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چکیده
طبیعت قادر است به خوبی پاسخگوی نیاز تمام انسان ها باشد مشروط برآن که به صورت معقول مورد استفاده قرار گیرد .
زمانی که به صورت بی رويه از طبیعت و منابع آن استفاده گردد  ،طبیعت تخريب و منابع آن رو به اتمام می رود لذا انسان
برای تامین نیازهايش با کمبود مواجه می گردد  .در اين راستا مبانی حفاظت از محیط زيست بر پايه دو ديدگاه انسان محور و
محیط زيست محور وجود دارد .در ديدگاه انسان محور وضعیت محیط به دلیل تاثیر مستقیمی که بر تداوم حیات و کیفیت
زندگی بشر دارد مورد توجه قرار می گیرد و در مقابل ديدگاه محیط زيست محور ،اهداف زيست محیطی که توافق اجتماعی در
مورد آن وجود دارد را دنبال می کند که هر کدام جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد  .از سوی ديگر کمیسیون حقوق بین
الملل به عنوان نهادی که وظیفه "تدوين و توسعه حقوق بین الملل "را برعهده دارد يکی از نهادهای است که تامالتی در زمینه
حقوق بین الملل محیط زيست داشته است .به طوری که اين کمیسیون در سال  8591اولین گزارش خود را در خصوص
کنوانسیون ناظر به ماهیگیری و صید منابع زنده دريای آزاد ارائه داده است و آخرين گزارش خود در سال  3182در خصوص
حفاظت از اتمسفر و حفاظت از محیط زيست در مخ اصمات مسلحانه تهیه کرده است  .از طرفی سايراقدامات و فعالیت های
کمیسیون حقوق بین الملل مانند تهیه پیش نويس معاهدات بین المللی و پاسخ به برخی سئواالت مطرح شده از اين
کمیسیون در اين حوزه قابل توجه می باشد  .در نتیجه ما در اين تحقیق ضمن بررسی مفاهیم کلی حقوق بین الملل محیط
زيست  ،ويژگی ها  ،اصول های پايه ای آن ،رويکرد کمیسیون حقوق بین الملل را به عنوان يک نهاد تاثیر گذار در زمینه تدوين
و توسعه اين حوزه از حقوق بین الملل را مد نظر داشته و تاملی داريم به اين مساله که اعمال کمیسیون به کدام سمت حرکت
می کند واينکه تدوين و توسعه حقوق بین الملل محیط زيست روندی رو به رشد و موثر داشته است يا تالش قابل مالحظه ای
صورت نگرفته است .

واژگان کلیدی  :حقوق بین الملل محیط زيست  ،تدوين  ،توسعه  ،کمیسیون حقوق بین الملل  ،حقوق بین
الملل .
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مقدمه
کار تدوين حقوق بین الملل حدودا از اواسط قرن نوزدهم آغاز شد .اين کار توسط نهادهای مختلف و کنفرانس های متعدد
پیگیری شد و روز به روز روند تدوين و تثبیت قواعد حقوقی تصريح و متحول شد که معروف ترين آنها از زمان اولین کنفرانس
صلح الهه در سال  8155شروع می شود .بعد از جامعه ملل که موضوعاتی را برای تدوين انتخاب کرده بود و توفیق چندانی هم
در کار خود حاصل نکرد  .در همین رابطه تاسیس سازمان ملل متحد و سپس تشکیل کمیسیون حقوق بین الملل نقطه عطفی
به حساب می آيد زيرا مقدمه ورود به عصر جديدی در تدوين و توسعه کمیسیون حقوق بین الملل بوده اند  ،اهمیت و ضرورت
تدوين و توسعه حقوق بین الملل در جريان نشست دولت ها در سانفرانسیسکو  8599مورد تاکید قرار گرفت و همچنین در
منشور ملل متحد (برخالف میثاق جامعه ملل) مقررات صريحی در مورد تدوين و توسعه حوزه های مختلف حقوق بین الملل
وجود دارد که در ماده  82منشور منعکس است  .اين ماده اشاره می دارد که مجمع عمومی به منظور توسعه همکاری های بین
الملل از لحاظ سیاسی و تشويق توسعه تدريجی حقوق بین الملل و تدوين آن موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه های را
فراهم می آورد  .در نتیجه مجمع عمومی با استناد به همین ماده در نخستین اجالس خود به موجب قطعنامه شماره 59/8
مورخ ژانويه  8591کمیته ای که از آن به نام (کمیته  ) 81ياد شده است ،برای توسعه تدريجی حقوق بین الملل و تدوين آن
تاسیس کرد  .اين کمیته ماموريت داشت تا با مطالعاتی دقیق  ،روش کار مجمع عمومی را در اين چارچوب مشخص سازد
کمیته از  83می تا  81ژوئن  8591پیش از  21جلسه تشکیل داد و سرانجام در گزارش نهايی خود به مجمع عمومی توصیه
کرد که کمیسیونی به نام کمیسیون حقوق بین الملل با توجه به طرحی که برای اساس نامه اش پیش بینی کرده بود به وجود
آيد و سرانجام مجمع عمومی با صدور قطعنامه  819خود تاسیس کمیسیون را پذيرفت و اساسنامه آن را تصويب نمود  .اولین
انتخابات کمیسیون در  2نوامبر  8591انجام يافت و اولین اجالس ساالنه آن در  38آوريل  8595در نیويورک برگزار
گرديد.کمیسیون حقوق بین الملل برای توسعه تدريجی حقوق بین المل و تدوين آن پا به عرصه وجود گذاشت تا تداوم حل و
فصل مسالمت آمیز اختالفات بین الملل را نويد دهد  .اساسنامه کمیسیون به منظور جامه عمل پوشاندن به بند اول ماده 82
منشور ملل متحد وظايف خاصی را برای کمیسیون مقرر کرده است  .به همین دلیل هدف کمیسیون مطابق با ماده اول
اساسنامه کمیسیون تشويق جريان توسعه ت دريجی و تدوين حقوق بین الملل است  .در اساسنامه کمیسیون آمده است که
منظور از توسعه تدريجی تکوين متونی در زمینه هايی است که حقوق بین الملل به آنها نپرداخته يا عملکرد دولت ها در آنها
هنوز در حد مطلوبی توسعه نیافته است .برعکس از مواردی که عملکرد دولت ها کامال روشن و جا افتاده است همچنین
تصمیمات قضايی متعددی يافت می شود و علمای برجسته حقوق بین الملل به کرات نظرات خود را عرضه داشته اند  .اقدام در
جهت ارايه دقیق تر قواعد به صورت مکتوب تدوين حقوق بین الملل تلقی می شود .
از طرفی حقوق بین الملل محیط زيست از زمان کنفرانس استکهلم  8513به اين طرف يکی از مسايل مهم در روند تکامل
حقوق بین الملل بوده وکمیسیون حقوق بین الملل در اين مورد نقش موثری داشته است .از میان موفقیت های کمیسیون از
حیث توسعه تدريجی وتدوين می توان به  1مورد اشاره کرد.به طوری که کمیسیون توانسته است مجموعه قواعدی به صورت
طرح پیش نويس در رابطه با موضوعات حقوق محیط زيست به وجود آورد که برخی از اين قواعد به نوبه خود به معاهدات بین
المللی در زمینه های مربوط تبديل شده اند  .دوم اينکه تعدادی از اين قواعد به واسطه کنوانسیون هايی که بر مبنای آنها پايه
گذاری شده اند توانسته اند جايگاه وساختاری مهم وموقعیت جهانی وزير بنايی را به دست آورند.
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بیان مسأله
حقوق بین الملل که در آغاز ناظر بر روابط میان کشورها بود امروزه ابعاد گسترده ای از زيست افراد انسانی را مورد توجه قرار
داده است.از جمله اين موضوعات می توان به موضوعات حقوق محیط زيست اشاره کرد .از همین رو در سالهای اخیر اين شاخه
از حقوق بین الملل به عنوان بخشی از نظم عمومی اجتماع بین المللی مورد توجه قرار گرفته است و با طرح دسترسی به
محیط زيست سالم به يک حق بشری اين مسئله از اهمیت خاصی برخوردار شده است .همچنین موضوعات مرتبط با آلودگی
محیط زيست ،تعهدات ومسئ ولیت کشورها ،تلقی محیط زيست به عنوان میراث مشترک ومسائلی ازاين قبیل باعث شد تا
کشورها به عنوان واضعان اصلی قواعد حقوق بین الملل گام های موثری را در خصوص قاعده مند ساختن رفتار کشورها وديگر
بازيگران بین المللی در حوزه ی مح یط زيست بر دارند وبه همین رو از دل حقوق بین الملل گرايشی با عنوان حقوق بین الملل
محیط زيست پديد آمد .از طرفی بايد پذيرفت که تکامل فکری بشر در مورد حقوق بین الملل محیط زيست رشد کرده است
وصرفا مسئله آلودگی را مد نظر قرار نمی دهد .اگرچه تا زمانی حقوق بین الملل به حوزه ی قراردادی يا غیر قرار دادی بین
خود طرف ها محدود می شد اما امروزه بیشتر مسئله محیط زيست از ديدگاه نظم عمومی اجتماع عمومی بین المللی مورد
توجه قرار می گیرد.بنابراين امروزه حفاظت از محیط زيست منصرف از اينکه چه بخشی از سیاره زمین ممکن است در خطر
با شد دارای بعدی عمومی وبین المللی است که به عنوان میراث مشترک بشريت بايد حمايت شود وارتقا يابد وبا مديريت
وصیانت از ان در چارچوب رويکرد نوين با توسعه وتدوين جامع تری تضمین شود .از طرفی بررسی رويه کمیسیون حقوق بین
الملل حاکی از ان است که نقشی که کمیسیون در حو زه ی حقوق بین الملل محیط زيست ايفا کرده ومی تواند ايفا کند
مشخصا در سالهای اخیر رشد يافته است  .در اين میان تدوين وتوسعه تدريجی حقوق بین الملل که يکی از مهم ترين
ماموريت های مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد اهمیت بسزايی در تحکیم وپايداری صلح واستقرار حکومت قانون در
جامعه بین المللی دارد .براساس ماده  82منشور سازمان ملل متحد ،مجمع عمومی نسبت به امور زير موجبات انجام مطالعات
وصدور توصیه هايی را فراهم می کند  :الف ) ترويج همکاری بین المللی در امور سیاسی ،ب) ايجاد زمینه های مناسب برای
توسعه تدريجی حقوق بین الملل وتدوين آن .....
بر اين اساس مجمع عمومی بدون اينکه به قانونگذاری بین المللی مبدل شود با مطالعات پیگیر وکارشناسی دقیق متن قطعنامه
ها ويا پیش نويس معاهدات بین المللی را تهیه نموده وبرای تصويب در اختیار دولتها قرار می دهد .در طول شصت وپنج سالی
که از حیات ملل متحد می گذرد مجمع عمومی با اتکا به ارگان های فرعی خويش که در راس آن کمیسیون حقوق بین الملل
است موفق شده است بخش های مختلف حقوق بین الملل را از جمله حقوق بین الملل محیط زيست را مدون سازد ودر توسعه
آن گام بردارد .در همین راستا در جلسه شصت وپنجم کمیسیون حقوق بین الملل که در سال جاری میالدی( )3189در ژنو ،
مقر ملل متحد برگزار شد ودر ماههای اينده ادامه خواهد داشت در کنار موضوعات هشت گانه ديگری چون اخراج بیگانگان
،اجرای موقت معاهدات و ...موضوع حمايت از محیط زيست در زمان مخاصمات مسلحانه وحفاظت از اتمسفر در دستور کار
مطالعه مقدماتی کمیسیون حقوق بین الملل قرار داده شده است ،به امید اينکه اقدامات مثمر ثمری والزم االجرايی در جهت
تدوين وتوسعه قواعد حقوق بین الملل محیط زيست صورت گیرد(.انجمن ايرانی مطالعات سازمان ملل متحد .) 8215،
اهمیت وضرورت انجام تحقیق
يکی از دغ دغه های قرن حاضر جلوگیری از انهدام محیط زيست واصالح وتصويب قوانین داخلی کشورها ودر سطح بین
المللیمعاهداتوقطعنامه های الزام اورآمره می باشد .چرا که حق به محیط زيست سالم منعکس کننده ارزش های متعالی وپايه
ای همانند حق حیات ،حق بر سالمتی با استاندارد است که در معرض خطرات غیر قابل جبران می باشد .از دغدغه اب تا
آلودگی هسته ای تا گرم شدن دمای کره ی زمین ودر نهايت به خطر افتادن زندگی اينده نسل بشر .در واقع مديريت صحیح
منابع طبیعی منوط به وجود قواعد حقوقی الزم االجرا و کاربردی وجهانشمول می باشد که نیاز مند همکاری بین المللی تمام
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کشورها می باشد ودر اين مسیر کمیسیون حقوق بین الملل به لحاظ نقش ووظايفی که دارد می تواند اقدامات مناسبی را انجام
مطالعات کارشناسی از سر بگیرد وراه را برای شکل گیری معاهدات جامع و کامل هموار سازد .به همین خاطر سعی شده است
در اين پژوهش به بررسی جايگاه ونقش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوين وتوسعه حقوق محیط زيست به عنوان يکی از
مهم ترين گرايشات حقوق بین الملل وحق بر محیط زيست سالم به عنوان يکی از حقوق نسل سوم بشری واقدامات ممکن در
اعتال وحفظ آن پرداخته شود.
اهداف برجسته تحقیق:
 -8تبیین خالء موجود در قواعد حقوقی امری در شکل گیری اسناد بین المللی الزم االجرا .
 -3شناخت راهکار های کاربردی وممکن الحصول وعملی کمیسیون حقوق بین الملل در تدوين وتوسعه اين شاخه از حقوق
بین الملل .
 -2شناسايی اقداماتی که کمیسیون حقوق بین الملل وساير مراجع بین المللی در اين خصوص تا به امروز انجام داده اند.
 -1تعریف محیط زیست
محیط زيست از لحاظ لغوی از دو واژه محیط و زيست ترکیب شده است  .محیط واژه ای عربی بوده و از ريشه حوط است به
معنای احاطه کننده  ،آن چیزی که چیزی را احاطه نموده است  .زيست نیز واژه ای فارسی و مترادف زندگی و حیات است  .به
عبارت ديگر محیط زيست در برگیرنده کلیه عناصر طبیعی و انسان ساخت می شود که افراد انسانی و حیوانات و يا گیاهان و
گونه ها را احاطه نموده و يا کلیه عوامل ملموس و غیر ملموس که چارچوب حیات را تشکیل می دهند  .به عبارت ديگر آنچه
را که در فرآيند زيست ن دخالت دارد يعنی مجموعه شرايط و عوامل خارجی موثر بر زيست  ،رشد  ،نمو و سالمتی انسان و
جانداران ديگر و گیاهان را محیط زيست گويند (.مشهدی )388 ، 8215
اگرچه تعاريف زيادی از محیط زيست شده است  ،ولی يکی از بهترين و جامع ترين آن ها  ،تعريف ارائه شده از سوی شورای
اروپا در بند  82ماده  3کنوانسیون مسئولیت مدنی برای فعالیت های مخرب زيست محیطی  8522می باشد که محیط زيست
را اين گونه تعريف می کند  ":منابع طبیعی جاندار و غیر جاندار مانند :هوا  ،آب  ،خاک  ،جانوران  ،گیاهان و واکنش های بین
عوامل مشابه و دارايی هايی که بخشی از میراث فرهنگی هستند و به عنوان ويژگی های خاص از محیط به شمار می آيند ".
(پورهاشمی و ارغند)38 ، 8253
 -2تعریف حقوق بین الملل محیط زیست
حقوق بین الملل محیط زيست يکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی است  .از ديگر زير شاخه های حقوق بین الملل
عمومی می توان ب ه حقوق معاهدات بین المللی ،حقوق بشر ،حقوق بشردوستانه ،حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها ،حقوق
درياها و ...نام برد .قبل از ارائه هرگونه تعريف از حقوق بین الملل محیط زيست اشاره به اين نکته ضروری است که برخی از
حقوقدانان با کاربرد واژه «حقوق بین الملل محیط زيست» مخالف هستند و معتقدند اين شاخه از حقوق بین الملل ،منابع و
روش وضع قواعد منحصر به خود را ندارد ،بنابراين نمی توان از آن به عنوان شاخه مستقلی از حقوق ياد کرد .با اين حال،
اکثريت علمای حقوق با اشاره به استفاده از واژه های مشابه نظیر :حقوق بشر ،حقوق درياها و ...استفاده از حقوق بین الملل
محیط زيست را امری طبیعی و مجاز می شمارند .فیلیپ سند « :حقوق بین الملل محیط زيست را شامل :اصول ،رويه ها و
قواعد حقوق بین المللی می داند که هدف اصلی آن ،حفاظت از محیط زيست است ».وی در اين تعريف ،به دو عنصر اساسی در
حقوق بین المل ل اشاره می کند .اول اين که منابع حقوق بین الملل محیط زيست همان منابع حقوق بین الملل هستند .دوم
اين که هدف از ايجاد اين شاخه از حقوق بین الملل را حفاظت از محیط زيست معرفی می نمايد.
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الکساندر کیس و دينا شلتون معتقدند که حقوق بین الملل محیط زيست به عنوان جديدترين شاخه از حقوق بین الملل می
باشد که هدف آن ،حفاظت از محیط زيست است .برخی نیز حقوق بین الملل محیط زيست را اين گونه تعريف می کنند« :
مجموعه ای از قواعد حقوق بین المللی است که موضوع آن ،پیشگیری از آلودگی محیط زيست وهدف آن حفاظت از محیط
زيست می باشد».
تعاريف فوق الذکر بر دو نکته تأکید دارند:
اوالً -اشتراک منابع حقوق بین الملل محیط زيست با حقوق بین الملل عمومی؛
ثانی ًا -هدف اصل در واقع پیشگیری از آلودگی محیط زيست و حفاظت از آن برای نسل های حاضر و آينده و رسیدن به توسعه
پايدار است .لیکن امروزه با گسترش و توسعه حقوق بین الملل محیط زيست ،منابع حقوقی جديدی در اين شاخه حقوقی ايجاد
شده است که متفاوت با حقوق بین الملل عمومی می باشد.
به طور کلی در تعريف حقوق بین الملل محیط زيست می توان گفت که حقوق بین الملل محیط زيست يکی از جديدترين و
گسترده ترين شاخه های حقوق بین الملل عمومی است که تنظیم کننده روابط تابعان حقوق بین الملل در زمینه حفاظت از
محیط زيست می باشد .به عبارت ديگر حقوق بین الملل محیط زيست ،مجموعه قواعد و مقررات حقوق بین الملل حاکم بر
روابط میان تابعان و بازيگران حقوق بین الملل اعم از دولتی و غیر دولتی برای حفاظت از محیط زيست می باشد(.پورهاشمی و
ارغند)33 ، 8253
تعریف تدوین و توسعه
تدوين و توسعه  ،نقش اصلی را در توسعه و تحول حقوق بین الملل ايفا می کنند  .در حقوق بین الملل  ،مانند ساير رشته های
حقوقی  ،تدوين عبارتست از تبديل و برگرداندن علمی قواعد عرفی به مجموعه ای از قواعد نوشته که به صورت منظم دسته
بندی شده اند و توسعه حقوق  ،عملی ا ست که قواعد جديد را بر مبنای حقوق موجود تايید می کند يا تخصیص می دهد .
بین الملل دارد .
ماده  89اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل  ،سعی بر تفکیک صريح تدوين از توسعه تدريجی حقوق
اصطالح "توسعه مترقیانه حقوق بین الملل "به معنی تهیه و آماده سازی پیش نويس يا طرح عهدنامه هايی در زمینه
موضوعاتی است که هنوز در حقوق بین الملل قاعده مند نشده اند و يا در آن موارد  ،حقوق هنوز به حد کافی در رويه کشورها
توسعه نیافته است و اصطالح تدوين حقوق بین الملل به معنی قاعده مند کردن بسیار صريح و منظم قواعد حقوق بین الملل
در ز مینه هايی است که قبالً در آنها يک رويه منطقی  ،سابقه و آموزه وجود داشته است  .اين تفکیک هر چند از حیث
"نظری" شايان توجه است  ،اما از ديد عملی فايده چندانی بر آن مترتب نیست  .تدوين حقوق  ،به طور طبیعی توسعه حقوق
را به همراه دارد و بخشی از توسعه حقوق مرهون تدوين حقوق است  .تدوين و توسعه حقوق بین الملل  ،تنها هدفی که دنبال
می کنند هدف فنی است و آن  ،پايان بخشیدن به ابهام قواعد حقوقی و ايجاد قواعد حقوقی جديد است  ( .ضیايی بیگدلی
) 31 ، 8211
کمیسیون حقوق بین الملل
در منشور ملل متحد  ،بر خالف میثاق جامعه ملل  ،مق ررات صريحی در مورد تدوين و توسعه حقوق بین الملل وجود دارد که
در ماده  82آن منعکس است  :مجموعه عمومی نسبت به امور زير موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه هايی را فراهم می
کند:
ترويج همکاری بین المللی در امور سیاسی و ايجاد زمینه های مناسب برای توسعه مترقیانه حقوق بین الملل و تدوين آن.
در اجرای مقررات مذکور  ،مجمع عمومی در  38نوامبر  ، 8591قطعنامه تشکیل کمیسیون دايم حقوقدانان را به نام
"کمیسیون حقوق بین الملل" صادر کرد .طبق آخرين اصالحیه اساسنامه کمیسیون  29 ،حقوقدانان بین المللی هستند که
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برای مدت  9سال انتخاب م ی شوند و تجديد انتخاب آنان بالمانع است  .انتخاب به گونه ای انجام می شود که کمیسیون بتواند
نماينده تمدن های اصلی و نظام های حقوقی مناطق عمده جغرافیايی جهان باشد .اعضای کمیسیون از میان شخصیت های
صاحب نظر در حقوق بین الملل انتخاب می شوند .نحوه انتخاب به اين صورت است که کشورهای عضو سازمان ملل متحد می
توانند قبل از خاتمه ماموريت هر يک از اعضا  ،اشخاص واجد صالحیت را از میان اتباع خود  ،به دبیرکل سازمان معرفی نمايند.
دبیرکل از بین افراد مذکور  ،اشخاص اصلح را به( تعداد کرسی های الزم) به مجمع عمومی پیشنهاد می نمايد  .انتخاب قطعی
و نهايی اعضا با مجمع عمومی است .اعضای کمیسیون  ،هرچند توسط کشورهای متبوع خويش معرفی می شوند  ،اما در
صورت انتخاب  ،به هیچ وجه نماينده آنها محسوب نمی شوند  ،بلکه از استقالل عمل کامل برخوردارند  .ضمن ًا در کمیسیون
نبايد بیش از يک عضو از اتباع هر کشور باشند  .اولین جلسه کمیسیون حقوق بین الملل در سال  8595تشکیل شد و از آن
پس  ،همه ساله به مدت  3تا  2ماه در ژنو  ،دوره اجالسیه داشته و موضوعات مختلفی را برای تدوين و توسعه حقوق بین الملل
مطالعه کرده و نتیجه آن را طی گزارشی به مجمع عمومی توصیه می نمايد (.ضیايی بیگدلی ) 31 ، 8211
منشأ و تحول حقوق بین الملل محیط زیست
حقوق بین الملل محیط زيست به عنوان يکی از شاخه های مهم حقوق بین الملل عمومی ،در حال توسعه و گسترش است .گر
چه حفاظت از برخی گونه های حیوانی و گیاهی در سال های قبل از دهه هفتاد میالدی نیز به چشم می خورد ،لیکن اساس
شکل گیری حقوق بین الملل محیط زيست ،به معنای امروزی آن به بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط
زيست ،استکهلم  85138بر می گردد(پورهاشمی و ارغند .)32 ، 8253به طور کلی حقوق بین الملل محیط زيست به لحاظ
تاريخی به چهار دوره تفکیک می شود:
 -1قراردادهاي زیست محیطي دو جانبه قبل از کنفرانس استکهلم:
دوره اول از نیمه دوم قرن هجدهم وبا تدوين قراردادهای عمدتاً دو جانبه در زمینه ماهیگیری و منابع جاندار دريايی آغاز
گرديد و با گسترش آن به ساير زمینه ها از جمله حیات وحش ،گونه های گیاهی و جانوری نادر و در حال انقراض ،از اوايل قرن
بیستم وارد مرحله جديدی شد .از نیمه قرن بیستم ،با هشدار متخصصان محیط زيست ،وقوع حوادث زيست محیطی جديد،
يافته های علمی دانشمندان ،واکنش افکار عمومی از طريق ايجاد جنبش های زيست محیطی و همچنین فعال شدن برخی از
سازمان های بین المللی ،به ويژه سازمان ملل متحد ، 3انعقاد معاهدات چند جانبه بین المللی به خصوص به صورت بخشی و
منطقه ای در دستور کار تابعان حقوق بین الملل قرار گرفت .در اين دوره تاريخی مبارزه با آلودگی های نفتی ،شیمیايی وهسته
ای ،حفاظت از محیط زيست درياها و تاالب ها ی مهم بین المللی و همچنین کنترل آلودگی هوا ،فضای ماورای جو و حفاظت
از محیط زيست قطب جنوب گسترش يافت وتالش کرد با پايان دادن به اقدامات غیر موثرو پراکنده جهانی ،به روند ايجاد
قواعد بین المللی در اين زمینه انسجام بیشتری بخشیده و به آن جهت دهد .در همین فاصله ،کنوانسیون تاالب های مهم بین
المللی به ويژه تاالب های زيستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون 2تاالب ها) ،رامسر 8518منعقد گرديد .به طور کلی دهه شصت
میالدی که معروف به دهه جنبش های دانشجويی (جنبش زنان ،جنبش سبزها و جنبش پست مدرنیسم) بود ،عالمت سوالی
در برابر روند ت خريب گر مدرنیته قرار داد و مسائل اساسی بسیاری را از جمله محیط زيست را مطرح کرد .همچنین سازمان
وحدت آفريقا ،کنوانسیونی راجع به حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی تصويب نمود .در سال  8511به پیشنهاد مجمع عمومی
United Nations Conference on the Man & Environment (Stockholm Declaration), 1972.

1

.United Nations (UN).

2
3

).Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfoul Habitat (Convention on Wetland

Ramsar, 1971.

www.SID.ir

6

Archive of SID

سازمان ملل متحد ،کنفرانس بین المللی برای حفاظت محیط زيست از تاريخ پنجم تا شانزدهم ژوئن  8513در شهر استکهلم
(پايتخت کشور سوئد) تشکیل شد .الزم به ذکر است که تا اين تاريخ ،بزرگ ترين کنفرانس بین المللی بود که در آن بیش از
 1111نفر به نمايندگی از  882کشور جهان و قريب بر همین تعداد ،نمايندگانی از سازمان های بین الدولی و  111نفر ناظر
اعزامی از  911سازمان بین المللی غیر دولتی 9شرکت داشته اند( .الکساندر کیس و پیتراچ سند ،وينفرايد النگ )31 ،8215

 -2سیر تکاملي محیط زیست و توسعه از کنفرانس استکهلم تا ریو:
در بیانیه نهايی کنفرانس استکهلم  8513اصول مهمی درباره حقوق محیط زيست و حفاظت از آن مطرح شد که در حال حاضر
نیز در بسیار از کنوانسیون ها و معاهدات دو جانبه منطقه ای و بین المللی مالحظه می گردد .اين بیانیه دارای يک مقدمه،
بیست و شش اصل و يک برنامه اقدام درباره خط مشی های زيست محیطی مشتمل بر  815توصیه از جمله پیشنهاد ايجاد
برنامه محیط زيست ملل متحد (يونپ)  9و صندوق محیط زيست  1بود که هر دو نقش مهم و اساسی در روند توسعه حقوق
بین الملل محیط زيست داشته اند .اصل اول اين بیانیه تصريح می کند که انسان نسبت به آزادی ،مساوات و شرايط مناسب
زندگی در محیطی که به او اجازه زندگی با وقار و سعادتمندانه را می دهد ،حقوقی بنیادين دارد و مسئول حفظ و بهبود محیط
زيست برای نسل حاضر و نسل های آينده است .اصول هجدهم تا بیستم به علم و فن آوری ،آموزش موضوعات زيست محیطی
و باالخره جريان آزاد اطالعات بروز علمی و انتقال تجارب زيست محیطی اشاره می کند(.پور هاشمی و ارغند .)31،8253
در واقع اصل بیست و يکم درصدد آن است که کشورها بايد سیاست های زيست محیطی خود را به گونه ای اعمال کنند که
آسیب به ساير کشورها وارد نکنند و به نظر می رسد اين اصل عرفی به تدريج در حقوق بین الملل محیط زيست به يکی از
قواعد آمره بین المللی  1تبديل شده است .همانطور که مالحظه می شود اين بیانیه از منابع حقوق نرم (منابع غیر الزام آور)
است و در ابتدا الزم االجرا نمی باشد ،گاهی به لحاظ اين که درصدد بیان يک قاعده حقوقی است ،می تواند در توسعه حقوق
بین الملل محیط زيست موثر باشد .يکی از رويدادهای مهم حقوق بین الملل محیط زيست در اين دوره تاريخی ،تصويب منشور
جهانی طبیعت 1به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیست و هشتم اکتبر  8513به شمار می آيد .گر چه اين منشور
به عنوان يک متن حقوقی غیر ال زام آور می باشد ،لیکن تاثیرات اساسی و بنیادينی در حقوق بین الملل محیط زيست بر جای
گذاشته است .مشابه اين متن در حقوق بین الملل عمومی ،بیانیه حقوق بشر مصوب دهم دسامبر  8591می باشد .همانگونه که
بیانیه جهانی حقوق بشر يکی از متون مهم و موثر در حقوق بین الملل بش ر است که الزم االجرا نمی باشد ،لیکن تاثیرات بسیار
مهمی در توسعه حقوق بشر گذاشته است .از اين رو ،اصول حقوقی مندرج در منشور جهانی طبیعت در کنوانسیون حمايت و
حفاظت از منابع طبیعی آسیای جنوب شرقی مندرج و الزام آور شده است .تاثیر منشور جهانی طبیعت بدين صورت بود که
اصول حقوقی مندرج ،علی رغم الزام آور بودن آن در سال  8519از طريق کنوانسیون حمايت و حفاظت از منابع آسیای جنوب
شرقی ،الزام آور گرديد و ده سال بعد برخی از اصول مندرج در منشور جهانی طبیعت مجدداً در بیانیه ريو  8553ذکر شد از
نظر ساختاری نیز حقوق بین الملل محیط زيست در اين دوره توسعه پیدا کرد.
مهم ترين اتفاقی که در اين دوره تاريخی افتاد ،تشکیل سازمان برنامه محیط زيست ملل متحد (يونپ) بود .در همین دوره
عالوه بر تاسیس يونپ ،سازمان های بین المللی ديگر ،حفاظت محیط زيست را در اهداف و برنامه های خود قرار دادند که در
4

. Non Government Organizations (NGOs).

5

. United Nations EnvironmentlProgramme (UNEP).

6

.Global Environmental Fund (GEF).

7

.ErgaOmnes.

8

. World Charter for Nature, 1982.
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اين راستا می توان به سازمان بین المللی کار ،5سازمان خواروبار و کشاورزی 81،سازمان بهداشت جهانی 88و آژانس بین المللی
انرژی اتمی 83اشاره کردو عالوه بر آن ،بسیاری از کنوانسیون های بین المللی در اين دوره شکل گرفتند که می توانیم به
کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران وگیاهان وحشی در معرض خطر انقراض ،واشنگتن 8512 82و کنوانسیون
حقوق درياها ،مونته گوبی  8513 89و بسیاری از کنوانسیون های ديگر که اين کنوانسیون ها معموالً دارای سازمان يا
ساختاری برای اجرای اهداف کنوانسیون هستند .بنابراين در اين دوره تاريخی ،حقوق بین الملل محیط زيست هم از نظر قواعد
و اصول حقوقی و هم از نظر تشکیل سازمان های بین المللی برای حفاظت محیط زيست ،رشد و توسعه يافت .چنین می توان
نتیجه گیری کرد که از ويژگی های مهم اين دوره ،تهیه استراتژی های متعدد در زمینه حفاظت از محیط زيست کره زمین
توسط سازما ن ها ونهادهای بین المللی است که در تدوين استراتژی های ملی و وضع قوانین داخلی از سوی کشورها مورد
توجه قرار گرفته و در تهیه و تنظیم اسناد بین المللی در زمینه محیط زيست در سطح بین المللی نیز از آن ها استفاده شده
است .در میان اين استراتژی ها می توان به استراتژی حفاظت از جهان 89اشاره نمود .8( .محمود کريمی و نسرين مصفا،8218
(93
 -3محیط زیست و توسعه در کنفرانس ریو:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزاری کنفرانس بین المللی درباره محیط زيست و توسعه81را تصويب نمود و طی آن از
دبیر کل سازمان ملل خواسته شد تا مقدمات برپايی اين کنفرانس را فراهم آورد .بر اين اساس ،کمیته مقدماتی کنفرانس با
مشارکت فعال نمايندگان تمام دول عضو و نمايندگان سازمان های بین المللی و غیر دولتی تشکیل شد و طی چهار نشست
موضوعاتی را که بايد در کنفرانس مذکور مورد بحث قرار گیرند ،مورد بررسی قرار داد .متعاقب آن ،کنفرانس ملل متحد در
خصوص محیط زيست و توسعه در سوم ژوئن  8553در شهر ريودوژانیرو برزيل با شرکت بیش از  21هزار نفر از  811کشور
شامل  881رئیس دولت و نمايندگان  8911سازمان بین المللی غیر دولتی فعال در زمینه محیط زيست و  5111خبرنگار آغاز
شد و تا چهاردهم ژوئن موضوعات مختلف مربوط به محیط زيست و توسعه به عنوان معضل موجود در برابر انسان مورد بحث و
بررسی قرار گرفت .همچنین دو سند حقوقی مهم ديگر از قبیل کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا
(تغییرات اقلیمی)  ،نیويورک 8553 81و کنوانسیون تنوع زيستی ،ريودوژانیرو 855381که قبل از برگزاری کنفرانس تهیه و
تدوين شده بود ،در ريو برای امضای دولت ها مفتوح گرديد ( .الکساندر کیس. )21 ،8211
اين کنفرانس با تقويت نهادهای موجود و ايجاد نهادهای جديد به اقدامات جامعه بین المللی برای حفاظت از محیط زيست در
چار چوب نهادهای بین المللی انسجام بیشتری بخشید .کنفرانس ريو شامل سه سند غیر الزام آور شامل بیانیه نهايی کنفرانس
(يک مقدمه و بیست و هفت اصل) ،دستور کار ( 38منشوری برای آينده) 85و اصول حفاظت از جنگل 31را به تصويب رساند.
9

.International Labour Organization (ILO).

10

. Food and Agriculture Organization (FAO).

11

. World Health Organization (WHO).

12

. International Atomic Energy Agency (IAEA).

13

. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Washington, 1973.

14

.United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS,1982.

15

. World Conservation.

16

.United Nations Conference on Environment and Development Declaration, Rio, June 1992.

17

.United Nations Framework Convention on Climate Change, Newyork, 1992 (UNFCCC).

18

.Convention on Biological Diversity, Rio 1992.

19

.Agenda 21, Charter for Future, Rio, 1992.
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بیانیه ريو  8553از دو بعد قابل بررسی و امعان نظر است :يکی اي ن که اين متن انعکاس دهنده اختالفات کشورهای توسعه
يافته و در حال توسعه است ،ديگری تالش در راستای جهت دادن به فرآيند تدوين و توسعه حقوق بین الملل محیط زيست
تلقی می شود .بنابراين اصول حقوقی مندرج در اين بیانیه از قبیل :حق برخورداری از سالمت و توانايی های جسمی و روحی
در انطباق با طبیعت (حق محیط زيست) (اصل اول) ،حق حاکمیت دولت ها در بهره برداری از منابع طبیعی تحت قلمرو خود
به صورت عادالنه و کنترل شده (اصل دوم) ،حق بر توسعه با رعايت نیاز نسل های کنونی و آينده (اصل سوم) ،رفع محرومیت و
فقر (اصل پنجم) ،توجه به شرايط و نیازهای کشورهای در حال توسعه (اصل ششم) ،مسئولیت بیشتر کشورهای توسعه يافته در
حفاظت از محیط زيست (اصل هفتم) ،تبادل اطالعات و دسترسی به دستاوردهای جديد فن آوری (اصل نهم) ،انعکاس دهنده
نظرات گروه کشورهای در حال توسعه است .از طرف ديگر ،اصولی نظیر :تغییر الگوهای تولید و مصرف ،رشد جمعیت در جهت
سازگاری آن ها با محیط زيست و توسعه پايدار( 38اصل هشتم) ،حق مردم در دست يابی به اطالعات زيست محیطی و حق
دسترسی به محاکم قضايی و مراجع اداری و درخواست مجازات و غرامت خسارت زيست محیطی (اصل دهم) ،حمايت از
سیستم آزاد اقتصادی ،بدون اعمال اقدامات خودسرانه و غیر عادالنه جهت استثمار ديگران (اصل دوازدهم) و تاکید بر نقش
حساس و مهم همکاری زنان در امر محیط زيست (اصل بیستم) در فرآيند توسه پايدار نیز بازتاب دهنده نظرات کشورهای
صنعتی و توسعه يافته در زمینه حفاظت از محیط زيست و توسعه پايدار است .دستور کار  38در  91فصل ( 889موضوع) و
 889 111موضوع و  111صفحه تدوين شد که در اختیار دولت ها قرار گرفت .در اين سند در بعد حفاظت و مديريت منابع از
قبیل :هوا ،جنگل ،آب و تقويت نقش سازمان های دولتی و يا تدابیر اجرايی از قبیل تدابیر مالی ،موسساتی و تشويق نظام های
قانونگذاری کشورهای ملی از مواد اولیه اين اصل است .در واقع دستور کار  38يک برنامه اقدام علمی برای حفاظت از محیط
زيست جهانی است.
از تاثیرات کنفرانس ريو بر حقوق بین الملل محیط زيست می توان به موارد ذيل اشاره نمود:
 دولت ها بايستی در توسعه اقتصادی ،رشد صنعتی و جهانی شدن همواره دغدغه های حفاظت وحمايت از محیط زيستداشته باشند و توسعه پايدار را به عنوان يک رهیافت در برنامه های توسعه ملی خود مد نظر قرار دهند.
 دولت ها بايستی در تدوين قوانین برنامه ای و عادی و ...همچنین تدوين اسناد الزام آور دو يا چند جانبه« ،اصل توسعهپايدار» را لحاظ نمايند.
 دولت ها بايستی نقش گروه های اجتماعی ،موسسات ،سازمان ها و ارگان های غیر دولتی را در حفاظت محیط زيست ملی،منطقه ای و جهانی به رسمیت بشناسند.
بنابرين دوره سوم فرآيند توسعه حقوق بین الملل محیط زيست را می توان دوره واقع نگری ،جامع نگری ،اصالحات و ظهور
اختالفات کشورهای مختلف جهان در زمینه محیط زيست نامید .در اين دوره ،قواعد و مقررات زيست محیطی بین المللی در
چار چوب مفهوم توسعه پايدار ،تکامل يافته و در موارد الزم ،اصالح گرديده تا با واقعیات جهانی هماهنگی داشته و در عمل
قا بل اجرا باشند و همچنین قواعد و مقررات جديدی شکل گیرند .در اين دوره ،دستور کار  38به عنوان يک برنامه اقدام بین
المللی مورد استقبال تعداد زيادی از کشورها قرار گرفت و مواردی از آن در قوانین داخلی کشورها وارد شد .در اين دوره
تاريخی چند کنوانسیون بین المللی در خصوص حفاظت محیط زيست تشکیل گرديد که مهم ترين آن ،نشست سران زمین
 933+و بیانیه اجالس جهانی توسعه پايدار آفريقای جنوبی ،ژوهانسبورگ  3113 32بود.
اين نشست در پی اختالفات موجود بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی در زمینه تامین منابع مالی و انتقال فن
آوری ها ی الزم به کشورهای در حال توسعه و همچنین اختالف بر سر مذاکره مجدد در مورد دستور کار  38از يک سو و
.Principles on the Conservatiojn of the Forests, Rio, 1992.

20
21

.Sustainable Development.

22

.United Nations Earth Summit+5, 1997.
. World Summit on Sustainable Development Johannesburg, 2002.
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اختالفات بین آمريکا و اتحاديه اروپا بر سر تعیین يک جدول زمانی برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای از سوی ديگر ،بدون
دست يابی به نتیجه و با صدور بیانیه ای تحت عنوان برنامه ای برای اجرای فراتر دستور کار  38به کار خود پايان داد .با اين
حال از يک طرف ،حقوق بین الملل محیط زيست همچنان در نزاع میان کشورهای توسعه يافته است که برای رسیدن به رشد
و توسعه اقتصادی در مقیاس وسیع ،محیط زيست خود و کره زمین را تخريب نمودند و در حال حاضر ادعای حفاظت آن را
دارند و از طرف ديگر ،کشورها در حال توسعه که برای حفاظت محیط زيست به لحاظ پر هزينه بودن آن و عدم دسترسی به
فن آوری های مدرن ،انگیزه های الزم را ندارند ،گرفتار شده است .ناکامی در رسیدن به توافق درخصوص برگزاری اجالس
کپنهاک 393115برای با زنگری و اصالح پروتکل کیوتو يکی از معضالت فراروی حقوق بین الملل محیط زيست معاصر است.
برگزاری اجالس ريو  39 31+که به منظور ارزيابی وضعیت محیط زيست جهانی ،نیز هنوز نتوانسته است اختالفات و منازعات
میان کشورهای در حال توسعه و توسعه يافته را التیام بخشد و راه حلی فراروی پارادوکس رشد اقتصادی -حفاظت محیط
زيست قرار دهد .بنابراين توسعه و تکامل حقوق بین الملل محیط زيست در اين دوره تاريخی مرهون درک مشترک دولت های
در حال توسعه و توسعه يافته در خصوص حفاظت محیط زيست جهانی است.
 -9کنفرانس ريو تا کنفرانس ريو : 31+
دستور کار  38برنامه ای پوياست که اجرای آن در هر کشور بسته به شرايط ،نیازها و اولويت ها و با توجه کامل به اصول و
مبانی «بیانیه محیط زيست و توسعه ريو» است .دستور کار  ،38الگويی مطلوب برای توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی
نسل حاضر بدون محروم شدن نسل آينده از منابع طب یعی است که عالوه بر مسائل اجتماعی و زيست محیطی به مسائل
اقتصادی نیز توجه دارد .برگزاری کنفرانس توسعه پايدار در ژوهانسبورگ  3113با اعالم هشت هدف اصلی توسعه هزاره 31برای
توسعه شامل :ريشه کنی فقر و گرسنگی ،دست يافتن به آموزش ابتدايی در سطح همگانی ،گسترش و ترويج برابری جنسیتی و
توانمند سازی زنان ،کاهش مرگ و میر کودکان ،بهبود وضعیت مادران ،مبارزه با ايدز؛ ماالريا و ساير بیماری ها ،تضمین
پايداری محیط زيست و گسترش مشارکت جهانی برای توسعه تحت عنوان اهداف توسعه هزاره در سال  3113قرار گرفت .با
گذشت بیست سال از کنفرانس سران زمین در زمینه توسعه و محیط زيست  31در ريو و همچنین با گذشت ده سال از
کنفرانس توسعه پايدار 31در ژوهانسبورگ ،برگزاری کنفرانس ريو  31+در برزيل سکوی پرتابی به سمت تثبیت پايداری در
زمینه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و زيست محیطی می باشد .بیست سال پس از تشکیل کنفرانس ريو که توجه جهانیان را به
مشکالت رو به رشد زيست محیطی و توسعه معطوف کرد ،جامعه جهانی بار ديگر در بیستم الی بیست و دوم ژوئن  3183در
ريودوژانیرو گرد هم آمدند تا دستاوردهای بیست ساله کنفرانس ريو در راستای توسعه پايدار و چشم انداز آتی برنامه های مورد
توافق را بررسی کنند .کنفرانس ريو  31+ضمن تاکید بر تعهدات پذيرفته شده در کنفرانس ريو که به دستور کار  38موسوم
است ،می کوشد نوع جديدی از تعامالت را مطرح کند که در آن کسب و کار ،دولت ها و جامعه مدنی رئوس اصلی برنامه های
دست يابی به جهانی پايدارتر را تشکیل می دهند .کنفرانس ريو  31+فرصت مجددی برای جامعه بین المللی تا به بررسی های
جامع نسبت به اتخاذ راهکارهايی برای رفع موانع موجود در برابر توسعه يافتگی اقدام کنند .از بزرگترين رويدادها با هدف دست
يابی به توسعه پايدار در دهه گذشته (از ژوهانسبورگ  3113تا ريو  )3183شناسايی علل بروز رکود و بحران های اقتصادی در
دهه گذشته و تلفیق مباحث اقتصادی با معیارهای زيست محیطی در جهت کاهش اين بحران ها می باشد که تحت عنوان
«اقتصاد سبز برای کاهش فقر» 35به عنوان يکی از دو موضوع اصلی در دستور کار ريو  31+قرار گرفته است .همچنین با توجه
24

.Copenhagen Climate Change Conference, 2009.

25

.United Nations Conference on Sustainble Development, Rio+20,2012.

26

.Melliniume Development Goals.

27

.United Nations Conference on Envikronment and Development (UNCED), 1992.

28

.World Summit on Sustainable development (WSSD), 2002.

29

.Green Ecomomy for poverty Eradication.
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به ضرو رت نهادينه شدن توسعه پايدار در تمامی برنامه های توسعه ای ملی ،منطقه ای و بین المللی و لزوم ايجاد چار چوب
جهانی مشخص برای اين مهم« ،چار چوب رسمی و نهادينه توسعه پايدار»21و هدايت حاکمیت جهانی به سوی حاکمیت بین
المللی زيست محیطی اعالم گرديد .به همین منظور موسسات و آژانس های منطقه ای و بین المللی همچون اداره روابط
اقتصادی و اجتماعی ملل متحد 28،کمیسیون توسعه پايدار ملل متحد 23،برنامه محیط زيست ملل متحد 22،تسهیالت جهانی
محیط زيست 29،برنامه عمران ملل متحد 29،سازمان تجارت جهانی 21،سازمان جهانی کار 21و ،...فعالیت هايی را به منظور
آمادگی جهت شرکت در اجالس توسعه پايدار ريو  31+جهت ارائه تجارب خود طی بیست سال گذشته در زمینه اجرای اهداف
توسعه پايدار ،برنامه های حفاظت از محیط زيست ،تامین هزينه پروژه های زيست محیطی ،برنامه های اقتصادی توأم با حفظ
منافع زيست محیطی ...،اعالم کردند .از دستاوردهای کنفرانس ريو  ،31+تصويب منشور جامع توسعه پايدار در شش فصل و
 312بند است.
فصل اول اين سند ،چشم انداز مشترک جهان و مروری بر خواسته های جوامع مختلف ،فصل دوم سند به تمديد تعهدات
کشورها طی بیست سال گذشته که به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت کشورها 21اشاره دارد .فصل سوم سند به مبحث
نوينی همچون اقتصاد سبز 25در قالب توسعه پايدار با هدف فقر زدايی ،فصل چهارم بر چار چوب ساختاری توسعه پايدار ،فصل
پنجم که برای جامعه جهانی بسیار حائز اهمیت است اهداف توسعه پايدار در قالب بیست و دو موضوع تخصصی تر شامل؛ فقر
زدايی ،امنیت غذايی و کشاورزی پايدار ،آب و رعايت اصول بهداشت ،انرژی ،گردشگری پايدار ،حمل و نقل پايدار ،شهرهای
پايدار و اسکان بشر ،اقیانوس ها و درياها ،بهداشت و جمعیت ،کاهش باليای طبیعی ،تغییرات آب و هوا ،جنگل ها ،تنوع
زيستی ،مقابله با بیاب ان زايی؛ تخريب زمین و خشکسالی ،کوهستان ها ،معدن کاری ،مواد شیمیايی و پسماند ،برابری جنسیتی
و توانمند سازی زنان ،آموزش ،تولید و مصرف پايدار می باشد.
جهت برگزاری کنفرانس ريو  31+اقدامات مقدماتی زيادی صورت گرفت و از دو سال قبل از برگزاری کنفرانس ،هر يک از
دو لت ها مواضع خود را بعد از هماهنگی با بازيگران مختلف مثل سازمان های غیر دولتی ،بنگاه ها و ...تعیین کردند .حاصل اين
مباحثات مبنای مذاکراتی شد که در مقر ملل متحد در نیويورک دنبال گرديد و در نهايت موجب تدوين سندی تحت عنوان
«آينده ای که می می خواهیم» 91در دهم ژانويه  3183شد .اين سند مبنای تصمیمات اتخاذ شده در کنفرانس ريو  31+قرار
گرفت و اعالمیه نهايی کنفرانس مزبور بر آن اساس تدوين گرديد .سند نهايی کنفرانس ريو  31+ضمن تجديد تعهدات سیاسی
و تاکید بر اصول ريو و برنامه های عمل قبلی مربوط به محیط زيست و توسعه پايدار موضوع اقتصاد سبز را مطرح می کند.
برخی از موارد رضايت بخش اين کنفرانس را می توان چنین خالصه کرد:
 تدوين نقشه راه برای تعیین اهداف توسعه پايدار در سال .318930

.Institutional Framework for Sustainable Development.

31

.United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA).

32

.Inited Nations Commission on Sustainable Development (UNCSD).

33

.United Nations Environmental Programme (UNEP).

34

Gloval Environmental Facility (GEF).

35

.United Nations Development Programme (UNDP).

36

.World Trade Organization (WTO).

37

.International Labour Organization (ILO).

38

.The Principle of Common but Differentiated Responsibilities.
.39اقتصاد سبز ) (Green Economyادغام مالحظات اکولوژیکی ) (Ecologyبا سیاست های اقتصادی ) (Economyیعنی ) (Eco-Ecoمی
باشد.

40

.The Futur We Want.
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 تقويت برنامه ملل متحد برای محیط زيست. طرح موضوع اقتصاد سبز و تاکید مجدد بر فقر زدايی.سند نهايی کنفرانس ريو  31+يعنی «آينده ای که ما می خواهیم» الزام آور نیست و تنها دولت ها را تشويق و ترغیب می کند
تا با بکار گیری مفاد اين سند بتوانند ابعاد سه گانه توسعه پايدار (اقتصادی ،اجتماعی و زيست محیطی) آن را محقق کنند.
دست يابی به اين اهداف ،منوط به اراده دولت هاست ،به طوری که در حقوق داخلی خود بستر مناسبی جهت تحقق توسعه
پايدار را مهیا سازند .به طور کلی در حقوق بین الملل محیط زيست سه دوره توسعه پايدار وجود دارد.
دوره اول -ريو تا ژوهانسبورگ (گذشته)
دوره دوم_ از ژوهانسبورگ تا ريو ( 31+حال)
دوره سوم -بعد از ريو ( 31+آينده) است که سند «آينده ای که ما می خواهیم» اهمیت اهداف توسعه پايدار مبتنی بر دستور
کار  38و برنامه اجرايی ژوهانسبورگ ،را با در نظر گرفتن شرايط ،ظرفیت ها و اولويت های ملی دولت ها مبتنی بر تعهدات از
قبل ايجاد شده با در نظر گرفتن ارکان توسعه پايدار (توسعه اجتماعی ،اقتصادی و زيست محیطی) را تاکید کرده است .الزم به
ذکر است که توسعه اهداف کنفرانس ريو  31+نبايد تالش جهت دست يابی به اهداف توسعه هزاره را خدشه دار نمايد و با
خاتمه اهداف توسعه هزاره در سال  ،3189اهداف توسعه پايدار جايگزين آن اهداف خواهد شد(پورهاشمی و ارغند .)91 ،8253
منابع حقوق بین الملل محیط زیست
گر چه بند اول ماده  21اساسنامه ديوان بین المللی دادگستری 8599 98منابع مشخصی را برای حقوق بین الملل عمومی ذکر
کرده است ،لیکن تحوالت پس از تصويب منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه ديوان بین المللی دادگستری ،منابع جديدی را
در حقوق بین الملل ايجاد کرده است که می تواند تا حد زيادی خالء های گذشته را جبران نمايد .از اين رو ابتدا مروری بر
منابع حقوق بین الملل عمومی ،سپس به بررسی منابع حقوق بین الملل محیط زيست خواهیم پرداخت.
ضرورت تعیین منابع حقوق بین الملل در روابط بین الملل ،همگامی احساس شد که دولت ها خواستند ،بدون توسل به زور و
تهديدات سیاسی ،اختالفات خود را از طريق حقوقی و بنا بر قواعد بین الملل رفع نمايند .از اين رو لزوم تعیین قواعد حقوقی و
منابعی که اين حقوق از آن ها جاری می شود ،عمالً محسوس گرديد( .ذوالعین)128 ،8211
امروزه بخش اصلی منابع حقوق بین الملل در بند اول ماده  21اساسنامه ديوان بین المللی دادگستری متجلی است .طبق بند
 8ماده  21اساسنامه ،ديوان وظیفه دارد:
. 8اختالفاتی را که به آن ارجاع می شود ،طبق حقوق بین الملل حل و فصل کند و موازين ذيل را اجرا کند:
الف) عهد نامه های بین المللی ،اعم از عام (عمومی)93يا خاص (خصوصی) که موجد قواعد (حقوقی) بوده و صريحاً از سوی
کشورهای طرف دعوا به رسمیت شناخته شده اند.
ب) عرف بین المللی به منزله دلیل رويه عام (کلی) که همچون قاعده حقوقی پذيرفته شده است.
ج) اصول کلی حقوقی که از طرف ملل متمدن به رسمیت شناخته شده اند.
د) با توجه به مقررات ماده  95اساسنامه 92تصمیمات قضايی و عقايد صالح ترين صاحب نظران حقوق عمومی ملت های
مختلف ،به منزله وسیله فرعی (کمکی) شناخت قواعد حقوقی.
. 3مقررات حاضر ،خدشه ای به اختیار ديوان در صدور حکم مطابق (قاعده صالح و صواب ديد) 99وارد نمی آورد ،مشروط به
اينکه اصحاب دعوا با آن موافق باشند (99.ضیايی بیگدلی 59 ،8211 ،و )52

41

.International Court of Justic (I.C.J).
.42عام ) :(Generalیعنی موضوع معاهده عمومیت دارد.
.43خاص ) :(Particularیعنی موضوعات معاهده در مورد خاصی است.
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بنابراين ،طبق مقررات مذکور ،منابع اصلی حقوق بین الملل عبارتند از :معاهدات ،عرف ،اصول کلی حقوقی و منابع فرعی حقوق
بین الملل يعنی تصمیمات قضايی بین المللی و دکترين های حقوقی می باشند .امروزه ،ماده  21اساسنامه ديوان ،تصوير کاملی
از منابع حقوق بین الملل را ترس یم نمی کند ،بلکه اعمال حقوقی يک جانبه کشورها و قطعنامه های الزام آور سامان های بین
المللی و قواعد آمره نیز هر کدام در تنظیم حقوقی روابط بین الملل موثرند و می توانند به عنوان منبع حقوق بین الملل ايفای
نقش کنند .همچنین ذکر منابع به ترتیب ذکر شده ،به هیچ وجه به اين معنی نیست که بر اساس سلسله مراتب ،هر قاعده
اعتبار خود را از قاعده باالتر اخذ کرده باشد ،بلکه معاهدات ،عرف و اصول کلی حقوقی از حیث اعتبار و آثار حقوقی در يک
درجه از اهمیت قرار دارند .با وجود اين ،ديوان بین المللی دادگستری در استناد به موازين مذکور ،ابتدا معاهدات اعم از عام يا
خاص ،ناظر به فیصله اختالف طرفین را مد نظر قرار می دهد و در صورت فقدان آن ها ،به مقررات عرفی بین المللی اعم از عام
يا خاص رجوع می کند و در نهايت ،چنان چه نتواند حکم قضیه را به استناد به معاهدات و عرف بیابد ،به اصول کلی حقوقی
توسل می جويد .در ضمن ديوان در عین توجه به منابع ياد شده ،در استناد به تصمیمات قضايی گذشته خود ،از اختیار کامل
برخوردار است.
به طور کلی قواعد آمره در رأس سلسله مراتب حقوق بین الملل قرار می گیرند و بعد از آن ها ،معاهدات عام و عرف های عام و
سپس معاهدات خاص و عرف های خاص و در نهايت ،اصول کلی حقوقی قرار دارند(.ضیايی بیگدلی  52 ،8211و )59
در حقوق بین الملل محیط زيست از دو نوع منابع يکی منابع غیر الزام آور يا نرم 91و ديگری منابع الزام آور يا سخت نام می
بريم.
اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست
 -8مفهوم تدوين
تدوين به صورت عام عبارتست از احصاء منظم قواعد حقوقی معتبر در يک زمان مشخص  .بنابراين قوانین عرفی يا مقررات
حقوقی را که دارای مبانی ديگر باشد می توان تدوين نمود(گنجی.)81 ، 8212
سر سیسل هرست در تعريف تدوين گفته است  ،تثبیت و تبیین قواعد موجود حقوق بین المللی صرف نظر از اعتبار يا عدم
اعتبار آنها يا مهجور و منسوخ بودن و يا تطبیق و سازگاری آنها با مقتضیات عصر جديد  ،عادالنه يا ناعادالنه بودن آنها از نظر
تدوين کنندگان آن(صفوی . )831 ،8293بنابراين تدوين عبارتست از تبديل مقررات موجود در حقوق بین الملل به صورت
حقوق موضوعه يا نوشته و به عبارتی ديگر تبديل حقوق عرفی به قوانین نوشته  .اگر اين مقوله را با ديد منفی تعريف کنیم
تدوين به خودی خود نه می تواند منبعی رسمی باشد نه الزام آور و بنابراين فاقد سنديت است  .به موجب بند الف ماده 21
اساسنامه دي وان بین المللی دادگستری اصلی ترين منبع تدوين حقوق عرفی می باشد  .بنابراين می توان آن را به صورت زير
تعريف نمود " :تدوين يعنی عمل و نتیجه تبديل مقرراتی که به عنوان عرفی وجود دارند  ،به صورت نوشته است"  .در اين
حوزه مفهوم تدوين محدود به يک موضوع ساده نبوده و تمام زمینه های قوانین عرفی را در برمی گیرد .
عبارت تدوين حتی شامل نوشتن مجدد قواعد ايجاد شده در مبنای متون قراردادی يا نسخه های قديمی نیز می گردد  .با
مراجعه به ماده  89اساسنامه کمیسیون حقوق بین المل تدوين را چنین تعريف کرده است " :تدوين حقوق بین الملل
عبارتست از تبیین دقیق و علمی قواعد که در عرف  ،رويه کشورها و دکترين موجود بوده است و تبديل آن به قواعد قراردادی
"  .بدين ترتیب بايد به خاطر داشت که حقوق عرفی از لحاظ ماهوی مبهم و غیر دقیق است بنابراين تنها ثبت و رونويس
نسخه های مقررات عرفی به هیچ وجه مفید و مطلوب نخواهد بود  .در نتیجه فرآيند تدوين دارای عنصر خالقیت بوده و مرتب ًا

44

.آرای دیوان تنها نسبت به کشورها یا طرف دعوا و در موردی که موضوعت حکم بوده ،الزام آوراست.

45

.این واژه به معنای قاعده انصاف ترجمه شده است.

46

.ErgaOmnes.
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تحوالت زيادی را در خود دارد  .اين گرايش به تدوين يقین ًا گسترده تر از گرايش تبیین مجدد قواعد عرفی است  .بنابراين می
توان گفت هدف تدوين الزاماً تبیین حقوق موجود ( حقوق موضوعه ) است  .البته امروزه اقدام تدوين را با نوآوری و نوسازی
قواعد موجود حقوق بین الملل يکسان می دانند  ،هم چنان که لوتر پاخت معتقد است که تدوين حقوق بین الملل  ،توسعه
قواعد موجود و رفع موارد متضاد و مبهم در آنهاست  .بدين ترتیب می نگريم که امروزه مفهوم تدوين توسعه يافته و تمام
مراحل تنظیم مقررات در معاهدات را در بر می گیرد(ضیايی بیگدلی . )31 ،8211
 معايب تدوينموسسین مکتب تاريخی حقوق معتقدند که حقوق از تاريخ پديد آمده است و به طور الينقطع در تغییر و تبديل است  .تدوين
قوانین بر خالف اين حقیقت تاريخی حقوق را يکجا و بی ح رکت و ثابت نگه می دارد و از رشد و توسعه آن جلوگیری می کند
(انجمن ايرانی مطالعات سازمان ملل متحد.)8215،23
ساوينی پیشوای اين مکتب را که خود از مخالفان سرسخت تدوين است  ،اعتقاد دارد تدوين يک عامل بازدارنده پويايی حقوق
به شمار می رود  .به عقیده بعضی از مولفا ن در حقوق بین الملل  ،تدوين رسوم بین المللی موجبات تضعیف حقوق بین الملل
را فراهم می کند  .از میان مجموعه نظريات مخالف با تدوين حقوق بین الملل داليل ذيل قابل استخراج است :


يک رسم بین المللی قبل از اينکه تدوين شود مورد قبول ضمنی کشورهاست و هنگامی که تصمیم به تصويب آن
به صورت قرارداد يا عهدنامه صورت گرفته می شود  ،بحث و مخالفت کشورها باعث
می گردد که به فرض توافق های نهايی نیز از ارزش آن کاسته شود  .به خصوص که پس از تدوين به صورت
قرارداد الزم الرعايه بودن آن مستلزم تصويب يکايک کشورهاست .



جلوگیری از توسعه طلبی حقوق بین الملل از طريق عقیم کردن قواعد آن در چارچوب خشک قراردادها.



اگر کوشش برای تدوين قواعد حقوق بین الملل بی نتیجه بماند در واقع قواعد موجود از بین رفته و هرج و مرج و
بی نظمی جای آن را خواهد گرفت .



با تدوين رسوم بین المللی از ابهام نسبت به وجود بیم مورد نظر و اختالف در تعريف آن کاسته می شود و
دسترسی به اين قواعد برای کشورها و نیز متخصصین مربوطه آسان می شود  .به عبارت ديگر تدوين در واقع کار
آنها را که با حقوق بین الملل سرو کار دارند تسهیل نموده و در ع مل امکان تعريف و تعبیر متفاوت از رسوم بین
الملل را کمتر می نمايد .

 تدوين سبب ازبین رفتن انعطاف قواعدبینالمللی می شود،انعطافی که از ويژگی قواعدعرفی است.
مزايای تدوينموافقین حقوق بین الملل برای اثبات نظر خويش داليل ذيل را ارائه می دهند :
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بسیاری از قواعد و رسوم بین الملل به علت دارا بودن ابهام به جای آن که خط مشی ثابتی را به وجود آورند و
روابط بین الملل را بهبود ببخشند موجب برانگیختن اختالف بیشتری می شوند  ،در حالی که هنگام تدوين اين
رسوم موارد اختالف حذف می شود و آنچه مورد توافق صريح اکثريت دولت ها قرار می گیرد ارزش اجرايی
بیشتری می يابد .



تدوين به نفع و سود کشورهای کوچک وصلح جوی جهانی است چه اين امکان را از کشورهای بزرگ که اراده و
میل خود را در هر مورد مطابق با قواعد کلی حقوق بین الملل توجیه نمايند را تا اندازه ای سلب می نمايد .



تدوين عامل تشويق و برانگیختن فعالیت های علمی و انتشار حقوق بین الملل در افکار عمومی است .



يکی از داليل اساسی که مانع می شود که دولت ها برای حل اختالف بین خود به دادگاه های بین المللی مراجعه
نماي ند نبودن يک قوانین مدون در حقوق بین الملل می باشد و خصوصاً هنگامی که پای منافع ملی و دولتی در
میان است دول حاضر نمی شوند که داوری يا قضاوت را بر اساس قواعد نا معین و غیرمطمئن و به استنباط چند
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نفر واگذار نمايند  .از جمله عللی که موجب شد امريکا اساسنامه ديوان دائمی دادگستری را تا پس از جنگ
جهانی دوم نپذيرد فقدان حقوق بین الملل با قواعد معین و مدرن بود(ضیايی بیگدلی . )31 ، 8211
.
 -3مفهوم توسعه تدريجی
بررسی مفهوم توسعه تدريجی به ويژه در برگیرنده مفهوم دقیق تدوين می باشد به موجب تعريف ماده 89اساسنامه کمیسیون
توسعه تدريجی عبارتست از تهیه پیش نويس معاهداتی که موضوعی جديد دارند و پیش از اين در حقوق بین الملل موضوعه يا
عرفی به آن پرداخته نشده است صرف نظر از مفهوم اصلی توسعه تدريجی بايد گفت که اگر بنا باشد توسعه شامل موضوعاتی
که تاکنون به آن پرداخته نشده است باشد ح دود و گسترش مفهوم مستلزم نوعی ابتکار و خالقیت خواهد بود  .بنابراين به طور
خالصه می توان توسعه را به معنی نوشتن قواعد جديد تعريف کرد .به عالوه اگر حقوق نوشته تابعی از قوانین عرفی پیشین
نباشد بدون شک آن نیز حقوقی جديد خواهد بود  .پس توسعه تدريجی در برگیرنده اصالح کامل قوانین و يا تغییر بنیادين آن
خواهد بود .بدين ترتیب می توان پذيرفت که اگر توسعه مستلزم نوشتن حقوق متحول و اصالح شده باشد ديگر نیازی به
گنجانیدن مباحثی تحت عنوان "قانونگذاری جديد" در حقوق بین الملل نخواهد بود .همچنین منطقی نیست که تنها به خاطر
اينکه دايره توسعه محدود است مفهوم عنوان شده در ماده  89اساسنامه کمیسیون را کنار بگذاريم  .مفهوم واقعی توسعه
تدريجی در عمل بسیار گسترده است زيرا توسعه به تبیین و تثبیت قواعد در زمینه موضوعاتی که تاکنون به آنها پرداخته نشده
و يا هنوز در رويه دولت ها به حد کافی توسعه نیافته اند نیز اطالق می گردد.در نتیجه اين امر مساله زمان ايجاد قواعد عرفی
جديد را پیش می کشد به طوری که می توان تفسیر و تبديل قواعد عرفی به صورت مدون و مکتوب را به عنوان تدوين
توصیف کرد.حقوق عرفی و قوانین نوشته در مراحل مختلفی در خالل فرآيند پیشنهاد طرح و پس از آن بايکديگر تعامل دارند
اما آنجا که تدوين معموالً به مسائل تهیه قوانین پیشنهادی مثالً روش ها و رويه کنوانسیون و روش کار کنفرانس ديپلماتیک
مرتبط می شود لذا عملی به نظر می رسد که آن دسته از قواعد عرفی را که پیش از پذيرش نهايی متن ،کامل و يا در خالل آن
مطرح و تثبیت می شود به عنوان قوانین موضوعه بنامیم .يک متن پیشنهادی که اساساً قواعد جديد يا اصالح شده باشد ممکن
است در مرحله کنفرانس ديپلماتیک با مشکالتی مواجه شود و کمیسیون و يا هر نهاد پیشنهاد دهنده ديگری به منظور حصول
اطمینان از قابل پذيرش بودن نها يی آن  ،آنها را به عنوان قواعد مدون معین نمايد  .در حقیقت چنین طرز تفکری بود که منجر
به طرح مفاهیم جديدی از تدوين و انتقادات گسترده نسبت به ماده  89اساسنامه کمیسیون گرديد  .در پايان می توان توسعه
تدريجی را اين گونه تعريف کرد  :تهیه مقاوله نامه در مورد مسائ لی که جزء رسوم بین المللی نبوده و احتیاجات بین المللی و
منافع کشورها ايجاب می کند که حقوق و وظايف کشورها نسبت به آنها طی يک قرارداد جهانی روشن و مشخص گردد و يا
همانگونه که ماده  89اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل آن را تعريف کرده توسعه يعنی تهیه عهدنامه در مورد مسائلی که
در حقوق بین الملل قواعدی در مورد آنها وجود ندارد و احتیاجات بین المللی و منابع همگانی ايجاب می کند که در حقوق
بین الملل منظور گردند(گنجی.)81 ،8212
 -2ويژگی های تدوين و توسعه حقوق بین الملل در دوره معاصر
به طور کلی پس از جنگ جهانی دوم و تشکی ل سازمان ملل  ،ايده توسعه و تدوين حقوق بین الملل شتاب بیشتری به خود می
گیرد  .از جمله داليل اين امر که منجر به توسعه و تدوين حقوق بین الملل در اين دوره معاصر می شود می توان از موارد ذيل
نام برد :
الف -خسارات و ضايعات ناشی از جنگ جهانی دوم بروز نوعی روحیه انزجار از جنگ و موجب نوعی از روحیه صلح طلبی و
عدالت خواهی و احترام به قواعد و مقررات بین المللی در جهت جلوگیری از بروز مجدد جنگ و درگیری در سطح بین المللی
در افکار عمومی من جمله تدوين کنندگان منشور ملل متحد می شود  .بروز چنین روحیه ای توام با اين باور که تدوين
مقررات بین المللی موجب روشن شدن موارد ابهام و اختالفات نسبت به رسوم بین المللی گرديده نهايت ًا از تضادها و تنش های
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احتمالی بین کشورها جلوگیری خواهد کرد و موجب گرديد که مسئله تدوين و توسعه حقوق بین الملل در منشور ملل متحد
مورد توجه قرار گرفته و پیش بینی های الزم در اين زمینه صورت پذيرد .
ب -پیشرفت های سريع علم و تکنولوژی که در پايان جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید  ،اين ضرورت را ايجاب می نمايد که
قواعد و مقررات جديد بین المللی که پاسخگوی احتیاجات عصر حاضر می باشد وضع گردد  .مسافرت موفقیت آمیز انسان به
کره ما ه و کشف نیروهای اتم دو نمونه ای هستند که در مورد آنها نمی شود به قوانین بین المللی سابق اکتفا نمود  .از اين رو
به موازات اکتشافات و اختراعات جديد وضع مقررات جديد نیز امری الزم و واجب می باشد .
ج-در نتیجه تشديد موج استعمار زدايی و نیل به استدالل کثیری از کش ورهای آفريقايی و آسیايی به خصوص از سال های
 8591به بعد اعضای سازمان ملل و نیز شرکت کنندگان در مجامع و کنفرانس های بین المللی توام با ديدگاه های خاص چند
ويژگی را در زمینه تدوين و توسعه حقوق بین الملل در پی داشت .
 -9تفاوت تدوين و توسعه حقوق بین الملل
اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل (مانند ماده  82منشور) در ماده يک هدف ايجاد اين کمیسیون را توسعه تدريجی حقوق
بین الملل و تدوين آن ذکر کرده است  .در بند دوم همین ماده نوشته شده که ماموريت خاص اين کمیسیون در قلمرو حقوق
بین الملل عمومی است  ،بدون اينکه اين موضوع ما نع شود که اين کمیسیون به قلمرو حقوق بین الملل خصوصی وارد گردد .
موضوع قابل توجه در سیستم سازمان ملل اختالفی است که صريحاً بین توسعه تدريجی حقوق بین الملل و تدوين آن وجود
دارد  .اين تفاوت که در ماده  82منشور ديده می شود در اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل به صورت روشن تری ظاهر
شده است  .طبق ماده  89اين اساسنامه مقصود از ترقی يا توسعه تدريجی حقوق بین الملل انشای طرح کنوانسیون ها در
مسائلی است که هنوز توسط حقوق بین الملل تنظیم نشده است و يا درباره آنها قواعد بین المللی در عمل به حد کافی رشد
نکرده است  ،در صورت ی که مقصود از تدوين حقوق بین الملل انشای حقوق بین الملل به نحو دقیق تر و منظم تر و در زمینه
هايی است که عمل دول و دکترين موافق در حال حاضر وجود دارد .
نکته ديگری که در اين مورد بايد اضافه شود اين است که با توجه به توضیحات قبلی می توان گفت تدوين حقوق بین الملل
خواه و ناخواه توسعه تدريجی حقوق بین الملل را هم در بر دارد  .اين رشته از حقوق در هیچ قسمتی آنقدر کامل نیست که
بدون اصالح و تغییر بتوان آن را عیناً به صورت نوشته درآورد(ذوالعین. )125
ماده  32اساسنامه کمیسیون شايد دلیلی برای تمیز اين دو مطلب از يکديگر باشد  ،بنابراين ماده طرح هايی را که کمیسیون
به مجمع عمومی طی گزارشی پیشنهاد می نمايد  ،ممکن است با توصیه های زير همراه باشد :
اوالً -مجمع عمومی تنها به قرائت گزارش اکتفا کند.
ثانیاً – گزارش در قطعنامه ای گنجانده شده و به تصويب رسانده شود.
ثالثاً – طرح پیشنهادی به منظور انعقاد يک کنوانسیون به اعضا توصیه شود.
رابعاً – به منظور انعقاد معاهداتی بنابر طرح پیشنهاد شده از سوی دولتها ،برای تشکیل کنفرانس ،دعوت به عمل آيد .
به اين ترتیب ديده می شود هنگامی که کمیسیون طرحی مربوط به تدوين حقوق بین الملل را به مجمع پیشنهاد می کند
چون بنابر مندرجات اساسنامه  ،تدوين تنها متکی بر حقوق موجود است ممکن است توصیه نمايد که تنها به قرائت آن طرح
اکتفا شده و عمل ديگری صورت نگ یرد و بدين ترتیب خطر کردن آن و يا بدست نیاوردن تصديق های الزم پیش خواهد آمد .
صرف نظر از مباحث حقوقی اين وضوع که در "تدوين حقوق بین الملل" و "يا توسعه تدريجی حقوق بین الملل " کدام يک
مفیدتر بوده و مقدم بايد باشد مدت هاست که از نظر سیاسی نیز مورد بحث و اختالف می باشد  .دول غربی و همچنین دولت
های ديگری که به منشاء های محافظه کارانه پايبند هستند  ،تدوين حقوق بین الملل را مقدم می شمارند  .در حالیکه دول
جديد به توسعه تدريجی حقوق بین الملل توجه دارند زيرا از اين نظر حقوق بین الملل سابق يک حقوق استعماری است که
ديگر قابل استناد نمی باشد .
 -9ضرورت و جايگاه تدوين از چارچوب سازمان ملل متحد
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ضرورت و اهمیت توسعه مترقیانه و تدوين حقوق بین الملل در جريان نشست دولت ها در سانفرانسیسکو در سال  8599مورد
تاکید قرار گرفت و همچنین منشور ملل فراهم آوردن شرايطی را که در آن عدالت و احترام و پايبندی به تعهدات بین المللی
ناشی از معاهدات و ساير منابع حقوق بین الملل محفوظ باشند به عنوان يکی از اهداف اصلی خود بیان کرد .منشور برای
دستیابی به اين هدف در قسمت اول بند الف ماده 82منشور به مجمع عمومی ماموريت داد تا به منظور توسعه تدريجی و
تدو ين حقوق بین الملل مطالعاتی را آغاز و پیشنهاداتی را ارائه نمايد اما اصطالحات تدوين و توسعه را توضیح نداده است .
باتوجه به سیاق کالم منشور که حاکی از آن است که قسمت دوم بند (ب) ضمن ارجاع به فصول  5و  81در وهله اول در پی
ايجاد قوانین جديدی برای توسعه همکاری ه ای بین المللی است  .چنین به نظر می رسد که قسمت اول بند الف تاکید ويژه
ای بر مساله تدوين دارد  .اين قسمت از ماده  82منشور در واقع منبعث از پیشنهاد هیات چینی در مرحله دوم کنفرانس
دمبارتن اوکس می باشد در نهايت يک کمیته فرعی تشکیل شد و  3پیشنهاد زير را ارائه کرد تا يکی از آنها انتخاب گردد.
مجمع موظف است با انجام بررسی های الزم پیشنهاداتی را به منظور الف ) تدوين حقوق بین الملل ،کمک و مساعدت در
جهت توسعه و اصالح آن ارائه نمايد  .ب) کمک به توسعه مترقیانه حقوق بین الملل و تدوين آن ارائه نمايد .در جريان رای
گیری در سازمان ملل متحد انتخاب اول تنها  1رای موافق بدست آورد در حالی که انتخاب دوم به  31رای دست يافت  .در
سال  8591مجمع با تشکیل کمیته ای اين مساله را بررسی کرد که چگونه می تواند چنین وظیفه ای را به انجام برساند اين
کمیته تاسیس کمیسیونی را به نام کمیسیون حقوق بی ن الملل پیشنهاد کرد که می بايست از افراد دارای تخصص و اهلیت در
مورد مسائل مربوط به حقوق بین الملل تشکیل يابد و پیش نويس اساسنامه کمیسیون در نوامبر همان سال توسط يکی از
کمیته های فرعی کمیته ششم تهیه و سرانجام مجمع عمومی با صدور قطعنامه  819خود تاسیس کمیسیون را پذيرفت و
اساسنامه آن را تصويب کرد  .در عین حال مجمع عمومی مرتب ًا بر اهمیت و ارزش پیشبرد و توسعه تدريجی و تدوين حقوق
بین الملل به عنوان وسیله ای جهت جامه پوشاندن به اهداف و اصول مطرح شده در منشور پافشاری نموده و بر نقشی که
کمیسیون حقوق بین الملل در اين رابطه به عهده دارد تاکید می ورزد .قطعنامه  8919مجمع عمومی که در دسامبر  8511در
مورد برنامه های آتی کمیسیون در زمینه تدوين و توسعه تدريجی حقوق بین الملل صادر شد  ،وجود رابطه ای متقابل بین اين
 3مقوله را از يک طرف و واقعیت های موجود در روابط بین الملل را از سوی ديگر پذيرفت  .متن قطعنامه با پذيرفتن اين
مساله گرايش های جديدی در زمینه روابط بین المللی بر توسعه حقوق بین الملل موثر بود و لزوم تعیین برنامه کاری آينده
کمیسیون با در نظرگرفتن پیشرفت های بعمل آمده در حقوق بین الملل و نیاز به تقويت روابط مسالمت آمیز و همکاری بین
دولت ها به طور ضمنی اذعان کرده است که تدوين و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل نیز به نوبه خود می تواند بر روابط بین
المللی تاثیر گذارد و ممکن است سبب تقويت همکاری های بین المللی گردد  .اين قطعنامه بر  3اصل اساسی تاکید دارد:
-8هدف کلی تدوين عبارتس ت از تقويت صلح بین المللی  ،توسعه روابط صلح آمیز بین ملت ها و حل و فصل اختالفات به
طرق مسالمت آمیز و کمک به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان.
 -3تدوين و توسعه تدريجی حقوق بین الملل مناسب ترين وسیله تقويت و پیشبرد گرايشات ذکر شده در روابط بین المللی
می باشد  ،علی رغم اين عقیده که تدوين را منحصراً جمع آوری قواعد عرفی و رويه موجود در قالب سازمان يافته می داند ،
اين مقوله می تواند دريافتن راه حلهايی برای تمامی مشکالت جامعه بشری نقش موثری داشته باشد(اگهرست. )8213،99
کمیسیون حقوق بین الملل
 -8مبنا و اهداف کمیسیون حقوق بین الملل
تالش برای صلح همان گونه که در حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات نشان داده شده است سالهای متمادی توجه سیاست
مداران سراسر جهان را از زمان تشکیل اولین کنفرانس صلح الهه در سال  8155به خود معطوف داشته و در کنفرانس دوم
الهه در  8511نیز با قدرت پیگیری شد  .دهه موسوم به دهه حقوق بین الملل که از سال  8551آغاز شده به عنوان آخرين
مرحله از تالش های صلح جويانه بین المللی برای فراهم ساختن زمینه سومین کنفرانس صلح الهه است که در سال 8555
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تشکیل شد  .جهان امروز از سال  8155تا کنون راه درازی را پیموده ا ست و اکنون امکانات مناسبی را برای رسیدن به يک
هدف انديشمند وجهانی مورد پذيرش عموم را  ،در اختیار دارد و اين چیزی است که بايد در دهه حقوق بین الملل تحقق
يابد(انجمن ايرانی مطالعات سازمان ملل متحد .)8215،21
مردم کشورها در اعمال حق تعیین سرنوشت خويش آزادند و د ولت ها نیز به يک اندازه آزادند و بايستی به آنها اجازه داده شود
تا از رشد اختالفات و تبديل آن به جنگ و خونريزی و دشمنی ممانعت نمايند.
افزايش کیفیت حقوق بین الملل موجب خواهد شد که همگان به توانايی ها و قابلیت های آن در حل و فصل اختالفات
اطمینان پیدا کنند  .اصوالً دولت ها نمی توانند جذب عالمتی شوند که خود توهماتی بر مبنای مفاهیم کهنه و پوسیده و
هنجارهايی هستند که با گذشت زمان خاصیت خود را از دست داده اند..
برمبنای اين تفکر که قانون و اعتماد بیشتر دولت ها در حل و فصل مخاصمات با شیوه مسالمت آمیز و با انتخاب خود جلب
خواهد کرد  ،فکر واگذاری و مسئولیت فراهم کردن مقدمات توسعه و تدوين حقوق بین الملل به رکن بین الملل متشکل از
متخصصین حقوق بین الملل برای اولین بار در قالب جامعه ملل شکل می گیرد  .در 38نوامبر  8591به موجب قطعنامه 819
مجمع عمومی در  833نشست خود کمیسیون حقوق بین الملل را به عنوان نهاد دايمی تدوين حقوق بین الملل تاسیس کرد.
 -3هدف تشکیل کمیسیون
براساس بند اول ماده اول اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل اين کمیسیون با هدف توسعه تدريجی تدوين حقوق بین الملل
بوجود آمده است  .ماده  89اساسنامه اين  3مساله يعنی توسعه تدريجی و تدوين را اين گونه از يکديگر تفکیک می نمايد .
مراد از توسعه تدريجی تکوين متونی در زمینه هايی است که حقوق بین الملل به آنها نپرداخته است يا عملکرد دولت ها در
آنها هنوز در حد مطلوبی توسعه نیافته است و منظور از تدوين يعنی تبیین دقیق و علمی قواعدی که در عرف رويه کشورها و
دکترين موجود است و تبديل آن به قواعد قراردادی.
نحوه وظایف و روش کار کمیسیون حقوق بین الملل
بند  : 8نحوه انجام وظايف کمیسیون :بسته به اينکه کمیسیون عهده دار انجام کدامیک از مقوالت تدريجی تدوين باشد  ،مساله
حق انتخاب موضوع متفاوتی خواهدبو د  .کمیسیون در مورد طرح های مربوط به توسعه تدريجی ،حق هیچ گونه پیشنهاد و يا
انتخابی را ندارد  .بند اول مواد 81-81اساسنامه کمیسیون اين صالحیت را به مجمع عمومی سازمان ملل  ،ارکان سازمان ملل
متحد (از جمله شورای اقتصادی و اجتماعی ( )ECOSOCو آژانس های تخصصی واگذار کرده است ولی بند  3ماده 81
اساسنامه کمیسیون ،اين مساله را که آيا بررسی و مطالعات پیشنهادات ارائه شده از سوی اين سازمانها مناسب می باشد يا نه ،
به صالحديد کمیسیون واگذار کرده است  .در واقع کمیسیون زمانی که در اولین جلسه سال  8595خود  39 ،عنوان مطرح
شده از سوی دبیرکل را مورد بررسی قرار داد  ،مقررات فوق الذکر را ناديده گرفت و از اين تعداد ،کمیسیون تنها  89عنوان را
برگزيد  .طرحهای بعدی کمیسیون نشان داد که اين موضوعات مقداری گسترده اند که لزوماً مستلزم توسعه تدريجی می باشند
 ،از طرف ديگر در رابطه با تدوين حقوق بین الملل  ،ماده  81اساسنامه کمیسیون  ،از کمیسیون می خواهد تا ضمن بررسی
کلیه مسائل حقوق بین الملل عناوين موضوعات مربوط به تدوين را برگزيند .اما در عمل ماده 81توسط کمیسیون و کمیته 1
بدين صورت تفسیر شد که کمیسیون و مجمع هر دو می توانند در اين زمینه ابتکار عمل داشته باشند  ،هر چند اولويت
همواره با درخواستهای مطرح شده از سوی مجمع بوده است (ضیايی بیگدلی.)8211،35
نهادهاي مشابه کمیسیون حقوق بین الملل
در اينجا چند نهاد شناخته شده که تا حدودی دارای زمینه مشترک با کمیسیون حقوق بین الملل وفعالیتهای آن میباشند
،اشاره می شود(انجمن ايرانی مطالعات سازمان ملل متحد .)29 ،8215
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 -1کمیته ششم حقوقي :
يکی از هفت کمیته اصلی و وابسته به مجمع عمومی ويک نهاد سیاسی است که از نمايندگان دولتها تشکیل می شود .اين
کمیته کاربرد قانونی و حقوقی مواد الحاقی به منشور ملل متحد  ،نظرات حقوقی ارجاع شده از سوی کمیته های ديگر مجمع
عمومی را مورد بررسی قرار داده و نظرات مشورتی ديوان بین المللی دادگستری را تقاضا می نمايد .همچنین اقداماتی را در
جهت تقويت فرآيند تدوين وتوسعه تدريجی به طور مستقیم و يا غیر مستقیم و با هماهنگی کمیته حقوق بین الملل به عمل
می آورد .
 -2کمیسیون حقوق تجارت بین الملل (آنسیترال).
 -3کمیته ویژه استفاده صلح آمیز از بستر و زیر بستر دریاها واقع در ماوراء مناطق تحت صالحیت دولتها.
اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در تدوين و توسعه حقوق بین الملل محیط زيست
در خصوص توسعه حقو ق بین الملل محیط زيست به عنوان شاخه ای جداگانه از حقوق بین الملل در اولین مرحله اقداماتی
درباره حقوق درياها صورت گرفت ولی شروع آن به طور شفاف و صريح در خصوص محیط زيست نبود  .بلکه حفاظت از محیط
زيست به عنوان يکی از دستورات مهم کار کمیسیون به طور واضح و روشن بعد از تدوين کنفرانس استکهلم  8513بود  .در
اين راستا کمیسیون حقوق بین الملل با پرداختن به موضوعاتی که منجر به آسیب های زيست محیطی می باشد تالش هايی
داشته است  ،از جمله  :استفاده غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی  ،پیشگیری و مسئولیت بین المللی آسیب های فرامرزی
ناشی از فعالیت های خطرناک و منع نشده  ،ارائه و مديريت عقالنی منابع طبیعی  ،حفاظت از محیط زيست در مخاصمات
مسلحانه و حفاظت از اتمسفر  .در ذيل به بررسی آنها اشاره خواهد شد .
 -1کنوانسیون ماهیگیري و حفاظت منابع جاندار دریاي آزاد 1591
-2کنوانسیون راجع به حقوق استفاده غیرمشترک از آبراه هاي بین المللي
 -3طرح راجع به مسئولیت بین المللي براي خسارات ناشي از اعمال منع نشده
اصوالً مسئولیت بر يکی از  3مبنای خطا و خطر قرار دارد  .مسئولیت بین المللی مبتنی بر خطا عبارت از تعهدی است که يک
دولت به علت عدم اجرای تعهدات بین المللی خود در قبال دولت يا دولت های ديگر برای جبران خسارت وارد شده پیدا می
کند  .به عبارت ديگر مقررات مسئولیت ب ه وقوع اعمال غیر قانونی و آثار حقوقی اين اعمال مربوط می گردد .الزم به يادآوری
است که معموالً تعهدات بین المللی يا به صورت فعل يعنی تعهد بر انجام عمل و يا اعمال خاصی به صورت ترک فعل يعنی
تعهد برخوداری از انجام عمل يا اقدامات خاصی قرار گرفته است  .اما مسئولیت بین المللی مبتی بر خطر عبارتست از مسئولیت
دولت ها در قبال زيان های ناشی از اعمالی که حقوق بین الملل آنها را منع نکرده است  .مبنای تمايز میان مسئولیت ناشی از
اعمال متخلفانه  Responsibilityو مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده  Liabilityاين است که الزمه مسئولیت نوع اول
ارتکاب عملی است که حقوق بین الملل را نقض کرده باشد و حال آنکه نوع دوم به آثار زيان آور ناشی از فعالیت هايی که
حقوق بین الملل را نقض نمی کند مربوط می شود(.رئیسی ) 8219،15
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 -4طرح راجع به منابع طبیعي مشترک (آب هاي زیرزمیني ،نفت و گاز)
کمیسیون حقوق ب ین الملل بررسی موضوع منابع طبیعی مشترک را از سال  3113آغاز کرد .کمیسیون در اين بررسی با چند
چالش مواجه بود اول اينکه همه منابع طبیعی مشترک (آب های زيرزمینی ،نفت و گاز) را در يک سند مورد بررسی قرار دهد
يا اينکه با توجه به خصوصیات هريک از منابع طبیعی سند مجز ا تهیه کند اولین مورد ،بررسی توأم يا مجزای آب های
زيرزمینی محصور و نفت و گاز بود.
 -9حفاظت از محیط زیست در درگیري هاي مسلحانه
اينکه تاثیرمخاصمات مسلحانه بر محیط زيست در طول و بعد از درگیری های مسلحانه می تواند تهديدی جدی بر معیشت و
حتی حیات انسان و جوامع انسانی باشد نکته ايی است که مدت زيادی است که شناخته شده است .زيرا اين تاثیر دراز مدت
است و ممکن است جبران ناپذير باشد و مانع از بازسازی موثر جامعه شود ،مناطق بکر را از بین ببرد و يا اکوسیستم های مهم
را مختل نمايد  .حفاظت از محیط زيست در درگیری های مسلحانه در درجه اول از دوربین حقوق جنگ از جمله حقوق بشر
دوستانه بین المللی ،مشاهده شده است .با اين حال اين ديدگاه به عنوان حقوق بین المللی مدرن که حقوق بین الملل قابل
اعمال در طول مخاصمات مسلحانه ممکن است گسترده تر از حقوق جنگ باشد بسیار محدود است .اين موضوع نیز توسط
کمیسیون حقوق بین الملل در کار اخیر خود در مورد اثر مخاصمات مسلحانه بر معاهدات بررسی شده است .اين کار به عنوان
نقطه شروع ( ماده  ) 2در فرضی که وجود مخاصمات مسلحانه به نفس خود معاهدات را فسخ يا تعلیق نمی کند ،اشاره شده
است و چند دسته از معاهدات مربوط به حفاظت از محیط زيست ممکن است در طول مخاصمات مسلحانه به دلیل موضوع آن
ها نیز ادامه يابند(.(Yearbook of international law comission 2013
 -1-9پیش زمینه
ضرورت حفاظت از محیط زيست در مخاصمات مسلحانه آينده محدود به قرن  38يا حتی  31نیست .بلکه در مقابل اين امکان
و جود دارد برای رد يابی قواعد مربوط به محیط زيست طبیعی و منابع آن به زمان باستان برگرديم .اين قوانین از نزديک با
نیازهای انسان ها به ضرورت منابع طبیعی برای بقا از جمله آب سالم ،در ارتباط بوده است  .لذا با توجه به شرايطی آن
مخاصمات در گذشته و همچنین ابزار و روش های مورد استفاده در آن جنگ ها و خطر تخريب محیط زيست محدود بود .
-2-9کارهاي صورت گرفته توسط نهادهاي دیگر
در سال  3181کمیته بین المللی صلیب سرخ موضوعی را با موضوعیت وضعیت فعلی حقوق بشردوستانه بین المللی مطرح
کرد .در ارائه آن در مورد موضوع تقويت حفاظت حقوقی برای قربانیان درگیر در مخاصمات مسلحانه کمیته بین المللی صلیب
سرخ به اين نتیجه رسید که حقوق بشردوستانه بايد در جهت حفاظت از محیط زيست تقويت شود .کمیته بین المللی صلیب
سرخ نتیجه می گیرد که رشد و توسعه حقوق بین الملل محیط زيست در دهه های اخیر با توسعه حقوق بین الملل
بشردوستانه مشابه نیست .روشن شدن و توسعه حقوق بین الملل بشردوستانه برای حفاظت از محیط زيست عقب مانده است.
اين يک نتیجه گیری قابل توجه است زيرا کمیته بین المللی صلیب سرخ عمدتاً از عدم اجرای مفاد حقوق بشردوستانه بین
المللی ابراز نگرانی می کند.
برنا مه محیط زيست سازمان ملل متحد و نهاد حقوقی محیط زيست همراه با هم و با متخصصان پیشرو در حقوق بین الملل و
کمیته جهانی صلیب سرخ در يک ارزيابی حقوقی حفاظت از محیط زيست در طول مخاصمات مسلحانه که گزارش سال 3115
حفاظت از محیط زيست در درگیری های مسلحانه -پرسشنامه و تجزيه و تحلیل از حقوق بین الملل را فراهم کرد .اين گزارش
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چهار رکن اصلی حقوق بین الملل که حفاظت از محیط زيست در مخاصمات مسلحانه را فراهم می کند مورد بررسی قرار می
دهد:
 -3-9پیشنهاد برنامه محیط زیست ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل
اينکه محیط زيست همچنان قربانی خاموش جنگ های مدرن است شکی نیست در همین راستا برنامه محیط زيست ملل
متحد و موسسه حقوق محیط زيست برای ارزيابی مشترک در مورد وجود چارچوب قانونی حفاظت از منابع طبیعی و محیط
زيست در درگیری های مسلحانه را در سال  3115بر عهده گرفتند .اين ارزيابی نتیجه يک جلسه کارشناسی بین المللی برگزار
شده توسط برنامه محیط زيست ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ است .بر اساس  81يافته مهم ،اين گزارش برای
 83پیشنهاد ،در میان آنهايی که کمیسیون حقوق بین الملل ،به عنوان رکن پیشرو و متخصص در حقوق بین الملل ،بايد
قوانین موجود بی ن المللی برای حفاظت از محیط زيست در درگیری های مسلحانه را بررسی کند و اينکه اين چگونه می
تواند روشن ،مدون و گسترده شود را پیشنهاد دهد ،فراهم می کند.
اين گزارش نشان می دهد که موارد زير بايد مورد توجه قرار گیرد:
الف.وجود مقررات قانونی و شناسايی شکاف ها و موانع اجرايی
ب.شناسايی گزينه ها برای روشن شدن و تدوين اين رکن قانونی
ج.تعريف اصطالحات کلیدی مانند گسترده ،بلند مدت و شديد
د.توجه به استفاده از موافقتنامه های زيست محیطی چندجانبه در درگیری های مسلحانه به عنوان بخشی از تجزيه و تحلیل
در حال انجام از" اثر درگیری های مسلحانه در معاهدات".
ه.توسعه حفاظت از محیط زيست و منابع طبیعی در زمینه درگیری های مسلحانه غیر بین المللی
ر.توجه به جزيیات نحوه استانداردها ،رويه و پرونده های حقوقی حقوق بین الملل محیط زيست می توانند برای روشن شدن
شکاف ها و ابهامات در حقوق بشردوستانه بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.
 -4-9مسائل عمده مطرح شده توسط موضوع
پیشنهاد ارائه شده توسط برنامه محیط زيست ملل متحد ،اگر موضوعی مناسب برای کمیسیون باشد بايد انتشار
يابد(.(Yearbook of international law comission 2013
به طور کلی ديوان معتقد است که حم ايت های صورت گرفته توسط حقوق بشر در مورد مخاصمات مسلحانه ،مگر از طريق اثر
مقررات مربوط به وضعیت اضطراری يافت شده در ماده  9میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،متوقف نمی شود .در مورد
رابطه بین حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر امکان سه حالت وجود دارد :برخی حقوق ممکن است به طور انحصاری
در مسائل مربوط به حقوق بشر دوستانه بین المللی ،برخی ممکن است به طور انحصاری در مسائل مربوط به حقوق بشر و
برخی مربوط به هر دو شاخه حقوق بین الملل باشند.
به نظر می رسد که هیچ دولت يا رکن قضايی در مورد اعمال موازی شاخه های مختلف قوانین بین المللی از جمله حقوق بشر،
حقوق پناهندگان و محیط زيست شکی نداشته باشد .همچنین به نظر می رسد که دولتها و مراجع قضايی به همان اندازه به
توسعه دقیق و تعادل حوزه های مختلف حقوق مردد باشند .در عین حال نیاز آشکار به تجزيه و تحلیل و دستیابی نتیجه در
ارتباط با اين مسئله وجود دارد .اين توسعه های جديد در اعمال قوانین بین المللی است و دولتها با مشکالت محسوس از
نیازهای فوری مواجه شدند.
 -9-9پیشنهاد
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تقريبا دو دهه پیش چند نهاد قانونی و نیمه قانونی مسئله حفاظت از محیط زيست در زمان درگیری های مسلحانه را بیان
کردند .اين نشانه مشخصی از وجود يک مشکل قانونی و نیاز به رسیدگی به موضوع است.
از اين رو کمیسیون حقوق بین الملل بررسی اين موضوع را در برنامه کار بلند مدت خود قرار می دهد.
در اين هدف بايد:


میزان مشکل حقوقی را شناسايی کند.



هرگونه تحوالت جديد در پرونده حقوقی و يا قوانین عرفی را شناسايی کند.







کاربرد و ارتباط میان حقوق بشردوستانه بین المللی ،حقوق بین الملل کیفری ،حقوق محیط زيست بین المللی و
حقوق بشر را روشن کند.
عالوه بر اين يافته ها از فعالیت کمیسیون حقوق بین الملل در مورد اثر درگیری های مسلحانه بر معاهدات به ويژه
در مورد مسائل مربوط به ادامه اعمال معاهدات مربوط به حفاظت از محیط زيست و حقوق بشر توسعه يابد
رابطه بین حقوق معاهدات موجود و تحوالت حقوقی جديد از جمله استدالل حقوقی روشن شود
اينکه چه کارهايی برای رسیدن به يک سیستم يک نواخت و منسجم برای جلوگیری از تکه تکه شدن صورت گیرد
پیشنهاد گردد.
تدوين قوانین قابل اجرا در نظر گرفته شود و اصول کلی حقوق بین الملل مربوط به موضوع تدوين
گردد(.(Yearbook of international law comission 2013

 -6حفاظت از اتمسفر
اتمسفر( توده هوا) ،عمدتاً موجود در تروپوسفر و استراتوسفر ،بزرگترين منبع طبیعی اين سیاره است ،و برای بقای نوع بشر
ضروری می باشد ،مدت طوالنی است که تخريب شرايط جوی مايه نگرانی جدی برای جامعه بین المللی بوده است .در حالی
که تعدادی کنوانسیون های مربوط برای حفاظت فرامرزی و جهانی از اتمسفر به تصويب رسیده اند ،اما با اين وجود شکاف قابل
توجهی از نظر پوشش گیاهی ،فعالیت های کنترل شده ،موارد تحت کنترل ،و مهمتر از همه اصول و قواعد قابل اجرا رها شده
است .اين رويکرد تدريجی تا به حال محدوديت های خاصی برای اتمسفر داشته است ،که با طبیعت فعلی خود طرز عمل کل
نگری را تضمین می کند .از اين رو اين رويکرد بر اين باور است که کمیسیون می تواند با تدوين و توسعه تدريجی اصول قانونی
مربوطه و قوانین تحت عمل دولتها و علم حقوقی سهم قابل توجهی را داشته باشد.
حصول اطمینان از اينکه کمیسیون حقوق بین الملل به طور کامل درگیر با نیازهای امروزی جامعه بین المللی است از اهمیت
بااليی برخوردار است .در حالی که پیش نويس مواد کمیسیون در مورد نهرهای بین المللی و سفره های آبهای فرامرزی شامل
برخی مقررات مربوط به حفاظت از محیط زيست می شود ،کمیسیون به تمام موضوعات در زمینه حقوق بین الملل محیط
زيست از آنجايی که نتیجه گیری از اين موضوعات در مسئولیت اوست ( مانند پیشگیری از آسیب های فرامرزی و تشخیص از
دست دادن) و به نظر می رسد حذف قابل توجهی در زمانی که جهان در حال تخريب محیط زيست حیاتی است ،رسیدگی
نکرده است .از اين رو پیشنهاد شده است که کمیسیون برای برنامه کار آينده خود موضوع حفاظت از اتمسفر يا جو را در نظر
داشته باشد(. (Yearbook of international law comission 2013.
 -1-6علت اساسي موضوع پیشنهادي
نوشتجات و اعمال دولتی بسیاری در اين زمینه وجود دارد .اغلب حکم های اتخاذ شده داوری تريل اسملتر ( اياالت متحده
امريکا-کانادا  )8598-8512پرونده پیشرو در آلودگی هوای فرامرزی بوده است .در  8591آزمايش های هسته ايی جويی خود
را به عنوان يکی از اولین مسائل محیط زيستی مواجه با جامعه بین المللی آشکار نمود .پرونده آزمايش های هسته ايی (
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استرالیا -فرانسه ،نیوزيلند -فرانسه  )8512در ديوان بین المللی دادگستری بحث های داغی در مورد امکان آلودگی جوی
برانگیخت .ديوان بین المللی دادگستری ،در نظر مشورتی خود در مورد قانونی بودن استفاده از سالح های هسته ايی در سال
 ، 8551نیز به تعهد دولتها به خودداری از ايراد آسیب های جدی محیط زيستی از آلودگی فرامرزی شان ،از جمله آلودگی هوا،
اشاره کرد .حوادث در تاسیسات هسته ايی می تواند اثرات مستقیم بر محیط زيست جوی داشته باشد ،همان گونه که با حادثه
تر مايل آيلند در سال  8515و چرنوبیل در سال  8511و همچنین آسیب به نیروگاه های هسته ايی فوکوشیما ناشی از زلزله
عظیم و سونامی  88مارس  ،3188که در حال حاضر يک نگرانی اساسی جامعه بین المللی است ،نشان داده شده است.
معاهدات و اعمال غیر معاهده ای مربوط عبارتند از:


کنوانسیون  ECEدر مورد دامنه فرامرزی آلودگی هوا (  ،8515الزم االجرا  ،)8512پروتکل نظارت و ارزيابی (
 ،)8519پروتکل گوگرد (  ،)8519پروتکل  ،)8511 ( NOxپروتکل ترکیبات آلی فرار (  ،)8558پروتکل گوکرد (
 ،)8559پروتکل آرهوس در فلزات سنگین (  ،)8551پروتکل آرهوس در آالينده های آلی پايدار ( ،)8551پروتکل
گوتنبرگ به کاهش اسیدی کردن ،انباشت آب و سطح زمین ازن ( )8555



کنوانسیون وين برای حفاظت از اليه ازن()8519



پروتکل مونترال در مورد تقلیل اليه ازن()8151



 ECراهنمای احتراق بزرگ ()3118-8511



توافقنامه کیفیت هوا در ايالت متحده امريکا – کانادا ()8558



کنوانسیون سازمان ملل در مورد تغییرات اقلیمی ( )UNFCCC -8553



پروتکل کیوتو به )8551( UNFCCC



موافقتنامه فرامرزی تیرگی هوای آسه آن ( )3113



اعالمیه استکهلم در مورد محیط زيست انسان ( )8513



قطعنامه فرامرزی آلودگی هوا ( )8511



اعالمیه ريو در مورد محیط زيست و توسعه ()8553



پیش نويس مواد ( ILCکمیسیون حقوق بین الملل) در پیشگیری از آسیب های فرامرزی ()3118



پیش نويس اصول کمیسیون حقوق بین الملل در تشخیص از دست دادن در مورد آسیب های فرامرزی ناشی از
فعالیت های خطرناک ()3111

همکاري با نهادهاي دیگر
همکاری با نهادهای ديگر به شیوه های مختلف برای انجام يک مطالعه و تشريح پیش نويس مواد در مورد حفاظت از جو قابل
تصور است .در میان بقیه انجمن حقوق بین الملل در حال حاضر تعدادی از مطالعات مربوط به موضوع را انجام داده است.

 -1توسعه نهادها
توسعه حقوق بین الملل محیط زيست از طريق نهادها و سازمان های بین المللی نیز چشمگیر بوده است .امروزه هزاران نهاد
اعم از جهانی و منطقه ای ،وابسته به سازمان ملل و غیر وابسته به سازمان ملل ،دولتی و غیر دولتی در زمینه محیط زيست
فعالیت دارند که به نهادينه شدن موضوع حمايت و حفاظت از محیط زيست تدوين و توسعه مقررات زيست محیطی و مکانیزم
های فظ محیط زيست از طريق اين نهادها صورت می گیرد .نهادهای مرتبط به محیط زيست همانگونه که اشاره شد دارای
تقسیم بندی های فراوانی هستند و از جهات مختلف می توان آنها را تقسیم کرد .بديهی است ذکر همه اين نهادها با اين
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تقسیم بندی ها از موضوع مورد بحث خارج است .مع الوصف به بعضی از مهمترين نهادها که ارتباط وثیقی با موضوع دارند
اشاره می کنیم.
 -2برنامه محیط زیست ملل متحد
برنامه ی محیط زيست ملل متحد که به اختصار « يونپ» نامیده می شود به موجب قطعنامه ی  3551مجمع عمومی سازمان
ملل متحد در  89دسامبر  8513بوجود آمد .اين نهاد که مقر آن در نايروبی  ،پايتخت کنیا می باشد ،مرکز فعالیت های
سازمان ملل در زمینه محیط زيست می باشد .تأسیسس اين نهاد به اين خاطر بود که فعالیت های ديگر نهادهای سازمان ملل
را که به نوعی با محیط زيست در ارتب اط بودند هماهنگ سازد و توجه به امور زيست محیطی را نیز در سرلوحه ی فعالیت های
خود قرار دهد .يونپ در عمل نقش حیاتی را در زمینه های ذيل ايفا کرد:
 رشد آگاهی سیاسی از معضالت زيست محیطی کمک به جمع آوری آرای علمی در زمینه ی معضالت زيست محیطی و نحوه ی مقابله با آن و برقراری نوعی اجماع بینالمللی میان اين آراء.
 تسهیل برگزاری مذاکرات بخصوص در زمینه ی محافظت از درياهای منطقه ای و اليه ازن افزايش توانمندی کشورها برای اداره ی بهتر محیط زيست. -3نهادهاي دیگر
به غیر از يونپ و کمیسیون توسعه پايدار نهادهای ديگری هم درگیر مسائل محیط زيست هستند که برای نمونه می توان از
«سازمان کشتیرانی بین المللی» که به سازمان بین المللی دريايی نیز مشهور است نام برد .پس از تشکیل يونپ جهت تقسیم
وظايف بین آن دسته از ارکان وابسته به سازمان ملل متحد که در خصوص حفاظت از محیط دريايی فعالیت می کردند مقرر
شد مسئولیت مبارزه با منابع آلوده کننده درياها با يونپ باشد و مسئولیت مبارزه با آلودگی محیط زيست ناشی از کشتی ها با
ايمو باشد .عالوه بر ايمو سازمان های ديگری نیز هستند که صالحیت های زيست محیطی دارند مانند« سازمان آموزشی ،علمی
و فرهنگی ملل متحد» « ،آژانس بین المللی انرژی اتمی»  « ،سازمان بهداشت جهانی»  « ،سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل
متحد» و « سازمان بین المللی کار» و  ...اين نهادها عالوه بر اين که خود وظايف و مسئولیت هايی را در مورد محیط زيست بر
عهده دارند همکاری های مشترکی هم در غالب نمايندگی مشترک دارند.
نارسایي هاي روش کار کمیسیون
براساس يکی از مطالعات انجام شده بر روی فهرست های کمیسیون  ،نارسايی های زير در مورد روشهای کار کمیسیون قابل
ذکر می باشند :
 -8روند کار کمیسیون بسیار کند است.
 -3حجم کار کمیسیون در مقايسه با کارهايی که صورت گرفته بسیار اندک است .
 -2روش های کمیسیون از انعطاف پذيری کافی برخودار نیست .
 -9روش های کار کمیسیون موجب هدر رفتن هزينه ها بوده و فاقد کارآيی الزم است .
 -9کمیسیون تمام وقت و انرژی خود را معطوف به ارايه پیش نويس برای کنوانسیون ها کرده است در حالی که چنین کاری
ضرورت نداشته است .
-1کمیسیون زمان بسیار زيادی را صرف بررسی جزيیات طرح های پیشنهادی خود کرده است.
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نتیجه گیري
به عنوان نتیجه گیری بايد گفت کمیسیون حقوق بین الملل در طول حیات خويش با يگانه ماموريت تدوين و توسعه حقوق
بین الملل برای فائق آمدن بر چالشهای موجود تال ش هايی انجام داده است  .اما به نظر می رسد که حاصل کار چندان قابل
توجه نباشد چرا که اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل نمی توانند الزام حقوقی ايجاد کنند و يا به عبارتی اعتبار حقوقی
داشته باشند مگر آنکه در قالب يک کنوانسیون بین المللی تجلی يابند .الزمه انعقاد يک کنوانسیون بین المللی هم قاعدت ًا
برگزاری يک کنفرانس بین المللی با حضور دولت هاست  .انعقاد تعداد نه چندان قابل توجه معاهدات که حتی برخی از آنها
توسط معاهدات ديگر جايگزين شده اند  ،برخی ديگر هم هنوز الزم االجرا نشده اند و پاره ای از پیش نويس ها حتی به صورت
کنوانسیون هم در نیامده اند  ،نشان می دهد که بیان نهايی ماده  82منشور خیلی کمتر از حد انتظار بوده است  .البته نبايد
منکر ارزش کارهای کمیسیون شد حتی اگر منجر به انعقاد سند الزام آور بین المللی نشود .معذالک اين نتايج مشوق و ترغیب
کننده روند تدوين و توسعه حقوق بین الملل هستند به ويژه آنکه ارکان هنوز مشغول به فعالیت می باشند و از میان نرفته اند .
در واقع بايد گفت کمیسیون در فرآيند تدوين و توسعه حقوق بین الملل بايد به تغییرات کمی و کیفی در ساختار خود  ،تالش
در انتخاب موضوعات شايسته تدوين و توسعه  ،در نورديدن مرز میان تدوين و توسعه  ،عدم ورود به مسائل جزئی و اختالف
برانگیز در چارچوب بندی و در تنظیم کنوانسیون ها برای فراهم ساختن زمینه مقبولیت عمومی آن کنوانسیون و تشويق دولت
ها به امضاء و تصويب کنوانسیون ها و يا الحاق به آنها و نیز استرداد رزروهای اعمال شده بپردازد .از طرفی توسعه حقوق بین
الملل محیط زيست با موانع اساسی از جمله عدم تمايل دولت ها به تفويض حاکمیت يا محدود کردن آن به نفع سازمان های
زيست محیطی در سطح بین المللی  ،پرهزينه بودن حفاظت محیط زيست و کمبود منابع مالی  ،خصوصاً برای کشورهای در
حال توسعه که از نظر ت عداد بیشترين کشورها هستند و منابع مالی کافی برای حفاظت محیط زيست را ندارند روبرو هستیم
همین طور گستردگی ابعاد موضوعات محیط زيستی از جمله آب  ،هوا  ،خاک و هر آنچه که در کره زمین و ماورای جو وجود
دارد منجر شده است تدوين مقررات برای هر يک از بخش های زيست محیطی زمان بر شود  .لذا زمان آن رسیده که برای حل
محدوديت ها و موانع فرا روی حقوق بین الملل محیط زيست به توسعه مفهومی و ماهوی حقوق بین الملل پرداخته و مهمتر از
آن اينکه سازمانی جهانی برای حفاظت محیط زيست با اختیارات و قدرت الزم تشکیل گردد .بديهی است مباحث مربوط به
تاسیس اين سازمان جهانی نیز خارج از کشمکش کشورهای در حال توسعه و توسعه يافته نخواهد بود.
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Abstract
Nature is able to answer all the human beings's need truly, if it used reasonably. When nature
and its sources are used in an irregular manner, nature will be destroyed and its sources will
be ended, then human face on difficulty for supplying their needs. In this regard, the
principles of environment protection are based on two approaches: human-centered and
environment-center. In the human-centered approach the environment will be tended due to
its direct effect on survival and quality of human life, in contrary environment-center
approach based on environmental goals that there is social agreement about them and they are
examined separately in this research. On the other hand, international law commission as an
institution which is undertaken the development of international law, is one of the institutions
that think about international environment law. So that the commission provided its first
report on convention on fishing and conservation of the living resources of the high seas
(1958) and its last report in 2013 on atmosphere and environment protection during armed
conflicts. On the other hand, other commission measures and actions such as international
treaties drafting and answering some questions raised by other international institution in this
topic are remarkable. Therefore in this dissertation we will investigate the resources and
general concept and principles of international law, international law commission's approach
as an influential institution in development of this area of international law and commission's
acts procedure, also we will answer the question that dose the international environment
development have a growing and effective trend or dose not?
Key words: International Environment Law, Codification, Development, International Law
Commission, International Law
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