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چکيده
با شکل گيری اجالس های جهانی«،آينده مشترك ما»« ،آينده ای که ما می خواهيم»«،آينده سبز» و آينده های پيش رو حاصل فرآيند
نشست های متعدد بين المللی در خصوص مسايل بسيار مهم زيست محيطی در عرصه بين المللی و منتج از نظرگاه ساکنان زمين و
حاکمان جهانی بوده است .اين فرآيند در بستر تعامالت بين المللی رشد يافته و خاستگاهی برای مطالبات بشری گرديده است .اين بستر
در چارچوب ديپلماسی شکل متقنی به خود گرفته و به دغدغه های بسياری پاسخ گفته است .اما در اين ميان هرچند تحرکات ارزنده ای
صورت پذيرفته اما کماکان مخاطرات زيست محيطی در عصر حاضر به عنوان مشکلی فرا روی جامعه جهانی قرار دارد و اين مشکالت
زيستمحيطی را میتوان ناشی از يك بحران اجتماعی دانست که تهديدی برای صلح و امنيت محسوب میشود .در اين راستا تغييرات
اقليمی از جمله مخاطرات نوظهور يا نوين است که چالش های زيادی را از جمله گرمايش جهانی ،عدم ثبات گازهای گل خانه ای ،تخريب
اليه ازن ،ذوب يخ ،باال آمدن سطح آب درياها ،پديده های اقيانوسی ،باران های اسيدی را شامل می گردد .اين پژوهش بر اساس مطالعات
کتابخانهای و روش توصيفی تحليلی می باشد .انجام اين پژوهش بر پايه تبيين ديپلماسی محيط زيست به عنوان يك رهيافت موثر در مهار
تغييرات اقليمی است .نتيجه اين پژوهش نشان می دهد که هر چند سازکارهای بين المللی در خصوص تغييرات اقليمی فعاليت های دامنه
داری را در دستور کار داشته اما مهم ترين راه برای موفق بودن اين روند توجه ويژه به تعامالت و همکاری های منطقه ای  ،بين المللی و
جهانی است که در بستر ديپلماسی محيط زيست صورت می پذيرد.
کلمات کلیدي :ديپلماسی محيط زيست ،تغييرات آب و هوايی ،پديده های نوظهور ،همکاری های بين المللی ،راهبردها و رهيافت ها.
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Abstract

“ Our Common Future”, “The future we want”, “Green Future” and Future ahead, the result of the
numerous international conferences on important environmental issues in the international arena and
was derived from the perspective of Earth's inhabitants and rulers of the world. The process developed
in the context of international interactions and has its origin for human rights. The precise form taken
on this matter within the framework of diplomacy and it has responded to many concerns. But, it's
taken in the meantime, however, significant actions, but there is still present environmental risks as
problems facing the international community and The environmental problems may be the result of a
social crisis that is considered a threat to peace and security. So, Climate change, including new or
emerging risks which will consist of many challenges, including global warming, greenhouse gases
instability, destruction of the ozone layer, melting ice, rising sea levels, ocean phenomena, acid rain.
This Research based on the principles and methods, and library studies. This Research is Established
Inquiry Environmental Diplomacy as Effective Strategy in Climate Change Control. Although
international mechanisms of climate change on the agenda is a significant range of activities, the most
important way to be successful is the process special attention to cooperation in regional, international
and global diplomacy that takes place in the context of the environment.
Key Words: Environmental Policy, Climate Change, Emerging Phenomena, International
Cooperation, Strategies and Approaches.
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مقدمه
تغييرررات آب و هرروايی نررهتنها زيسررتگاههای طبيعرری بلکرره

زمين هنوز تحت تاثير قررار نگرفتره اسرت .اهميرت همکراری و

ترتيبات اجتماعی ما را مختل میسازد و احتمرال درگيریهرای

تعامل در سرطح برين المللری در چرارچوب ديپلماسری محريط

خشررونتآميز را افررزايش میدهررد .برره نظررر میرسررد هنرروز

زيست ضروری می نمايد ترا چرالش هرا و فرصرت هرا را مرورد

بحث بر سر اين مساله مابين مقامات بينالمللی زيستمحيطی و

بررسی قرار داده و رهيافت ها و راهبردها را تبيين نماييم.

جنبشهای زيستمحيطی وجود داشته و حلوفصل نشده است،

-1تغییرات اقلیمی و مشکالت زیست محیطی

چراکه بهعنوان يك تهديد در دستور کار قررار داشرته وکماکران

تاثير تغييرات اقليمی بر زيسرت بروم در چرارچوب حقروق برين

ادامه دارد .بررسی چارچوب تغييرات آب و هوايی کره برهعنوان

الملل محيط زيست بر مبنای مشکالت عديده زيسرت محيطری

يك تهديد امنيتی است ،ضروری مینمايد که به صورت مفيرد و

اين گونه تبيين گرديده است:

ارزنده به آن بپردازيم و نگاه ويژهای به آثار و عواقرب نراگوار آن

ال:.تغييرات اقليمی ،گرمايش جهانی را سربب گرديرده و آب و

داشته باشيم)1(.

هوا دچار اختالل و نوسان گرديده است.

مسرراله تغييرررات آب و هرروايی يکرری از مهمترررين چالشهررای

ب:آلودگی های محيطی از جملره آلرودگی هروا ناشری از دود و

حقوق بينالملل محيطزيست و يکی از تهديدات زيستمحيطی

غبار تغييرات آب و هوايی را بره ارمغران آورده و تشرديد کررده

وخيم است که نسل فعلری برا آن روبهروسرت و صرلح و امنيرت

است.

بينالمللی را با خطر مواجه سراخته و عردالت زيسرتمحيطی را

پ:پديده ال نينو و تغييرات آب و هوايی که که مخاطره زيسرت

تحت تاثير قرارداده است .اين يك تهديد جدی است که وجرود

محيطی خشك سالی را به همراه دارد.

آن اوضاع و احوال کشرورهای توسرعهنيافته را روز بره روز بردتر

ت« :ردپای زيستی »1بيان گر ميزان مناب مرورد اسرتفاده وی و

میکند،کشورهای در حال توسعه را با چالشهای جردی مواجره

سهم او در آلودگی است .ردپرای زيسرتی در کشرورهای جهران

میسازد و زنگ خطری است برای کشورهای توسعهيافته که بره

سوم ،توسعه نيافته يا در حال توسعه به مراترب مخربترر اسرت

فعاليتهررای خطرنرراك ازجملرره سرراخت سررال های هسررتهای و

زيرا زبالهها يا موارد استفاده خسارتبار از طبيعت يا اسرتفاده از

استفادههای نابجا از محيط طبيعری خاتمره دهنرد .ايرن مسراله

مواد غيرقابل بازگشت يا استفاده از منراب آب و منراب طبيعری

برآيند بحرانهای جبرانناپذيری است که زندگی بشری را تحت

برگشتناپذير بهشکل غيرکارشناسیشده و نبودن قوانين مؤثر با

تاثير قرار داده و نوع بشر را از حق بر محيطزيست سالم محروم

ضمانتاجرای مناسب در اين کشورها يرا حرداقل عردم رعايرت

میسازد.

قوانين زيستمحيطی از طرف عامه مردم بسيار مخررب بروده و

محرريط زيسررت پيرامررون مررا برريش از آن کرره برررای حفاظررت و

تأثير منفی گسترده در سطح منطقهای و نهايتا مرؤثر در تغييرر

نگهداری آن نياز به هزينه های هنگفرت داشرته باشرد نيازمنرد

اقليم جهانی و اضمحالل نظام طبيعت کره زمين است)2( .

تعرامالت مروثر در سررطو مختلر .اسرت .اگررر همکراری هررای

ث:متوسط دمای جهان بين سالهای  1866ترا  1996بريش از

ثمربخش وجود نداشته باشد و بره نروعی تعرامالت وجهره رفر

يك درجه افزايش يافتره اسرت و در سرالهای  2002 ،1988و

تکلي .به خود بگيرد ،زيست کره هرگز به روزهای آرمانی خرود

 2003بيش ترين دما به ثبت رسيده است .تراکم گازهايی نظير

باز نخواهد گشت و زيست بوم در انتظار سقوطی ناگهانی خواهد

دیاکسرريد کررربن ،اکسرريد نيترررو،ن ،مترران ،کلروفلروکررربنهررا

بود .زنگ خطر مخاطرات مهار نشدنی زيست محيطری بواسرطه
تغييرات آب و هوايی به صدا درآمده اما به نظر می رسد ساکنان

1-Ecological footprint
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طيبی و همکار

به عنوان بخشی از علت گرمايش جهانی در نظر گرفته شردند و

که بهدرستی اتفراق افتراده باشرد و رابطره برين تغييررات آب و

افزايش دما موجب ذوب شدن بخشی از يخچرالهرای قطبری و

هوايی ،جنگ و امنيت يك رابطه اجتنابناپذير است)5(.

نهايتا زير آب رفتن مناطق ساحلی که محل سکونت بخش قابل

اين مشکالت برآمرده از چرالشهرای تغييررات زيسرتمحيطری

توجهی از جمعيت جهان است خواهد شرد .ضرمنا گرمرای هروا

نيازمند رفتار مؤثر است آن چنانکه اين نگرش بايرد همرهگيرر

باعث سري تر شدن سوخت و ساز بدن و رشد و تکثير حشررات

باشد و نبايد نگرش فردی قالرب موضروع گرردد چراکره نگررش

شده و امکان مهاجرت آن ها از مناطق گرمسير را به نقاط دورتر

فردی تا آنجايی است که ببيند اين مساله چقردر برر زنردگی او

امکانپذير میکند و نهايتا باعث گسرترش بيمراریهرايی نظيرر

تأثيرات بهسزايی دارد؟ درواق بايد به دنبال راهکارهای سياسی

ماالريا و تب دنژو ناشی از پشههرا و ميکروارگانيسرمهرای ناقرل

وحقوقی باشيم تا بتوان اين مساله را بهصورت يك دغدغه جدی

خواهد شد.

جلوه داد .هرچند انتقال اين ديدگاه به مردم کمی مشکل اسرت

تغييرات آب و هوايی اتفاقی است که علت اصلی آن فعاليتهای

و امکان دارد با فعاليتهای غيرمررتبط ،يرك ديردگاه ناآگاهانره

انسانی است و اين يك تغيير در جهت اصال يا پيشرفت نيست

صورت پذيرد و در اين راستا چالشهرای تغييررات آب و هروا و

بلکه اين تغيير همانا تخريب و نابودی محيطزيسرت طبيعری را

تضرراد منرراف موجررب بررروز ناهنجرراری شررود .انتظررار مرریرود

درپی دارد .اين مساله نه تنها اجماع علمی بلکه اجماع سياسری،

حقوق بينالملل محيطزيست بتواند اين روند را به پيش بررده و

اجتماعی ،اقتصادی و حقوقی را درپری دارد و تحرکرات مجرام

بررهصررورت اساسرری چررارهانديشرری کنررد و راهبررردی مررؤثر

زيستمحيطی است که بر اهميت اين مهم افزوده و توجه ويرژه

در اين خصوص پيش بگيرد تا حق بر محيطزيست سرالم حتری

ای را به آن معطوف داشته است .اين اجماع تمام بشر را فرامری

المقدور دچار چالش نشود و عدالت زيسرتمحيطری خدشرهدار

خواند تا توجه ويژهای به اين مساله داشته باشند و به شهروندان

نشود.

گوش زد شود که اين يك دستور کار ساده نيسرت کره در ر س

 -2تغییرات اقلیمی و عدالت زیست محیطی

امور فعاالن زيستمحيطی قرار گرفته است (.)3

عدالت محيطزيست بيان گر عدالت اجتمراعی و اخرالق زيسرت

تغييرات آب و هوايی و درگيریهای خشونتآميز میتواند پيرام

محيطی است .جنربشهرای عردالت زيسرتمحيطری در جهرت

آور وضعيتی اضطراری باشد ،چراکه امنيرت بينالمللری را دچرار

چالشهای توزي ناعادالنه امکانات در جهت رف موانر زيسرت

خطر میسازد .بررای محريطزيسرت ايرن تهديردها وپيامردهای

محيطی ازجمله حمل زبالههای سمیخطرناك بهوجودآمده کره

امنيتی چشمگير است چرا که اين تأثير مستقيم ،محيطزيسرت

بهطور کلی در جهت بهبرود حفاظرت از جوامر انسرانی اسرت.

را با چالشی اساسی روبه رو میسرازد وپيامردهای امنيتری هرم

در حال حاضر با گسترش دامنه جامعره در عرصره جهرانی و برا

ممکن است نتايج مثبتی برای محيطزيست در پی نداشته باشد

توجه به نابرابریهای موجود و توسعه نامطلوب اقتصادی تخريب

و احتمال درگيریهای خشونت آميز وافرزايش جنرگ مسرالهای

های زيستمحيطی بهوجرود آمرده اسرت .ايرده عردالت زيسرت

است که درمساله تغييرات آب و هوايی نهفته است )4(.بره نظرر

محيطی به شدت از تساوی حقروق مردنی ،بهداشرت عمرومی و

میرسد يك رابطه علت و معلولی برين تغييررات آب و هروايی و

سامان دهی زيست بشری طرف داری میکند و جنبش عردالت

درگيریها وجود دارد که گسترش اين جنبه از مشکالت زيست

زيستمحيطی راهبردی اينچنين را مد نظر قرار داده است .ايرن

محيطی و نگرانیهای امنيتی را در پی دارد .در اين مسير ،مهرم

جنبش هدف خود را جهت مقابله برا توزير ناعادالنره خطررات

آن است که ما منطقی فکر کنيم و اقدامات مفيد را انجام دهيم

زيستمحيطی و تالش برای جلوگيری از آلودگیهرا و ترأثير آن

و بپذيريم که اين يك واقعيت اجتماعی است اما حقيقتی نيست

بر جوام کمدرآمد قرار داده است .اين تالشهای سنتی زيسرت
محيطی برای حفاظت از طبيعت و ريشهکنی فقر بوده و مبرانی
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کار اصالتا بر اخالق و انصاف استوار است و بره آن اهميرت مری

مشارکت عمومی در تحقق اين آرمان بسيار مؤثر است و فعاليت

دهد .عدالت زيستمحيطری در يرك چشرمانرداز بررای عردالت

های سازگار با محيطزيست را به شرط عدم خطرات نهفته مری

گستردهتر تعبيه شده و تالش برای ارتقرای عردالت اقتصرادی و

پسندد و بيش تر خطررات را متوجره صرنعت مریکنرد کره در

قدرت سياسی بره معنرای بره حاشريه کشريدن عردالت زيسرت

آلودگیها و ايجاد گازهای گل خانرهای و تغييررات آب و هروايی

محيطی نيست)6(.

نقش دارند)8( .

اولررين گررام برره سرروی عرردالت زيسررتمحيطرری توسررط مررارتين

جنبشهای اخالق و عدالت زيستمحيطی عميقا معتقدنرد کره

لوترکينگ در سال  1968صورت پذيرفته و اين اصرطال بررای

انسرران اشرررف مخلوقررات و مرکررز ثقررل موجررودات اسررت و

اولررينبررار در گررزارش کليسررای کميسرريون متحررد مسرريحيت

اين بدان معنی است که انسانها نگران نزول اخالق ،رفاه انسانی

بهکار رفته است و بر آسيبپذيری تاکيد دارد و ويژگی مهرم آن

و عدالت اجتماعی هستند .در اين فرآيند توسعه پايردار راهکرار

تالش در جهت عدالت اجتماعی اسرت .ايرن جنربش همکراری

عدالت زيستمحيطی بوده و حرکرت در جهرت کراهش انتشرار

مؤثر سازمانها ،مراکز علمی و دانشگاههرا و نظرر محققران را در

گازهای گلخانرهای و مقابلره برا اخرتالالت آب و هروای جهرانی

تحقق عدالت زيستمحيطی مؤثر میداند و بهداشت عمرومی را

بسيار ارزشمند است .بنابراين به نظر میرسد اخالق يك فرآيند

از کليدیترين عوامل تحقق ايرن مهرم مریپنردارد و ايرن مهرم

سررازنده برررای رسرريدن برره عرردالت زيسررتمحيطرری و ثبررات

تحقق نمیيابد مگر اين که زمينههای اجتماعی مسراعد باشرد و

محيطزيست متعارف است و ايرن نشراندهنرده ايرن اسرت کره

نقش جنبشهای مدنی ،زيستمحيطی و حقوق بشری پررنگتر

داشتن محيطزيست پاك يك حق انسانی و بشرری اسرت و بره

جلوه کند که همه اينها بر موض اخالق تاکيد داشرته و اذعران

طور قاط میتوان گفت افزايش مشرارکت عمرومی در تصرميم

میدارد هرکسی حق بر هوا ،آب ،غذا و مسکن دارد .اين جنبش

گيریهای زيستمحيطی نتايج مثبت محيطزيستی دربر خواهد

مدعی است که حقوق برای همه هست و حفاظت از اين حقروق

داشت .در اين راستا نيز حرق برر دسترسری بره عردالت زيسرت

الزم و ضروری است آن چنان که حق بر حيات يك حق طبيعی

محيطی يکی از ارکان حق بر محيطزيست سالم اسرت و ترامين

و الهی بوده و حفظ آن واجب است و در راستای حفظ اين حرق

آن موجب بهبود استانداردهای حقوق بشری در جوام میشرود

بايد حقوق ديگر انسانی حفظ شود ترا انسران از هرگونره خطرر

(.)9

مصون بماند و اين محقق نمیشود ،مگر اين که حق برر محريط

 -3تغییرررات اقلیمرری تيدیرردي لررراي نررل و امنیررت

زيست سالم ،حق مدنی و شهروندی و کرامت وی حفظ و به آن

لینالمللی

احترام گذاشته شود .گروههای عدالت محيطزيست راهحرل بری

توجه به تهديدات زيستمحيطی امروزه خطری بالفعل و جردی

عدالتیهای زيستمحيطی را در شرکل دموکراتيرك حکومرت و

عليه امنيت دولت  -ملتها تلقی مریشروند و ايرن يرك تهديرد

افزايش مشارکت شهروندان در تصميمگيریهرای منراب زمرين

جدی جهانی اسرت کره نيازمنرد راهحرلهرای فرامررزی اسرت.

دانستهاند)7(.

شناسايی تغييرات آب و هوايی بهعنروان يرك تهديرد امنيتری و

در راستای استدالل اخالقی عدالت زيسرتمحيطری ،يرك نگراه

يك نگرانی محسوب مریشرود و در ايرن راسرتا بايرد مطالعرات

مذهبی وجود دارد که جوام معتقد براسراس اخرالق متعهردتر

امنيتی ،صلح ،زيستمحيطی و مطالعات ارتباطات رفتاری را مرد

نسبت به حفاظت از محيطزيست و جوانب آن هستند و عردالت

نظر قرار داشت .نکته مهم اين اسرت کره اگرر بره ايرن موضروع

را در فرآيند قانونی و حقوقی امری مؤثر میپندارند و عردالت را

به صورت يك بحران جهانی نگاه کنيم ،بايد پيشنهادی مرؤثر را

رابط بين تمام حقها میدانند .اين جنبش استدالل میکند کره

ارايه دهيم که در مقابل اين بحران چه بايدکرد؟ اين همان نکته
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ای است که منتقدان از آن غافلند يا نمیتوانند راهکاری مناسب

کمياب ،رشد جمعيت و توزي نابرابر مناب را میتوان از عوامرل

را ارائه دهند .در اينجا منظور از تغييرات آب و هوايی ،تغييررات

خشررونت و تخريررب محرريطزيسررت دانسررت .بنررابراين فقررط

زيسررتمحيطرری شررامل زوال و تخريررب زيسررتکررره اسررت.

کمبودهای زيستمحيطی را در مقايسه با ساير عوامل اقتصادی،

اين تغييرات بهعنوان بخشی از تغييرات محيطزيسرتی برهدليرل

اجتماعی و سياسی میتواند جنرگ و بریثبراتی را ايجراد کنرد.

غالب فعاليتهای انسانی ،انتشار گازهای گل خانرهای و افرزايش

محروميتهای اقتصادی ناشی از کمبودهای زيستمحيطی است

دمای جهانی است .پژوهش درخصوص تخريب محريطزيسرت و

که ممکن است منجر بره جنرگهرای داخلری و باعرث کراهش

ارتباط آن با امنيت دارای يك روند طوالنی بروده کره تغييررات

ظرفيتهای موجود و تضعي .دولت شرود و ايرن مسرايل خطرر

آب و هوايی نمونهای از آن است که کمبود مناب موجب تشديد

ايجاد ر،يمهرای تکره تکره را افرزايش مریدهرد و در آن ميران

اثرات تغييرات آب و هوايی شده اسرت .در همرين راسرتا بحرث

اختالالت جمعيتی نظير مهاجرت نيز مریتوانرد امنيرت ملری و

امنيت ديگر جنبه فردی ،ملی يا بينالمللی نردارد بلکره امنيرت

بينالمللی را مختل سازد .اين مقوله يکی از عوامل تهديدکننرده

خواستگاه بشری دارد (.)10

امنيت و ناشی از کمبودهای زيستمحيطی و کمبودهای منراب

امنيت بينالمللی پايدار ريشه در قردرت سياسری دارد و امنيرت

طبيعی بوده که درنتيجه پناهندگی زيستمحيطی رخ میدهرد.

اجتماعی است که به مساله حق و عدالت اجتماعی میپرردازد و

در اين باب بايد توجه داشت کره مشرکالت زيسرتمحيطری در

امنيت بينالمللی دارای يك دستور کار مشخص است و آن هرم

تضاد با علت خشونت است و ايرن تضراد و کمبرود در رابطره برا

«امنيت بر بقا» است .با ايرن وصر .گررايش طبيعری مرردم بره

تهديدهای زيستمحيطی منجر به خطر افترادن صرلح و امنيرت

مشکالت زيستمحيطی و ارتباط آن با امنيت با استيالی ملی و

بينالمللی است که اين مساله درهالهای از ابهام قرار دارد .جنگ

سياست جهانی و روابط بينالملل شکل پررنگتری به خود مری

دارفور را میتوان بهعنروان اولرين درگيرری در حروزه تغييررات

گيرد .در سال  2007نگرانری از پيامردهای امنيتری درخصروص

اقليمی دانست که در اين راستا بانکیمون دبيرکل سازمان ملل

تغييرات آب و هوايی در مجرام بينالمللری شرکل جردیترری

متحد اظهار داشت« :ريشه ايرن جنرگ خشرك سرالی ،کمبرود

به خود گرفت آن چنان که ارتباط بين تغييررات آب و هروايی و

زمينهای زراعی و آب است»)12( .

امنيت انگيرزه توجره بره محريطزيسرت را افرزايش داده اسرت.

نکتهای که در اينجا مطر است اينکه تغييرات آب و هوايی کره

در اين خصوص از يك بعرد اسرتدالل سرببی ،تغييررات زيسرت

تهديدکننررده صررلح و امنيررت بينالمللرری اسررت ،نبايررد موجررب

محيطی را عامل درگيریهای خشونتآميز دانسته است چراکره

سوءاستفاده قرار گيرد و به اين بهانه اقداماتی صورت پذيرد کره

فشار ناشی از تخريب زيستمحيطی به بیثباتی و ناامنی کمرك

ممکن است به انحراف کشيده شود .امروزه تهديرد امنيرت ملری

کرده و احتمال در گيریها را افرزايش مریدهرد .از بعرد ديگرر

بيش تر از آن که در رابطه با ملت يا دولرت باشرد در رابطره برا

استدالل تعريفری و اسرتدالل ابرزاری بيرانکننرده نگرانریهرای

طبيعت انسانی است و اين انسان است که موجب ترنش زيسرت

امنيتی در خصوص تغييرات آب و هوايی اسرت .برا ايرن وصر.

محيطی و ناآرامیهای اجتماعی و بیثبراتی سياسری مریشرود.

اولويت اصلی تهديردات امنيتری ،تغييررات آب و هروايی اسرت.

بنابراين امنيت ملی بايد بنا بر تدابيری ،اولويتها را تغيير دهرد

()11

چراکه عوامل محيطی زمانی که حياتی میشود ،امنيرت مفهروم

الف -چالش لینالمللی آب

پيدا میکند .اين نشاندهنده ارتباط امنيت ملی و بينالمللی برا

کمبودآب ،زمينهای زراعی و ديگرر منراب و افرزايش جمعيرت

امنيت زيستمحيطی است چراکه تخريرب محريطزيسرت يرك

مهاجر گستره بریثبراتی و نراامنی را افرزايش داده و سرازگاری

تهديد سنتی جدی قلمداد میشود .در جهت مقابله با تهديدات

محيطزيست را دچار مخراطره مریسرازد .در ايرن راسرتا منراب

زيستمحيطی ،استدالل ابزاری به تررويج راهکارهرا و چگرونگی

ديپلماسی محيط زيست و تغييرات اقليمی....
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پرداختن به اين موضوع میپرردازد .ايرن رونرد در جهرت حفرظ

بوده و افزايش جهانی آن قريبالوقوع است .سياست تغيير آب و

محيطزيست مورد توجه گسترده عمومی قرار مریگيررد و ايرن

هوا يك تهديدی برای امنيت زمرانی و مکرانی اسرت کره شريوه

دغدغه را گوشزد میکندکه اين مساله يك مساله جهانی است و

زندگی را تحتتأثير قرار میدهد .همچنين تغييرات آب و هوايی

نياز به تجديدنظر جهانی دارد (.)13

مناف ملی و اقتصادی را نيز دچار تنش میسازد .تاکنون ارتباط

به نظر میرسد اين که تغييرات آب و هوايی يك تهديد امنيتری

بين تغييرات آب و هوايی و امنيت بسيار مهم جلوه داده شرده و

تلقی میشود يك حرکت هوشمندانه در صحنه بينالمللی است.

ابعاد امنيتی اين مساله در دستور کار قرار گرفته اسرت .برا ايرن

البته درك درست از اين مساله نياز مند شکلگيرری ارتباطرات

وجود هنوز بحث تغييرات آب و هوايی تبرديل بره يرك فوريرت

بينالمللی درخصوص تصميمگيرری درجهرت مشرکالت زيسرت

نشده هرچند که يك تهديد امنيتی محسوب میشرود .در ايرن

محيطی است و اين چالش بايد از لحاظ دغدغه گسرترش يابرد،

راستا ترس از جنگ ،جرم و مهاجرت يك درك نادرستی از بعرد

چراکه پراهميت است .البته طررف داران محريطزيسرت ممکرن

امنيتی تغييرات آب و هوايی ايجاد کرده است هرچنرد بره نظرر

است اين بحث را داشته باشندکه ايرن تنهرا نمریتوانرد راهحرل

میرسد هزينه امنيت مقرونبهصرفهتر از هزينههای جنگ باشد.

مشکل باشد يا مفهومی شبيه به اين نمریتوانرد راهگشرا باشرد

بنابراين ،مساله پيشرو يك موضروع جهرانی بروده و حساسريت

چراکه تغييرات آب و هوايی ممکن است به فراتر از ايرن ارتبراط

سياسی جهانی دربر دارد ( .)15درك درست از امنيت يك نروع

پيدا کند که همانا مساله تروريسم است )14(.هرچند ايرن رونرد

اطمينان برای حفظ وض موجرود در چرارچوب تغييررات آب و

ممکن است به تأثير حرکت به سرمت حرل مشرکل و برقرراری

هوايی است .هرچند اين درك صحيح همران ديردگاه سرنتی از

عدالت زيستمحيطی کمك کند .در چشمانرداز برنامره محريط

امنيت را پرورش داده اما نگرانریهرای موجرود امنيتری در ايرن

زيست سازمان ملل متحد برر امنيرت و پايرداری تاکيرد شرده و

خصوص ابعاد بزرگتری به خرود مریگيررد و آثرار آسريبهرای

پايداری را در طوالنی مدت بهترين راهحل بررای غلبره برر ايرن

زيستمحيطی و جنبههای امنيتی به جوامر کوچركترر سروق

مساله و ايجاد امنيت دانستهاند .در اين راسرتا اسرتدالل سرببی

پيدا میکند .بنابراين در اين ميان نقش همکاریهای بينالمللی

نشان میدهد که ارتباط بين تغييررات آب و هروايی و تغييررات

تأثير بهسزايی در اين خصوص داشرته و پيامردهای منفری ايرن

زيستمحيطی با درگيریهرای خشرونتبرار از لحراظ مفهرومی

مساله کاهش میيابد و امنيت در حد تعادل برقررار مریشرود و

بيگانه بوده و از هرم دور هسرتند .همچنرين اسرتدالل تعريفری

فرضيههای جنگ و مهاجرت بيش از پيش کم رنگ میشود .در

نشان میدهد که بحث مفهومی از گسترش مفهروم امنيرت مری

اين راستا يك چشمانداز پايردار ،فرصرتهرايی را بررای کراهش

تواند ابرزاری بررای مؤسسرات امنيتری جهرت گسرترش نفروذ و

آسيبپذيری ناشی از تغييرات آب و هوايی بهمنظور بهبود رفراه

مشرروعيت آن هرا باشررد ولريکن اسرتدالل ابررزاری لزومرا برررای

انسانی ايجاد میکند و ايجاد فرهنگ مسئووليت ،بهبود سالمت،

برنامه محيطزيست مفيد نيست و ممکن است امنيرت را تحرت

تقويت حقوق محلری و شرهروندی ،همکراری زيسرتمحيطری و

الشعاع پايداری قرار دهد.

يکپارچگی حاکميتی زيستمحيطی میتواند کمرك شرايانی بره

ب -لحران اجتماعی لینالمللی

اين چشمانداز داشته باشد .به هر حال بررای هردايت بره سروی

مشکالت زيستمحيطی را میتوان ناشی از يك بحران اجتماعی

آينده بهتر و مطمئنتر ،رفتار انسانی بسيار مرؤثر اسرت و بررای

دانست که تهديردی بررای صرلح و امنيرت محسروب مریشرود.

تحقق اين مساله جنبشهای زيستمحيطی بايد بهجای رقابت و

در اين راستا تهديد امنيتی بهعنروان چرارچوب اوليره در مسرير

درگيری ،همکاری خرود را در جهرت مقابلره برا تغييررات آب و

تغييرات آب و هوايی است و بحران آب و هوا يك تهديد واقعری
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هوايی گسترش دهند و اين جنبشها بايد رونرد صرلح را پريش

را دچار مشکل میسرازد .ايرن مسراله دسترسری نرابرابر منراب ،

گرفته چراکه نقش مؤثرتر و مفيدتری را ايفا میکند)16( .

ناامنی غذايی ،بروز بيماریهای خطرناك همچون ايدز ،بيمراری

 -4تغییرات اقلیمی و راهکارهاي لین المللی ميار آن

های عفونی ،مهاجرت انبوه و ذوب يخ بندان ،شرور شردن آب و

در اين مقط تالش میشود ،نشان داده شود که تغييررات آب و

افزايش سيل را درپی دارد)18(.

هوايی تهديدی بررای صرلح و امنيرت بينالمللری اسرت کره در

الف -آثار غرق شدن مناطق ساحلی و تغییرات میزان آب

دستور کار شورای امنيت قرار گرفتره اسرت .در بنرد 1مراده24

در حقوق لینالملل

منشرور ملرل متحرد صرراحتا مسرئوليت حفرظ صرلح و امنيررت

از ديگر آثار تغييرات آب و هوايی براال آمردن سرطح آب دريرا و

بينالمللی برعهده شورای امنيت قرار داده شده و از آن بهعنوان

گرم شدن کره زمين ،وقوع سيل و غرق شدن احتمرالی منراطق

مسئووليت اصلی ياد شده است .در مقدمه منشور ملل متحد برر

کمارتفاع ساحلی است که اين اتفاق ممکن است کشورهای واق

حفاظت از نسرلهرای آينرده در مقابرل تهديردات بينالمللری و

در اقيانوس آرام جنوبی ومناطق ساحلی آسيا را درمعرض خطرر

جنگ تاکيد شده است و اين همانا تعهد اصلی ملرل بره حقروق

قرار میدهد .برا ايرن تغييررات برا از دسرت رفرتن تروده زمرين

اساسی بشر است .بهمنظور دست يابی به اين هدف سازمان ملل

مهاجرت اجباری پناهندگان زيستمحيطی نيرز رخ مریدهرد و

متحد در جهت حفظ صلح و امنيرت بينالمللری ،بحرث امنيرت

شورای امنيت نيز اين مهاجرت را تهديدی برای صرلح و امنيرت

دسته جمعی را مطر ساخت و اين مساله نشان از آن دارد کره

بينالمللی دانسته و اين مساله را مقدمهای بر جنگهای قومی و

درواق تهديدات امنيتری بينالمللری و جهرانی امرروزه نيازمنرد

داخلی میداند .تغييرات آب و هوايی نيز موجرب کراهش منراب

همکاری و مساعدت تمامیکشورهای جهان است .در اين راسرتا

آب و کرراهش بررارش مرریشررود و ايررن مسررئله توليرردات بخررش

بهنظر میرسد هر رويداد و فرآيندی که زنردگی بشرر را تهديرد

کشاورزی را تحت تأثير قرار داده و فقر غذايی ايجاد میشود .در

کند با صلح و امنيت بينالمللی در ارتباط اسرت .درگيرریهرای

اين راستا میتوان به بحث توسعه صالحيتهای بينالمللری کره

قومی ،درگيریهای داخلری ،تروريسرم ،سرال هرای هسرتهای-

در گزارش يونپ در ارزيابی جنگ آمده اشاره کرد .به نظرر مری

شيميايی و بيولو،يکی ،جرايم سازمانيافته ،تهديدات اقتصادی و

رسد اين توسعه میتواند در همکاریهای بينالمللری برهصرورت

اجتماعی مثل فقر و تهديدات زيستمحيطی همه و همه نراق

مؤثرتری جلوه کند .از جمله گسترش اين صالحيتها مریتروان

صلح و امنيت بينالمللی هستند )17(.در اين ميان تغييرات آب

برره توسررعه صررالحيت ديرروان بينالمللرری دادگسررتری ،ديرروان

و هوايی که يك تهديد زيستمحيطی جدی محسوب میشود از

بينالمللی کيفری ،پليس بينالملل و شورای امنيت سازمان ملل

اهميت بااليی برخوردار است که از آن به «تهديد نرم» ياد شده

با ساختار اصالحی ملل متحد اشاره داشت (.)19

است .با اين وص .سازمان ملرل برا يرك نقر

صرلح و امنيرت

ب -اقدامات پیشگرانه از تأثیر مخرب تغییرات اقلیمی در

بينالمللرری روبررهرو اس رت و آن همانررا تغييرررات آب و هرروايی و

حقوق لینالملل

تخريب زيستمحيطی است که عواقب فاجعهبراری دربرر دارد و

علت بخشی از درگيریهرا در دارفرور سرودان را تغييررات آب و

اين يك روند منفی زيسرتمحيطری اسرت کره در دسرتور کرار

هوايی و تخريب محيطزيست دانسته است .در واق اين تغييرات

شورای امنيت گنجانده شده است .تغييرات آب و هوايی بهطرور

موجب خشك سالی و بيابانزايی شده که اين موجب درگيریها

مستقيم يا غيرمستقيم بر فعاليتهای انسانی کره در اثرر تغييرر

شررده اسررت و تررنشهررای حاضررر را بررهوجررود آورده اسررت و

ترکيررب اتمسررفر جهررانی اسررت ايجرراد و تررأثير مرریگررذارد.

ايررن تهديرردها روز برره روز افررزايش مرریيابررد و صررلح و امنيررت

ايررن تغييرررات در محرريط فيزيکرری بررهوقرروع مرریپيونرردد و بررر

بينالمللی را در خطر گسترده قرار داده که ايرن خطرر «جنرگ

اکوسيستم طبيعی تأثير کامال منفی دارد و سالمت و رفاه انسان
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آب» است .در اين راستا بايد يك سازوکار برای مقابله ايجاد کرد

است در راستای اثر بخشيدن به تصميمات خود اقدامات نظامی

و اين میتواند از طريق ديپلماسی و مذاکره اتفراق بيافترد و بره

را در دستور کار خود قرار دهد و اين مساله ممکن است موجب

اين دليل که در طوالنیمدت اين مذاکرات منجر به تصويب يك

وقفه در روابط اقتصادی ،دريايی ،هوايی ،اطالعرات و ارتباطرات،

سند قابلتوجهی میشود که مریتوانرد تأثيرگرذار باشرد ماننرد

راديويی و ديپلماتيك شود .با ايرن وصر .شرورای امنيرت قرادر

پروتکل کيوتو که اقدامی مثبت در جهت کاهش ميزان گازهرای

خواهد بود براساس ماده 41منشور مسئله امنيتی تغييرات آب و

گلخانهای بروده اسرت .از طرفری تغييررات آب و هروايی را بايرد

هوا را پوشش دهد و از آنجا که شرورا دارای ظرفيرت برااليی در

درگير معاهدات زيستمحيطی کرد تا همکاریهرای بينالمللری

تصميمگيری براساس تشخيص مصلحت است ،براساس مراده41

نمود بيش تری پيدا کند)20(.

جنبه الزامآور پيدا میکنرد و ايرن يرك ابرزار سرري و مرؤثر در

در ايرن راسرتا برررای مقابلره برا تغييرررات آب و هروايی دو ابررزار

مقابله با مساله تغييرات آب و هوايی خواهد بود)22( .

متفرراوت وجررود دارد :يکرری کنوانسرريون سررازمان ملررل متحررد

کنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص تغييرات اقليمری بره

درخصوص تغييرات اقليمی است که يك چارچوب حمايت گرانه

عنوان يکی از سرندهای مهرم حقروق بينالملرل محريطزيسرت

برای مقابله با اين مساله را دارد و پروتکل کيوتو است که دارای

همکاری وسي کشورها و مساعدت بينالمللی را خواهان اسرت.

اهداف خاص است .ديگر ابزار برای مقابله با ايرن مسراله ديروان

با اين وص .درخصوص مقابله با تغييرات آب و هوايی بهتر است

بينالمللی دادگستری است کره برا اعمرال صرالحيت مریتوانرد

گزينه نظامی انجام نشود چراکه جنگ ماهيتا و ذاتا مضرر اسرت

راهحلی بر اين موضوع باشد و فصل هفتم منشور ملل متحد نيرز

چنانکه اعالميه ريو اذعان میدارد که جنگ ذاتا مخرب است و

میتواند ضمانتی برای اجرای آرای آن باشد .کار اجرايی شرورای

صلح و توسعه و حفاظت از محيطزيست را به خطر میاندازد.

امنيت همانا حفظ صلح و امنيت بينالمللی است که با شناسايی

بنابراين اقدامات نظامی بهمنظور مبارزه با تغييرات آب و هروايی

تهديدات بالقوه و تصميمگيری درباره آن از وقوع هرگونه اعمرال

برخالف اصول حمايتی در معاهدات بينالمللی زيسرتمحيطری

صلح و امنيرت بينالمللری جلروگيری مریکنرد .مراده39

است و ماده 42منشور نمیتواند راهکار مناسبی برای مقابلره برا

منشور ملل متحد بيان میدارد؛ شرورای امنيرت وجرود هرگونره

تغييرات آب و هوايی باشد چراکه عردم وجودجنرگ و درگيرری

صلح يا عمل تجاوز را احراز و توصيههايی

نظامی ميان کشورها به خودی خود تضمينکننده صلح و امنيت

خواهد کرد .فصل ششم منشور در واق سرازوکاری اسرت بررای

بينالمللی است و تنها محدوديتی که شورای امنيت بايد بره آن

کمك به حل و فصل درگيریهايی که میتوانرد صرلح و امنيرت

پايبند باشد محدوده شرايط ماده 39منشور است)23(.

بينالمللی را به خطر اندازد .در اين راستا شورای امنيت از روش

-5تغییرات اقلیمی و دیپلماسی محیط زیست

های حل وفصل اختالفات بينالمللی همچون مرذاکره ،تحقيرق،

حقوق بين الملل بايد در نظامی چند اليره و جديرد متشرکل از

ميانجيگری ،مصالحه ،داوری ،حرل و فصرل قضرايی ،توسرل بره

کشورها ،نهادهای بين المللی ،شبکه های سازمانی غير دولتی و

ترتيبات منطقهای و ساير ابزار مسالمتآميز بهرهمیبرد)21(.

بخش خصوصی ،جم گسترده ای از سازمان های برين المللری

در فصل هفتم منشور ،شورای امنيت قدرت اجرايی پيدا میکند

رسمی و ائتالف های غير رسمی و ابتکارات فرردی عمرل کنرد .

صرلح و امنيرت بينالمللری

کشررورهای در حررال توسررعه و برراالخص کشررورهای جزيررره ای

اختيار دارد .سازوکارهای اجرايی در مواد  41و  42منشور ذکرر

کوچك در حال توسعه هرم اکنرون برا چرالش هرای بزرگری در

شده که ماده 41بيانگر اقدامات غيراجباری و ماده  42بيران گرر

مقابله با آلودگی مواجه هسرتند .امرا واکرنش بره چرالش هرای

مداخله نظامی و اقدامات اجباری است .شرورای امنيرت ممکرن

زيست محيطی موجود نظير آلرودگی بره واسرطه چرالش هرای

ناق

تهديد بر صلح  -نق

و در انجام هرگونه اقدام عليه نقر
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طيبی و همکار

جديد و نوظهور ناشی از تغييرات آب و هوا پيچيده می شروند .

جرائم بينالمللی زيستمحيطی غفلرت گزيرد آنچنران کره ايرن

( )24بررسی چالش های حقوقی زيسرت محيطری کره بواسرطه

همکاریها بايد ميان دولتها ،سازمانهای بينالمللری دولتری و

تغييرات آب و هوا تحميل شده  ،با تمرکرز ويرژه برر ضرروريات

غيردولتی ،نهادهای بينالمللی از جمله پلريس بينالملرل شرکل

سازش پذيری کشورهای توسعه يافته و در حرال توسرعه نيرز از

واقعی به خود بگيرد.

جمله مسايل امروزی است که راهبردی موثرتر از تعامالت برين

منالع

المللی به همراه الزامات بين المللی ندارد  .آثار زيان بار تغييرات

 .1تقوی ،لعبت و سربحان طيبری()1391چرالش هرای

آب وهوا خطر به زيرآب رفتن بسياری از سرزمين هرا را در پری

جهانی حقوق بين الملل محيط زيست (تغييررات آب

دارد که از آن به عنوان "پديده دولت های در حال غرق"ياد می

وهوائی ،تهديدی برای صلح و امنيرت برين المللری)،

شود ( .)25در اين راستا دامنه تالش های بين المللری بايسرتی

فصررلنامه علمرری ترويجرری مطالعررات بررين المللرری

گسترده تر شود و مجام بين المللی زيست محيطی تصرميمات

پليس،سال سوم شماره ،11ص .172-168

موثرتری در اين خصوص بگيرند و رايزنی های مفيد تری مابين

 .2طيبرری ،سرربحان( )1394ديپلماسرری محرريط زيسررت

اعضای دول از طريق ديپلماسی محيط زيست صورت پذيرد .

راهبرردی مروثر بررای مهرار مخراطرات برين المللرری

لحث و نتیجهگیري

زيست محيطی ،فصلنامه حقوقی مجد ،در حال چاپ،

تغييرات آب و هوايی بهطور کلری نشراندهنرده تهديردی بررای

ص 39-33و طيبی ،سبحا ن و مهناز ضرابی()1393

جامعه ملل بوده اما کشورهای در حال توسعه مخال .قرارگرفتن

راهبردهررای مرروثر مقابلرره بررا تغييرررات آب و هرروائی

بحث تغييرات آب و هوايی در دستور کار شورای امنيت هسرتند

تضمين کننده صلح و امنيرت برين المللری ،همرايش

چراکه شورای امنيرت دارای عملکرردی غيردموکراتيرك بروده و

تغيير اقليم و راهی به سوی آينرده پايردار ،جمعيرت

ممکن است اين مساله را در اليههای پنهان وتو دائم بره چرالش

حاميان زمين سازمان حفاظت محيط زيست،ص.7-4

بکشاند و نگرانیهرای بشردوسرتانه و زيسرتمحيطری را ناديرده

3. Miles, K (2008) ‘International
Investment Law and Climate Change:
Issues in theTransition to a Low
Carbon World’, paper presented at
New
Horizons
of
InternationalEconomic Law,
The
Inaugural Conference of the Society of
International Economic Law, Geneva,
Switzerland, July, p27-32.
 .4حسينی آزاد ،سريدعلی .محمردی ،مهررداد)1393( .

سازوکارهای اجرايی موجود بهنظر میرسد ناکافی باشد و همين

حمايررت از محيطزيسررت در مخاصررمات مسررلحانه از

ناکافی بودن ،تخريبهای زيستمحيطی را روز بره روز افرزايش

منظر حقوقی بينالملرل ،ناشرر ،مؤسسره مطالعرات و

میدهد .بنابراين بايد اين مسئله تحت حمايت قوانين بينالمللی

پژوهش های حقوقی شهر دانش،ص.39-37

بگيرند.
در اين راستا کشورهای در حال توسعه تغييرات آب و هروايی را
يك مساله امنيتی نمیدانند و معتقدند تغييرات آب و هوايی در
چارچوب توسعه پايدار بهبود میيابد .کشورهای در حال توسرعه
نيز مدعیاندکره کشرورهای توسرعهيافتره از اجررای مقرررات و
پروتکلهای موجود شانه خالی کردهاند .با ايرن وصر .تغييررات
آب و هوايی تهديدی بررای صرلح و امنيرت بينالمللری اسرت و

ازجمله ماده 39منشور ملل متحد قررار گيررد و تغييررات آب و

 .5طيبی ،سبحان و بی تا آزادبخرت( )1394حفاظرت از

هوايی بهعنوان يك تهديد به رسميت شناخته شود و در دستور

محيط زيست در پرتو حقوق بين الملل بشردوسرتانه

کار شورای امنيت کماکان باقی بماند .هرچند در اين راستا نيرز

(چشم اندازی برای توسعه پايدار) ،انتشارات حقروقی

نبايد از مسئله همکاریهای بينالمللری در جهرت پيشرگيری از

مجد ،ص 265-263و ص.10-9
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