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 راهبردی موثر برای درک مذاکرات بین المللی زیست محیطی دیپلماسی پایدار؛

 سبحان طیبی

 پژوهشگر حقوق بین الملل و دکتری حقوق محیط زیست، گروه حقوق محیط زیست، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 

 چکیده

در این راستا  ن المللی و صلح جهانی است.یکی از مباحث بسیار مهم جهانی، دیپلماسی محیط زیست و تاثیر آن بر تعامالت بی

دیپلماسی بعنوان یک ابزار کاربردی و تسهیل گر در روابط بین الملل است که هدف غایی آن صلح و آرامش  اسشت. در همشین 

راستا با اینکه تفاوتی بین حقوق بین الملل و حقوق بین الملل محیط زیست قائل هستیم، حقوق بین الملل محیط زیست الزم 

است که با جهان پیرامونی که دائم در حال تغییر است سازش یابد. این در حالی است که پیوند حقوق بین الملل و حقوق بشین 

الملل محیط زیست ناگسستنی است و یکی از نقاط پیوند همانا دیپلماسی محیط زیست است. از این رو تعامالت بشین المللشی 

ر جریان کنفرانس های بین المللی است. در این مسیر روند توسعه حقوق بشین الملشل زمینه ساز روند بروز و ظهور دیپلماسی د

محیط زیست نیز متاثر از فرایند دیپلماسی می باشد و بایستی بر این مهشم اععشان داششته باششیم کشه تنهشا راه بشرون رفشت از 

بشین المللشی اسشت. تعشامالت بشین  مخاطرات و نابسامانی های زیست محیطی، دیپلماسی محیط زیست در پرتو همکاری هشای

المللی شمال و جنوب در چارچوب دیپلماسی فعال به نوعی درک ژئوپلتیکی از مذاکرات بین المللی محشیط زیسشت محسشوب 

 می شود. این پژوه  در صدد است تا الگوی چارچوبی تعامالت بین المللی در بستر دیپلماسی محیط زیست را تبیین نماید.

 اسی محیط زیست، مذاکرات بین المللی، درک ژئوپلتیکی، جهان سبز، الگوی چارچوبی.:دیپلمکلیدواژگان

 مقدمه (1

بحث محیط زیست و حقوق محیط زیست اگر چه فی نفسه شاخه ای از حقوق داخلی اسشت، امشا در ع شر حابشر بشه 

ن شده، به مساله فراملی، سبب پیشرفت صنعت و تکنولوژی که باعث به وجود آمدن مسائل زیست محیطی و آلودگی های فراوا

فرامرزی و بین المللی تبدیل شده است، بدین سبب امروزه محیط زیست و حفاظت از محشیط زیسشت حشوزه ی نسشبتای نشوینی 
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برای مقررات بین المللی به شمار می آید. بدین ترتیب محیط زیست یکی از کلیدی ترین مباحث قرن حابر است کشه بحشران 

بنابراین عشدم توجشه بشه محشیط  (1، 1392)مجابی، می تواند فورا به یک مسئله جهانی تبدیل شودکوچکی در ابعاد محلی آن 

زیست برای دولت ها فاجعه و یا حتی سقوط آنها را در پی خواهد داشت. از این رو توجه جامعه جهانی بایستی بشی  از پشی  

در زیسشت دیپلماسشی محیط محیط زیست" اسشت."دیپلماسی به چارچوب های مقرر جلب گردد که از جمله این چارچوب ها 

المللی با حفظ احتشرام بشه تعهشدات و بینای های منطقهزیست در اثر همکاریواقع چارچوب نظام یافته در رعایت حفظ محیط

تشه در این چشارچوب نظشام یاف (23، 1395)طیبی،ثبات صلح جهانی است.در جهت تحقق المللی و قواعد الزام آور مشترک بین

زیست، هر کدام به صورت مجزا تحت تاثیر قرار گرفته و این جایگاه واقعی بشه یقشین در الملل محیطاصول و مفاهیم حقوق بین

دیپلماسی محیط زیست یکی از موبوعات اصلی و کارآمشد بشرای تعامشل کششورها و نهایتشا  مسیر دیپلماسی تحقق یافته است.

از مشذاکرات  یژئشوپلتیکزیست در واقشع روایشت درک دیپلماسی محیط وستی است.تعامل شهروندان و عمیق تر شدن صلح و د

محیطی است که زمینه مساعد جهت هدایت و روشن سشاختن بهبشود سیسشتم فعلشی را فشراهم المللی زیستهای بینتوافقنامه

هه گذششته افشزای  یافتشه محیطی به صورت ت اعدی در پنج دالمللی زیستبین یهاموافقت نامه (11، 1395)طیبی،کند.می

زیستی، تغییرات اقلیمی، تخریب الیشه ازن، دست رفتن تنوعاز گیری در خ وص مسائل کلیدی مانند است. با این حال، ت میم

 المللی است. ای، نیازمند پایبندی کشورها به هنجارهای بینهای سیارههای خطرناک و دیگر چال حمل و نقل زباله

سشه حشوزه کلیشدی الملشل، روابشط بینعلوم سیاسی و  مباحثدر  «زیستدیپلماسی محیط»واژه  هشتسال گذ 2۰از بی  در 

 گردد:ادامه بیان میکه به طور خالصه در را در برداشته پژوهشی 

ایجشاد بشالقوه در جایی که کمیابی منابع به عنوان عامشل  ،: این متون پس از دوران جنگ سردمحیطی زیستامنیت  .1

نیازمنشد روش هشای مشداخالت دیپلماتیشک ، و در نتیجه شدندپدیدار گردیدند، میآمیز قلمداد خشونت هاییریدرگ

 . است

کلیشدی رفتشار  یهشاد تشا محرکنشهای سازمانی بر این حوزه از تحقیق احاطشه دار: تحلیلاداره محیط زیست جهانی  .2

 ند. ندرک ک ،مان ملل متحد داراستدر سیستم ساز یژهالمللی را به وهای بینرا که شالودهها سازمان

درگیشری زیسشتی در تشامین فعاالنشه صشلح در از مسشائل محیط مششتقهای محیطی : پتانسشیلاستقرار صلح زیسشت .3

مناقشات یا کمک به روند بهبودی در مرحله آشتی پس از درگیری، منبع تحقیق برای ظهور این حشوزه  هاییتوبع

 (253، 1395)طیبی،از مباحث بوده است.

از این رو دیپلماسی محیط زیست سنگ بنای استانداردهای زیست محیطی در حوزه های مختلف بوده و بعنوان ابزاری 

 بپردازیم. ات پی  روموبوع بهبا اشاره به این مهم می توانیم با اطمینان بیشتر  پی  برنده محسوب می شود.

 

 مفهوم شناسی (2

ظرات مشابه و متفاوت، بایستی همکاری و هماهنگی وجود داشته باششد. برپشایی برای رسیدن به یک نظر جامع از مسیر نقطه ن

کنفرانس ها، اجالس ها و نشست ها بخاطر رسیدن به نقطه نظر مشترک و ت میم سازی در خ وص مسائل بسیار مهشم بشرای 

ت دهی مناسبی نسشبت بشه ایشن شهروندان جهانی است. در این راستا نیازمند ابزارهای نسبتا دقیق و قوی هستیم تا بتوان جه

برنامه های بین المللی داشت. این زمینه بایستی در قالب همکاری های موثر و تعامالت بین المللی با امعان نظر به فضشای آرام 

و به دور از تن  های انفعالی انجام پذیرد. این رخدادهای بین المللی زمانی پر اهمیت می شود که موبوع مهمی مانند محشیط 

ت و بحث حفاظت از آن و بحث حیات زیست کره در دستور کار باشد. از این رو آن چارچوبی را کشه نظشام بخش  تمشامی زیس

مراحل شکل گیری یک اجالس یا کنفرانس بین المللی چه در مرحله مقدماتی، چه در مرحله برگزاری اجالس و چه در زمشان 

ر کار قرار دارد را فرآیند دیپلماسی و در خ شوص محشیط زیسشت بعد از آن جهت اجرایی کردن خروجی های اجالس در دستو

 دیپلماسی محیط زیست می نامند.
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به منظور تولید موافقت نامه ها و سایر اسشناد  هدف اصلی دیپلماسی بین المللی محیط زیست، برانگیختن همکاری بین المللی

و اصول پیشگیرانه به منظشور  ها می تواند نقطه ی آغازد، تفاوتبین المللی در خ وص مسائل زیست محیطی است. در این فراین

 چنین به منظور توسعه اسشتانداردها،هم دیپلماسی بین المللی محیط زیست  گردد.اقدام برای حفاظت از محیط زیست اعمال 

یسشت در تمشام توسشعه پایشدار و حفاظشت از محشیط ز روند تحقشق از  تا ابزار قوانین  نرم استفاده می کنداز طریق معاهدات و 

کششورها در  دیپلماسی بین المللی محیط زیست به منظشور هشدایت مشذاکرات میشاندر این راستاسطوح اطمینان حاصل کند. 

 کنفرانس ها و جلسات، رایزنی های دیپلماتیک، وتعامل بین دولت صورت می گیرد. 

 

 

 روش شناسی (3

هشا  هیها، پروتکل ها، اعالم ونیشامل کنوانس یالملل نیسناد بهمانا ا یالملل نیب یکنفرانس ها، اجالس ها و نشست ها یخروج

بشه خشود گرفتشه و  یکشه ششکل عملش یاسناد زمان نیآن دارند. ا تیالملل الزام به رعا نیاست که تابعان حقوق ب ییو منشورها

 یمحسشوب مش یمطالعشات منشابع مشوثر و مسشلم که رندیگ یاجرا قرار م نیو در پرتو آئ ندینما یم یخود را ط یمعاهدات ندیفرآ

 یمش یقشرار گرفتشه و بررسش نیمد نظر صاحبان قلم و متخ  ش یو علم یپژوهش یاسناد در ورطه  نیا یرو تمام نیشوند. از ا

در  یقشانون یراستا ساز کارهشا نیگردد. در ا یم سریم یهمکار یها نهیاسناد در روند اجرا زم نیوصف و مطابق ا نیگردند. با ا

است.  یو جهان یالملل نیب ،یها در سطوح مختلف منطقه ا یقاعده مند همکار کردیساز رو نهیهمواره زم ن،یبستر قواعد و قوان

قشرار گرفتشه و  یو بررسش قیبابطه منشد مشورد تشدق یمجموعه شاخ ه ها یالملل نیو ب یرو در چارچوب قواعد معاهدات نیاز ا

 ایشقواعشد نشرم  ،یمختلف و چارچوب گرائش یا و بر اساس نق  هاراست نی. در اردیگ یجوامع شکل م یقانون یو بسترها نهیزم

مشا  یمطالعات نهیها بخ وص زم نهیزم یمهم در تمام نی. اردیگ یهمان قواعد آمره شکل م ایآور و قواعد سخت  رالزامیقواعد غ

بشوده و ششرح و  یلشیتحل-یفیتوص ستیز طیاسناد در حوزه حقوق مح نیا یهم وجود دارد. شکل بررس ستیز طیدر حوزه مح

 است. ستیز طیمح یالملل نیب یپلماسیاز روند موفق د یتیروا ایو  ریمهم در واقع تفس نیبسط ا

 

 

 آسیب شناسی ساختارها (4

در این پژوه  به نوعی تبیین روند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو دیپلماسی محیط زیسشت مشد نظشر 

ی بنیادین برای تحقق تحول و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست بوده است. دیپلماسی محیط زیست همواره چارچوب است.

اگرچه این تحول ناشی از موجودیت قانونی و هنجاری نرم و سخت بوده اما رویه قضایی نیز نقش  بسشزایی در توسشعه ی رونشد 

 ی  درگیشر خشود سشاخته ایشناما آنچه که عهن ما را بی  از پش (1: 1394)طیبی،حقوق بین الملل محیط زیست داشته است.

که توسعه تا چه حد توانسته مشکالت زیست محیطی جهانی را مرتفع سازد؟ طبیعتا این سوال و سواالت دیگر زمینه ساز  است

این مساله خواهد بود که این توسعه در حالت چارچوبی روند خوبی داشته و مجموعه معاهشدات بشین المللشی زیسشت محیطشی 

خواهد شد. هر چند در جهت تبیین دیپلماسی محیط زیست و تاکید بر اهمیت وجودی آن جای ششک و سریعا به عهن متبادر 

شبهه ای باقی نیست و به نظر تنها راه نجات از برون رفت مخاطرات زیست محیطی جهانی است. اما میزان موفقیشت در ششکل 

 گیری و اجرای معاهدات نیز اهمیت کار را دو چندان می سازد. 

 موافقتنامشه بشر تر موثر مذاکرات: ستیز طیمح یپلماسیداستا پروفسور ساسکیند در کتاب خود تحت عنوان "در این ر

محیطی مهم که اوج آنهشا زیستمعاهده  15انعقاد انجام شده در های کوش  و براساس بررسی دقیقی"، ابراز داشته جهان یها

جهانی تششخیص  زیست محیطیهای مذاکرات علت بیشتر شکستان زیر به عنوریو بود، چهار نقص آیینی « نشست زمین »در

  اند.هداده شد

 ؛نمایندرا تضمین نمی نفعانعیرفتار من فانه همه کشورها و  ،گیرینمایندگی و رأی یهاآیین •

 اند؛یدهنرسبه توازن توافقات  ینترخردمندانهبرای ح ول اطمینان از انعقاد مالحظات سیاسی و علمی  •
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 ؛اندششده تبیینبه ندرت مورد بررسی قرار گرفته یا گذاری موبوعات سیاستو محیطی زیستهای ان نگرانیپیوند می •

 و

 (Susskind, Ali, 2015, 7 . )اندنشدهدر نظر گرفته اجرایی،  ترتیباتنظارت مؤثر و  •

این مهم را می تشوان از مطالعشه رونشد  .باشندمشهود مینیز  المللیبینها تا حدودی در سایر انواع مذاکرات چندجانبه این نقص

شکل گیری معاهدات بین المللی در جریان برگزاری کنفرانس های بین المللی درک کرد. این روند قطعا دچار اختالالتی اسشت 

که نتایج مطلوبی به همراه ندارد و خروجی های اجالس های جهانی کامال گره گشا نیستند. این روایت چیزی جز وجود موانشع 

بشین مربشوط بشه ششکاف فزاینشده  مشی تشوان را موانع تحقق دیپلماسی محیط زیسشت جدی بر سر راه مشارکت جهانی نیست.

دومین مورد مقاومت خیره سرانه حاکمیت ملی بشه . می دانستتوسعه جنوب کشورهای توسعه یافته شمال و کشورهای درحال

بشرای مذاکرات دسته جمعشی انجام ها در دولتانگیزه کافی برخی  ، فقدانموردعنوان یک هدف مهم از نوع خود است. سومین 

 ,Susskind, Ali, 2015 ) های توسعه پایدار است.محیطی جهانی و چال های جدی در مورد ماهیت معاهدات زیستبحث

11) 

ا مششکل روبشرو بنابراین زمانی که مشارکت جهانی شکل کارآمدی نداشته باشد قطعا سیسشتم اداره محشیط زیسشت جهشانی بش

 پنج عامل را که مانع از اجرای سیستم اداره ی محیط زیست جهانی می شوند پیشنهاد شده است:خواهد بود. در این راستا 

مدل قدیمی پیشرفت: تکیه بر م رف و استخراج در راستای رشد، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه هشای طبیعشی  •

 دارد. 

درک مشکالت زیست محیطی مهم است، اما به تنهایی محشرک فعشالی نیسشت.  نمونه ی اخالقی قدیمی: دان  برای •

 اخالقی برای تالشهای جهانی دسته جمعی و بهم پیوسته در نظارت زیست محیطی وجود دارد. زمینه هایکمبود 

حشرک های م نجارهای واقعی و رویه ای، سازکارقطع کردن سیاست اجرایی : با ایستادگی کردن مخالفتها درباره ی ه •

فاصشله ای بشین سشاختار موجب  را به همراه دارد که صاحبان قدرتت میمات  ،و ناکافی، ظرفیت کم، و نبودن قدرت

 درحال رشد سیاستها و کاه  اجرایی شده است.

های چندگانشه، که منجر بشه سشازمان اول، و ارتباطی اثرگذار و هماهنگچند پارگی: نبود اهداف مشخص، ب یرت متد •

 برای حفاظت از محیط زیست جهانی و سیستم چندپاره ی بسیاری شده است. زارهاییتوافقات، و اب

نبود جواب گویی: امضا کننده های توافقات چندجانبه ی زیست محیطی میتوانند با م ونیت بنشدها را نقشک کننشد.  •

 ن مواجهه میشویم.نبود استانداردهای اجرای منسجم در ارزیابی کردن اجرا یکی دیگر از این مشکالت است که با آ

( Ivanova ,2012, 5) 

با این توصیف هر آنچه تا به حال بیان گردید ناشی از ظرفیت های ناکافی در مسیر توسعه دیپلماسی بوده است. در این مجشال 

ما نمی توانیم چیزی جز واقعیت را در دستور کار خود داشته باشیم و الجرم بایستی آسیب شناسی سشاختاری را مطمشح نظشر 

قرار دهیم. مشارکت جهانی در پرتو تعامالت بین المللی همواره بعنشوان فرآینشدی اثشر بخش  در بسشط و توسشعه زمینشه هشای 

سیاسی، اجتماعی، اقت ادی و فرهنگی قلمداد شده است. محیط زیست و حفاظت از آن که تمام ابعاد فوق را در بر می گیرد با 

جهانی در جهت تحقق حفظ زیست کره است و این مهم میسر نخواهد شد مگشر جدیت هرچه تمام تر نیازمند عزم و مشارکت 

توجه به این دستور کار بسیار مهم منجر بشه بررسشی  2۰12آنکه چشم انداز جهانی محیط زیست در دستور کار باشد. در سال 

 2012al (Vid :1(: مورد از توافقات بین المللی زیست محیطی شد و اطالعات مهم زیر روئیت گردید 9۰حدود 

ظشت ششده افشده بودند،که شامل گسشترش منشاطق ح مورد از اهداف نشان داده 4۰" تعدادی" از پیشرفتها تنها در  •

 مانند پارک های ملی و و تالشهایی در راستای کاه  جتگل زدایی بوده است. 
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هشوایی، عخشایر مشاهی، مورد کشف شده بود، که شامل تغییشرات آب و  24" تعداد خیلی کمی یا هیچ" پیشرفتی در  •

 بیان زدایی و خشک سالی بوده است. 

" ت میم بعدی " برای هشت مورد که شامل کیفیت سواحل مرجانی دنیا اعشالم ششده بشود، و هشیچ اطالعشاتی بشرای  •

 (256، 1395)طیبی،موارد دیگر در دسترس نبود.

مل کرده و نشانه بارز آن وجشود کنوانسشیون هشا و در این راستا به نظر می رسد دیپلماسی محیط زیست در روند ایجاد دقیق ع

دیگر اسناد مهم بین المللی است. اما در مرحله اجرا به دلیل عدم موازنه قدرت شمال و جنوب و وجود تن  هشایی در منشاطق 

 توسعه نیافته و منفعت طلبی های حاکمیتی، دیپلماسی محیط زیسشت دچشار اختالالتشی مشی باششد. ایشن مسشاله را نبایسشتی

فراموش کنیم که نگاه دقیق و منتقدانه ما را به این سمت رهنمون می سازد که نسبت به دیپلماسی های موفق و ناموفق قائشل 

 به تفکیک باشیم.

 

 آسیب شناسی حقوقی و مدیریتی (5

آگاهی رسانی عمومی و مشارکت مردم به ویژه نهادهای غیردولتی امروزه بشه عنشوان یکشی از ابزارهشای اصشلی و  -1

رسشانی ی در خ وص حفاظت از محیط زیست مطرح است. جلب مشارکت مردم از طریق آموزش و اطشالعکلید

آید. این مقوله توجه عموم را به محیط زیست پیرامون جلشب مشی نمایشد و زمینشه ای بشرای قشانون به دست می

ی حق بشر آگشاهی مداری زیست محیطی ایجاد می کند. این یک مساله عادی نیست بلکه در معاهدات بین الملل

و  1995 م وب صوفیا راهبردی نظر واقع گردیده است. در این راستا معاهدات بین المللی بسیار مهم اصول مد

 199۸ م شوب زیسشت محیط در زمینه عمومی مشارکت و اّطالعات بر حق مورد در المللی دو کنوانسیون بین

)ملکشی وجود دارد.  199۸ م وب عمومی مشارکت و اّطالعات بر حق مورد در المللی دانمارك و کنوانسیون بین

 (7۰، 1393اصل،

 به توّجه بدون باید بتوانند حقوقی، و حقیقی افراد کلیه دو)اصول راهبردی صوفیا(، ماّده موجب در این راستا به

 بشه آزادانشه ،حقشوقی باششند نفشع داششتن اثبشات به مؤّظف که آن بدون و محل اقامت ،مّلیت شهروندی، رابطه

 هشا نمشی دولت اصل، این موجب به ترتیب، بدین یابند، اند، دسترسی نموده تقابا که محیطی زیست العاتاّط

نماینشد.  اسشتنکاف متقابیان به زیستی محیط مسائل مربوط به اّطالعات ارائه از افراد، مّلیت به استناد با توانند

 همچنشین، و ها برنامه ،مانند راهبردها ،زیست محیط به مربوط المللی بین مّلی و باید اسناد ها همچنین دولت

 بشر حشق مشورد در المللشی برسانند. کنوانسیون بشین همگان اّطالع به را آن ها نحوه اجرای به مربوط گزارشات

 زیستی و امکان محیط اطالعات به عموم نیز بر دو مبنای دسترسی 199۸ م وب عمومی مشارکت و اّطالعات

زیست شکل گرفته است. در این راستا هر چند بر اهمیت  محیط مربوط به میماتت  اّتخاع در عمومی مشارکت

موبوع پی  رو تاکید گردیده اما یکی از خالء های مهم در تحقق روند دیپلماسی عمومی محیط زیسشت، عشدم 

تحقق حق آگاهی های زیست محیطی است. هرچند خالء پی  رو تا حدی با وجود سشازمان هشای مشردم نهشاد 

گردیده اما هنوز این مساله بخ وص در کشورهای در حال توسعه و کمتشر توسشعه یافتشه دچشار مششکل مرتفع 

است. از این رو می توانیم بیان کنیم که دیپلماسی محیط زیست در سطح ملی و منطقه ای دچار اختالل اسشت 

 و موفق عمل نکرده است.



6 

 

حیط زیستی بسترگاه قشانونی تحشت قواعشد نشرم و تمامی کنوانسیون ها و معاهدات و پروتکل های بین المللی م -2

قواعد سخت و قابل اجرا تحت تعهدات مشترک بین المللی است. ما شاید در سطح بین المللشی نیازمنشد صشالح 

قواعد محیط زیستی نباشیم چرا که در این زمینه بیشترین قواعد را دارا هستیم. به نظر می رسد مشا در زمینشه 

منطقه ای و ملی دچار اشکال هستیم. علت این امشر هشم نبشود تعشامالت صشحیح در اجرای معاهدات در سطوح 

سطوح منطقه ای و نبود همگرایی مثبت در سطوح ملی است. این مطلب نافی عملکشرد موفشق دیپلماسشی بشین 

المللی محیط زیست نیست بلکه به نوعی آسیب شناسی حقوقی و مدیریتی هست که در سایه آن بتوان راهبرد 

 ماسی محیط زیست را تحکیم بخشید.دیپل

وجود اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست از نشانه های بارز موفقیت دیپلماسشی محشیط زیسشت در  -3

روند توسعه این شاخه بوده است. همین موفقیت هست که این فرآیند را به طشرف حقشوق بشین الملشل توسشعه 

نیز یک زمینه وسیع و موفق ناشی از دیپلماسی محیط زیسشت  پایدار سمت و سو داده است. توسعه عالی پایدار

است. در همین راستا وجود آراء ورویه های قضایی بین المللی است کشه زمینشه هشای فعشال دیپلماسشی محشیط 

زیست را در برخی از آنها شاهد هستیم و به نظر می رسد این روند توفیقات بیشتری را برای جامعه بین المللشی 

 اهد داشت.به همراه خو

 الگوی چارچوبی و راهبردی برای دیپلماسی محیط زیست (6

با نگاهی وسیع به چارچوب دیپلماسی محیط زیست و تاثیر آن بر تعامالت بشین المللشی و صشلح جهشانی و تشدقیق در رهیافشت 

 آسیب شناسی ساختاری این مساله، ارائه راهبردهایی در جهت رفع آسیب ها بروری می نماید:
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 (25۸، 1395)طیبی،: الگوی چارچوبی دیپلماسی محیط زیست1شکل شماره

 

 راهبرد اول : ایجاد اتحاد نامتمرکز

پی  رو در بستر مساعدت و همکاری کشورهای منطقه ای تحقق می یابد. کشورهای با عالیق زیست محیطی مشترک  راهبرد

منطقه ای خود شرکت نموده و در جهت کشف عالیق مششترک، تقسشیم اطالعشات  همواره می توانند در مذاکرات سازمان های

تکنیکی، و تحلیل متناوب استراتژی با یکدیگر همکاری نمایند.. چنین گروه هایی به مساعدت و دلگرمشی از طشرف تماینشدگان 

؛ تا ملتهایی کشه مرزهشای مششترک بی طرف نیاز دارند. برای بیشتر قسمتها، گروه ها باید بر اساس منطقه ای سازماندهی شوند

دارند یا تکیه بر منابع مشترک دارند نشست منظمی داشته باشند. در موقعیتهای دیگر، کشورهایی با عالیشق مششترک و بشدون 

هیچ هم مرزی باید برای تغییر اطالعات و گفتگو بر سر احتماالت در کار کردن با یکدیگر و مدیریت منابع تشویق ششوند. نکتشه 

 ,Susskind, Ali ) جنوب رد می شود. -ن نشستهایی ایجاد پیوستگی، شامل اتحادی است که از وسط مرزهای شمالی چنی

2015, 160) 

 راهبرد دوم : فراهم کردن پی  مذاکره و کمک فنی به کشورهای مستقل

موبوع جهانی که به وجشود تنها تعداد معدودی از کشورها در پیشرفت فنی و چشم اندازهای غیر رسمی از نظر سیاسی در هر 

می آید منابع مورد نیاز را دارند. اطالعاتی معمولی و توصیه های راهبردی اصوال در دسترس کشورهایی که به آنهشا نیشاز دارنشد 

نیستند. نکته قابل عکر این است که کشورها بایستی در دسترسی به اطالعات آزاد باشند و در جهت حفظ منابع محیط زیستی 

 ربوطه را در اختیار داشته باشند. این مهم از طریق کمک های فنی کشورهای توسعه یافته صورت می پذیرد.اطالعات م

 

تشویق رسانه و 

مربیان در اجرای 

 نقشی سازنده تر

 

کنار گذاشتن مجازات 

برای فعالیت یکجانبه 

 ی سازنده

 

 تقویت پیوند مسئله

 

تقویت کردن تعادلی 

بهتر بین علم و 

 سیاست

 

دسته بندی کردن مجدد 

 بر اساس کشورها

وضعیت و فعالیت 

 تعیین شده

 

برای  جایگاه قانونی

 منافع غیر دولتی

 

تصویب دیدگاه های 

 جدید درتنظیم معاهده

 

فراهم کردن پیش 

ی به مذاکره و کمک فن

 کشورهای مستقل

 

 

ایجاد اتحاد 

 نامتمرکز

 

اهبردهار  
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 راهبرد سوم : اتخاع دیدگاه های جدید درتنظیم معاهده

کشورها می توانند با هر دیدگاه و موبع در کنفرانسهای بین المللی در تمامی موبوعاتی که کامال قابشل حشل هسشتند ششرکت 

کنند. شرکت کشورها نشان از اهتمام و جدیت در کار دارد. دولت ها نیز بایستی بعنوان وکالی مردم خود ب شورت مسشتمر می 

در این نشست ها شرکت کنند و در ت میم سازی های موثر سهیم باششند. همشین حضشور کششورها مشی توانشد دیشدگاه هشای 

 به تکوین روند دیپلماسی کمک شایانی بنماید.جدیدی را در خ وص روند شکل گیری معاهدات ایجاد کند و 

 راهبرد چهارم : جایگاه قانونی برای منافع غیر دولتی 

وجود سازمان های غیردولتی و مردم نهاد مدنی و حضور چشمگیر آنها در روند کنفرانس های بین المللی زیست محیطی و پشر 

ه را گوشزد می نماید که بایستی نق  قانونی برای آنها قائشل رنگ جلوه کردن آنها در مسیر دیپلماسی محیط زیستی این مسال

 سال اخیر داشته اند. 2۰شد. سازمان های غیر دولتی سهم عمدتا مهمی در ایجاد معاهده در طول 

 راهبرد پنجم : دسته بندی کردن مجدد کشورها بر اساس وبعیت و فعالیت تعیین شده

ان درگیری با مخاطرات زیست محیطی، وجود منابع و توانایی های موجشود کشه به نظر می رسد بایستی کشورها بر اساس میز 

بر اساس آن بایستی پاسخگو باشند،دسته بندی شوند. معیارهای متفاوتی از مسئولیت پشذیری یشا اجشرا بشرای دسشته بنشدیهای 

یری از عدم تداخل موابشع متفاوتی از کشورها درتمامی معاهده های زیست محیطی باید مشخص شوند. علت این مساله جلوگ

 حاکمیتی کشورهای مختلف است.

 بهتر بین علم و سیاست حفظ تعادلراهبرد ششم : تقویت کردن 

تمامی ملتها باید به استحکام مشارکت در سازمانهای علمی بین المللی کمک کنند؛ زیرا آنها تالش بسیاری در خ وص تحلیل 

تا یافته ها و تحلیل هشا حاصشله های قابل باور دارند. در این راستا یک تعامل انبساطی بایستی مابین علم و سیاست ایجاد گردد 

می در بستر سیاست تکامل یافته باشد. این مهم شکل جدی به خود نخواهد گرفت مگشر آنکشه ت گرفته از یک باور کامال علنشا

 استاندارد هایی مد نظر باشد ویا بعبارتی دیگر در بستری قانونمند انجام پذیرد.

 راهبرد هفتم : تقویت پیوند مسئله

ف آنها، بایستی روند کار رو به جلو باشد تا مبشادا در پرتو این راهکار با وجود منافع کشورهای مختلف در مذاکرات و تامین اهدا

گسستی در این خ وص بوجود آید. غیرطبیعی نخواهد بود اگر کشورهایی با چشم داشت مالی به پای میز مشذاکرات بیاینشد و 

ا رونشد انتظار کمک داشته باشند. به هر ترتیب به دلیل حجم معاهدات و سختی کار بایستی مشوق هایی وجود داشته باششد تش

دیپلماسی دچار خلل نگردد. همچنین بایستی سیاستی اتخاع گردد تا مرحله اجرای معاهدات نیز با مشوق هشایی همشراه باششد. 

 در این حالت است که دیپلماسی موفق شکل می گیرد. 

 راهبرد هشتم : کنار گذاشتن مجازات برای فعالیت یکجانبه ی سازنده

زیست محیطی به دلیل به سرانجام نرسیدن توافقات بین المللی سر باز می زنند و اجشرای  برخی کشورها از اجرای ملی نظامات

این مهم را به بعد از امضاء معاهدات موکول می نمایند. دلیل این کشورها همانا عدم هماهنگی در اجرای ایشن نظامشات توسشط 

مغایرت با حاکمیت ملی تلقشی کشرده و زمشان بعشد از  کشورها و بررهای رقابتی می باشد. البته حاکمیت ها این مساله را بعضا

امضاء معاهده و شرایط پیرامون را مناط اعتبار قرار می دهند. به هر ترتیب بایسشتی ایشن نگرانشی هشا مرتفشع گشردد و کششورها 

ینشه بشرای احساس نکنند اجرای زودتر از موعد نظامات زیست محیطی به برر آنهاست و کشورها بایستی این را بدانند کشه هز
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کشوری که در دور اول اجرای قانون است، معموال کمتر از هزینه تالشهای بعدی است که می خواهند به درجات باالی کیفیت 

 (Marcus 1980 : 267)زیست محیطی برسند. 

 راهبرد نهم : تشویق رسانه ها در اجرای نقشی سازنده تر 

قایع و تربیت مردم. بخ  بسیار مهمی که نق  دیپلماسی محیط زیست این رسانه ی عظیم دو نق  برای اجرا دارد: گزارش و

در روابط بین الملل را بیان می کند و رسانه باید فضا و زمان ابافی برای خبرهای زیست محیطی فشراهم کنشد، کشه هشر دو در 

، اجشالس سشران پی  بینی کردن وقایع پی  رو و پوش  مذاکرات درحال پیشرفت است. پوش  جهانی اجالس سران زمشین

موثر بود، اما بعد از اتمام وقایع اندک رسانه هایی هستند که مشکالت جدی کشه امضشا کننشده هشا در  2۰ژوهانسبورگ، و ریو +

اجرای شروط مبهم معاهده هاکه در چنین اجالس هایی امضا کردنده اند و با آن مواجه میشوند را پوش  دهند. چندین دلیشل 

ی زیست محیطی در خیلی از بخ  های دنیا گزارش داده نمی شوند. اول، خروجی خیلی از رسشانه وجود دارد که مباحث جهان

ها ظرفیت گزارش دادن چنین وقایعی را ندارد. تعداد اندکی از روزنامه نگاران صالحیت دار بشرای قابشل مفهشوم کشردن چنشین 

د است. آنها مسشئولیت گشزارش دادن وقشایع را مشی مباحث پیچیده ای فرستاده می شوند. دوم، ماموریت رسانه ها اغلب محدو

پذیرنند اما نه برای تربیت عموم. البته اگر عموم از اهمیت معاهدات جهانی زیست محیطی و مذاکرات اطالعی نداششته باششند، 

ای بشه  برای پوش  چنین اخباری تقابایی نمی کنند. در غیاب چنین درخواستی، رسانه ها هم بیان می کنند که مردم عالقه

این اخبار ندارند. در همین راستا بایستی شبکه ای جهانی از سازمانهای علمی و نهادهای آکادمیک باید مسولیت ساخت بانشک 

 )اطالعاتی زیست محیطی را بر عهده بگیرند که رسانه ها به صورت الکتریکی در هر کجای این دنیا باشد از آن استفاده کنشد. 

Susskind, Ali, 2015, 176) 

 راهبرد دهم: تالش برای صلح

از آنجایی که تالشهای اصالحی در درجات خیلی پایین موردتوجه است، به نظر می رسد بایستی مزایشای ارزششمند دیپلماسشی 

محیط زیست را مورد توجه قرار دهیم. پایه و اساس تحقق دیپلماسی محیط زیست همانا مششارکت جهشانی در پرتشو تعشامالت 

ین فرآیند در صورت تحقق قطعا به ارمغان آورنده صلح جهانی است. به هر ترتیب آماده سازی زمینه مسشائل بین المللی است. ا

محیط زیستی در ایجاد صلح بایستی به روشی تکاملی مورد توجه قرار گیرد که در هر شرایطی اهمیشت آن احسشاس گشردد. از 

 تو دیپلماسی محیط زیست نکات عیل را از نظر دور نداشت:این رو بایستی در جهت مقابله با تهدیدات محیط زیستی در پر

 الف( توسعه اطالعات مشترک بر پایه ی تهدیدات رایج محیط زیست؛

 ب( تشخیص برورت همکاری در کم کردن تهدیدات ؛

 ت( ارتباطی شناختی و اعتماد سازی از طرف نخستین همکاری محیط زیستی

 اهمیت محیط زیست؛ ج( تعامالت ادامه دار بر سر زمان به علت

 چ( توبیح برداشتهای اشتباه و محدود ساختن درگیری های ارتباطی؛

 ح( گسترش همکاری و برآیند ایجاد صلح.

اهمیت دادن به منابع محیط زیست و رشد درک مسائل محیط زیستی نیازمند یکی کردن راه حل هشا از طریشق مرزهشا دارد و 

ز منابع درگیری افزای  یابد. مثال منابع آب که در چارچوب معاهدات مرزی مشخص احتمال این می رود که برای بهره مندی ا

گردیده و نمونه بارز آن ایران و افغانستان در خ وص مساله هیرمند با جدالهای مداوم بین دو کشور بر سر پروژه های مدیریت 

. هر چند مذاکرات بشه صشورت سشاختاری بشر آب امتحان شده است، اما هیچ وقت به توافق مدیریتی بوم شناختی نرسیده است
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روی تقسیم منابع آب تا راه حل های کار آمد انجام پذیرفته ولیکن نقطه تمرکز بر روی مسائل محیط زیستی کم بوده است. به 

باشد.)پورهاششمی و ترین مسئله در جهت رفع اخشتالف و ابشزاری جشدی در جهشت بشروز اختالفشات میهر ترتیب تعامل، اصلی

 (7، 1394ان، دیگر

 راهبرد یازدهم: رسیدن به توسعه پایدار

هشاي مهشم محشیط زیسشتي، نیشاز بشه در پشی  گشرفتن اي سشریع و بدسشت آوردن ششاخصدر واقع، رسیدن به توسعه

المللي دارد. دالیلي که براي اولویت ایشن مسشئله امشروزه در جهشان مطشرح اي و ادغام جوامع بيهاي فرا منطقهسیاست

 اند از:است عبارت

 

توسعه محیط زیست با تقاباي شدید استفاده از آن همراه است و عمالی بیشترین این تقابا مربوط بشه اسشتفاده بیششتر  -1

شود در چندیدن سال اخیر باروندي که در استفاده از محیط زیست مطرح بیني ميمنابع در جهان است. بنابراین پی 

هان با مسئله تخریب مواجه شویم. متقابالی تمامي کشورها با نشابودي و زوال شده و وجود دارد منابع از بین برود و در ج

و ماشیني شدن روبرو هستند و اگر به مسئله حفاظت از محیط زیست توجه نشود به زودي زود دیگشر محشیط زیسشت 

 )منابع طبیعي( وجود نخواهد داشت.

آوري و المللشي بشه فشند، تمشامي جوامشع بشیناي مسشئله حفاظشت در آن مشورد توجشه قشرار گیشربراي توسعه به گونشه -2

المللي )جهان اول، جهان سوم( وجشود دارد، اعتمادي که بین جوامع بینهاي مدرن نیاز دارند و با توجه به بيتکنولوژي

مینشه توانند کشورها در این راه به هم اتکا کنند، بنابراین تمامي کشورها باید به روابط دوستانه و رو به توسشعه در زنمي

توانند بشا توجشه بشه مسشائل حفاظت از محیط زیست توجه خاصي مبذول بدارند. امروزه بسیاري از کشورهاي ناتوان مي

حقوقي که در جهان در زمینه محیط زیست مطرح است براي دستیابي به تکنولوژي سبز )پاك( و جلوگیري از تخریشب 

اهداتي را به امضاء برسانند و با هم وحدت و یکپشارچگي محیط زیست با کشورهاي ابرقدرت در زمینه محیط زیست مع

 داشته باشند تا جلوي تخریب گرفته شود.

المللي نق  مهم و المللي باشد که در این میان همگرایي بینتواند همانند پلي بین جوامع بینمسئله محیط زیست مي -3

 انند مانع ازبین رفتن زمین شوند.توتواند داشته باشد و کشورها با وحدت و همکاري مياي را ميعمده

المللي فراهم آورد تا قشادر باششند تواند این فرصت را براي جوامع بیندر نگاه کالن، نگاه به حفاظت از محیط زیست مي -4

هاي محیط زیستي براي هم یك تعادلي در روابط خارجي خود فراهم آورند و قدرت مانور کشورها را در برخورد با پدیده

هشا، ایجشاد نشوعي تعشادل در روابشط بنشديند. در واقع باید یادآور شد، یکي از اهشداف مهشم در ایشن اولویشتافزای  ده

المللي و متنوع سازي و استفاده صحیح از محیط زیست است و وابح است که نگاه به مسئله حفاظشت و همگرایشي بین

ي ناتوان نیست چرا که به طور قطع، ایجاد روابشط توجهي به بقیه کشورهاالمللي در عین اهمیت به آن، به معني بيبین

اي باشد هاي مدرن و پاك در تمامي جوامع است و این همگرایي باید به گونهبین کشورها باید به وجود آمدن تکنولوژي

 هاي موجود بهره ببرند.آوريکه تمامي جهان بتوانند در این مورد به صورت واحد و یکپارچه عمل کرده و از فن

 برد دوازدهم : تحکیم ساختار و تشکیالتراه

ایجاد و تشکیل کمیته های ملی دیپلماسی محیط زیست در کشورهای شمال و جنوب و ایجاد شورای هماهنگی منطقه  -

ای با ساختار و ترکیب مشخص به منظور همگرایشی و اتخشاع سیاسشت هماهنشگ در خ شوص مسشائل محشیط زیسشت و 

 تعامالت مثبت در این خ وص.
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ساختارهای موجود بین المللی و جهانی نظیر یونپ و توسعه و بسشط چشارچوب دیپلماسشی بشین المللشی محشیط  تقویت -

 زیست از این طریق در جهت تحقق ساختار جدید سازمان محیط زیست جهانی.

 افریقایی. –ایجاد و تشکیل ساختار بین المللی در سطح کشورهای اسالمی و اتحادیه های آسیایی  -

زمان های منطقه ای نظیر راپمی به منظور هدفمند سازی و تحقق دیپلماسی محیط زیست خلیج فشارس فعال سازی سا -

 و همانند سازی در خ وص دیپلماسی خزر.

 راهبرد سیزدهم : راهکار حقوقی

 تدوین یک دستورالعمل جامع جهت مدیریت دیپلماسی بین المللی محیط زیست.  -

 طریق مراجعه به آئین های اجرای معاهدات بین المللی. تعیین بوابط و معیارهای بین المللی از  -

 (35، 1391تعیین بوابط از طریق بکارگیری استانداردهای تعادلی، فن آوری و بهداشتی زیست محیطی. )کریمی،  -

 وجود بمانت اجرای معاهده ای در خ وص ناقضان مسئولیت بین المللی محیط زیستی. -

 راهبرد چهاردهم : راهکارهای عمومی

رسانی و مشارکت عمومی به ویژه از طریق سازمان های مردم نهشاد کشه نقش  اثشر بخششی در توسشعه دیپلماسشی گاهیآ -

 محیط زیست داشته اند.

گسترش و توسعه آموزش و پژوه  های کاربردی در خ وص دیپلماسی محیط زیست از طریق بررسشی دیپلماسشی  -

 های موفق و ناموفق در کشورهای مختلف.

ره گیری از تجربیات کشورهای مختلف از طریق نمایندگان کشورهای حابر در اجالس ها و کنفرانس هشای استفاده و به -

 بین المللی.

حمایت مادی کشورهای دارای منابع مالی قوی بخ وص کشورهای شمال در جهت حفاظت از محیط زیست در پرتو  -

 دیپلماسی بین المللی محیط زیست. 

 ز، نگاه به آیندهراهبرد پانزدهم : نگاه به امرو

امروز، نگاه ما بر محوریت تعامل و همگرائی است چرا که هنوز همدلی جهانی ایجاد نگردیده و این مهم مح شول نگشاه منفعشت 

گرایانه است که توسعه ای نامطلوب در پی  روی ما گذاشته است. هر چند نگاه امروز در پرتو انسشجام حضشور بشازیگران بشین 

سازی های محیط زیستی دنبال می گردد و این مهشم در بسشتر کنفشرانس هشای بشین المللشی زیسشت  المللی در عرصه ت میم

محیطی نمود پیدا می کند که نتیجه آن معاهدات بین المللی است که شکل گیری آن مدیون دیپلماسی محیط زیست اسشت. 

خواسشته جامعشه بشین المللشی اسشت. پایشداری در  اما نگاه به آینده افزون بر نگاه امروز است آنگونه که پایداری در تمام سطوح

  دیپلماسی سبز  همگام با تعامالت بین المللی در نیل بسوی صلح جهانی پایدار مق ود ماست.

 چارچوب ملی: (7
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نظام جهانی در سیر تحول خود نیازمند تعامل بشریت هست و این تعامل همانا روابط بین المللی است که بر 

به خود می گیرد. در این فرآیند دیپلماسشی هدفمنشد مشی توانشد بشامن بقشای  پایه دیپلماسی شکل اساسی

جامعه انسانی و حیات بشری با حفظ منافع مشترک با امعان نظر به پایبندی به تعهدات بین المللی و رعایت 

قواعد آمره باشد. دیپلماسی چه در حالت عمومی )با نگرش ملی ( و چه در حالشت رسشمی )بشا نگشرش بشین 

لی ( بایستی هدفمند عمل کند. این هدفمندی تا آنجائی به پی  می رود که ثبات و صلح جهشانی را در المل

دیپلماسی محیط زیست یک روند کامال جدی و بر مدار  (152، 1394)طیبی، اسماعیلی فرد،پی داشته باشد.

گوششزد مشی کنشد.  و بشین المللشی را بشه مشا 1صلح و حقوق نرم قابلیت حرکت دارد. این روند وظیفشه ملشی

دیپلماسی محیط زیست تقریبا همیشه اولویت دوم، و یا حتی سومین، هدف از سیاست خارجی دول مختلف 

بوده است. دیپلماسی محیط زیست نبایستی بی الویت باقی بماند و در نهایت، باید اععان کرد که فقط بشرای 

 ( 1، 1392حفظ حیات زیست کره، دیپلماسی وجود دارد. )طیبی، 

به نظر می رسد از منظر ملی اگر بخواهیم الگوی دیپلماسی محیط زیست را تشریح نمائیم بایستی ابعاد ملی، 

منطقه ای و بین المللی مد نظر قرار گیرد. در این راستا به لحاظ ملی بایستی ابعاد سیاسی، اقت ادی، 

در واقع می توان گفت امنیتی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین بعد حقوقی مورد توجه واقع گردد. 

 سیاستگذاری عمومی می تواند در حوزه دیپلماسی محیط زیست راهگشا باشد.

 

آمار و اطالعات، فنآوری،  محیط زیست علم

پژوه  هشای بنیشادین، 

حفاظت محیط زیست به 

 روش علمی

                                           
ک اقدام مؤثر نسبت به دیپلماسی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور ما که سکاندار کشتی سبز است بایستی در ی - 1

در  محیط زیست سازکاری غیر نمادین و واقعی تدبیر نماید و هر چه سریعتر کمیته ملی دیپلماسی محیط زیست را بنیان نهد.

واقع این تدبیر با ابالغ سیاست های کلی محیط زیست توسط رهبر معظم انقالب چهره عملی پیدا نماید. در واقع ابالغ این 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بوده و یک اقدام ارزشمند تلقی می گردد. در این  11۰بر اساس بند یک اصلسیاست 

 :تقویت دیپلماسی محیط زیست با» این ابالغ بیان گردیده:  15راستا در بند 

 .بیهای آای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگیتالش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه -15-1

المللی در ای و بینهای هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقهتوسعه مناسبات و جلب مشارکت و همکاری -15-2

 .زمینه محیط زیست

المللی در حرکت به سوی اقت اد کم کربن و تسهیل انتقال و توسعه های بینها و مشوقگیری مؤثر از فرصتبهره -15-3

 (1، 1394سازمان حفاظت محیط زیست، «).های مرتبطها و نوآوریفناوری

به هر ترتیب فرمایشات مقام معظم رهبری در زمره باالترین درجه کارشناسی و فقهی و از سر یک شناخت حقیقی و عمقی از 

وبعیت زیست بوم کشور و وبعیت محیط زیست و منابع طبیعی کشور و همچنین براساس رصد فعالیت های انجام شده 

سازمان های مردم نهاد و فعالیت های انجام شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و شهرداری ها توسط 

( با این وصف وبعیت محیط زیست کشور ما و موقعیت استراتژیک ایران می طلبد که کمیته 1، 1394بوده است. )توتونچی،

 ر پر اهمیت است.ملی دیپلماسی وجود خارجی پیدا کند و این مساله ای بسیا
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 ارزیابی، آمای 

مالحظشششات انتخابشششاتی،  محیط زیست سیاست

فشششارگروه هششای عینفششع، 

 عدم اطمینان

 به زیست محیط فاظتح

 سیاسی روش

آزمایشششگاه دموکراسششی،  محیط زیست دموکراسی

نقشش  شششهروندی، ثبششات 

حشششششاکمیتی، تقلشششششی 

 حاکمیتی

زیسشت و  محیط حفاظت

  شهروندی

 

حفاظت محیط زیسشت و  مذاکره، تعامل، همکاری محیط زیست دیپلماسی

 توسعه پایدار

 (1۸7، 1395:سیاست و محیط زیست)طیبی،2شکل شماره

 

ارزشگذاری ذاری زیست محیطی و همچنین نگاه ویژه به استانداردهای زیست محیطی از جمله مقررات گ

 زیست محیطی را نبایستی از نظر دور داشت.

 

 

 سیاستگذاری عمومی و رسمی محیط زیستی سیاست

 چارچوب گذاری ملی و بین المللی محیط زیستی امنیت

 ارزشگذاری محیط زیستی اقت اد

 ثیرگذاری اجتماعی محیط زیستیتا فرهنگ

 مقررات گذاری محیط زیستی حقوق

 ایمن سازی محیط زیستی بهداشت و سالمت

 (1۸9، 1395:رویکردهای زیست محیطی)طیبی،3شکل شماره

 

به لحاظ منطقه ای بایستی دیپلماسی محیط زیست را در خ وص خلیج فارس، دریاچه خزر و اروند رود و 

محیط زیست منطقه فعال کنیم. در همین راستا بایستی میزان پایبندی به تعهدات همچنین تاالب هامون و 

بین المللی زیست محیطی کشورمان را تبیین نمائیم.حال اینکه به نظر می رسد دیپلماسی محیط زیست در 

کشور ما صد در صد موفق عمل نکرده باشد اما ما بایستی از این ابزار بسیار مهم برای پیشبرد اهداف 

 حفاظتی و حمایتی از محیط زیست بهره مند شویم.
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 نتیجه گیری: (۸

هنوز درک صحیحی از دیپلماسی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه وجود ندارد و این مساله همواره گام های توسعه 

نوب بوده است. را دچار اختالل کرده است. تحقق توسعه و ت ور پایداری بنای غلطی است که همیشه گریبانگیر کشورهای ج

طرز تلقی ما از تحوالت کلی نگر و بخشی نگر در حقوق بین الملل توسعه پایدار کماکان با مشکل روبروست اما این مسائل 

به واقع دیپلماسی محیط زیست همواره ثبات بخشنده موابع  توجه اکید ما به حاکمیت زیست محیطی نیست.مانع از 

من  دیپلماتیک در جریان کنفرانس های بین المللی با حفظ موقعیت و پایبندی به بازیگران بین المللی با حفظ روش و 

از  یژئوپلتیکدیپلماسی محیط زیست در واقع روایت درک به هر حال اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست است. 

ساختن بهبود سیستم فعلی را  محیطی است که زمینه مساعد جهت هدایت و روشنالمللی زیستهای بینمذاکرات توافقنامه

 کند.فراهم می

 با این حال ،پنج دهه گذشته افزای  یافته است محیطی به صورت ت اعدی درالمللی زیستبین یهاموافقت نامهاگر چه 

دست رفتن تنوع زیستی، تغییرات اقلیمی، تخریب الیه ازن، حمل و نقل از گیری در خ وص مسائل کلیدی مانند ت میم

در این راستا همچنین المللی است. ای، نیازمند پایبندی کشورها به هنجارهای بینهای سیارههای خطرناک و دیگر چال زباله

نق  جامعه  و محیطی وجود داشته استتهایی در خ وص ساختار معاهدات زیسشکستها و موفقیتباید بیندیشیم که 

موثر بوده است. به هر ترتیب دیپلماسی محیط زیست اختارها آیند رشد و بلوغ این سمدنی و جوامع علمی در جهت فر

چارچوب موثری برای حفاظت محیط زیست و ابزاری کآرامد برای دغدغه مند ساختن اعهان جامعه جهانی در خ وص 

 مخاطرات زیست محیطی و همچنین راهبردی برای به درک رساندن بازیگران بین المللی از اهمیت ژئوپلیتیکی زیست کره و

از منظر ملی، به نظر می رسد پس از ابالغ سیاست های زیست محیطی نظام نیز سازمان محیط زیست و  حفاظت آن می باشد.

وزارت امورخارجه بایستی یک کمیته ملی مشترک دیپلماسی محیط زیست ایجاد نمایند و این مساله می تواند با تمرکز ویژه 

 طقه را کاه  دهد.بر مساله محیط زیست تن  های زیست محیطی من

 

 

 

 فهرست منابع 

محیط زیست بعشد  «توسعه پایدار» چشم انداز وبعیت حقوقی  (.1394د عباس،سبحان طیبی و مهناز برابی. )پورهاشمی،سی

 ، ف لنامه علمی ترویجی آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور تهران، در حال چاپ.2۰15از سال

، بشه 14/5/1395نظام، سایت انتخاب خبشر، آعرمشاه، تشاریا بازدیشد ای محیط زیستی(.تحلیل سیاست ه1394توتونچی، بابک.)

 /http://www.entekhab.ir/fa/news/239358نشانی: 

(.ابششالغ سیاسششت هششای کلششی محششیط زیسششت توسششط رهبششر انقالب،اعرماه،تششاریا 1394سششازمان حفاظششت محششیط زیسششت.)

 .14/5/1395بازدید
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 دکتر سیدفضل اله موسوی و دکتر سید عباس پورهاشمی،دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.

(.جزوه کلیات حقق منابع طبیعی دوره دکتری گروه حقوق محیط زیسشت، دانششکده محشیط زیسشت و 1391کریمی،داریوش.)

 اد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.انرژی،دانشگاه آز

(.دیپلماسی جهانی وجایگاه محیط زیست ،وبالگ روزنوشت هشای سشید محمشدمجابی ، بشه نششانی : 1392مجابی، سید محمد.)

http://www.smojabi.blogfa.com/post-1608.aspx  27/1۰/94تاریا مراجعه 
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