
  

المللی  دیپلماسی پایدار؛ راهبردي مؤثر براي درك مذاکرات بین
  زیست محیطی

  
   1سبحان طیبی

  چکیده  
المللـی و   یکی از مباحث بسیار مهم جهانی، دیپلماسی محیط زیست و تأثیر آن بر تعـامالت بـین  

عنوان یک ابزار کـاربردي و تسـهیل گـر در روابـط      صلح جهانی است. در این راستا دیپلماسی به
الملل است که هدف غایی آن صلح و آرامش است. در همین راسـتا بـا اینکـه تفـاوتی بـین       بین

الملـل محـیط زیسـت     الملل محیط زیست قائل هستیم، حقوق بـین  الملل و حقوق بین حقوق بین
الزم است که با جهان پیرامونی که دائم در حال تغییر است سازش یابد. این در حالی اسـت کـه   

الملل محیط زیست ناگسستنی اسـت و یکـی از نقـاط پیونـد      الملل و حقوق بین پیوند حقوق بین
ساز رونـد بـروز و ظهـور     المللی زمینه یست است. از این رو تعامالت بینهمانا دیپلماسی محیط ز

الملـل   المللی است. در این مسیر روند توسعه حقـوق بـین   هاي بین دیپلماسی در جریان کنفرانس
باشد و بایستی بر این مهم اذعان داشته باشیم که  محیط زیست نیز متاثر از فرایند دیپلماسی می

هاي زیست محیطـی، دیپلماسـی محـیط زیسـت در      ز مخاطرات و نابسامانیتنها راه برون رفت ا
المللی شمال و جنـوب در چـارچوب دیپلماسـی     المللی است. تعامالت بین هاي بین پرتو همکاري

شـود. ایـن    المللی محـیط زیسـت محسـوب مـی     فعال به نوعی درك ژئوپلتیکی از مذاکرات بین
المللی در بستر دیپلماسی محیط زیست را  مالت بینپژوهش در صدد است تا الگوي چارچوبی تعا

  تبیین نماید. 
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 مقدمه

اي از حقـوق داخلـی    بحث محیط زیست و حقوق محیط زیسـت اگـر چـه فـی نفسـه شـاخه      
ي که باعث به وجود آمدن مسائل فناوراست، اما در عصر حاضر به سبب پیشرفت صنعت و 

المللـی تبـدیل    فراملـی، فرامـرزي و بـین    هاي فراوان شده، به مسئله و آلودگیمحیطی  زیست
شده است، بدین سبب امروزه محیط زیست و حفاظت از محیط زیست حـوزه نسـبتًا نـوینی    

تـرین   آید. بدین ترتیب محـیط زیسـت یکـی از کلیـدي     المللی به شمار می براي مقررات بین
یـک مسـئله   تواند فورا به  مباحث قرن حاضر است که بحران کوچکی در ابعاد محلی آن می

هـا   ) بنابراین عدم توجه به محـیط زیسـت بـراي دولـت    1 :1392جهانی تبدیل شود (مجابی، 
فاجعه و یا حتی سقوط آنها را در پی خواهد داشت. از این رو توجه جامعـه جهـانی بایسـتی    

دیپلماسـی  «هـا   هاي مقرر جلب گردد که از جملـه ایـن چـارچوب    بیش از پیش به چارچوب
در واقع چارچوب نظام یافته در رعایـت حفـظ    زیست  دیپلماسی محیطاست. » محیط زیست

المللی با حفظ احترام به تعهـدات مشـترك    و بین اي  هاي منطقه زیست در اثر همکاري محیط
 .)23 :1395ثبات صـلح جهـانی اسـت (طیبـی،      در جهت تحقق  المللی و قواعد الزام آور  بین

زیسـت، هـر کـدام     الملـل محـیط   یم حقـوق بـین  در این چارچوب نظام یافتـه اصـول و مفـاه   
ر دیپلماسـی  ـصورت مجزا تحت تأثیر قرار گرفته و ایـن جایگـاه واقعـی بـه یقـین در مسیـ       به

تحقق یافته است. دیپلماسی محیط زیست یکی از موضوعات اصلی و کارآمد بـراي تعامـل   
پلماســی تــر شــدن صــلح و دوســتی اســت. دی تعامــل شــهروندان و عمیــق کشــورها و نهایتــًا

المللــی  هــاي بــین زیســت در واقــع روایــت درك ژئــوپلتیکی از مــذاکرات توافقنامــه محــیط
محیطی است که زمینه مساعد جهت هدایت و روشن سـاختن بهبـود سیسـتم فعلـی را      زیست

صـورت   محیطـی بـه   المللـی زیسـت   هـاي بـین   موافقتنامـه  .)11 :1395کنـد (طیبـی،    فراهم می
گیـري در خصـوص    زایش یافته است. بـا ایـن حـال، تصـمیم    تصاعدي در پنج دهه گذشته اف

زیستی، تغییرات اقلیمی، تخریـب الیـه ازن، حمـل و     مسائل کلیدي مانند از دست رفتن تنوع
اي، نیازمند پایبندي کشورها به هنجارهاي  هاي سیاره هاي خطرناك و دیگر چالش نقل زباله
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  المللی است.   بین
در مباحـث علـوم سیاسـی و    » زیسـت  یپلماسی محیطد«سال گذشته واژه  20در بیش از 

طـور خالصـه در ادامـه بیـان      که به الملل، سه حوزه کلیدي پژوهشی را در برداشته  روابط بین
  گردد:  می

محیطی: این متون پـس از دوران جنـگ سـرد، در جـایی کـه کمیـابی        امنیت زیست .1
گردیدنـد،   قلمـداد مـی   آمیـز  هاي خشـونت  ایجاد درگیري بالقوه  عنوان عامل  منابع به

  هاي مداخالت دیپلماتیک است.  پدیدار شدند، و در نتیجه نیازمند روش
هاي سازمانی بر این حوزه از تحقیق احاطـه دارنـد    نی: تحلیلجهااداره محیط زیست  −

ویـژه در   المللـی را بـه   هـاي بـین   را که شـالوده  ها  هاي کلیدي رفتار سازمان تا محرك
 سیستم سازمان ملل متحد داراست، درك کنند.  

زیسـتی در تـأمین    هـاي مشـتق از مسـائل محـیط     محیطی: پتانسیل استقرار صلح زیست −
مناقشات یا کمک به روند بهبودي در مرحلـه   هاي  ر درگیري وضعیتفعاالنه صلح د

آشتی پس از درگیري، منبع تحقیق براي ظهـور ایـن حـوزه از مباحـث بـوده اسـت.       
 ) 253 :1395(طیبی، 

ــن رو دیپلماســی محــیط  ــاي اســتانداردهاي   از ای در محیطــی  زیســتزیســت ســنگ بن
شود. با اشاره به ایـن مهـم    عنوان ابزاري پیش برنده محسوب می هاي مختلف بوده و به حوزه
  توانیم با اطمینان بیشتر به موضوعات پیش رو بپردازیم.   می

  شناسی مفهوم. 1
براي رسیدن به یک نظر جامع از مسیر نقطه نظـرات مشـابه و متفـاوت، بایسـتی همکـاري و      

خـاطر رسـیدن بـه     هها بـ  ها و نشست ها، اجالس . برپایی کنفرانسهماهنگی وجود داشته باشد
سازي در خصوص مسائل بسـیار مهـم بـراي شـهروندان جهـانی       نقطه نظر مشترك و تصمیم

دهـی مناسـبی    دقیق و قوي هستیم تـا بتـوان جهـت    است. در این راستا نیازمند ابزارهاي نسبتًا
هـاي مـؤثر و    زمینه بایستی در قالـب همکـاري  المللی داشت. این  هاي بین نسبت به این برنامه

هاي انفعالی انجام پذیرد. این  المللی با امعان نظر به فضاي آرام و به دور از تنش تعامالت بین
شود کـه موضـوع مهمـی ماننـد محـیط زیسـت و        المللی زمانی پر اهمیت می رخدادهاي بین

. از ایــن رو آن بحــث حفاظــت از آن و بحــث حیــات زیســت کــره در دســتور کــار باشــد  
المللـی   گیري یک اجالس یا کنفـرانس بـین   چارچوبی را که نظام بخش تمامی مراحل شکل
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چه در مرحله مقدماتی، چه در مرحله برگـزاري اجـالس و چـه در زمـان بعـد از آن جهـت       
هـاي اجـالس در دسـتور کـار قـرار دارد را فرآینـد دیپلماسـی و در         اجرایی کردن خروجی

  نامند.  پلماسی محیط زیست میخصوص محیط زیست دی
المللـی   المللـی محـیط زیسـت، بـرانگیختن همکـاري بـین       هدف اصـلی دیپلماسـی بـین   

اسـت.  محیطـی   زیستالمللی در خصوص مسائل  ها و سایر اسناد بین منطور تولید موافقتنامه به
اي حفاظـت  منطور اقدام بر تواند نقطه آغاز و اصول پیشگیرانه به ها می در این فرایند، تفاوت

منطـور توسـعه    المللی محیط زیست همچنـین بـه   از محیط زیست اعمال گردد. دیپلماسی بین
کند تـا از رونـد تحقـق توسـعه      استانداردها، از طریق معاهدات و ابزار قوانین نرم استفاده می

 پایدار و حفاظـت از محـیط زیسـت در تمـام سـطوح اطمینـان حاصـل کنـد. در ایـن راسـتا          
هـا   منطور هدایت مذاکرات میان کشورها در کنفـرانس  المللی محیط زیست به دیپلماسی بین

  گیرد.  هاي دیپلماتیک، وتعامل بین دولت صورت می و جلسات، رایزنی

 شناسی روش. 2

المللـی شـامل    المللـی همانـا اسـناد بـین     هـاي بـین   هـا و نشسـت   ها، اجالس خروجی کنفرانس
الملـل الـزام بـه     منشورهایی است که تابعان حقوق بـین ها و  ها، اعالمیه ها، پروتکل کنوانسیون

رعایت آن دارند. این اسناد زمانی که شکل عملی به خود گرفته و فرآیند معاهداتی خود را 
گیرند که منابع مؤثر و مسلم مطالعـاتی محسـوب    نمایند و در پرتو آیین اجرا قرار می طی می

پژوهشـی و علمـی مـد نظـر صـاحبان قلـم و       شوند. از این رو تمامی این اسـناد در ورطـه    می
گردند. با این وصف و مطابق این اسـناد در رونـد اجـرا     متخصصین قرار گرفته و بررسی می

سـاز کارهـاي قـانونی در بسـتر قواعـد و       گـردد. در ایـن راسـتا    هاي همکاري میسر مـی  زمینه
منطقـه اي،   هـا در سـطوح مختلـف    منـد همکـاري   سـاز رویکـرد قاعـده    قوانین، همواره زمینه

المللـی مجموعـه    المللی و جهانی است. از این رو در چـارچوب قواعـد معاهـداتی و بـین     بین
مند مورد تدقیق و بررسی قرار گرفته و زمینه و بسـترهاي قـانونی جوامـع     هاي ضابطه شاخصه

گرایی، قواعد نرم یـا   هاي مختلف و چارچوب گیرد. در این راستا و بر اساس نقش شکل می
گیرد. این مهـم در تمـامی    غیرالزام آور و قواعد سخت یا همان قواعد آمره شکل میقواعد 
خصوص زمینه مطالعاتی ما در حوزه محیط زیست هم وجود دارد. شـکل بررسـی    ها به زمینه

تحلیلی بوده و شرح و بسط ایـن مهـم در    ـ  این اسناد در حوزه حقوق محیط زیست توصیفی
 المللی محیط زیست است.   ند موفق دیپلماسی بینواقع تفسیر و یا روایتی از رو
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 شناسی ساختارها آسیب. 3

الملل محیط زیست در پرتو دیپلماسـی   در این پژوهش به نوعی تبیین روند توسعه حقوق بین
محیط زیست مد نظر است. دیپلماسی محیط زیست همواره چارچوبی بنیـادین بـراي تحقـق    

زیسـت بـوده اسـت. اگرچـه ایـن تحـول ناشـی از        الملـل محـیط    تحول و توسعه حقـوق بـین  
سزایی در توسـعه   هموجودیت قانونی و هنجاري نرم و سخت بوده اما رویه قضایی نیز نقش ب

اما آنچـه کـه ذهـن مـا را      .)1: 1394الملل محیط زیست داشته است (طیبی،  روند حقوق بین
ه مشــکالت بــیش از پــیش درگیــر خــود ســاخته ایــن اســت کــه توســعه تــا چــه حــد توانســت 

ساز ایـن مسـئله    این سؤال و سؤاالت دیگر زمینه جهانی را مرتفع سازد؟ طبیعتًامحیطی  زیست
خواهد بود که این توسـعه در حالـت چـارچوبی رونـد خـوبی داشـته و مجموعـه معاهـدات         

به ذهن متبادر خواهد شد. هر چند در جهت تبیین دیپلماسـی   سریعًامحیطی  زیستالمللی  بین
اي باقی نیست و به نظر تنهـا   و تأکید بر اهمیت وجودي آن جاي شک و شبههمحیط زیست 

جهـانی اسـت. امـا میـزان موفقیـت در      محیطـی   زیسـت راه نجات از بـرون رفـت مخـاطرات    
  سازد.   گیري و اجراي معاهدات نیز اهمیت کار را دو چندان می شکل

اسی محیط زیسـت:  دیپلم«در این راستا پروفسور ساسکیند در کتاب خود تحت عنوان 
، ابــراز داشــته براســاس بررســی دقیــق و »هــاي جهــانی نامــه تــر بــر موافقــت مــذاکرات مــؤثر

نشسـت  «محیطـی مهـم کـه اوج آنهـا در      زیست معاهده  15 هاي انجام شده در انعقاد  کوشش
هــاي مــذاکرات  عنــوان علــت بیشــتر شکســت زیــر بــه ریــو بــود، چهــار نقــص آیینــی » زمــین
  اند.  شخیص داده شدهجهانی تمحیطی  زیست

نفعان را تضمین  گیري، رفتار منصفانه همه کشورها و ذي هاي نمایندگی و رأي آیین .1
  نمایند؛  نمی

تـرین توافقـات    مالحظات سیاسی و علمی براي حصول اطمینان از انعقاد خردمندانـه  −
 اند؛  به توازن نرسیده

بـه نـدرت مـورد     گذاري محیطی و موضوعات سیاست هاي زیست پیوند میان نگرانی −
 و اند؛  بررسی قرار گرفته یا تبیین شده

 ).Susskind, 2015: 7اند ( نظارت مؤثر و ترتیبات اجرایی، در نظر گرفته نشده −
المللـی نیـز مشـهود     ها تـا حـدودي در سـایر انـواع مـذاکرات چندجانبـه بـین        این نقص

المللـی در جریـان    بـین  گیـري معاهـدات   توان از مطالعه روند شـکل  باشند. این مهم را می می
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دچـار اختالالتـی اسـت کـه      المللی درك کرد. این رونـد قطعـاً   هاي بین برگزاري کنفرانس
گشا نیسـتند. ایـن    گره هاي جهانی کامًال هاي اجالس نتایج مطلوبی به همراه ندارد و خروجی

روایت چیزي جـز وجـود موانـع جـدي بـر سـر راه مشـارکت جهـانی نیسـت. موانـع تحقـق            
توان مربوط به شـکاف فزاینـده بـین کشـورهاي توسـعه یافتـه        سی محیط زیست را میدیپلما

دومـین مـورد مقاومـت خیـره سـرانه       دانسـت.   توسعه جنـوب مـی   شمال و کشورهاي درحال
عنوان یک هدف مهم از نوع خود است. سومین مورد، فقدان انگیزه کـافی   حاکمیت ملی به

هـاي جـدي در مـورد ماهیـت      بـراي بحـث   معـی  مذاکرات دسـته ج  ها در انجام  برخی دولت
 . (Susskind, 2015: 11)  هاي توسعه پایدار است محیطی جهانی و چالش معاهدات زیست

سیسـتم اداره   بنابراین زمانی که مشارکت جهانی شـکل کارآمـدي نداشـته باشـد قطعـاً     
انع از محیط زیست جهانی با مشکل روبرو خواهـد بـود. در ایـن راسـتا پـنج عامـل را کـه مـ        

  شوند پیشنهاد شده است:   اجراي سیستم اداره محیط زیست جهانی می
مدل قـدیمی پیشـرفت: تکیـه بـر مصـرف و اسـتخراج در راسـتاي رشـد، خسـارات           .1

  هاي طبیعی دارد.   ناپذیري بر سرمایه جبران
مهـم اسـت، امـا بـه     محیطـی   زیستنمونه اخالقی قدیمی: دانش براي درك مشکالت  −

هـاي جهـانی دسـته     هاي اخالقی براي تـالش  نیست. کمبود زمینه تنهایی محرك فعالی
 وجود دارد. محیطی  زیستجمعی و بهم پیوسته در نظارت 

ها درباره هنجارهـاي واقعـی و    قطع کردن سیاست اجرایی: با ایستادگی کردن مخالفت −
هاي محرك و ناکـافی، ظرفیـت کـم، و نبـودن قـدرت، تصـمیمات        رویه اي، سازکار

اي بــین سـاختار درحــال رشــد   صـاحبان قــدرت را بـه همــراه دارد کـه موجــب فاصـله    
 ها و کاهش اجرایی شده است.   سیاست

اهداف مشخص، بصیرت متـداول، و ارتبـاطی اثرگـذار و هماهنـگ      چند پارگی: نبود −
هـاي چندگانـه، توافقـات، و ابزارهـایی بـراي حفاظـت از محـیط         که منجر بـه سـازمان  

 زیست جهانی و سیستم چندپاره بسیاري شده است. 
تواننـد بـا    مـی محیطـی   زیسـت هـاي توافقـات چندجانبـه     گویی: امضا کننده نبود جواب −

نقض کنند. نبـود اسـتانداردهاي اجـراي منسـجم در ارزیـابی کـردن        مصونیت بندها را
  .(Ivanova, 2012: 5)شویم اجرا یکی دیگر از این مشکالت است که با آن مواجه می

هـاي ناکـافی در مسـیر     با این توصیف هر آنچه تا به حال بیان گردید ناشـی از ظرفیـت  
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م چیزي جز واقعیت را در دستور کـار  توانی توسعه دیپلماسی بوده است. در این مجال ما نمی
شناســی سـاختاري را مطمــح نظـر قــرار دهــیم.    خـود داشــته باشـیم و الجــرم بایسـتی آســیب   

عنوان فرآیندي اثر بخـش در بسـط و    المللی همواره به مشارکت جهانی در پرتو تعامالت بین
زیسـت و   هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی قلمداد شده است. محـیط  توسعه زمینه

تـر نیازمنـد عـزم و     گیرد با جدیت هرچـه تمـام   حفاظت از آن که تمام ابعاد فوق را در بر می
مشارکت جهانی در جهت تحقق حفظ زیست کره است و این مهم میسر نخواهد شـد مگـر   

توجـه بـه ایـن     2012انداز جهانی محیط زیسـت در دسـتور کـار باشـد. در سـال       آنکه چشم
محیطـی   زیسـت المللی  مورد از توافقات بین 90نجر به بررسی حدود دستور کار بسیار مهم م

  :)Vidal 2012: 1شد و اطالعات مهم زیر رؤیت گردید (
مورد از اهداف نشان داده شده بودنـد کـه شـامل     40ها تنها در  از پیشرفت» تعدادي« .1

هـایی در راسـتاي    هـاي ملـی و و تـالش    گسترش مناطق حفاظت شـده ماننـد پـارك   
  زدایی بوده است.  گلنکاهش ج

مورد کشف شده بود، کـه شـامل تغییـرات     24پیشرفتی در » تعداد خیلی کمی یا هیچ« −
 زدایی و خشکسالی بوده است.   آب و هوایی، ذخایر ماهی، بیان

براي هشت مورد که شامل کیفیت سـواحل مرجـانی دنیـا اعـالم شـده      » تصمیم بعدي« −
 .)256 :1395دسترس نبود (طیبی، بود، و هیچ اطالعاتی براي موارد دیگر در 

رسد دیپلماسی محیط زیست در روند ایجاد دقیق عمل کـرده و   در این راستا به نظر می
المللـی اسـت. امـا در مرحلـه اجـرا       ها و دیگر اسناد مهم بـین  نشانه بارز آن وجود کنوانسیون

نیافتـه و  هـایی در منـاطق توسـعه     دلیل عدم موازنه قـدرت شـمال و جنـوب و وجـود تـنش      به
باشد. ایـن مسـئله را    هاي حاکمیتی، دیپلماسی محیط زیست دچار اختالالتی می طلبی منفعت

سـازد کـه    نبایستی فراموش کنیم که نگاه دقیق و منتقدانه مـا را بـه ایـن سـمت رهنمـون مـی      
 هاي موفق و ناموفق قائل به تفکیک باشیم.   نسبت به دیپلماسی

  شناسی حقوقی و مدیریتی آسیب. 4
عنـوان یکـی از    ویژه نهادهاي غیردولتی امروزه بـه  رسانی عمومی و مشارکت مردم به آگاهی

ابزارهــاي اصــلی و کلیــدي در خصــوص حفاظــت از محــیط زیســت مطــرح اســت. جلــب  
آید. این مقوله توجـه عمـوم را    رسانی به دست می مشارکت مردم از طریق آموزش و اطالع

ایجـاد  محیطـی   زیسـت مداري  اي براي قانون زمینه نماید و به محیط زیست پیرامون جلب می
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المللـی حـق بـر آگـاهی مـد نظـر        کند. این یک مسئله عادي نیست بلکه در معاهدات بین می
المللـی بسـیار مهـم اصـول راهبـردي صـوفیا        واقع گردیده است. در این راستا معاهدات بـین 

و مشـارکت عمـومی در    المللی در مورد حق بر اطالعات و دو کنوانسیون بین 1995مصوب 
المللـی در مـورد حـق بـر      دانمـارك و کنوانسـیون بـین    1998زمینه محـیط زیسـت مصـوب    

  .)70 :1393وجود دارد (ملکی اصل،  1998اطالعات و مشارکت عمومی مصوب 
در این راستا بـه موجـب مـاده دو (اصـول راهبـردي صـوفیا)، کلیـه افـراد حقیقـی و          . 1

ه به رابطـه شـهروندي، ملیـت، محـل اقامـت و بـدون آن کـه        حقوقی، باید بتوانند بدون توج
کـه تقاضـا   محیطـی   زیسـت ظف به اثبات داشتن نفع حقوقی باشند، آزادانـه بـه اطالعـات    وم

توانند با اسـتناد بـه    ها نمی اند، دسترسی یابند، بدین ترتیب، به موجب این اصل، دولت نموده
حیط زیستی به متقاضـیان اسـتنکاف نماینـد.    ملیت افراد، از ارائه اطالعات مربوط به مسائل م

المللـی مربـوط بـه محـیط زیسـت، ماننـد راهبردهـا،         ی و بـین لـ ها باید اسناد م همچنین دولت
ها و همچنین، گزارشات مربوط به نحـوه اجـراي آنهـا را بـه اطـالع همگـان برسـانند.         برنامه

نیز بـر دو   1998صوب المللی در مورد حق بر اطالعات و مشارکت عمومی م کنوانسیون بین
مبناي دسترسـی عمـوم بـه اطالعـات محـیط زیسـتی و امکـان مشـارکت عمـومی در اتخـاذ           
تصمیمات مربوط به محیط زیست شـکل گرفتـه اسـت. در ایـن راسـتا هـر چنـد بـر اهمیـت          

هاي مهم در تحقق روند دیپلماسی عمـومی   ، اما یکی از خألموضوع پیش رو تأکید گردیده
پـیش رو تـا    اسـت. هرچنـد خـأل   محیطـی   زیستهاي  ق حق آگاهیمحیط زیست، عدم تحق
خصـوص در   امـا هنـوز ایـن مسـئله بـه      ،هاي مردم نهاد مرتفع گردیده حدي با وجود سازمان

تـوانیم بیـان    کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه یافته دچار مشکل است. از این رو مـی 
دچار اختالل است و موفق عمـل   اي کنیم که دیپلماسی محیط زیست در سطح ملی و منطقه

 نکرده است.  
المللـی محـیط زیسـتی بسـترگاه      هاي بـین  ها و معاهدات و پروتکل تمامی کنوانسیون. 2

المللی اسـت.   قانونی تحت قواعد نرم و قواعد سخت و قابل اجرا تحت تعهدات مشترك بین
چرا که در ایـن زمینـه   المللی نیازمند صالح قواعد محیط زیستی نباشیم  ما شاید در سطح بین

رسـد مـا در زمینـه اجـراي معاهـدات در سـطوح        بیشترین قواعد را دارا هسـتیم. بـه نظـر مـی    
اي و ملی دچار اشکال هستیم. علـت ایـن امـر هـم نبـود تعـامالت صـحیح در سـطوح          منطقه
اي و نبود همگرایـی مثبـت در سـطوح ملـی اسـت. ایـن مطلـب نـافی عملکـرد موفـق            منطقه
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شناسـی حقـوقی و مـدیریتی     المللی محیط زیست نیست بلکه به نـوعی آسـیب   دیپلماسی بین
 هست که در سایه آن بتوان راهبرد دیپلماسی محیط زیست را تحکیم بخشید. 

هـاي بـارز موفقیـت     الملل محـیط زیسـت از نشـانه    وجود اصول و مفاهیم حقوق بین. 3
ن موفقیت هست کـه ایـن   دیپلماسی محیط زیست در روند توسعه این شاخه بوده است. همی

الملل توسعه پایدار سمت و سو داده است. توسعه عـالی پایـدار    طرف حقوق بین فرآیند را به
نیز یک زمینه وسیع و موفق ناشی از دیپلماسی محیط زیست اسـت. در همـین راسـتا وجـود     

 هـاي فعـال دیپلماسـی محـیط زیسـت را در      المللی است که زمینه هاي قضایی بین رویه آرا و
رسـد ایـن رونـد توفیقـات بیشـتري را بـراي جامعـه         برخی از آنها شاهد هستیم و به نظـر مـی  

 المللی به همراه خواهد داشت.   بین

  الگوي چارچوبی و راهبردي براي دیپلماسی محیط زیست. 5
المللـی و   با نگاهی وسیع به چارچوب دیپلماسی محیط زیسـت و تـأثیر آن بـر تعـامالت بـین     

شناسی ساختاري ایـن مسـئله، ارائـه راهبردهـایی در      صلح جهانی و تدقیق در رهیافت آسیب
  نماید:  ها ضروري می جهت رفع آسیب

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ) 258 :1395الگوي چارچوبی دیپلماسی محیط زیست (طیبی،  .1شکل 
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  راهبرد اول: ایجاد اتحاد نامتمرکز. 1-5

یابد. کشورهاي  اي تحقق می راهبرد پیش رو در بستر مساعدت و همکاري کشورهاي منطقه
اي خـود   هاي منطقـه  توانند در مذاکرات سازمان مشترك همواره میمحیطی  زیستبا عالیق 

ی، و تحلیـل  شرکت نمـوده و در جهـت کشـف عالیـق مشـترك، تقسـیم اطالعـات تکنیکـ        
هـایی بـه مسـاعدت و دلگرمـی از      متناوب استراتژي با یکدیگر همکاري نمایند. چنین گروه

اي  ها باید بر اسـاس منطقـه   ها، گروه طرف نیاز دارند. براي بیشتر قسمت طرف تمایندگان بی
هایی که مرزهاي مشترك دارند یا تکیه بـر منـابع مشـترك دارنـد      سازماندهی شوند؛ تا ملت

هاي دیگر، کشورهایی بـا عالیـق مشـترك و بـدون      منظمی داشته باشند. در موقعیتنشست 
هیچ هم مرزي باید براي تغییر اطالعات و گفتگو بر سر احتماالت در کار کردن با یکدیگر 

هایی ایجاد پیوستگی، شامل اتحـادي اسـت    و مدیریت منابع تشویق شوند. نکته چنین نشست
  ).Susskind, 2015: 160شود ( رد می جنوب -که از وسط مرزهاي شمال

  راهبرد دوم: فراهم کردن پیش مذاکره و کمک فنی به کشورهاي مستقل. 2-5

اندازهاي غیر رسمی از نظـر سیاسـی    تنها تعداد معدودي از کشورها در پیشرفت فنی و چشم
و  آید منـابع مـورد نیـاز را دارنـد. اطالعـاتی معمـولی       در هر موضوع جهانی که به وجود می

در دسترس کشورهایی که به آنها نیاز دارند نیسـتند. نکتـه قابـل     هاي راهبردي اصوالً توصیه
ذکر این است که کشورها بایستی در دسترسی بـه اطالعـات آزاد باشـند و در جهـت حفـظ      

هـاي   منابع محیط زیستی اطالعات مربوطه را در اختیار داشته باشند. این مهم از طریق کمک
  پذیرد.  یافته صورت می سعهفنی کشورهاي تو

  هاي جدید درتنظیم معاهده راهبرد سوم: اتخاذ دیدگاه. 3-5

المللی در تمـامی موضـوعاتی    هاي بین توانند با هر دیدگاه و موضع در کنفرانس کشورها می
کنند. شـرکت کشـورها نشـان از اهتمـام و جـدیت در       که کامال قابل حل هستند شرکت می

هـا   صورت مستمر در این نشست عنوان وکالي مردم خود به  بایستی به ها نیز کار دارد. دولت
توانـد   هاي مؤثر سـهیم باشـند. همـین حضـور کشـورها مـی       سازي شرکت کنند و در تصمیم

گیـري معاهـدات ایجـاد کنـد و بـه تکـوین        هاي جدیدي را در خصوص روند شکل دیدگاه
  روند دیپلماسی کمک شایانی بنماید. 
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  م: جایگاه قانونی براي منافع غیر دولتی راهبرد چهار. 4-5

ــد     وجــود ســازمان ــا در رون ــدنی و حضــور چشــمگیر آنه ــاد م ــردم نه ــی و م هــاي غیردولت
و پـر رنـگ جلـوه کـردن آنهـا در مسـیر دیپلماسـی        محیطی  زیستالمللی  هاي بین کنفرانس

ل شـد.  نماید که بایستی نقـش قـانونی بـراي آنهـا قائـ      محیط زیستی این مسئله را گوشزد می
  اند.   سال اخیر داشته 20مهمی در ایجاد معاهده در طول  هاي غیر دولتی سهم عمدتًا سازمان

بندي کردن مجدد کشورها بر اساس وضعیت و فعالیت تعیـین   راهبرد پنجم: دسته. 5-5
  شده

رسد بایستی کشورها بر اساس میزان درگیري با مخاطرات زیست محیطی، وجـود   به نظر می
بنـدي شـوند.    هاي موجود کـه بـر اسـاس آن بایسـتی پاسـخگو باشـند، دسـته        منابع و توانایی

هـاي متفـاوتی از کشـورها     پذیري یا اجـرا بـراي دسـته بنـدي     معیارهاي متفاوتی از مسئولیت
باید مشخص شوند. علت این مسئله جلـوگیري از عـدم   محیطی  زیستهاي  درتمامی معاهده

  تداخل مواضع حاکمیتی کشورهاي مختلف است. 

  راهبرد ششم: تقویت کردن حفظ تعادل بهتر بین علم و سیاست. 6-5

المللی کمک کنند؛ زیـرا   هاي علمی بین ها باید به استحکام مشارکت در سازمان تمامی ملت
هـاي قابـل بـاور دارنـد. در ایـن راسـتا یـک تعامـل          تحلیـل  آنها تالش بسیاري در خصـوص 

ت گرفتـه  ئها حاصـله نشـ   ها و تحلیل انبساطی بایستی مابین علم و سیاست ایجاد گردد تا یافته
علمی در بستر سیاست تکامل یافته باشد. این مهم شـکل جـدي بـه خـود      از یک باور کامًال

عبارتی دیگر در بستري قانونمند  هاشد ویا بهایی مد نظر ب نخواهد گرفت مگر آنکه استاندارد
  انجام پذیرد. 

  راهبرد هفتم: تقویت پیوند مسئله. 7-5

در پرتو این راهکار با وجود منافع کشورهاي مختلف در مـذاکرات و تـأمین اهـداف آنهـا،     
بایستی روند کار رو به جلو باشد تا مبادا گسستی در این خصوص به وجود آیـد. غیرطبیعـی   

بود اگر کشورهایی با چشم داشت مالی به پاي میز مذاکرات بیایند و انتظار کمـک  نخواهد 
هـایی وجـود    دلیل حجم معاهدات و سختی کـار بایسـتی مشـوق    داشته باشند. به هر ترتیب به
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داشته باشد تا روند دیپلماسی دچار خلل نگردد. همچنـین بایسـتی سیاسـتی اتخـاذ گـردد تـا       
هایی همراه باشـد. در ایـن حالـت اسـت کـه دیپلماسـی        مشوق مرحله اجراي معاهدات نیز با

  گیرد.  موفق شکل می

  راهبرد هشتم: کنار گذاشتن مجازات براي فعالیت یکجانبه سازنده. 8-5

دلیـل بـه سـرانجام نرسـیدن توافقـات       بهمحیطی  زیستبرخی کشورها از اجراي ملی نظامات 
نماینـد.   معاهدات موکول می يبه بعد از امضازنند و اجراي این مهم را  المللی سر باز می بین

دلیل این کشورها همانا عدم هماهنگی در اجراي این نظامات توسـط کشـورها و ضـررهاي    
ها این مسئله را بعضا مغایرت با حاکمیت ملـی تلقـی کـرده و     باشد. البته حاکمیت رقابتی می

دهنـد. بـه هـر ترتیـب      رار مـی معاهده و شرایط پیرامون را مناط اعتبـار قـ   يزمان بعد از امضا
ها مرتفع گردد و کشورها احساس نکنند اجراي زودتر از موعـد نظامـات    بایستی این نگرانی

به ضرر آنهاست و کشورها بایستی این را بدانند که هزینه براي کشـوري کـه   محیطی  زیست
خواهند  هاي بعدي است که می کمتر از هزینه تالش در دور اول اجراي قانون است، معموالً

  .)Marcus 1980: 267برسند (محیطی  زیستبه درجات باالي کیفیت 

  تر  ها در اجراي نقشی سازنده راهبرد نهم: تشویق رسانه. 9-5

این رسانه عظیم دو نقش براي اجرا دارد: گزارش وقایع و تربیت مـردم. بخـش بسـیار مهمـی     
کند و رسانه باید فضا و زمـان   یالملل را بیان م که نقش دیپلماسی محیط زیست در روابط بین

فراهم کند، که هر دو در پیش بینـی کـردن وقـایع پـیش     محیطی  زیستاضافی براي خبرهاي 
رو و پوشش مذاکرات درحال پیشرفت است. پوشش جهانی اجـالس سـران زمـین، اجـالس     

کـه   هایی هسـتند  مؤثر بود، اما بعد از اتمام وقایع اندك رسانه 20سران ژوهانسبورگ و ریو +
هـایی   ها در اجراي شروط مبهم معاهده هاکه در چنین اجالس مشکالت جدي که امضاکننده

شوند را پوشش دهند. چندین دلیل وجـود دارد کـه مباحـث     اند و با آن مواجه می  هامضا کرد
شـوند. اول، خروجـی    هـاي دنیـا گـزارش داده نمـی     در خیلی از بخـش محیطی  زیستجهانی 

ت گـزارش دادن چنـین وقـایعی را نـدارد. تعـداد انـدکی از روزنامـه        هـا ظرفیـ   خیلی از رسانه
شوند. دوم،  اي فرستاده می نگاران صالحیت دار براي قابل مفهوم کردن چنین مباحث پیچیده

اما نه  ،پذیرند ها اغلب محدود است. آنها مسئولیت گزارش دادن وقایع را می موریت رسانهأم
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و مـذاکرات  محیطـی   زیسـت از اهمیـت معاهـدات جهـانی    براي تربیت عموم. البته اگر عموم 
کننـد. در غیـاب چنـین     اطالعی نداشـته باشـند، بـراي پوشـش چنـین اخبـاري تقاضـایی نمـی        

اي به این اخبار ندارند. در همـین راسـتا    کنند که مردم عالقه ها هم بیان می درخواستی، رسانه
ولیت سـاخت  ئکادمیـک بایـد مسـ   هاي علمـی و نهادهـاي آ   اي جهانی از سازمان بایستی شبکه

صـورت الکتریکـی در هـر     هـا بـه   را بر عهده بگیرند که رسـانه محیطی  زیستبانک اطالعاتی 
  .  (Susskind, 2015: 176)کجاي این دنیا باشد از آن استفاده کند

  راهبرد دهم: تالش براي صلح. 10-5

رسـد   ، به نظر مـی هاي اصالحی در درجات خیلی پایین موردتوجه است از آنجایی که تالش
بایستی مزایاي ارزشمند دیپلماسی محیط زیسـت را مـورد توجـه قـرار دهـیم. پایـه و اسـاس        

المللی است. ایـن   تحقق دیپلماسی محیط زیست همانا مشارکت جهانی در پرتو تعامالت بین
بــه ارمغــان آورنــده صــلح جهــانی اســت. بــه هــر ترتیــب   فرآینــد در صــورت تحقــق قطعــًا

نه مسائل محیط زیستی در ایجاد صلح بایستی به روشی تکاملی مـورد توجـه   سازي زمی آماده
قرار گیرد که در هر شرایطی اهمیت آن احساس گردد. از این رو بایسـتی در جهـت مقابلـه    
با تهدیـدات محـیط زیسـتی در پرتـو دیپلماسـی محـیط زیسـت نکـات ذیـل را از نظـر دور           

  نداشت: 
  تهدیدات رایج محیط زیست؛ الف) توسعه اطالعات مشترك بر پایه 

  ب) تشخیص ضرورت همکاري در کم کردن تهدیدات؛  
  سازي از طرف نخستین همکاري محیط زیستی ت) ارتباطی شناختی و اعتماد

  علت اهمیت محیط زیست؛  ج) تعامالت ادامه دار بر سر زمان به
  هاي ارتباطی؛   هاي اشتباه و محدود ساختن درگیري چ) توضیح برداشت

  ترش همکاري و برآیند ایجاد صلح. ح) گس
اهمیت دادن به منابع محیط زیست و رشد درك مسـائل محـیط زیسـتی نیازمنـد یکـی      

منـدي از منـابع    رود کـه بـراي بهـره    ها از طریق مرزها دارد و احتمـال ایـن مـی    حل کردن راه
منابع آب که در چارچوب معاهدات مرزي مشـخص گردیـده و    درگیري افزایش یابد. مثًال

هاي مداوم بین دو کشـور   نمونه بارز آن ایران و افغانستان در خصوص مسئله هیرمند با جدال
هـاي مـدیریت آب امتحـان شـده اسـت، امـا هـیچ وقـت بـه توافـق مـدیریتی             بر سـر پـروژه  



 یکم و شماره بیست ♦سال پنجم  ♦نامه راهبرد اجتماعی فرهنگی فصل     82

ساختاري بر روي تقسیم منابع آب تـا  صورت  شناختی نرسیده است. هر چند مذاکرات به بوم
نقطه تمرکز بر روي مسائل محـیط زیسـتی کـم بـوده      ، اماهاي کارآمد انجام پذیرفته حل راه

تـرین مسـئله در جهـت رفـع اخـتالف و ابـزاري جـدي در         است. به هر ترتیب تعامل، اصـلی 
  ).7: 1394باشد (پورهاشمی و دیگران،  جهت بروز اختالفات می

  یازدهم: رسیدن به توسعه پایدارراهبرد . 11-5

هاي مهم محـیط زیسـتی، نیـاز     اي سریع و به دست آوردن شاخص  در واقع، رسیدن به توسعه
المللی دارد. دالیلی کـه بـراي    ناي و ادغام جوامع بی  هاي فرامنطقه  به در پیش گرفتن سیاست

  مطرح است عبارتند از: جهان  اولویت این مسئله امروزه در
محیط زیست با تقاضاي شدید اسـتفاده از آن همـراه اسـت و عمـًال بیشـترین       توسعه. 1

شـود در    بینـی مـی    اسـت. بنـابراین پـیش   جهـان   این تقاضا مربوط به اسـتفاده بیشـتر منـابع در   
چندیدن سال اخیر باروندي که در استفاده از محیط زیست مطرح شده و وجـود دارد منـابع   

تخریب مواجه شویم. متقـابًال تمـامی کشـورها بـا نـابودي و       با مسئلهجهان  از بین برود و در
زوال و ماشینی شدن روبرو هستند و اگر به مسئله حفاظت از محیط زیسـت توجـه نشـود بـه     

  زودي زود دیگر محیط زیست (منابع طبیعی) وجود نخواهد داشت.  
ی جوامـع  اي مسئله حفاظت در آن مورد توجه قرار گیرد، تمـام   براي توسعه به گونه. 2

المللـی   اعتمادي که بین جوامع بین هاي مدرن نیاز دارند و با توجه به بی  وريالمللی به فنا  بین
تواننـد کشـورها در ایـن راه بـه هـم اتکـا کننـد،         سوم) وجـود دارد، نمـی  جهان  ن اول،ها(ج

ــه حفاظــت از     ــه توســعه در زمین ــه روابــط دوســتانه و رو ب ــابراین تمــامی کشــورها بایــد ب بن
تواننـد بـا    زیست توجه خاصی مبذول بدارند. امروزه بسیاري از کشورهاي نـاتوان مـی   محیط

در زمینه محیط زیست مطـرح اسـت بـراي دسـتیابی بـه      جهان  توجه به مسائل حقوقی که در
ي سبز (پاك) و جلوگیري از تخریب محیط زیست با کشـورهاي ابرقـدرت در زمینـه    فناور
ا برسانند و بـا هـم وحـدت و یکپـارچگی داشـته باشـند تـا        زیست معاهداتی را به امض محیط

  جلوي تخریب گرفته شود.  
المللی باشد که در این میـان    تواند همانند پلی بین جوامع بین  مسئله محیط زیست می. 3

تواند داشـته باشـد و کشـورها بـا وحـدت و        اي را می  المللی نقش مهم و عمده  همگرایی بین
  نع ازبین رفتن زمین شوند. توانند ما  همکاري می
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تواند این فرصت را براي جوامع   در نگاه کالن، نگاه به حفاظت از محیط زیست می. 4
المللی فراهم آورد تا قادر باشند یک تعـادلی در روابـط خـارجی خـود فـراهم آورنـد و         بین

نـد. در  هاي محیط زیستی براي هـم افـزایش ده    قدرت مانور کشورها را در برخورد با پدیده
هـا، ایجـاد نـوعی تعـادل در       بنـدي   واقع باید یادآور شد، یکی از اهداف مهم در این اولویت

زیست اسـت و واضـح اسـت کـه      سازي و استفاده صحیح از محیط المللی و متنوع روابط بین
تـوجهی بـه     المللی در عین اهمیت به آن، بـه معنـی بـی    نگاه به مسئله حفاظت و همگرایی بین

طور قطع، ایجاد روابط بـین کشـورها بایـد بـه وجـود       رهاي ناتوان نیست چرا که بهبقیه کشو
اي   هاي مدرن و پاك در تمامی جوامع اسـت و ایـن همگرایـی بایـد بـه گونـه        فناوريآمدن 

واحـد و یکپارچـه عمـل کـرده و از      صـورت  بتوانند در ایـن مـورد بـه   جهان  باشد که تمامی
  هاي موجود بهره ببرند.   ريفناو

  راهبرد دوازدهم: تحکیم ساختار و تشکیالت. 12-5

هـاي ملـی دیپلماسـی محـیط زیسـت در کشـورهاي شـمال و         ایجاد و تشکیل کمیتـه  −
منطـور   اي با سـاختار و ترکیـب مشـخص بـه     جنوب و ایجاد شوراي هماهنگی منطقه

همگرایی و اتخاذ سیاست هماهنگ در خصوص مسـائل محـیط زیسـت و تعـامالت     
  وص.  مثبت در این خص

ــین  − ــپ و توســعه و بســط   تقویــت ســاختارهاي موجــود ب المللــی و جهــانی نظیــر یون
المللی محیط زیست از این طریق در جهـت تحقـق سـاختار     چارچوب دیپلماسی بین

 جدید سازمان محیط زیست جهانی.  
هـاي   المللـی در سـطح کشـورهاي اسـالمی و اتحادیـه      ایجاد و تشـکیل سـاختار بـین    −

 افریقایی.   ـ آسیایی
سـازي و تحقـق    ور هدفمنـد ظـ من اي نظیـر راپمـی بـه    هـاي منطقـه   سـازي سـازمان   فعال −

 سازي در خصوص دیپلماسی خزر.  فارس و همانند دیپلماسی محیط زیست خلیج

 راهبرد سیزدهم: راهکار حقوقی. 13-5

  المللی محیط زیست.   تدوین یک دستورالعمل جامع جهت مدیریت دیپلماسی بین −
هـاي اجـراي معاهـدات     المللی از طریق مراجعه بـه آیـین   هاي بینتعیین ضوابط و معیار −
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  المللی.   بین
تعیین ضوابط از طریق بکارگیري استانداردهاي تعادلی، فن آوري و بهداشـتی زیسـت    −

  ).35: 1391محیطی (کریمی، 
ــده    − ــراي معاه ــمانت اج ــود ض ــین    وج ــئولیت ب ــان مس ــوص ناقض ــی  اي در خص الملل

  زیستی.   محیط

  چهاردهم: راهکارهاي عمومیراهبرد . 14-5

هاي مردم نهاد که نقش اثـر   ویژه از طریق سازمان رسانی و مشارکت عمومی به آگاهی −
  اند.   بخشی در توسعه دیپلماسی محیط زیست داشته

ــژوهش    − ــوزش و پ ــعه آم ــترش و توس ــی     گس ــوص دیپلماس ــاربردي در خص ــاي ک ه
  کشورهاي مختلف. هاي موفق و ناموفق در  زیست از طریق بررسی دیپلماسی محیط

گیري از تجربیات کشورهاي مختلـف از طریـق نماینـدگان کشـورهاي      استفاده و بهره −
  المللی.   هاي بین ها و کنفرانس حاضر در اجالس

خصـوص کشـورهاي شـمال در     حمایت مادي کشـورهاي داراي منـابع مـالی قـوي بـه      −
  المللی محیط زیست. جهت حفاظت از محیط زیست در پرتو دیپلماسی بین

  راهبرد پانزدهم: نگاه به امروز، نگاه به آینده. 15-5

امروز، نگاه ما بر محوریت تعامل و همگرایـی اسـت چـرا کـه هنـوز همـدلی جهـانی ایجـاد         
اي نامطلوب در پیش روي  نگردیده و این مهم محصول نگاه منفعت گرایانه است که توسعه

المللـی در عرصـه    ور بازیگران بـین ما گذاشته است. هر چند نگاه امروز در پرتو انسجام حض
المللـی   هاي بین گردد و این مهم در بستر کنفرانس هاي محیط زیستی دنبال می تصمیم سازي

گیـري آن   المللی است که شـکل  کند که نتیجه آن معاهدات بین نمود پیدا میمحیطی  زیست
گونـه   امـروز اسـت آن  مدیون دیپلماسی محیط زیست است. اما نگاه به آینده افزون بر نگـاه  

المللـی اسـت. پایـداري در دیپلماسـی سـبز       که پایداري در تمام سطوح خواسته جامعـه بـین  
  سوي صلح جهانی پایدار مقصود ماست.  المللی در نیل به همگام با تعامالت بین

  چارچوب ملی. 6
نظام جهانی در سیر تحول خـود نیازمنـد تعامـل بشـریت هسـت و ایـن تعامـل همانـا روابـط          
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گیـرد. در ایـن فرآینـد     المللی است کـه بـر پایـه دیپلماسـی شـکل اساسـی بـه خـود مـی          بین
تواند ضامن بقاي جامعه انسانی و حیات بشري با حفظ منافع مشـترك   دیپلماسی هدفمند می

المللی و رعایت قواعد آمره باشـد. دیپلماسـی چـه در     با امعان نظر به پایبندي به تعهدات بین
المللی) بایستی هدفمنـد   رش ملی) و چه در حالت رسمی (با نگرش بینحالت عمومی (با نگ

رود که ثبات و صلح جهانی را در پی داشـته   عمل کند. این هدفمندي تا آنجایی به پیش می
جدي و  دیپلماسی محیط زیست یک روند کامًال .)152 :1394فرد،  اسماعیلی و باشد (طیبی

المللـی را بـه مـا     و بـین  1ارد. این روند وظیفه ملیبر مدار صلح و حقوق نرم قابلیت حرکت د
همیشـه اولویـت دوم، و یـا حتـی سـومین،       کند. دیپلماسی محـیط زیسـت تقریبـاً    گوشزد می

بـدون  هدف از سیاست خارجی دول مختلف بوده است. دیپلماسی محـیط زیسـت نبایسـتی    
یـات زیسـت کـره،    لویت باقی بماند و در نهایت، باید اذعان کرد که فقـط بـراي حفـظ ح   وا 

  ).1: 1392دیپلماسی وجود دارد (طیبی، 
رسد از منظر ملی اگر بخواهیم الگـوي دیپلماسـی محـیط زیسـت را تشـریح       به نظر می

المللی مد نظر قرار گیرد. در این راستا به لحاظ ملـی   اي و بین نماییم بایستی ابعاد ملی، منطقه
و اجتمـاعی و همچنـین بعـد حقـوقی مـورد      بایستی ابعاد سیاسی، اقتصادي، امنیتی، فرهنگـی  

توانـد در حـوزه    گـذاري عمـومی مـی    تـوان گفـت سیاسـت    توجه واقع گـردد. در واقـع مـی   
    دیپلماسی محیط زیست راهگشا باشد. 

                                                                                                                                        
. سازمان حفاظت از محیط زیست کشور ما که سکاندار کشتی سبز است بایستی در یک اقدام مؤثر نسـبت  1

به دیپلماسی محیط زیست سازکاري غیر نمادین و واقعی تدبیر نماید و هر چه سریعتر کمیته ملـی دیپلماسـی   
سـت توسـط رهبـر معظـم     هـاي کلـی محـیط زی    محیط زیست را بنیان نهد. در واقع این تدبیر با ابالغ سیاست

قانون اساسی جمهوري  110انقالب چهره عملی پیدا نماید. در واقع ابالغ این سیاست بر اساس بند یک اصل
ایـن ابـالغ بیـان گردیـده:      15گردد. در ایـن راسـتا در بنـد     اسالمی ایران بوده و یک اقدام ارزشمند تلقی می

  تقویت دیپلماسی محیط زیست با: «
  هاي آبی.  اي براي مقابله با گرد و غبار و آلودگی ایجاد و تقویت نهادهاي منطقه. تالش براي 15-1
اي  هاي هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقـه  . توسعه مناسبات و جلب مشارکت و همکاري15-2

  المللی در زمینه محیط زیست.  و بین
سوي اقتصـاد کـم کـربن و تسـهیل      در حرکت به المللی هاي بین ها و مشوق گیري مؤثر از فرصت . بهره15-3

  ) 1، 1394(سازمان حفاظت محیط زیست، ». هاي مرتبط ها و نوآوري انتقال و توسعه فناوري
به هر ترتیب فرمایشات مقام معظم رهبري در زمره باالترین درجه کارشناسی و فقهی و از سر یـک شـناخت   

محـیط زیسـت و منـابع طبیعـی کشـور و همچنـین       حقیقی و عمقی از وضعیت زیست بوم کشور و وضـعیت  
هاي انجام شـده توسـط سـازمان     هاي مردم نهاد و فعالیت هاي انجام شده توسط سازمان براساس رصد فعالیت

) با این وصف وضـعیت  1، 1394ها بوده است. (توتونچی،  حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و شهرداري
طلبد که کمیته ملـی دیپلماسـی وجـود خـارجی پیـدا       ایران می محیط زیست کشور ما و موقعیت استراتژیک

  اي بسیار پر اهمیت است.  کند و این مسئله
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  . سیاست و محیط زیست 2جدول 

هاي بنیادین،  آمار و اطالعات، فنآوري، پژوهش محیط زیست علم
 ارزیابی، آمایش

 حفاظت محیط زیست به
 روش علمی

هاي ذینفع، عدم  مالحظات انتخاباتی، فشارگروه محیط زیست سیاست
 اطمینان

حفاظت محیط زیست به 
 روش سیاسی

آزمایشگاه دموکراسی، نقش شهروندي، ثبات  محیط زیست دموکراسی
 حاکمیتی، تقلی حاکمیتی

حفاظت محیط زیست و 
 شهروندي 

حفاظت محیط زیست و  مذاکره، تعامل، همکاري محیط زیست دیپلماسی
 توسعه پایدار

  )187: 1395(طیبی، 

و محیطی  زیستگذاري  از جمله مقرراتمحیطی  زیستهمچنین نگاه ویژه به استانداردهاي 
  را نبایستی از نظر دور داشت.  محیطی  زیستگذاري  ارزش

  محیطی  زیسترویکردهاي  .3جدول 

 گذاري عمومی و رسمی محیط زیستی سیاست سیاست
 المللی محیط زیستی گذاري ملی و بین چارچوب امنیت
 ارزشگذاري محیط زیستی اقتصاد
 تأثیرگذاري اجتماعی محیط زیستی فرهنگ
 گذاري محیط زیستی مقررات حقوق

 سازي محیط زیستی ایمن بهداشت و سالمت
  )189: 1395(طیبی، 

فارس، دریاچه خـزر   خلیجاي بایستی دیپلماسی محیط زیست را در خصوص  به لحاظ منطقه
و اروند رود و همچنین تاالب هامون و محـیط زیسـت منطقـه فعـال کنـیم. در همـین راسـتا        

کشـورمان را تبیـین نمـاییم. حـال     محیطی  زیستالمللی  بایستی میزان پایبندي به تعهدات بین
رسد دیپلماسی محیط زیست در کشور ما صـد در صـد موفـق عمـل نکـرده       اینکه به نظر می

شد اما ما بایستی از این ابزار بسیار مهم براي پیشبرد اهـداف حفـاظتی و حمـایتی از محـیط     با
  مند شویم.   زیست بهره

  گیري نتیجه. 7
هنوز درك صحیحی از دیپلماسی محیط زیست در کشورهاي در حال توسعه وجـود نـدارد   
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ه و تصـور  هاي توسـعه را دچـار اخـتالل کـرده اسـت. تحقـق توسـع        و این مسئله همواره گام
پایداري بناي غلطی است که همیشه گریبانگیر کشورهاي جنوب بوده است. طـرز تلقـی مـا    

الملـل توسـعه پایـدار کماکـان بـا مشـکل        از تحوالت کلی نگر و بخشی نگر در حقوق بـین 
نیسـت. بـه واقـع    محیطـی   زیستروست اما این مسائل مانع از توجه اکید ما به حاکمیت  هروب

المللـی بـا حفـظ روش و     ست همواره ثبات بخشنده مواضع بازیگران بیندیپلماسی محیط زی
المللی با حفظ موقعیت و پایبندي بـه اصـول و    هاي بین منش دیپلماتیک در جریان کنفرانس

الملل محیط زیست است. به هـر حـال دیپلماسـی محـیط زیسـت در واقـع        مفاهیم حقوق بین
محیطی است که زمینـه   المللی زیست هاي بین روایت درك ژئوپلتیکی از مذاکرات توافقنامه

  کند.   مساعد جهت هدایت و روشن ساختن بهبود سیستم فعلی را فراهم می
صـورت تصـاعدي در پـنج دهـه      محیطـی بـه   المللـی زیسـت   هاي بـین  اگر چه موافقتنامه

گیـري در خصـوص مسـائل کلیـدي ماننـد از       گذشته افزایش یافته است، با این حال تصمیم
هاي خطرناك  تنوع زیستی، تغییرات اقلیمی، تخریب الیه ازن، حمل و نقل زباله دست رفتن

المللی است. در ایـن   اي، نیازمند پایبندي کشورها به هنجارهاي بین هاي سیاره و دیگر چالش
هـایی در خصـوص سـاختار معاهـدات      ها و شکست راستا همچنین باید بیندیشیم که موفقیت

ینـد رشـد   او نقش جامعه مدنی و جوامع علمی در جهت فر محیطی وجود داشته است زیست
و بلوغ این ساختارها مؤثر بوده اسـت. بـه هـر ترتیـب دیپلماسـی محـیط زیسـت چـارچوب         

مند سـاختن اذهـان جامعـه     مد براي دغدغهارامؤثري براي حفاظت محیط زیست و ابزاري ک
درك رسـاندن  و همچنین راهبـردي بـراي بـه    محیطی  زیستجهانی در خصوص مخاطرات 

باشد. از منظـر ملـی،    المللی از اهمیت ژئوپلیتیکی زیست کره و حفاظت آن می بازیگران بین
نظـام نیـز سـازمان محـیط زیسـت و      محیطـی   زیستهاي  رسد پس از ابالغ سیاست به نظر می

وزارت امورخارجه بایستی یک کمیته ملی مشترك دیپلماسی محیط زیست ایجاد نماینـد و  
منطقـه را  محیطـی   زیسـت هاي  تواند با تمرکز ویژه بر مسئله محیط زیست تنش این مسئله می
  کاهش دهد. 
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). کاربســت دیپلماســی دفــاعی در مســیر پیشــبرد  1394فــرد ( . طیبــی، ســبحان و مــریم اســماعیلی7

دیپلماسی محیط زیستی، دوفصلنامه دیپلماسی دفـاعی، مرکـز مطالعـات راهبـردي دیپلماسـی      
  دفاعی، سال چهارم، بهار و تابستان. 

ــوش (8 ــوق    1391. کریمــی، داری ــروه حق ــري گ ــی دوره دکت ــابع طبیع ــق من ــات حق ). جــزوه کلی
  زیست، دانشکده محیط زیست و انرژي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.  محیط

هـاي   زیسـت، وبـالگ روزنوشـت    ). دیپلماسی جهانی وجایگاه محیط1392. مجابی، سید محمد (9
تـاریخ   http://www.smojabi.blogfa.com/post-1608. aspxسید محمدمجابی، به نشـانی:  

  .27/10/94مراجعه 
المللـی حقـوق    هـا ناشـی از میثـاق بـین     ). تحـول در تعهـدات دولـت   1393. ملکی اصـل، پگـاه (  10

صادي، اجتماعی و فرهنگی در پرتو امنیـت انسـانی، پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد حقـوق        اقت
الملل به راهنمایی دکتر حسین شریفی طرازکوهی، دانشکده علوم انسانی دانشـگاه تربیـت    بین

  مدرس. 

http://www.entekhab.ir/fa/news/239358/
http://ehsantohid.blogfa.com
http://www.smojabi.blogfa.com/post-1608
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