
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


¡     ¡ 
  1390بهار   ،ـطی  سال هشتم،  شماره سومیـمح عـلـوم 

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  Vol.8,  No.3, Spring 2011 

129  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

  1390بهار  ، سال هشتم،  شماره سوممحـیـطی    عـلـوم
ENVIRONMENTAL  SCIENCES Vol.8,  No.3, Spring 2011 

 

144- 129 

 

  جنوب - زیست و مسائل اقتصادي شمال المللی، محیط هاي بین سازمان
  

  2لرد عبدالمحمود محمدي ،٭ 1حسین پوراحمدي میبدي
  دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم اقتصادي و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی -1
  حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه عالمه طباطباییدانشجوي دکتري علوم سیاسی، دانشکده  - 2
  

  26/2/90: تاریخ پذیرش        18/1/89: تاریخ دریافت
  

  

International Organizations, the Environment 
and North-South Economic Problems 

 

Hossein Pourahmadi Meibodi1* 

and Abdol Mahmoud Mohammadi Lord2 
1- Associate Professor, Department of Political Sciences and 

International Relations,  Faculty of Economic  and  Political 
Sciences, Shahid Beheshti University 

2- PhD Student of Department of Politics, Faculty of Law  and  
Political Sciences, Alame Tabatabayi University 

 
Abstract  
In the thinking of neoliberal institutionalism, 
international organizations are capable of increased 
collaboration between national governments in 
global issues and to act independently of the wishes 
of superpowers on the international scene. This 
research has attempted to test the gains made under 
the neoliberal doctrine, associated with the role 
played by international environmental organizations 
in the challenges of economic relations of North-
South, through the "analysis of competing 
hypotheses" method. For this purpose, two other 
hypotheses were developed to compete with the main 
hypothesis showing the interests of both North and 
South countries with regard to international 
organizations. Among the various efforts of the 
United Nations as the largest international 
organization active in the environmental arena, five 
important diplomatic meetings – namely, Stockholm, 
Rio, Kyoto, Johannesburg and Copenhagen – were 
selected and judged on the basis of each of the 
competing hypotheses. The findings of this study 
show that international organizations have been 
continuing the policy of capitalist countries in the 
economic relations between North and South, rather 
than promoting environmental concerns. The 
interests of countries of the South have been the 
lowest of their priorities. 
 
Keywords: Environment, International organizations, 
Neoliberal Institutionalism, North-South. 
 

  
  
  

  چکیده
 بین همکاري قادرند المللی بین هاي سازمان نئولیبرال، نهادگرایی اندیشه در

 از مستقل و نموده تقویت شمول جهان موضوعات دررا  ملی هاي دولت
 تحقیق این در. نمایند  عمل الملل بین ي هصحن در بزرگ هاي قدرت ي اراده

 هاي سازمان« نقشي نئولیبرالی، در ارتباط با  این آموزه تالش شده است
 - لشما اقتصادي روابط هاي چالشخصوص  در »محیطی زیست المللی بین

 .مورد آزمون علمی قرار گیرد» هاي رقیب تحلیل فرضیه«با روش  جنوب
بدین منظور دو فرضیه دیگر به صورت رقیب با فرضیه اصلی که ناظر بر 

المللی به منافع هر یک از کشورهاي شمال و جنوب  هاي بین توجه سازمان
ملل به عنوان   هاي مختلف سازمان از میان تالش. بود تدوین گردید

زیست نیز، پنج اجالس مهم  المللی در موضوع محیط سازمان بین ترین بزرگ
استکهلم، ریو، کیوتو، ژوهانسبورگ و کپنهاگ انتخاب و مبناي قضاوت در 

نشان  پژوهش این هاي فتهیا. هاي رقیب قرار گرفت مورد هر یک از فرضیه
 داشته محیطی زیست هاي دغدغه آنکه از بیش ،المللی بین هاي سازمان کهداد 

 جنوب، - شمال اقتصادي روابط در بوده و داري سرمایه سیاست تداوم باشند،
هاي خود قرار  ولویتا سطح ترین پایین در نوب راج کشورهاي منافع
  .اند داده

  
جنـوب،   -المللـی، شـمال   هـاي بـین   زیسـت، سـازمان   محـیط  :ها کلید واژه

  .نهادگرایی نئولیبرال
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  مقدمه
 الگوهــاي در بحـث  مــورد محورهـاي  تــرین مهـم  از یکـی 
و  زیسـت  محـیط  ،جنوب -شمال اقتصادي روابط و توسعه

شـاید بتـوان مـدعی شـد کـه      . اسـت  مسائل مترتـب بـر آن  
بـوده و   جنـوب  -شـمال  روابـط  معمـاي  ترین مهم» توسعه«

. دارد پیونـد  توسـعه  بـا  اي پیچیده شکل به نیز زیست محیط
 از بخشـی  در یـافتگی  توسعه که داري سرمایه نظام ساختار
 هــاي بخــش در توســعه فرآینــد ناکــامی ازاي در را جهــان
اي بـه نـام تخریـب     ، اکنون با پدیـده داشت همراه به دیگر
 مزایـاي این نظام که . زیست و آلودگی روبرو است محیط
 اکثــر ولــی وردآ دســت بـه  ســرعت بــهرا  اقتصــادي رشـد 
نمود، اکنـون بایسـتی در    موکول آینده به را آن هاي هزینه

ي رشد  هزینه ترین مهمزیست که  خصوص تخریب محیط
 »توسـعه « بین زیرا تباین. گیري نماید تصمیم آن بوده است

 مراحــل پیمــودن موجــب شــده اســت،» زیســت محــیط« و
و حفـظ ســرعت رشــد   جنــوب، کشـورهاي  بــراي توسـعه 
 و طبیعـی  منـابع  از مخرب برداري بهره بدون پیشرفته جهان
. گـردد  ممکـن  غیـر  زیسـت  محـیط  بـر  هعمـد  هـاي  آسیب
سازوکار براي توسعه به دلیـل فقـدان    این که است بدیهی

هاي اقتصـادي،   توانایی طبیعت براي جذب اثرات پیشرفت
  .تواند پایدار باشد نمی

 نتـری  مهـم  »توسـعه   -طبیعت« پارادوکس ترتیب این به
 هـاي  سـازمان  کـه  شمال و جنـوب اسـت   کشورهاي  مسأله
 پـارادوکس  ایـن  حـل  بـراي  مختلفی هاي تالش المللی بین

 مجمـوع  شـده اسـت   سـعی  تحقیـق  ایـن  در. انـد  داده انجام
 نقـش  و گرفتـه  قـرار  بـازخوانی  مورد ها این سازمان  تالش

تبیـین   جنـوب  و شمال کشورهاي اقصادي روابط ها در آن
 بررسی هب معطوف تحقیق، این اصلی سؤال بنابراین. گردد
 محیطـی در  زیسـت  المللـی  بین هاي سازمان جایگاه و نقش

در مقـام   .باشـد  می جنوب و شمال اقتصادي روابط  چالش
 رویکـرد هـاي   آمـوزه  تحقیق، سؤال به علمی پاسخ ي ارائه

 فـرض و  گرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مورد »نئولیبرال نهادگرایی«
 ي اراده از مسـتقل  ،المللـی  بـین  يهـا  سازمان که است شده

 در را محیطــی زیسـت  هــاي دغدغـه  بــزرگ، هـاي  قـدرت 
ــط ــمال اقتصــادي رواب ــوب-ش ــورد جن ــه م ــرار مالحظ  ق

بـا   مـذکور  فرضیه شود می تالش پژوهش این در. دهند می
 مــورد» 1هــاي رقیــب تحلیــل فرضــیه«اســتفاده از تکنیــک 

  .گیرد قرار آزمون
  

 شناسی و روش) الگوي نظري(مواد 
هــاي رویکــرد  ي اصــلی ایــن پــژوهش، از آمــوزه  فرضــیه

ایـن  . نهادگرایی نئولیبرال یا نئولیبرالیسم اقتباس شده است
 یـک  فاقـد  و کیآنارشـ  را الملل بین نظامهرچند رویکرد 
 ي ســازنده نقــش بــهامــا دانســته  مرکــزي اقتــدار و مرجــع

 اعتقــاد  الملــل  بــین سیاســت  در المللــی بــین  نهادهــاي
ــن در .)Asgarkhani, 2004(دارد ــدگاه، ای  نهادهــاي دی
ــراي   المللــی بــین  حاکمیــت و اســتقاللنــه تنهــا چالشــی ب

 هــاي توافــقکننــد، بلکــه  ایجــاد نمــی ملــی هــاي حکومــت
ــودمندي ــین س ــورها ب ــتقلکش ــتند ي مس ــه هس ــایج ک  نت
 این نهادهـا از طریـق  . نمایند می تسهیل را جویانه همکاري

را  تردید و اعتمادي بی، عضو کشورهاي به اطالعات ارائه
 تثبیـت  ، بـه مشـترك  اسـتانداردهاي  ایجاد اب داده وکاهش 
در این حالت اسـت کـه   . کنند کمک می متقابل انتظارات

المللی  هاي بین سازمان انقیاد حتتهاي ملی خود را  دولت
میسـر   المللـی  بـین  تعهدات انجام بر نظارتتصور نکرده و 

یعنی نهادهاي . )Dehgani Firuzabadi, 1998(گردد  می
المللی اگرچه مبتنی بر ساختار توزیـع قـدرت در نظـام     بین
یابند، اما به تدریج هویت مستقل یافته  الملل تکوین می بین

هاي  هاي بزرگ، اهداف و سیاست ي قدرت و وراي اراده
  .نمایند خود را تنظیم می

ي اصلی این پـژوهش بـا توجـه بـه مفروضـات       فرضیه
هـاي   یی نئولیبرال، اذعان دارد که سازمانرویکرد نهادگرا
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المللـــی نهــادي بـــراي نظــارت بـــر رونــد رعایـــت     بــین 
براي آزمون علمی . باشند زیست در سطح جهان می محیط

این فرضیه که بـه صـورت کیفـی تـدوین شـده اسـت، از       
تـرین   کـه یکـی از موفـق   » هاي رقیب تحلیل فرضیه«روش 

اسـتفاده   شناختی در پـژوهش کیفـی اسـت    ابداعات روش
ي تحلیلـی   گـران در ارائـه   این روش به تحلیـل . شده است

فارغ از پیشداوري و تعصب یاري نموده و امکان ارزیـابی  
 Wheaton and(کنـد   دقیق و عینی شـواهد را فـراهم مـی   

Chido, 2006 .(ها  در این روش مجموعه کاملی از فرضیه
هـایی کـه سـازگار و ناسـازگار بـا هـر        تدوین شـده و داده 

باشند به صورت سیسـتمی مـورد ارزیـابی قـرار      رضیه میف
شناسـی پـوپري    در نهایت بر مبناي سـنت روش . گیرند می

هاي ناسازگار بیشتري دارنـد رد شـده    هایی که داده فرضیه
ي متنـاقض را داشـته باشـد     تـرین داده  اي کـه کـم   و فرضیه

  ). Pherson and Pherson, 2009(شود  پذیرفته می
بتدا ماتریسـی بـا قـرار دادن شـواهد در     بدین منظور ا  

هاي یک جدول ایجاد شده و  ها در ستون سطرها و فرضیه
هـا مـورد ارزیـابی قـرار      شواهد نسبت به هر یک از فرضیه

شـود کـه آیـا     در نتیجه این ارزیابی مشخص می. گیرند می
شاهد یا دلیل مورد بررسـی نسـبت بـه فرضـیه مـورد نظـر،       

ازگار، خیلـی ناسـازگار و یـا    سازگار، خیلی سازگار، ناسـ 
هدف از این مرحله، تعیین نـوع ارتبـاط   . اینکه خنثی است

باشـد   ها مـی  هر بخش از شواهد نسبت به هریک از فرضیه
)Wheaton and Chido, 2006 .(  در این روش دو سـطح

هـا   براي سازگاري یا ناسازگاري شواهد نسـبت بـه فرضـیه   
سـطح بـراي    بـه همـین نحـو سـه    . در نظر گرفته شده است

هـا بــین دو   ایــن وزن. وزنِ هـر شـاهد تعریــف شـده اسـت    
ــه ــام  مقول ــه ن ــار«هــاي  ي عمــومی ب ــاط«و » 3اعتب ــا » 4ارتب ب
توزیـع  » کـم « و » متوسـط «، »زیـاد «هاي محاسـباتی   ارزش
در گـام دوم، بـراي هـر یـک از     ). Heuer, 2005(انـد  شده

ــال    فرضــیه ــاي اصــول ابط ــر مبن ــا ب ــرخ   ه ــط ن ــی، فق گرای

با محاسبه نمرات ناسازگار و خیلـی ناسـازگار   ناسازگاري 
» ارتبـاط «و » اعتبـار «براي هر فرضیه و تعدیل آن با نمرات 

شواهد مشخص شـده و نمـرات سـازگاري نادیـده گرفتـه      
هاي محاسـباتی ممکـن را    جدول زیر تمام ارزش. شود می

  ).Heuer, 2007(دهد  نشان می
  
نرخ   ارتباط  اعتبار

  ناسازگاري
 نرخ ناسازگاري

  شدید
  4  2  زیاد  زیاد

  2.828  1.414  زیاد  متوسط
  2  1  زیاد  کم
  2.828  1.414  متوسط  زیاد

  2  1  متوسط  متوسط
  1.414  0.707  متوسط  کم
  2  1  کم  زیاد

  1.414  0.707  کم  متوسط
  1  0.5  کم  کم
  

هـر  » ارتباط«و » اعتبار«ارزش محاسباتی انتخاب میزان 
ها مفهومی کیفی اسـت و   شاهد نسبت به هر یک از فرضیه

هاي مختلفی براي تعیین وزن هر شاهد در این دو معیار  راه
توان به  میزان اعتبار شواهد کیفی را می. تعریف شده است

مراتبی در نظر گرفت که در باالترین سطح  صورت سلسله
هـاي اجتمـاعی،    هایی بـه دسـت آمـده از پیمـایش     ن دادهآ

ــی  ــاالت علم ــاي تصــدیق  پژوهشــی و داده -مق ــده ه ي  ش
هاي رسمی وابسته به نهادها و  موجود در نشریات یا سایت

هـاي   تـوان داده  در سـطح دوم مـی  . هـا قـرار دارنـد    سازمان
ها، نشـریات و   موجود در مقاالت علمی معتبر، خبرگزاري

در آخـرین سـطح   . می را در نظـر گرفـت  هاي رس روزنامه
هاي موجود در سایر مقاالت علمی  مراتب، داده این سلسله

» ارتباط«معیار . )Schum, 2009(و منابع خبري قرار دارند 
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رود که محقق بخواهد وزن هر شـاهد   نیز زمانی به کار می
شواهد بر اساس » ارتباط«در اینجا میزان . را مشخص نماید
هـا یـا قـدرت     هد براي رد یا تأیید فرضیهمیزان قدرت شوا

شــود  کــارگردانی آنهــا بــراي نیــل بــه نتیجــه ســنجیده مــی 
)Bruce, 2008 .( ــراي عملگــر ــاط«ب ــز مــی» ارتب ــوان  نی ت

مراتبـی در نظـر گرفـت کـه در بـاالترین سـطح آن        سلسله
شواهدي قرار دارند که از قابلیت منطقی براي رد یا تأییـد  

تـوان   در سطح دوم می. دارندهاي رقیب برخور همه فرضیه
شواهدي با قابلیت منطقی براي رد یا تأییـد یـک یـا چنـد     

ترین سطح نیز شواهدي  در پایین. فرضیه را در نظر گرفت
شوند که فاقد ارتباط مستقیم با هـر یـک    در نظر گرفته می

هاي رقیب بوده و از قابلیـت منطقـی بـراي رد یـا      از فرضیه
شـواهدي از  . خـوردار نیسـت  تأیید حتی یک فرضیه نیز بر

این دست به صورت غیر مستقیم بـر اسـتنتاج محقـق تـأثیر     
   .)Heuer, 2005(گذارند  می

با توجه به مجموع مالحظات فوق، در ایـن پـژوهش     
ي اصلی، دو فرضیه دیگر نیـز بـه صـورت     عالوه بر فرضیه

زیر تدوین گردیـد کـه در مجمـوع بـه صـورت رقیـب و       
یعنــی بــه . مســأله را پوشــش دهنــدنامتــداخل، تمــام ابعــاد 

ها تالش شده است به صورت منطقی،  ي این فرضیه واسطه
المللـی در ابعـاد    هـاي بـین   اي براي کار کـرد سـازمان   دامنه

  .جنوب ترسیم شود -محیطی روابط اقتصادي شمال زیست
المللـی نهـادي بـراي نظـارت بـر رونـد        هاي بین سازمان .1

 .باشند میزیست در سطح جهان  رعایت محیط

ــازمان .2 ــین  س ــروج اهــداف و منــافع     هــاي ب المللــی، م
 .کشورهاي درحال توسعه هستند

داري  المللـی تـداوم سیاسـت سـرمایه     هـاي بـین   سازمان .3
 .هستند

  
 نتایج
 يهـا  تیمسـئول  عنـوان  بـه  زیسـت  محافظـت از محـیط   اگر

ــاو ــمال يمس ــوب و ش ــ جن ــود، ریتفس ــوم ش ــراه مفه   گم
 یناش یطیمح ستیز يها یآلودگ. داشت خواهد يا کننده

 و یفراوانـ  از یناشـ  یطـ یمح سـت یز يهـا  یآلودگ و بقا از
کشورهاي . کرد یقتل کسانی توان ینم را هیرو یب مصرف

هـاي متفـاوت در    ولی به نسبت  دنیا باید مسئولیت مشترك
 .)Khesali, 1998( داشته باشند زیست محیط ي لهأقبال مس

اي جامع که مورد توافق تمام کشـورها باشـد    تدوین برنامه
ــم ــراي حفاظـــت از    مهـ ــل بـ ــازمان ملـ ــه سـ ــرین وظیفـ تـ
در ظاهر امر سـازمان ملـل در ایـن راه    . زیست است  محیط

مواجـه اسـت کـه معطـوف بـه       ییها چالش و تعارضاتبا 
از . باشـد  مـی  جنـوب  وشـمال  روابط اقتصادي کشورهاي 

هـا کـه بیشـتر مـنعکس کننـده       ترین این چـالش  جمله مهم
  :باشد عبارتند از انتظارات کشورهاي جنوب می
له آلـوده  أخـود را در مسـ    کشورهاي در حـال توسـعه  

لذا انتظار دارند  دانند، زمین مقصر اصلی نمی ي کردن کره
مبارزه با تغییرات آب و هوا   کشورهاي صنعتی رهبريکه 

 ؛را به عهده گیرند

 يتجــار يهــا روش رنــدکشــورهاي جنــوب انتظــار دا
 کنتـرل  بـه  مربـوط  يتکنولـوژ  انتقال مورد در ریپذ انعطاف
 از آب ریذخـا  و عاتیضـا  افـت یباز يها وهیش ها، یآلودگ
ــا اتخــاذ شــمال يســو  و پــژوهش تــوان تیــتقو شــده و ب

 مصـرف  يابتکـار  يالگوها شناخت به جنوبدر  آموزش
کمـک   متفـاوت  یفرهنگـ  طیشرا و ها ستمیاکوس در منابع
 ؛)Saeidabadi, 2009(شود 

هــاي  بسـیاري از کشـورهاي درحـال توسـعه، بایـد وام     
خود را قبل از هرگونـه حرکتـی بـه سـمت توسـعه پایـدار       
ــن صــورت      ــر ای ــه در غی ــرا ک ــد، چ ــف نمای ــین تکلی تعی

ــرمایه ــذاري س ــأمین     گ ــداري را ت ــه پای ــاي اینک ــه ج ــا ب   ه
ــد      ــد ش ــازپس دادن وام خواه ــرف ب ــد، ص   و تضــمین کن

)Baro and Badri, 2007(؛ 

ــیون  ــه     1998کنوانس ــومی ب ــی عم ــارك دسترس دانم
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  1فرضیه   ارتباط  اعتبار  اجالسنام 
  المللی بین هاي سازمان
 بر نظارت براي نهادي

  رعایت روند
 سطح در زیست محیط

  باشند می جهان

  2فرضیه 
 هاي سازمان

 مروج المللی، بین
 منافع و اهداف

 درحال کشورهاي
  هستند توسعه

  3فرضیه 
 هاي سازمان

 تداوم المللی بین
 داري سرمایه سیاست

  هستند

  ناسازگار  سازگار  خیلی سازگار  کم  زیاد  استکهلم

  سازگار  ناسازگار  سازگار  متوسط  متوسط  ریو

  سازگار  خیلی ناسازگار  ناسازگار  زیاد  زیاد  کیوتو

  سازگار  ناسازگار  سازگار  متوسط  متوسط  ژوهانسبورگ

  سازگار  خیلی ناسازگار  ناسازگار  متوسط  زیاد  کپنهاگ

 -1.0 -8.828 -3.414    نرخ ناسازگاري

 

زیسـتی را بـراي تضـمین رعایـت اصـول       اطالعات محـیط 
محیطـی   دموکراتیک در اتخاذ اجـراي تصـمیمات زیسـت   

در حالی که کشورهاي جنـوب اغلـب   . الزم شمرده است
بینــی وســعت خســارات  فاقــد اطالعــات الزم بــراي پــیش 

مرزي هستند  هاي درون لیتالمللی ناشی از اعمال و فعا بین
محیطی بـه صـورت کامـل     و انتظار دارند اطالعات زیست

 ؛)Vafadar, 2007(ها قرار گیرد  در اختیار آن

 از متحــده االتیــا يریــگ کنــاره ر،یــاخ يهــا ســال در
 مـورد  در شـرفته یپ يکشـورها  مقاومـت  و وتـو یک پروتکل

 .بود دهیرس بحرانی نقطه کی به یطیمح ستیز اصالحات
بـه ایـن    یجهـان  اقتصـاد  ستمیس کشورهاي جنوب با پایش

ــیده  ــد  نتیجــه رس ــهان ــا دوره در ک ــه ییه ــفعال ک ــا تی  يه
   در يادیز یلیم یب رد،یگ یم صورت مؤثر یطیمح ستیز

 دارد وجــود يدار هیســرما بــزرگ يکشــورها همــه انیــم
)Blamifaster, 2006(؛ 

ها، مسـئولیت سـازمان ملـل در     این انتظارات و نگرش 
تـر نمـوده و منجـر بـه      زیست را حسـاس  حفاظت از محیط

هـاي متفـاوتی در خصـوص عملکـرد      گیري دیدگاه شکل
هاي پیشـین تـالش    در بخش. المللی شده است آن نهاد بین

شـد بـر اسـاس تاریخچـه فعالیـت سـازمان ملـل در حــوزه        
از پنج اجـالس اسـتکهلم،   زیست و انتخاب هر یک  محیط

ریو، کیوتو، ژوهانسـبورگ و کپنهـاگ بـه عنـوان شـاهد،      
ملــل در روابــط   قضــاوتی عینــی در مــورد نقــش ســازمان 

ي هـا  مجموع یافتـه . جنوب صورت گیرد-اقتصادي شمال
ــایج   بخــش ــا اعمــال ارزش محاســباتی نت هــاي پیشــین را ب

  . توان در جدول زیر خالصه نمود تفسیرها می
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 که است پرواضح مذکور، ماتریس اطالعات تفسیر با
 درجـه  هـا،  فرضیه از یک هر با ناسازگار هاي نرخ مجموع
 بنــابراین. دهــد مــی نشــان را هــا فرضــیه از یــک هــر ابطــال

 چــالش در المللــی بــین هــاي ســازمان کــه اســت مشــخص
 از  بـیش  زیسـت،  محـیط  حوزه در جنوب -شمال اقتصادي

 مستقل نهادي ،نئولیبرال نهادگرایی رهیافت اساس بر آنکه
 جهان سطح در زیست محیط رعایت روند بر نظارت براي
 آن جدید قالب در داري سرمایه هاي سیاست تداوم ،باشند
 توسـعه  و توسـعه  حـال  در کشورهاي منافع به توجه و بوده

  .شته استدا قرار ها سازمان این هاي اولویت ذیل در نیافته،
تـدوین   بـراي المللـی   هـاي بـین   رسد سازمان به نظر می

 عایفجـــ از جلــوگیري در راســتاي  واقعـــی  برنامــه  یــک 
 یافتـه  نظـام  عمیق مسائل وجود به است محیطی الزم زیست

 نظام کل واقعی ي ریشه و نموده اعتراف الملل در نظام بین
با توجه به این کـه   .دهد قرار هدف را المللی بین اجتماعی
 دارد قـرار  داري سـرمایه  نظـام  قلـب  در اسـتثمار  و نابرابري

بـدون   وهـوایی  آب و محیطـی  زیست عدالتامکان نیل به 
. الملـل میسـر نیسـت    در نظام بین اجتماعی عدالتتوجه به 

 تمـام  المللی در راسـتاي تـالش بـراي پیـروي     نهادهاي بین
، یکسـان  شـرایطی  بـا  و المللی بین قرارداد یکاز  کشورها

خــود را بــه نفــع کشــورهاي  اجتمــاعی هــاي اولویــتبایـد  
  . جنوب تغییر دهند

 بلنـد  در معتقدنـد  اقتصاد سازي جهانی طرفدارانالبته   
ــدت، ــن م ــد ای ــود موجــب فرآین ــزان بهب  از محافظــت می
ــا همگــام و شــد خواهــد زیســت محــیط  ســازي، جهــانی ب

 افـزایش  را کشورها ثروت گوناگون طبیعی منابع استخراج
ــا بــود خواهنــد قــادر و داده ــاوري ابــداع ب  جدیــد هــاي فن

ولی . نمایند حفظ آسیب از را طبیعت از بیشتري هاي بخش
 سازي، جهانی فرآیند در که دهد می نشان وضوح به شواهد
 نه که گیرد می تعلق چندملیتی هاي شرکت به سود بیشترین

 زیست محیط حفظ در نآ کردن هزینه براي اي انگیزه تنها

 بیشتر هرچه استحصال صرف را حاصل منافع بلکه ندارند،
  ).Mander, 2004( کنند می طبیعی منابع

ــا   ــه ب ــه توج ــوع دو ب ــانی موض ــدن جه ــاد ش  و اقتص
 رسـد  مـی  نظـر  بـه  افـزون،  روز محیطـی  زیسـت  هاي بحران

ــاختار ــازمان س ــل س ــه در مل ــد زیســت محــیط زمین  نیازمن
 صـورت  بـه  بتوانـد  سـازمان  ایـن  تـا  اسـت  بنیادین تغییرات
 بــه توجــه کنــار در را زیســت محــیط از حفاظــت مســتقل،
هـاي   در اجـالس . نماید پیگیري جنوب و شمال در توسعه
 از یلـ یخ درو غـرب   متحده االتیا هرچندمحیطی  زیست
ملل هم   سازمان یول اند، کرده عمل کجانبهی طور به موارد

زیرا ارکان حاکم بر این سـازمان   .است با آنها همراه بوده 
اي تکـوین یافتـه اسـت کـه هنجارهـا و معیارهـاي        به گونه

خاص کشورهاي شمال را در موضوع محیط زیست تبلیغ 
  .نموده و از آن با ابزارهاي حقوقی حمایت نماید

  
  بحث

المللی، محیط زیسـت و روابـط    هاي بین سازمان
 جنوب-اقتصادي شمال

در خصــوص رونــد فزاینــده  هــاي جامعــه جهــانی نگرانــی
محیطی سبب گردید که نظـام جهـانی و    هاي زیست بحران

هـاي   ملل متحد براي حل این معضل، مؤسسات و سـازمان 
بـا توجـه بـه    . زیسـت بنـا نماینـد    تخصصی مرتبط با محـیط 

هــاي مختلــف  شناســی پــژوهش، الزم اســت تــالش  روش
 المللـی در  تـرین سـازمان بـین    ملل به عنوان بزرگ  سازمان

ــیط  ــه و     موضــوع مح ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــت، م زیس
المللـی بـه    هـاي آن نهـاد بـین    ترین و مـؤثرترین برنامـه   مهم

انتخـاب شـده و مبنـاي قضـاوت در     » شواهد مسأله«عنوان 
در ایـن  . هـاي رقیـب قـرار گیرنـد     مورد هر یک از فرضـیه 

ــو،    ــو، کیوتـ ــتکهلم، ریـ ــم اسـ ــتا پـــنج اجـــالس مهـ راسـ
زیـرا  . توجـه قـرار گرفـت    ژوهانسبورگ و کپنهاگ مورد

ها منجـر بـه تـدوین برنامـه و دسـتورالعمل       که این اجالس

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


¡     ¡ 
  1390بهار   ،ـطی  سال هشتم،  شماره سومیـمح عـلـوم 

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  Vol.8,  No.3, Spring 2011 

135  

و بـا    براي هر گـروه از کشـورهاي شـمال و جنـوب شـده     
تـوان بــه قضـاوتی در خصــوص    هــا مـی  ارزیـابی نتـایج آن  

زیسـت یـا    نگرش و گرایش سازمان ملل بـه حفـظ محـیط   
پیگیري منافع هر یک از کشورهاي شمال و جنوب دست 

  . فتیا
  

 اجالس استکهلم
 بـراي  المللـی  بـین  ایجاد یک سـاختار  هدف با اجالس این

 زمینـه  در جامعـه جهـانی   اقـدامات  بیشـتر  سـازي  هماهنگ
 محیطـی  زیسـت  معضـالت  دیگـر  و زیست محیط آلودگی

 المللـی  بـین  مسـایل  اهمیـت  کنفـرانس  این در. تشکیل شد
 بهینـه  اداره زمینـه  در جهـانی  اقدامات لزوم و زیست محیط
 ریـزي  پایـه  فرامرزي هاي آلودگی کاهش و مشترك منابع

دستورکار پیشـنهادي کشـورهاي    .)Agayi, 2003(گردید
توسعه یافته براي اجالس استکهلم به طور عمـده پیرامـون   

بـرداري از منـابع بـود     آلودگی هوا، کنترل جمعیت و بهـره 
داد، اما  که در اساس عالئق کشورهاي پیشرفته را نشان می

جنوب مایل بود به مسائل روزمره زندگی مانند غـذا، آب  
  .)Dickson, 2008(آشامیدنی و سرپناه بپردازد 

 توســعه  حــال در در اجــالس اســتکهلم کشــورهاي  
ــد ــه کــه اســتدالل نمودن ــدازه ب  در پیشــرفته کشــورهاي ان

 انـد  نداشـته  نقش خدادادي منابع کاهش و جهانی آلودگی
 تـالش  به نباید زیست طمحی حفظ براي تالش رو این از و

 اقتصــادي اجتمــاعی و پیشــرفتهاي بـه  دســتیابی بــراي آنهـا 
 یافتـه  توسـعه  کشـورهاي  مقطع آن در .سازد وارد اي لطمه
 بـار  نخسـتین  شـدند و بـراي   تسـلیم  اسـتدالل  ایـن  برابر در

 رسـمی  صـورت  به توسعه و زیست محیط میان کلی رابطه
در  مطـرح و  جنـوب  و شـمال  کشـورهاي  روابط قالب در

این   هشتم  اصلدر . گردید ي پایانی اجالس منعکس بیانیه
  بـراي   و اجتمـاعی   اقتصـادي   توسـعه  تأکیـد شـد کـه     بیانیه

محیط   و بهبود کیفیت  انسان  براي  مطلوب  زندگی  تضمین
با اذعان به ایـن   دهم  اصلچنین در  هم . است  ضروريکار 
درآمـد  ، ها قیمت  ثبات  توسعه  در حال  کشورهاي  براي که

ــافی ــه   ک ــاي اولی ــأمین نیازه ــروریات  و ت ــدیریت  از ض   م
ــیط ــان  ، اســت  زیســت مح ــبتی می ــلنس ــادي  عوام و   اقتص

 دوازدهـم   اصلدر . برقرار گردید  شناختی  بوم  یندهايآفر
در کشـورهاي   زیسـت  و بهبـود محـیط    محافظـت   براي نیز

الزم   المللـی  بـین   و مـالی   بیشـتر فنـی    هـاي  ، کمـک  جنوب
جـراي  در اثر ا که  یاحتمال  ايه هزینهشمرده شد و جبران 

ــ هــاي زیســت پروتکــل ــه یمحیط اي  توســعه  هــاي طــرح  ب
 ایـن  البتـه . تصریح گردید شود میوارد  کشورهاي جنوب

 توسط کشـورهاي  استکهلم بیانیه به دلیل تحریم کنفرانس
   ).UNEP, 1972(نیافت  جهانی شرق مقبولیت بلوك

نسبت اجالس استکهلم به عنوان یکی از  براي ارزیابی
ها، باید اذعان نمـود کـه نتـایج     شواهد با هر یک از فرضیه

حاصل از فعالیت سـازمان ملـل در ایـن اجـالس، نشـان از      
زیسـت در کنـار    حساسیت باالي آن نهاد بـه حفـظ محـیط   

در ایــن . توجـه بــه منــافع کشــورهاي درحــال توســعه دارد 
هـاي   ازمان ملـل و سیاسـت  اجالس، نسبتی میان فعالیت سـ 

منـابع مـورد اسـتفاده از اعتبـار     . داري مشاهده نشـد  سرمایه
زیادي برخوردار بـوده ولـی بـه دلیـل فقـدان پروتکـل یـا        
دستورالعمل عینی، قابلیت اطالعات موجـود در خصـوص   

گویی به سؤال تحقیق در حـد کـم    این اجالس براي پاسخ
  .قابل ارزیابی است

  
 اجالس ریو

 رویــارویی صــحنۀ اولــین ،1992 ســال در ویــر کنفــرانس
 کـه  درحـالی . میان کشورهاي شمال و جنـوب بـود   واقعی

نیـاز   ،صنعتی، به شدت در حال پیشرفت بودنـد  کشورهاي
المللی براي گذران امور  هاي بین فقیر به کمک کشورهاي

در این شرایط . شد تر احساس می روزمره به صورت جدي
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را مطـرح نمـود کـه در    » پایدار توسعه«مفهوم  ریو هاعالمی
به عنوان حقی تعریف  توسعه و بود توجه مرکز انسانآن، 
 و کنـونی  هـاي  نسـل  مسـاوي  صورت به ستبای می کهشد 
  ).Agayi, 2003( دهد قرار پوشش تحت را آینده
ــرانس،   ــپا توســعه يتجــار يشــورادر ایــن کنف  داری
 ارائـه  داریپا توسعه يمبنا بر را یجهان تجارت از يریتصو
ــکر ــر آن  .ددن ــه نظ ــا ب ــعه ه ــپا توس ــوب درك دار،ی  از یخ

 و یصـنف  يروشها در یراتییتغ ازمندین لکن دارد، تجارت
 ی نیـز المللـ  نیبـ  یبازرگـان   اتـاق  .اسـت  آن انجام يها وهیش

 دیـ کل عنـوان  بـه  ،آزاد يبازارها قیطر از را ياقتصاد رشد
نظـر   بـه . مـورد ارزیـابی قـرار داد    داریپا توسعه به یابیدست
 تـر  جذاب اریبس را توسعه مفهوم عام طوره ب تجارتها  آن
تعریـف نمـوده و بـه     »رشـد  بـدون  ییگرا طیمح«  مفهوم از

 بـه  ،یزنـدگ  وهیشـ  در رییـ تغجاي توجه به نابرابري، فقر و 
 يبازسـاز که قـادر بـه    یکیتکنولوژ ابداعات و اختراعات

بــا وجــود ایــن کــه پــس از . دارد دیــتأک ي هســتنداقتصــاد
هـا بـا معیارهـاي توسـعه پایـدار       اکثر دولـت  توافقات ریو،

هـا بـه صـورت     موافق بودند، امـا تنهـا تعـداد انـدکی از آن    
هـاي سـبز را بـه     واقعی، سیاست توسـعه پایـدار یـا مالیـات    

   .)Baro and Badri, 2007(ي اجرا درآوردند  مرحله
ــرانس در ــو کنف ــه شــمال هــاي دولــت از بعضــی ری  ب

 مصـرف  میـزان  چشمگیر تغییر به حاضر آمریکا خصوص
 اتحادیه و اسکاندیناوي کشورهاي اما. نبودند خود صنعتی
 گازهـاي  اثـرات  تدریجی کاهش با ت خود راموافق اروپا

 فشـار  اثـر  بـر  ).Dickson, 2008(اعالم نمودند  اي گلخانه
 يکشـورها  يبـرا  کـه  شـد  گرفتـه  میتصـم  متحـده  االتیا

، سـهمی  شـان  تیـ جمع و وسـعت  ،اسـتعداد  براساس جهان
در نظــر  ســتیز طیمحــ بــه زدن لطمــه در قابــل واگــذاري

صـدمات   که نافاسویبورک مانند يکشور یعنی. گرفته شود
 خود سهمکند، قادر است  زیست وارد می اندکی به محیط

ــه را ــآمر بـ ــه و  ایکـ ــهینت درفروختـ ــمار در ،ي آن جـ  شـ

موضوعاتی از این دسـت،  . کننده درآید  آلوده يکشورها
ــ تــر نمــود   را پیچیــده ســتیز طیمحــ حفاظــت از لهأمس

)Mojtahedzade and Gurchi, 2004(. 

بازه زمانی میان دو اجـالس اسـتکهلم و ریـو، در     در  
ــه   ــالی ک ــعهح ــر توس ــارت عیس ــول تج ــرژ و یبرالینئ  می

 رامـؤثر   یطـ یمح سـت یز اصـالح  احتمـال ي، ساالر هیسرما
بـراي یـادآوري ایـن مسـأله      ویـ ر اجـالس نمود و  فیتضع

ــل همزمــان از یــک ســو     ــود، ســازمان مل تشــکیل شــده ب
برگزار نمـود و از سـوي    اروگوئه دررا  »گات« کرات مذا

هـاي   سیاسـت . تشـکیل شـد   یجهـان  تجارت سازماندیگر 
 بانـک  پـول،  یالمللـ  نیبـ  صندوق ی،جهان تجارت سازمان

دو شـبهه اساسـی در    برال،ینئـول  مؤسسـات  گرید و یجهان
کـه  نیاابتـدا  . ذهن محققان مسـتقل بـه وجـود آورده اسـت    

 هـاي  نـه یهزي  بـا همـه   ،ياقتصـاد  رشـد  سازمان ملل، يبرا
بـــاالتري از  تیـــاولو ،ی آنطـــیمح و زیســـت یاجتمـــاع

و  .)Blamifaster, 2006(توسعه پایدار دارد  دستورالعمل
 بــراي الزم منــابع و قــدرت ،شــمالدوم آنکــه کشــورهاي 

 اختیـار  در را محیطـی  زیسـت  یالمللـ  بین کار دستور تنظیم
بــه جــاي توجــه بــه نیازهــاي زیســتی کشــورهاي   و شــتهدا

 آب جهانی تغییرات نظیر مسائلی هب را خود جنوب، تالش
ها معضالتی  این. کنند می  ازن متمرکز الیه کاهش و هوا و

 تحـت  مسـتقیم بـه صـورت    را کشورهاي صنعتی که است
  .)Dickson, 2008( دهد می قرار تأثیر

 رویکـرد  بـه  نیـاز متهم شد که  »شمال«در اجالس ریو 
 و نکـرده  درك رازیسـت   براي حفاظـت از محـیط   جهانی
ــدون ــه توجــه ب  و »جنــوب«ي کشــورها از بســیاري فقــر ب

ــاه مشــکالت ــه   و ملمــوس آن مــدت کوت هــا کــه منجــر ب
ــران ــاي بحـ ــدي هـ ــه   جـ ــه بـ ــده و توجـ ــوعاتشـ  موضـ
 مشـکل را  و تا حدي غیرملمـوس  بلندمدت محیطی زیست

 در »جنـوب « گسـترده  هـاي  تـالش  خواهـان ساخته اسـت،  
چنین ایـن درخواسـت،    هم .طبیعی است منابع حفظ جهت
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 بار کاهش براي فقیر کشورهاي به مالیبدون ارائه کمک 
هـا بـراي    هـا و بـدون توجـه بـه اضـطرار آن      بـدهی  سنگین

بـراي تـأمین نیازهـاي     طبیعـی  و انسـانی  منابع از کشی بهره
  . شود اولیه مطرح می

در مجموع نتایج حاصـل از فعالیـت سـازمان ملـل در     
اجالس ریو به عنوان یکی از شـواهد و نسـبت سـنجی آن    

هاي رقیـب، حـاکی از نفـوذ گسـترده      با هر یک از فرضیه
المللـی و توانــایی   هـاي بــین  کشـورهاي شـمال در ســازمان  

هـــاي  اي سیاســت هــا بــراي تنظــیم قواعـــد در راســت     آن
در ایـن اجـالس، سـازمان ملـل بـه آن      . داري است سرمایه

محیطی کـه بـه صـورت مسـتقیم      دسته از معضالت زیست
ــأثیر قــرار مــی  دهنــد توجــه  کشــورهاي شــمال را تحــت ت

ــران    ــا بح ــت ت ــته اس ــتري داش ــت  بیش ــاي زیس ــی  ه محیط
جنـوب نیـز   -در روابط اقتصادي شمال. کشورهاي جنوب

یــو، توجــه کمتــري بــه منــافع  ســازمان ملــل در اجــالس ر
ــوب نشــان داده اســت   ــابع و داده. کشــورهاي جن ــاي  من ه

مربوط به اجالس ریو از اعتبار متوسـط برخـوردار بـوده و    
، قابلیــت »21دســتور کــار«بــه دلیــل تنظــیم اســنادي ماننــد 

آوري شده در خصوص اجالس ریو بـراي   اطالعات جمع
هـا در   رضیهگویی به سؤال تحقیق و میزان ارتباط با ف پاسخ

  .حد متوسط است
  

 اجالس کیوتو
 پروتکــل ،مربــوط بــه محــیط زیســت مباحثــات مرکــز در
 سال ازي، ا گلخانه يگازها مهاربراي  که رددا قرار وتویک

در اجــالس . یافــت یــیاجرا تیــقابل 2012 ســال تــا 2005
ــرمایه   ــورهاي س ــو کش ــه    کیوت ــد ک ــتدالل نمودن داري اس

توانـد از طریـق بـه وجـود آوردن      المللـی مـی   تجارت بـین 
اي منتشر شده،  بازاري جهانی براي مبادله گازهاي گلخانه

معضل رو به انتشار این گازها را حل و فصـل نمـوده و در   
دانه در دهد که بازار مزبور به صورت آزا نهایت اجازه می

جهت برخورد بـا ایـن موضـوع بـه کـار خـود ادامـه دهـد         
)Ramirz, 2006(. ي ایـن اجـالس تشـکیل معاهـده      نتیجه

کیوتو بود که اهداف کمی و دقیقی را بـراي کنتـرل نشـر    
 بـا  نامـه  توافـق  نیـ االبتـه  . اي تعریف نمـود  گازهاي گلخانه

 و زیـ خ نفت يکشورها از یبرخ آمریکا و دولت اعتراض
 مناقشــاتبـود و   روبــرو يسـعود  عربســتان هـا  آن رأس در
 نمـود  اعـالم  کایآمر. درگرفت جنوب-شمال میان  يادیز
 انـد  گرفتـه  نظـر  در کشـور  نیـ ا يبـرا   که را یکاهش زانیم
  ییکارا يباال اریبس سطح لیدل به رایز. کند اجرا تواند ینم

 را خــود نشــرمیــزان  بخواهــد کشــور نیــا اگــر ،ياقتصــاد
 کایآمر. بود خواهد باال یلیخ آن یینها نهیهز دهد کاهش
بـر اسـاس آن     که کرد پیشنهاد »پاك توسعه«ی به نام طرح

 بلکـه  ،آمریکا داخل در نهنشر تعیین شده را  کاهش زانیم
ــورها در ــال در يکش ــعه  ح ــد يا توس ــاال مانن ــه گواتم  ک

در . اعمـال نمایـد   اسـت  نییپـا  آن در يآور فـن  و ییکارا
 اي گازهاي گلخانـه  نشر کاهش یینها نهیهز نتیجه این امر

. شـود  می منظور آمریکا  يبرا ها کاهش عتبارا و هبود نییپا
 کـه بـه  نـام گرفـت   » تجـارت نشـر  « یانعطاف  سازو کاراین 

 حـق  توانـد  یمـ  يا هـر کارخانـه   ای و کشور هر آن موجب
 فقـط  حاضـر  حال در البته .بفروشد بازار در را خود انتشار

  چنـین  هـم . بـه خریـد آن هسـتند   در قـا  یصـنعت  يکشـورها 
 در ،یصـنعت  يکشـورها توسـط   پـاك  توسعه طرح ياجرا

 در اجــرا بــه ســوم جهــان در يهمکــار يهــا پــروژه قالــب
 توسـعه   بـه  هـم  و دهنـد  کـاهش  را ها آن نشر هم تا یدآ یم
 حسـاب  به را کار نیا اعتبار یول کنند کمک ها آن داریپا

  .)Khesali, 1998(د کنن یم منظور خود
در طرف مقابل برخـی از کشـورهاي درحـال توسـعه بـه      

 مصــرف شــدن کــم ازویــژه کشــورهاي تولیــد کننــده نفــت 
 اجـراي  بـا  کـه  بـود  معتقـد  اوپک. نگران بودند ها ندروکربیه

 شـاهد  سـازمان،  این عضو کشورهاي کیوتو، پروتکل اهداف
 صـادرات  از حاصـل  درآمـدهاي  در اي مالحظـه  قابل کاهش
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اگـر   .)Rahimi and Bakhtyar, 2006( بـود  خواهنـد  نفـت 
 بهبـود  و حفـظ  خواهان اوپک عضو يکشورها یتمامچه 
 بـه  سـبت ن حـال  نیا با، هستند جهان ستیز طیمح تیوضع
 باعــث کــه هــا یآلــودگ نیــا  کــاهش یــیاجرا يهــا روش

ــالطبع و نفــت يتقاضــا کــاهش ــد کــاهش ب  اعضــا درآم
ــتأک ازهمچنــین  و شــود یمــ ــ  دول دی  يرهــایمتغ بــر یغرب
 نیـ ا. باشـند  مـی  نگـران  خود  تعهدات ياجرا يبرا یاتیمال

 درآمـد  شیافـزا  هـدف  بـا  اوقـات  شتریب در یمال يابزارها
 قـرار  نظـر  مد یطیمح ستیز مالحظات  عوض در ها دولت

 یصـنعت  يکاالهـا  دیـ تول نـه یهز شیافزا  نیچن مه. ردیگ یم
ــه رابطـــه رییـــتغ باعـــث    در يکشـــورها ضـــرر بـــه مبادلـ
 شــد خواهــد کاالهــا نیــا کننــده مصــرف و توســعه حــال

)Emamimeybodi, 2002(.  در نتیجـــه تعـــارض میـــان
کشــورهاي در حــال دیــدگاه شــمال و جنــوب، برخــی از 

ــعه ــد  توس ــروه مانن ــین 77گ ــاهش در خصــوص ، و چ ک
 نگرفتند  کمی به عهده دگونه تعه هیچاي،  گازهاي گلخانه

ؤثر کشورها شـرکت مـ    تا این آمریکا اعالم کرد  کنگره و
پروتکــل  کمــی اعـالم نکننــد،   خـود را در قبــول تعهـدات  

  ).Khesali, 1998( تصویب نخواهد کرد کیوتو را
یکی از نکات برجسته معاهـده کیوتـو، تعیـین کمـی      

میزان نشـر و جـدول زمـانی دقیـق بـراي کـاهش آن بـوده        
ــن  . اســت ــه وام تخصــیص نحــوه ،پروتکــللکــن در ای  ب

 اعطـاي  سازوکار و بودهبسیار مبهم  پذیر آسیب کشورهاي
ــروژه وام ــه پ ــروژه ب ــد  پ ــرر ش ــه مق ــر ک ــاس ب ــه اس  نمای
 ي کشـورهاي جنـوب  ها کوشش اساس بر یا پذیري سیبآ

هـا پرداخـت    محیطـی بـه آن   زیسـت  آسیب تخفیف جهت
 Rahimi and(شـود، بـه وضـوح مشـخص نشـده اسـت       

Bakhtyar, 2006( .     شاید ایـن نـابرابري آشـکار انعکـاس
 بـاور  کیـ  از آن کشورهاي صـنعتی شرایطی است که در 

 تا گرفته يانرژ یقحط از ک،ینزد اریبس خطرات به یجمع
 تیمســئولبــوده و بــر لــزوم وجــود  دور ،يجــو تحــوالت

 یواقع یهمبستگ کی با ستیبا یمکه  نهیزم نیا در یجمع
 .واقف نیستند ردیبگ شکل جنوب و شمالمیان کشورهاي 

  بـدهی  از یپوشـ  چشـم  بـه  تواند یک همبستگی واقعی می
 انتشـار  مقدار کردن کم مقابل در رشد حال در يکشورها

  .)Deso, 2005(منجر شود  ها آن يسو از يا گلخانه گاز
 تـوان اسـتدالل نمـود کـه     با توجه به معاهده کیوتو می

رغم فعالیت تبلیغی سازمان ملل در مورد اسـتقالل آن   علی
 کـه  آنجـا  ت ازیـ نها در المللـی،  نهاد در تنظیم قواعـد بـین  

 از یناشـ  يهـا  نـده یآال انتشار نظر از کایآمر متحده االتیا
 و میتصـم  کیـ  دارد، قـرار  ییباال مقام در يانرژ  مصرف
  این از طریق را جهان سرنوشت که است  ییکایآمر روش

معاهــده کیوتـو بــه   نیبنـابرا  .نمــوده اسـت  عیـین ت پروتکـل 
عنــوان یکــی از شــواهد، حکایــت از قــدرت کشــورهاي  

المللی در راستاي منافع خود  براي تنظیم قواعد بین صنعتی
در ایـن  » پـاك  توسـعه «سازمان ملل بـا تأییـد طـرح    . دارد

توانــد خــارج از چــارچوب  اجــالس، نشــان داد کــه نمــی 
داري، اهـــداف خــود را در مقابلـــه بـــا   سیاســت ســـرمایه 

ضمن اینکـه در  . محیطی، عملیاتی نماید هاي زیست بحران
اي از توجه سازمان ملل به منافع  نشانه نتایج معاهده کیوتو،

جنــوب  -کشــورهاي جنــوب در روابــط اقتصــادي شــمال
هـاي   شایان ذکـر اسـت کـه منـابع و داده    . مشاهده نگردید

زیادي برخوردار بـوده  » اعتبار«مربوط به اجالس کیوتو از 
ــده   ــایج معاه ــل نت ــه دلی ــزام و ب ــالس،   اي و ال ــن اج آور ای

حقیـق و قابلیـت اطالعـات مـذ     هاي ت آن با فرضیه» ارتباط«
گویی بـه سـؤال تحقیـق نیـز در حـد زیـاد        کور براي پاسخ

  .قابل ارزیابی است
  

 اجالس ژوهانسبورگ
تـر اجـالس ژوهانسـبورگ، چنـد      براي برگزاري مطلـوب 

اجالس مقدماتی برگزار گردید که یکی از آنهـا اجـالس   
 حـال  در کشـورهاي  اجالس،آن  در. بالی در اندونزي بود
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 پرداخــت عــدم ونــزوئال، رهبــري بــه 77 گــروه و توســعه
 توسـط  حـال  و گذشته در زیست محیط تخریب هاي هزینه

. نـد داد قـرار  مـذاکرات  اصلی محور را پیشرفته کشورهاي
ارتبـاطی   متحـده  ایاالتلکن کشورهاي صنعتی به رهبري 

برقرار نموده و  سیاسی مسائلو  زیست محیط موضوعمیان 
 هـاي  کمـک  ارائـه ، شرط »مطلوب حاکمیت« ایده طرح با

 یافته توسعه کشورهاي سوي از محیطی زیست فنی و مالی
ــه ــعه درحــال کشــورهاي ب ــاخص وجــود را توس ــاي  ش ه
ــت« ــوب حکوم ــد  »مطل ــرار دادن ــورها ق ــن . در آن کش ای

 تــا شــد باعــثانتظــارات متنــاقض میــان شــمال و جنــوب  
 مسـائل  مـورد  در توافـق  بـه  یـابی  دسـت  بدون بالی اجالس
  .)Javidniya, 2002( دهد پایان خود کار به اساسی

 2002 سال درهاي مقدماتی،  پس از برگزاري نشست 
کشـورهاي جنـوب در    .تشکیل شد ژوهانسبورگ اجالس

 شمال کشورهاي تعهدات کهاین اجالس استدالل نمودند 
 در کشـورهاي و فنـی بـه    مـالی  هـاي  کمک ارائه مورد در

عملیاتی نشده و برخـی از کشـورهاي صـنعتی     توسعه حال
 هـاي  نامـه  موافقـت  و هـا  کنوانسیونمانند آمریکا در اجراي 

 ).Javidniya, 2002(انـد   نمـوده  کارشکنی محیطی زیست
 شدن جهانی کالن روندچنین شواهدي نشان دادند که  هم

 چنـــدملیتی، هــاي  شــرکت  بــه واســطه فعالیــت    اقتصــاد 
آنهـا اشـاره    .اسـت  نموده تر گسترده را جهان هاي نابرابري

 جهـان  منابع درصد 70 حدود انسانها دهم یک نمودند که
 از انسـان  میلیـارد  2/1 کـه  حـالی  در و کنند می مصرف را

 دیگر جاهاي در تعداد همین حدود ،بینند می صدمه چاقی
بــا ایــن فــرض، . گذارنــد ســر بــر بــالین مــی گرســنه شــبها

 ایـن  سیاسـی  بیانیـه  مقـدماتی  طـرح  درکشورهاي جنـوب  
 امــا .نمودنــد اشــاره جهــانی آپارتایــد وجــود بــه اجــالس،

ــن صــنعتی کشــورهاي ــه و حــذف را اصــطالح ای  هرگون
 انکـار  را جهـانی  فقیـر  میلیاردها بدبختی قبال در مسئولیت
ــد ــ در ایــن شــرایط . نمودن  تجمیــع جهــت يامیــدیچ ه

 دهدفمنـ  واحـد  یـک  درون در ثروتمند و فقیر کشورهاي
 دفـاع  وجود نداشت و المللی هاي بین توسط سازمان جدید

 پایدار یجهان تصور از مانع ،ثروتمندان منافع از سرسختانه
 موضــوعدر مقابــل ایــن رونــد، . گردیــد آپارتایــد از پــس
تضـمین  ، جنـوب  و شـمال  کشـورهاي  توافـق  مورد اصلی
 بـزرگ  شـهرهاي  ساکنان همه براي بهتري زندگی شرایط

در ایـن راسـتا   . در جهان بـود  گراییشهر در نتیجه افزایش
 بـه  جنـوب  کشـورهاي  شـهرهاي  مردم مندينیاز رفع براي
 بـین  جدیـدي  قراردادهـاي  بهداشتی، خدمات و سالم آب

 اجـالس یعنـی نتیجـه مهـم    . گشـت  منعقـد  جنوب و شمال
آن  شـدن  تجـاري براي کشورهاي جنوب،  ژوهانسبورگ

 دنـ بود رایگان پیش از آن که بود شهري خدماتدسته از 
)Girardat, 2004(.  

ــل   ــازمان مل ــت س ــایج حاصــل از فعالی  اجــالس در نت
 وضـعیت  بـودن  آشـکار  رغـم  بـه  نشـان داد  ژوهانسبورگ

 اجرایـی  برنامه زمین، سیاره و ها انسان براي آینده نامطمئن
 معینـی  هـدف  گونـه  هـر  فاقـد توسط آن نهاد  شده پذیرفته
نکتـه   ایـن مؤیـد   حاصل نتایج. باشد می پایدار توسعه براي

 شـرایط  بـا  جهانی داري سرمایه هاي نظام شرایط که هستند
 ناســازگار و متفـاوت  پایـدار  جهـان  سیاسـی در  هـاي  نظـام 
ــام. اســت ــاي نظ ــرمایه ه ــونی داري س ــان کن ــد خواه  رش

ایـن   پایـداري،  اصـل  که حالی در هستند، مداوم اقتصادي
دانـد، بـه    یسر نمیم سادگی به متناهی جهان یک در امر را

در انتظـــار  جنـــوب کشـــورهايویــژه در شـــرایطی کـــه  
. خـود هسـتند   فقـر  کـاهش  و توسـعه  بـراي  هایی مساعدت

سازمان ملل در این اجـالس نیـز نتوانسـت مـروج اهـداف      
اي کشورهاي جنوب باشد ولی تناسبی میان فعالیت  توسعه

منـابع  . داري وجـود داشـت   هاي سـرمایه  آن نهاد و سیاست
» اعتبـار «تفاده بـراي تبیـین نتـایج ایـن اجـالس از      مورد اسـ 

متوسط برخوردار بوده و قابلیـت اطالعـات موجـود بـراي     
آن بـا هـر یـک از    » ارتبـاط «گویی به سؤال تحقیق و  پاسخ
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هاي رقیب، به دلیل فقدان اهـداف یـا دسـتورالعمل     فرضیه
عینی براي توسعه پایدار در سطح جهان، در حـد متوسـط   

  . تقابل ارزیابی اس
  

  اجالس کپنهاگ
 اجــالس در کشــور، 120 نماینــدگی هــاي هیــات و ســران
 ،2009کپنهاگ در سـال   در هوایی و آب تغییرات جهانی

 بـه  اي، گلخانـه  گازهـاي  کاهش چگونگی سر بر هفته دو
ــد بررســی و بحــث ــانی اجــالس   .پرداختن تصــمیمات پای

کپنهاگ با وجود اینکـه نشـان از اراده جمعـی بـراي حـل      
محیطـی دارد، از هـیچ تعهـد عینـی بـراي       زیستمشکالت 

کنـد و بـر ایـن اسـاس      حل مشکالت اقلیمی حکایت نمی
ها میان کشورهاي شـمال و جنـوب در خصـوص     اختالف

اي و  سهم هر یک از کشورها در تولیـد گازهـاي گلخانـه   
تعهدات هر یک از طرفین براي مقابله با گرمایش زمین به 

علـت اخـتالف و    ایـن نشسـت بـه   . قوت خود بـاقی اسـت  
شکافی که بین کشـورهاي صـنعتی و کشـورهاي درحـال     

بینـی شـده دسـت     توسعه ایجاد شده بـود بـه اهـداف پـیش    
آور بـه   اي سیاسی و غیـر الـزام   نامه نیافت و در نهایت توافق

کشور مطرح و بـه تصـویب    25پیشنهاد آمریکا و همراهی 
اي ه توافقنامه مزبور حاصل فرآیند مذاکراتی گروه. رسید

ــا    کــاري تعیــین شــده از ســوي کنفــرانس اعضــا نبــود و ب
اسـتفاده از ادبیـات و عبـارات مـبهم و نامشـخص، نـه تنهـا        
ی و سهم معینی براي هـر یـک از کشـورهاي     تعهدات کم
ــر      ــار اکث ــرخالف انتظ ــه ب ــت، بلک ــر نگرف ــنعتی در نظ ص
کشورهاي در حال توسعه، مشارکت این دسته از کشورها 

اي خواسـتار   شـار گازهـاي گلخانـه   را در زمینـه کـاهش انت  
رغم دیدگاه کشـورهاي جنـوب مبنـی بـر      علی. شده است

ــب      ــنعتی در تخریـ ــورهاي صـ ــاد کشـ ــیار زیـ ــهم بسـ سـ
زیســت و ایجــاد فضــاي نامناســب جــوي، کشــور    محــیط

دانمارك اسناد و مدارکی ارائـه نمـود کـه بـر اسـاس آن،      

ــبب اصــلی      ــر مس ــعه و فقی ــال توس ــورهاي درح ــا کش تنه
ــیش ا  ــایش ب ــاي   گرم ــاد گازه ــار زی ــین و انتش ــد زم   ز ح

  .)Soleymani, 2010(اي معرفی شدند  گلخانه
 میزان به کمکی شد مقرر نامه کپنهاگ توافق اساس بر
 2020 سال تا صنعتی کشورهاي سوي از دالر میلیارد صد

لکن شیوه  .گیرد قرار توسعه حال در کشورهاي در اختیار
ــت   ــر یـــک از پرداخـ ــهم هـ ــت، سـ ــدگان و   پرداخـ   کننـ

ــین نشــد     ــوب تعی ــه کشــورهاي جن نحــوه تخصــیص آن ب
)Stern, 2009 .( یانم روشنی شکاف نیز کنفرانسدر این 

. بروز یافت توسعه حال در جهان و یافته توسعه جهان منافع
 آمریکــا، بخصــوص در ایــن اجــالس کشــورهاي شــمال 

 توافـق  بـه نیل  عدم گناه نمودند سعی ژاپن و اروپا اتحادیه
 و چـین ماننـد   ظهـور  حال در هاي قدرت متوجه راجمعی 

مذاکرات این اجـالس ایـن شـائبه را دامـن زد      .نمایند هند
 مواضـع  تـا  زننـد  می مانور به دست کشورها نمایندگانکه 

 موقعیـت  و فرصـت  اینکه یا و کنند تحکیم را خود قدرت
 ناپـذیر  پایـان  جنـگ  در برتـري  بـه  دسـتیابی  براي جدیدي
 باعث مسائل این تمام. آوردند دست به اقتصادي و سیاسی

 ممکـن  غیـر  داري معنـی  توافـق  گونه هر به رسیدن که شد
 تامین براي اي زاویه کند می سعی کشوري هر که چرا. شود
 خود کردن مستثنی و فرار براي بندهایی و بیاید خود منافع
  .(Ayers  and Dodman, 2010) بگنجاند توافقنامه در

 بــه کپنهــاگ، توافقــات کــرات در نتیجــه فرآینــد مــذا
 زمینـــه در فعـــال هـــاي ســـازمان ســـوي از آمـــده دســـت
 متشکل 77 گروه. شد روبرو منفی واکنش زیست با محیط

 نشسـت  پایـانی  نامـه  توسـعه توافـق   حـال  در کشور 130 از
 توصـیف  تـاریخ  طـول  در نامـه  توافـق  بـدترین  را کپنهاگ

 اعـالم  »زمـین  دوسـتان « بـه  موسوم غیردولتی سازمان. کرد
 فقیـر  کشـورهاي  بـراي  اي فاجعه اجالس، پایانی بیانیه کرد
به طنز گفت  باره این در »سبز صلح« گروه دبیر کل .است
 هـاي  سـوراخ  دهـد  مـی  اجازه سازمان ملل به نامه توافق این
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ــا را ازون الیــه  جمهــوري ریــیس مخصــوص هواپیمــاي ب
اظهـار   جنـوبی  آفریقـاي  جمهـور  رئیس. کند پیدا آمریکا
 .اسـت  شـده  سـرخورده  مذا کرات این نتایج که از داشت

 ملــل، اجــالس ســازمان دبیــر کــل محیطــی مشـاور زیســت 
یکی از مدیران ارشد . خواند واقعی درام یک را کپنهاگ
 کـه  اي نتیجـه  بهتـرین اعـالم کـرد    آمریکـا  ییفضا سازمان

. اسـت  آن فروپاشـی  داشـت  انتظار اجالس این از توان می
 بـه  رسـیدن  نیز ادعـا نمودنـد کـه در    ونزوئال و نیکاراگوئه

 .است نشده رعایت معمول سازمان ملل روند نهایی، توافق
 قبـل  آمریکـا  جمهوري رییس اوباما، با این وجود بارا ك

 آمـده  دسـت  بـه  توافـق  کـه  کرد اذعان کپنهاگ، ترك از
  .(Scott and Becken, 2010)نیست  کامل

رسد سازمان ملل به این امر واقف است کـه   به نظر می
 ،مـردم در کشــورهاي جنــوب  اساســی نیازهــاين بـرآورد 
بـوده   یمحیط زیست معاهدات اجراي براي ضروري قدمی

ــونی،  زیســت محــیط و ــانیدر وضــعیت کن  و توســعه قرب
 .اسـت  کشـورهاي شـمال و جنـوب    نـابرابر  سیاسی قدرت

 گواه يجو راتییتغ درباره ملل سازمان کنفرانس شکست
کـه کشـورهاي شـمال بـا نفـوذ گسـترده در        است امر نیا

المللی و تعریف قواعد دلخواه خود بـراي   هاي بین سازمان
داري خـود   هاي سـرمایه  الملل سعی دارند سیاست نظام بین

المللی بخشـیده و نهادهـاي فراملـی را در     را مشروعیت بین
در اجـالس کپنهـاگ   . راستاي اهداف خود هـدایت کننـد  

ي وجـودي اجـالس    زیست فلسفه نیز اگرچه بحران محیط
بود، ولی منافع کشورهاي شمال در اولویت باالتري قـرار  
داشت و منافع عینی کشورهاي جنوب از حد سـخنرانی و  

هــاي مربــوط بــه اجــالس  منــابع و داده. تبلیـغ فراتــر نرفــت 
» اعتبــار«انـد از   کپنهـاگ کـه مبنـاي اســتدالل قـرار گرفتـه     

ــوده و بــه دلیــل فقــ  دان دســتورالعمل زیــادي برخــوردار ب
ــزام  ــی و ال ــزان  اجرای ــاط«آور، می ــا   » ارتب ــالس ب ــن اج ای

گـویی آن بـه سـؤاالت     هاي تحقیق و قابلیـت پاسـخ   فرضیه
  . پژوهش، در حد متوسط قابل ارزیابی است
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