ینبت حاکمیت    عرصتة نامرئی به کمک آشدتگی ناادی کنونی در 
آرایتش   نحتوۀ ستایتار بنیتادین  ام ته یتا     »، 3یة عدال نرردر ا ر یویش به نام  2که  ان رالزطورهمان

ین موضوع اصتول عتدال  ا تمتاعی    ترمامناادهای ا تماعی اصلی در قالبِ طر ح واحدی از همکاری را 
همراه حقوق ها را بهی موق ، هامنصبه داند کیمدانسته و منرور یود از نااد را نرامی عمومی از قواعد 

(، 87-88: 1396)رالتز،  « کنتد یمهایشان و اموری از این دس  ت ریف ی مصونو تکالیدشان، ایتیارات و 
که تقسیم المللی در عین کثرت و پراکندگی درصورتیینبی هاسازمانتر باشد. یکنزددر اینجا به حقیق  
ی ایجاد یواهنتد کترد کته نتوعی همبستتگی      اافزودهبرایند و ارزش ایجاد شود،  آنااکار مشخصی میان 

 تتر بتزرگ مام آن ینثی نکردن نیروهای یکدیگر در قالب سیستمی   مرۀارگانیکی را نتیجه یواهد داد و 
المللتی  ینبحاکمی   تربزرگتر و یکلالمللی در چارچوب سایتار ینبی هاسازماناس . در واقع مبنای کار 

هتا  کتاری یمتواز از  کتم دست  منطقی باید پردایتن به موضوعات مجزا بوده یا  طوربهنیز محیطی یس ز
المللی مختلف که فتارغ از  ینبی هاسازمانوظایف و ایتیارات کنونی ناادها و  مطال ةاز  آنچهپرهیز شود. 

آیتد، در  یمدس  ، بهاندکردهمحیطی ورود پیدا یس زنحوی از انحا به موضوعات رسال  اصلی یویش به
محیطتی است ؛ امتری کته     یس زکاری و انجام همزمان بسیاری از امور یموازبسیاری از موارد حاکی از 

محیطتی نتدارد. در میتان تکثتر     یست  زالمللتی  ینبفر امی  ز افزودن بر پیچیدگی فرایندها در حاکمی  
و  هتا ستازمان د و ب( محیطی درون سازمان ملتل متحت  یس زکلی الف( ناادهای  دستةناادی مو ود دو 
و ناادهای یتارج   هاسازمانپذیر اس . در مورد بسیاری از ملل متحد، تدکیک مجموعةناادهای یارج از 

                                                           
1. Invisible Hand  

2. John Rawls  

3. A Theory of Justice  
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را  آناتا حتذف   نستخة توان ینم( NGOsنااد )ی مردمهاسازمانویژه برای مثال ملل متحد به مجموعةاز 
هستند که بدون اهتداف   گراکثرتبستر فضای مدنی در   ام ةبخشی از  هاسازمانپیشنااد کرد، زیرا این 

و نرتم   هتا دول ی یویش فراتر از چارچوب هاآرمانیا کسب قدرت، برای نیل به اهداف و  طلبانهمند  
 هادول یدۀ چنین ارکانی در کنار فا(. همچنین فارغ از 3: 1396کنند )محمدی، یمحاکمیتی مو ود عمل 

، المللتی یننااد بمردم یهاسازمان»المللی از  مله محیط زیس ، ینبالمللی برای م ضالت ینب  ام ةدر 
 آمتده و شتمار  دولتتی بته   یهتا همبستگی افراد در یارج از چتارچوب  گاهینماد  ام ة مدنی  اانی و تجل

: 1397نیا، )عبیدی« اس  المللیینسازی نرم ب، گواه بر دموکراتیکالمللیندر عرصة حقوق ب حضور آناا
درون ستایتار ملتل   ، 1منشور سازمان ملل متحد 1 مادۀ 4بند توان همسو با یمرسد که یم نرربه(. اما 7

یس تتسویژه در بخش ناادهای راهبر به وحدت ناادی دس  یاف  و با ایجاد مرکزی واحد مانند متحد به
 منتدتر نرتام المللتی را  ینبت ی هتا سازمان، ف الی  سایر «محیطی ملل متحدیس زآژانس تخصصی »یک 

المللی و  اتانی را کلیتد زد کته    ینبی هاسازمانی آن دسته از یودیودبهحذف  پروژۀتدریج سای  و به
 . اندشدهایجاد  هادول  ارادۀمو ود یارج از چارچوب ملل متحد با  یألدلیل احساس نیاز و به
 

 گیرییجهنت

آیتد، در عمتل   یبرمتدکرات پلورالیستی  گونه که ازالملل محیط زیس  آنینبیی در نرام حقوق گراکثرت
ینجامیده و واق یات عملی نشان از آن دارد که فقتدان  نشود، یمبه وحدتی که از سوی طرفداران آن ادعا 

الملل محیط زیس  و تکثر ناادهای موازی، یود به م ضلی  تدی  ینبچارچوب هنجاری  امع در حقوق 
 یارهای بنیادین و متدون بترای تدستیر ستایر هنجارهتای      در این حوزه تبدیل شده اس . نبود اصول و م

های یشهاندگرایی، برگرفته از یاساسشود. از طرفی قانون یم دی این حوزه محسوب  یألمتکثر مو ود، 
الملتل محتیط   ینبت ویژه در حقتوق  های هجدهم و نوزدهم میالدی، امانوئل کان ، بهفیلسوف بزرگ سده

المللتی در تتدوین   ینبت   ام تة تتوان در اقتدام   یمت ی آن را هتا نشانه  که ی یافته اسادوبارهزیس   ان 
 نویس پیمان  اانی محیط زیس  یاف . یشپ

الملل محیط زیس  نیز امکان تحقق کامل وحتدت کتانتی از طریتق حتذف     ینبدر ب د ناادیِ حقوق 
ی ناادهتا ل تدکیتک  نمایتد. آنچته از قِب ت   یمت یر است  و نته عقالنتی    پذامکانتمامی ناادهای مو ود نه 

یابد، ایجاد تمرکز ناتادی در  یممحیطی درون و برون از سایتار سازمان ملل متحد قابلی  ا رایی یس ز
یی مو ود در قالب تکثتر  گراتخصصنحوی که بتواند منشور اس ، به 1 مادۀ 4درون این سایتار وفق بند 

ی ستامان بخشتد و بتا برقتراری     مندترنراممحیطی را به گونة یس زناادهای متولی موضوعات مختلف 

                                                           
 منشور.  1مادۀ  4، بند ]...[«بودن مرکزی برای هماهنگی . »1
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اس ، در   ام همندی آن برای یدهفاید مؤی نیز شنایت ام هی منطقی که نررهای مدیریتی و کار یمتقس
 الملل محیط زیس  قرار دهد. ینبی به نام حقوق تربزرگ مجموعةو اهداف  هاآرمانیدم  نیل به 
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