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توسعه  حقوق بين الملل محيط زيست، اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت، :كليديگان واژ
  .پايدار،كشورهاي در حال توسعه،كشورهاي توسعه يافته

  
اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت يكي از اصول حقوق بين الملل محيط زيست مي باشدكه از مفهوم 

فاظت از محيط زيست ميراث مشترك بشريت نشأت گرفته است و بر مسئوليت مشترك كشورها براي ح
و در عين حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرايط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص كشورها 
در ايجاد مشكالت زيست محيطي و تواناييهايي فني و اقتصادي شان براي برطرف كردن مشكالت زيست 

ن تجارت جهاني به كار رفته فقات سازمااين اصل در بسياري از اسناد بين المللي و توا. محيطي تاكيد دارد
اگر چه هنوز تبديل به يك قاعده عرفي بين المللي نشده است اما نقش مهم و كليدي آن در توسعه . است

و اجراي حقوق بين الملل محيط زيست از طريق منصفانه كردن تعهدات معاهداتي و كمك به توسعه 
   .پايدار كشورهاي در حال توسعه، قابل توجه است

  

  چكيده 
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  مقدمه
تخاذ ر چه ااگ. مفهوم مسئوليت مشترك اما متفاوت در حقوق بين الملل مفهوم جديدي است

يكي از ايده هاي اصلي نظم اقتصادي بين  كشورهاي در حال توسعه،رفتارهاي ترجيحي براي 
اما با تحكيم رويه هاي سرمايه داري در ،  بود 1980 و 1970 المللي در سازمان ملل در طول دهه

روز اين واقعيت همراه با نگراني هاي  . نظم نوين اقتصادي بين المللي از بين رفتايدة 1990دهه
افزون در خصوص تخريب محيط زيست در سرتاسر جهان منجر به شكل گيري مفهوم جديدي 

  .شد»توسعه پايدار«تحت عنوان 
در چارچوب سازمان ملل متحد، اصوالًً مفهوم توسعه پايدار براي ايجاد هماهنگي در نقطه 

مسائل نظرات مختلف كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه در خصوص اهميت رعايت 
در همين راستا ).Matsui ،2002,2(زيست محيطي در سياست هاي اقتصادي گرفته شده است

ابي به اين هماهنگي و تي براي دس1992 اعالميه ريو محيط زيست و توسعه ملل متحد در سال
ارتباطات مشترك بر مشاركت جهاني منصفانه از يك طرف و توجه به موقعيت و نيازهاي خاص 

بدين ترتيب از رهگذر شكل گيري اين . ل توسعه از طرف ديگر تأكيد مي كندكشورهاي در حا
 توسعه يافته و در حال توسعه است كه مفهوم اصل مشاركت و همكاري منصفانه ميان كشور هاي

ميراث مشترك «اين اصل كه ريشه در مفهوم . ي گيردم  شكل1مسئوليت مشترك اما متفاوت
ست از  ادر حقوق بين الملل مي باشد كه عبارت »نصافا«ظهور خاص اصل كلي دارد،»بشريت

 در  ومنطقه اي و جهاني ها براي حفاظت از محيط زيست در سطح ملي،ورمشترك كش مسئوليت
عين حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرايط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص 

شان براي برطرف كردن   و اقتصاديكشورها در ايجاد مشكالت زيست محيطي و تواناييهايي فني
  .مشكالت زيست محيطي

عدم   به لحاظاما كاربرد عملي آن هر چند معناي اين اصل به ظاهر ساده و قابل فهم مي باشد،
- كه بر عهده آنها مي گذاردبه خاطر بار مسئوليتي-پذيرش توسط برخي كشورهاي توسعه يافته

عمال به سوي تحميل تعهدات مشخص قراردادي  ،اين اصل عالوه بر جنبه تكنيكي. آسان نيست
براي اجراي اصل انصاف و همچنين تضمين اجراي معاهدات از سوي كشورهاي در حال توسعه 

عدم انجام . پيش رفته است كه بخش بسيار بزرگي از جامعه بين الملل را تشكيل مي دهند،
عدم  رت آنها و همچنين،تعهدات زيست محيطي از طرف اين دولت ها با توجه به وسعت و كث

                                                 
1. Common but Differentiated Responsibility 
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دليل توجه خاص به  توانايي در پرداختن به موضوعات زيست محيطي به دليل مشكالت اقتصادي،
  .موقعيت اين كشورها و لزوم كاربست اين اصل زيست محيطي را مشخص مي كند

اين مقاله عالوه بر شناخت شناسي و تحليل چگونگي شكيل گيري و توسعه اين اصل در حقوق 
تعهدات  )در صورت وجود(لملل محيط زيست به دنبال شناخت ماهيت حقوقي اين اصل و بين ا

به تبيين جايگاه اين اصل در حقوق بين الملل محيط زيست اين مقاله همچنين . ناشي آن است
اين منظور ابتدا در گفتار اول مفهوم اصل مورد بررسي قرار مي گيرد و پس  براي .خواهد پرداخت
  .ر دوم به جايگاه اصل در حقوق بين الملل محيط زيست پرداخته خواهد شداز آن در گفتا

  
  ماهيت اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت-گفتار اول

دارد و مي توان »ميراث مشترك بشريت« اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت ريشه در مفهوم
اوتهاي تاريخي تفاصل اين . گفت كه يكي از مظاهر خاص اصل انصاف در حقوق بين الملل است

ييهاي توسعه يافته و در حال توسعه در مشكالت زيست محيطي جهاني و توانا در سهم كشورهاي
سخن علي رغم  به ديگر .1 مشكالت را مورد توجه قرار مي دهدحل يفني و اقتصادي هر كدام برا

 منطقه اي و جهاني، مسئوليت مشترك كشورها در حفاظت از محيط زيست در سطح ملي،
 در اين راستا،. توسعه وجود دارد درحال توسعه يافته و وتهاي مهمي ميان تعهدات كشورهايتفا

، دولت ها بايد با روحيه مشاركت جهاني در نگهداري«اعالميه ريو اعالم مي دارد كه  7اصل 
با عنايت به سهم . حفاظت و احياء سالمت و يكپارچگي اكوسيستم زمين با يكديگر همكاري كنند

دولتها در تخريب محيط زيست جهاني آنها مسئوليت هاي مشترك اما متفاوتي به عهده متفاوت 
به فشار جوامع كشورهاي توسعه يافته بر محيط زيست جهاني و تكنولوژي و منابع مالي  نظر .دارند

  .»لتها بر مسئوليت خود در پيگيري توسعه پايدار تصديق مي كنندواين د كه آنها در اختيار دارند،
اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت از دو قسمت اصوالٌ متفاوت و در  توجه به اين مطالب،با 

مسئوليت يا تعهدات  )و ب مسئوليت مشترك؛ )الف :عين حال بهم وابسته تشكيل شده است
  .متفاوت

  
  

                                                 
1. the center for international sustainable development law((CISDL), the principle of common 
but differentiated responsibilities:  origins and svope: a report for the world summit on 
sustainable development 2002. Available at:  
http://www.cisdl.org/pdf/brief_common.pdf 
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  مفهوم مسئوليت مشترك-الف
قسمتي از آن مسئوليت پذيري كشورها براي حفظ محيط زيست يا  منظور از مسئوليت مشترك،

مستلزم را ويژگي مرزگذري محيط زيست حفظ آن  .منطقه اي و جهاني است در سطح ملي،
همكاري تمام كشورها در اتخاذ اقداماتي براي حل مسائل و مشكالت زيست محيطي و مشاركت 

اين منابع مي توانند به دنبال يك منفعت حقوقي مشترك ايجاد  .و حفظ منابع طبيعي مي كند
 ,Hephurn & Ahmed(ا اين كه تحت حاكميت خاص هيچ كشوري نباشندي شوند،

2005,3.(  
به هم وابسته كره زمين و قواعد حاكم بر منابعي  مفهوم مسئوليت مشترك از ماهيت منسجم و

سيون نكنوا«مفهوم اخير در .ناشي مي شود اند، شناخته شده »ميراث مشترك بشريت«كه به عنوان 
مفهوم منطقه  در اين كنوانسيون،. اهميت پيدا كرد 1982 سال» ق درياهاسازمان ملل متحد در حقو
 موجود در آن به بستر و زير بستر و منابع اقيانوسها،  شامل اعماق درياها،بين المللي اعماق درياها،

  .)كنوانسيون136 ماده.(محسوب شدند »ميراث مشترك بشريت«عنوان 
 امي حقوق موجود در منابع منطقه برخوردار هستندكنوانسيون،كل بشريت از تم 137 مطابق ماده

فع بشريت مخصوصاٌ منافع و او كليه فعاليتهايي كه در منطقه انجام مي شود بايد در راستاي من
اين مفهوم در  ).140ماده(نيازهاي كشورهاي در حال توسعه و مردم سرزمينهاي غير مختار مي باشد

كنوانسيون ساختاري ملل «و  1»بيولوژيكتنوع  1992 نكنوانسيو«هاي متعددي از جمله كنوانسيون 
  .نيز به كار رفته است »متحد در خصوص تغييرات آب و هوايي

ميراث «و تنوع زيستي را به عنوان نگراني مشترك بشريت و   آب و هوا،كنوانسيون اخير
رهاي در ويژه كشوه از اينرو تمامي كشورها و ب. مورد شناسايي قرار داده است »مشترك بشريت

حال توسعه در راه رسيدن به توسعه پايدار در حفظ اين منابع مسئوليت مشتركي براي مشاركت 
  .فعال خواهند داشت

اهميت مشترك و سهم « در اين خصوص اظهار مي دارد كه 1992نيز در سال  »21دستور كار «
حقوق بين  كشورها از جمله كشورهاي در حال توسعه در شكل گيري معاهدات درحوزه  همه

  ).36 ماده 1 بند (» عه پايدار بايد در نظر گرفته شودالملل در خصوص توس
بسياري از اسناد و توافقات بين المللي موجود در حوزه محيط زيست بدون مشاركت كشورهاي 

 بنابراين سهم اين كشورها براي انعكاس منافع و نگراني هاي  است؛در حال توسعه شكل گرفته
براي نيل به اين  .)op.cit ,, Matsui (3ني متوازن نيازمند بازنگري استراخود و تضمين حكم

                                                 
1. Diversity Convention on Biological 
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ضرورت حمايت از مشاركت فعال و موثر تمام كشورها به ويژه  ،21دستور كار  اهداف،
را از طريق اسناد و توافقات بين المللي اجرا بازنگري  كشورهاي در حال توسعه در مذاكرات،

مالي و فني و ديگر مكانيسم هاي موجود از جمله استفاده  هايارائه كمك   مقررات مناسب،وضع
  ).39ماده 3 بند)ج(فقره(از تعهدات متفاوت را مورد شناسايي قرار مي دهد

مجمـع عمـومي سـازمان ملـل كمـك           .اين هدف حـداقل بـه صـورت جزئـي تحقـق پيـدا كـرد               
ــ   ــالي و داوطلبان ــاي م ــشاركت    ه ايه ــور م ــه منظ ــعه ب ــال توس ــشورهاي در ح ــراي ك ــل و  ب  كام

ــل متحــد   ــازمان مل ــرانس س ــوثر در كنف ــست محيطــي  م ــعه زي و )  UNCED(در خــصوص توس
 (Ga res. 44/228, 1989: II 15)ش در نظر گرفت  اپروسه هاي مقدماتي

كـــشورهاي در حـــال توســـعه در فراينـــد مـــذاكرات  وثركمـــك بـــراي مـــشاركت فعـــال و م
ــستي  ــوع زيـ ــسيون تنـ ــ )1992(كنوانـ ــل در خـ ــازمان ملـ ــسيون سـ ــرات آب و ،كنوانـ صوص تغييـ

ــوايي ــي    و)1994(ه ــان زاي ــا بياب ــارزه ب ــراي مب ــل ب ــازمان مل ــسيون س ــشورهايي )1994(كنوان در ك
نمونـه هـاي بـارزي در ايـن زمينـه بـه شـمار         كـه بيابـان زايـي يـا خشكـسالي را تجربـه مـي كننـد،        

 امـا بـه نظـر مـي رسـد بـراي مـذاكرات        ؛اگر چـه ايـن حمايتهـا در عمـل ناكـافي بودنـد       .مي روند
  .است  كردهطبيعي ايجاد سابقهدر خصوص مسائل زيست محيطي و منابع 

  
  مفهوم مسئوليت يا تعهدات متفاوت-ب

اما  بيان شد كشورها براي حفاظت از محيط زيست مسئوليت مشترك دارند، ٌهمانطور كه قبال
 مسئوليت كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه براي عمل به اين تكليف ممكن است متفاوت

  .باشد
اين تفاوت به دليل سهم متفاوت در ايجاد مشكالت زيست محيطي به لحاظ تاريخي با استفاده 

 و مصرف ناپايدار توسط كشورهاي توسعه يافته و توانايي بي رويه از منابع طبيعي با الگوهاي توليد
و تكنولوژيكي اين كشورها در جلوگيري،كنترل و كاهش مشكالت زيست محيطي  هاي مالي

در واقع نه تنها مقدار سهم متفاوت مي باشد بلكه ماهيت آن نيز متفاوت است . وجيه مي شودت
)op.cit ,4-5, Matsui(.  

توسعه  نيازهاي خاص، در تعيين مسئوليت هاي متفاوت عوامل زيادي مانند اوضاع و احوال،
ت محيطي مشكالت زيس سهم تاريخي كشور يا گروهي از كشورها در ايجاد اقتصادي كشورها،

          ومسئوليت متفاوت كشورها مفهومي است كه به طور گسترده در معاهدات. دخيل هستند
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تاندارد هاي متفاوت ياد از آن به عنوان اس رويه هاي كشورها مورد پذيرش قرار گرفته و معموالٌ
  ).Hepburn&Ahmad, op.cit, 3-4( مي شود

نابرابري ماهوي ميان  ها در يك نظام حقوقي،ورايي مسئوليتهاي متفاوت براي كشاگر چه شناس
حوزه حقوق بين الملل ، با اين همه هدف از نابرابري در تابعان آن نظام حقوقي ايجاد مي كند

انجام تعهدات حقوقي در مدت زمان مقرر  )در صورت وجود(محيط زيست تضمين مشاركت و
ي به اهداف تعيين شده در دراز توسط كشورهاي در حال توسعه است تا بدين ترتيب نظام حقوق

غير  حقوق از تصويب قواعد خشك،درست به همين دليل است كه در اين  . مدت دست پيدا كند
 .شود مي صرف نظر منعطف و سختي كه مي تواند مانع مشاركت فعال برخي كشورها شود،
 ياد شده در اين تفاوت.بنابراين مسئوليتهاي متفاوت به تعهدات حقوقي متفاوتي منجر مي شود

شناسايي استانداردهاي  وضع تعهدات آسانتر، خير تعهدات،أاز طريق اجراي با ت معموالٌ تعهدات،
                نتقال تكنولوژي محقق متفاوت و تعهد به اعطاي كمكهاي بين المللي شامل كمك هاي مالي و ا

  ).Rajmani, 2000, 4-5(مي شوند
غييرات آب و هوايي نمونه بارز و موفق كاربست اين كنوانسيون سازمان ملل در خصوص ت

 سهم تاريخي كشورهاي توسعه كنوانسيون بر پايه3بند يك ماده   در اين خصوص،؛مفهوم است
مسئوليتهاي متفاوتي را در كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي  افته در ايجاد تغييرات آب و هوايي،ي

افزون بر اين،كنوانسيون مقرراتي را براي .  كندنسبت به كشورهاي در حال توسعه پيش بيني مي
پروتكل  .ارائه كمك هاي مالي و انتقال تكنولوژي از طرف كشورهاي صنعتي مقرر مي دارد

كيوتو نيز برنامه هاي ابتكاري براي انجام پروژه هاي مشترك ميان دولت هاي در حال توسعه و 
 پروتكل كيوتو از مصاديق برنامه هاي مكانيسم توسعه پاك در .توسعه يافته مقرر كرده است

با اين همه برخي از كشورهاي توسعه يافته مانند امريكا از قبول مسئوليتي كه بر  .مذكور مي باشد
پايه اصل انصاف متضمن تعهدات بين المللي متفاوتي باشد سر باز زده  و در نتيجه از امضاي 

 ي كاهش انتشار است خودداري مي كنند؛پروتكل كيوتو كه داراي مقررات سخت گيرانه تري برا
اين دولتها خواستار وضع تعهدات بيشتر براي كشورهاي در حال توسعه بزرگ 

اظهارات هيات نمايندگان اياالت متحده در ابراز ديدگاه آن دولت  ).Harris,1999,20(.هستند
اعالميه  7ريكا اصل ياالت متحده اما «:الميه ريو قابل توجه است اع7نسبت به اصل مندرج در اصل 

 دليل توسعه صنعتي و تجربيات كافي در حفاظت از هريو،كه نقش رهبري كشورهاي توسعه يافته ب
مورد تصديق قرار مي دهد اما اين  محيط زيست و تواناييهايي فني و اقتصادي را بر جسته مي كند،

اياالت متحده امريكا يا هر را كه متضمن شناسايي يا قبول تعهدات بين المللي براي  7تفسير از اصل
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  را  7در واقع امريكا اصل  .«گونه كاهش مسئوليت كشورهاي در حال توسعه باشد را نمي پذيرد
مي پذيرد اما در عين حال خواستار وضع تعهدات سخت گيرانه تر براي كشورهاي در حال توسعه 

 .1تبزرگ همانند هند و چين اس

 شار جوامع خود را بر محيط زيست جهاني انكار مي كنند،برخي از كشورهاي توسعه يافته نيز ف 

به عالوه در خصوص حفاظت از محيط  .امري كه به لحاظ تاريخي غير قابل انكار به نظر مي رسد
حفاظت از محيط . ظرفيتهاي واقعي كشورهاي در حال توسعه نيز امرتعيين كننده اي است زيست،

اما كشورها اولويت هاي متفاوتي  شترك بشريت است،زيست همانطور كه قبالٌ گفته شد نگراني م
 اولويت كشورهاي توسعه يافته از جمله مشكالت ناشي. در چارچوب اين نگراني مشترك دارند

تخريب محيط زيست مانند آلودگي هوا،كاهش اليه ازن و خطر از بين رفتن تنوع زيستي است در 
كني فقر  بي به توسعه پايدار و ريشهدست ياكه اولويت هاي كشورهاي در حال توسعه  حالي
 ). Agrawal, 2002, 3(است

طرف هاي كنوانسيون هاي  نه تنها به تحقق در چنين شرايطي، توسل به اصل برابري تعهدات 
حاكميت قانون در عرصه بين المللي كمكي نخواهد كرد بلكه باعث آسيب بيشتر به محيط زيست 

 ضروري است كه كشورهاي توسعه يافته برا ي تضمين براي تحقق اين اهداف. جهاني خواهد شد
مشاركت كشورهاي در حال توسعه در اسناد الزام آور زيست محيطي مرتبط با اولويتهايشان 

مورد توجه و استقبال كشورهاي در حال توسعه قرار  تا اين توافقات امتيازاتي را پيشنهاد كنند
ترك اما متفاوت مكانيسم نيل به چنين اهدافي صل مسئوليت مشا . )Matsui, op, cit, 6.(بگيرد
  .است

استاندارد هاي متفاوت براي كشورهاي ) 1اعمال اين اصل در اسناد بين المللي مستلزم شناسايي
پذيرش مسئوليت كشورهاي توسعه يافته براي كمك به توسعه پايدار در )2در حال توسعه؛

 .ه مي شودكشورهاي در حال توسعه است كه ذيالٌبه آنها پرداخت

  
  وضع استاندارد هاي متفاوت براي كشورهاي در حال توسعه . 1

استانداردهاي متفاوت به معناي بكارگيري استانداردهاي متناسب با پيشرفت ها و توانايي هاي 
اين استانداردها . در حال توسعه براي حفاظت از محيط زيست مي باشد كشورهاي توسعه يافته و
    اعالميه ريو بيان 11ملي اصل  در خصوص استانداردهاي. لمللي باشندممكن است ملي يا بين ا

 استانداردهاي زيست ، موثري را تصويب كنند زيست محيطيكشورها بايد قوانين«: مي كند
                                                 
1. report of the united conference on environment and development, u.n doc,rio de janeiro 
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 بايد منعكس كننده سياق زيست محيطي و توسعه يافته  اهداف و اولويت هاي مديريتيمحيطي،
استانداردهايي كه توسط يك كشور به كار گرفته .  مي شوندگي مناطقي باشند كه در آنها اعمال

 مي شوند ممكن است براي كشورهاي ديگر و به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه نامناسب و
  . 1» ضمن هزينه هاي طاقت فرسايي باشديا به لحاظ اقتصادي و اجتماعي مت

تعهدات ماهوي  حقوق و: ماهيت استانداردهاي متفاوت در دو قسمت قابل طبقه بندي است
  .متفاوت و تفاوت در زمان اجراي قواعد ماهوي

به عنوان مثال كنوانسيون . هاي بين المللي به كار گرفته استدر بسياري از كنوانسيون قسم اول،
 3تعهدات طرفهاي معاهده را به ساختاري سازمان ملل متحد در خصوص تغييرات آب وهوايي 

تعهدات دولتهاي توسعه يافته و ديگر دولتهاي  -2هدات كليه اعضاء  تع-1 :د دسته تقسيم مي كن
مندرج در   تعهدات دولتهاي توسعه يافته و ديگر دولتهاي -3مندرج در ضميمه اول كنوانسيون 

انتشار و  ي عضو كنوانسيون به تنظيم، اعمال،تعهد عمومي دولتها). 4ماده (ضميمه دوم كنوانسيون 
ه هاي ملي و منطقه اي حاوي تدابير كاهنده گازهاي گلخانه اي، ترويج روزآمد كردن منظم برنام

همكاري در توسعه، انتقال و اعمال تكنولوژيهاي الزم براي كاهش گازهاي گلخانه اي  و
 جزء تعهدات دسته نخست، تعهد به كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي تا پايان سال ))1(4ماده(

نهايت تعهد بيشتر كشورهاي صنعتي پيشرفته  ه دوم و در جزء تعهدات خاص كشورهاي دست1990
منهاي دولتهاي داراي اقتصاد در حال گذار به در اختيار گذاشتن كمكهاي مالي و تكنولوژيكي 

  در شمار تعهدات فوق العاده دولتهاي دسته سوم )  كنوانسيون4 ماده2بند ) الف(قسمت  (بيشتر 
  .مي باشد

اقدامات كلي كه طرفهاي عضو معاهده براي حفاظت و « تي نيز به موجب كنوانسيون تنوع زيس
 اتخاذ مي كنند بايد متناسب با شرايط و ظرفيت هاي خاص آنها ياز تنوع زيستاستفاده پايدار 

 بيابان زايي نيز تعهدات كلي متفاوتي را براي دولتهاي امبارزه ب كنوانسيون) كنوانسيون6ماده.(»باشد
اين كنوانسيون . يي كه تحت تاثير بيابان زايي هستند پيش بيني كرده است دولت ها توسعه يافته  و

     ديده صحرايي شدن قرار پ همچنين اولويت اجرا را به كشور هاي آفريقايي كه تحت تاثير
    )). 2(20و7مواد (  مي دهدگرفته اند،

 زمانبندي هاي قسم ديگر استانداردهاي متفاوت، از طريق وضع مقرراتي پي گرفته مي شود كه
      اين استانداردها با ايجاد . متفاوتي را براي اجراي تعهدات كنوانسيون ها پيش بيني مي كنند

                                                 
1. c.f the Stockholm declaration, principle 23. And agenda 21, principles 2(22)(g), 6(3)(a) and 
8(2) 
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        زمان هاي قابل انعطاف، امكان اجراي تعهدات بين المللي را براي دولتهاي در حال توسعه فراهم 
  ). Yue ،1 ,2005 (مي كنند

است كه در  1ل در خصوص مواد كاهنده اليه ازنكل مونترايك نمونه بارز در اين راستا پروت
ساله  10اين پروتكل به كشورهاي در حال توسعه اجازه تاخير .  به تصويب رسيده است1987سال 

 12ماده 5 بند .))1(5ماده(پروتكل را ميدهد  در ايجاد و انجام اقدامات كنترلي تصريح شده در
كشورهاي ضميمه نخست را ملزم به انجام مبادله ي نيز يانسيون ساختاري تغييرات آب و هواكنو

آنكه براي طرفهاي ماه بعد از الزامي شدن كنوانسيون مي كند حال  6 اوليه ظرف مدت اطالعات
سال پس از الزامي شدن كنوانسيون يا بسته به فراهم  3مبادله اطالعات اوليه مي تواند ظرف  ديگر،

نكه كشورهاي عضو كمتر توسعه يافته مي توانند اولين جالب آ .شدن منابع مالي صورت بگيرد
  .اطالعات را بنا بر صالحديد خود انجام دهند انتقال

تعيين استانداردهاي .استانداردهاي متفاوت در عمل ممكن است باعث ايجاد مشكالتي شوند
من آسان تر براي حفظ محيط زيست در كشورهاي در حال توسعه مي تواند آنها را به جايگاه ا

شركت هاي .  (Matsui, op cit, 8) زيستي محيطي براي شركت هاي چند مليتي تبديل كند
چند مليتي به لحاظ دارا بودن امكانات اقتصادي تمايل به جابجايي به كشورهايي با استانداردهاي 

مانند حادثه  در نتيجه ممكن است حوادث زيست محيطي، .زيست محيطي كمتر را خواهند داشت
ود اتفاق نفر را كشت و به هزاران نفر آسيب و زيان وارد نم 25000كه بالغ بر 1984ند سال بوپال ه
وضع استانداردهاي آسان تر همواره امكان قاچاق و  عالوه بر اين، ).15، 1، ج 1384حبيبي،  (بيفتد

ربن بازار سياه كلروفلرو ك. شكل گيري بازار سياه را در كشورهاي در حال توسعه بوجود مي آورد
ها در كشورهاي در حال توسعه در دهه نود ميالدي و قاچاق اين مواد به كشورهاي توسعه يافته كه 

كه از  گفتني است در حالي. از مثال بارز در اين زمينه است در آنها توليد اين مواد ممنوع شده بود
ونترال توليد مواد نيمه تا اواخر دهه نود ميالدي كشورهاي توسعه يافته به موجب مقررات پروتكل م

از جمله كلوروفلوروكربن ها را محدود كرده و به سوي حذف آنها فهرست شده كاهنده اليه ازن 
 كه هنوز ملزم به حذف توليد و -اين مواد در كشورهاي در حال توسعه حركت مي كردند؛

رهاي  در كشوبا قيمت بسيار ارزان قابل خريد بود و به چند برابر قيمت-استفاده اين مواد نبودند
  ),Shelton&Kiss (83 ,2005توسعه يافته به فروش مي رفت 

  
  

                                                 
1. Montreal Protocol on  substances that Deplete the ozone Layer 
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  كمك به توسعه پايدار كشورهاي در حال توسعه. 2
  كمك به اجراي كنوانسيونهاي زيست محيطي. 2-1

مسئوليت كشورهاي توسعه يافته در كمك به   دوم اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت،نتيجه
ل توسعه به خصوص از طريق كمك به اجراي كنوانسيون هاي توسعه پايدار كشورهاي در حا

تأمين منابع مالي براي  :چنين كمك هايي به اشكال مختلف صورت مي گيرد. زيست محيطي است
 ي كنوانسيون در كشورهاي در حال توسعه صورت مي گيرد،مين هزينه هاي مالي كه براي اجراتأ

 سازي از طريق تو از همه مهمتر ظرفي ،)كيوتوطبق پروتكل مونترال و (فرايندهاي عدم انجام
  . و تكنولوژيكي و مالي براي پيشرفت و توسعه كشورهاي در حال توسعهكمك هاي فني

كل مكانيسم هاي تدريجي با در پروت. در اينجا پروتكل مونترال به عنوان نمونه ذكر مي شود
پروتكل . زن پيش بيني شده استكاهنده اي براي تقليل و نهايتاٌ حذف مواد يك جدول زمانارائه

تعهداتي براي كشورهاي در حال توسعه پيش بيني كرده و جالب آنكه تعهدات آنها را مقيد به 
مالي و انتقال تكنولوژي كرده ) كمك(يافته مبني بر ايفاي موثر همكاريتكاليف دول توسعه 

  .)10ماده 5بند. (است
ه به كشورهاي در حال توسعه از راه تأسيس مكانيسم هاي مالي را پيش بيني كرده ك 10ماده 

كميته . صندوق چند جانبه كه تأمين مالي آن به عهده كشور هاي توسعه يافته است،كمك مي كند
 صندوق است كه به همكاري بانك جهاني و برنامه سازمان ملل متحد براي  ادارهاجرايي مسئول

 ، دستوالعمل هاياستهاي خاص اجرايي، ملل متحد نظارت بر اجراي سمحيط زيست و برنامه توسعه
اين مكانيسم ها در ). 5بند10ماده (ترتيبات اداري شامل توديع منابع به صندوق را انجام مي دهد

واقع كاربست عملي اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت را در كنوانسيون هاي زيست محيطي نشان 
  .مي دهد

ست كه ام افرآيند هاي عدم انج»يطي شكل ديگر كمك به اجراي كنوانسيون هاي زيست مح
اين فرايند به ). 8ماده(به كار گرفته شد 1992در پروتكل مونترال با اصالح در سال  براي اولين بار

به  شكل مساوي براي همه طرفها به كار گرفته مي شود اما با نگاهي دقيق تر روشن مي شود ظاهر 
در صورتي كه كميته  طبق اين فرايند،. دكه مخاطب عمده آن كشورهاي در حال توسعه مي باشن

اجرايي پروتكل به اين نتيجه برسد كه دولت عضوي با وجود تالش زياد از اجراي كامل تعهداتش 
ناتوان است،گزارشي از عدم امكان انجام تعهدات توسط عضو مذكور را به همرا داليل و اوضاع و 

اجالس دولتهاي عضو بعد . ون ارائه مي كنداحوال خاص منتهي به عدم اجرا به دبير خانه كنوانسي
ي كامل پروتكل از دريافت گزارش، مي تواند تصميم به اتخاذ اقداماتي براي فراهم كردن اجرا
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اعطاء كمك  عبارت است از توقف حقوق و امتيازات خاص طبق پروتكل،اقدمات مزبور . بگيرد
انتقال اطالعات  وژي،كمك مالي،انتقال تكنول نياز به مساعدت فني، هاي مناسب شامل گزارش

اين روش براي تضمين اجراي پروتكل از سوي طرفهايي كه با وجود تمايل به اجراي  .آموزشي
 ,Bankobeza, 2005)شرايط خوبي را فراهم مي كند تعهدات از يافتن راه حل مناسب ناتوانند،

3)  

  
  سعهي در حال توبراي كمك به توسعه پايدار دولتها وضع مقررات. 2-2

همانطور كه در قسمت قبل توضيح داده شد، تعداد قابل توجهي از كنوانسيون هاي زيست 
محيطي تعهدات متفاوتي براي كشورهاي توسعه يافته به منظور كمك به طرفهاي در حال توسعه 

تعهدات به صورت جزئي اصل مسئوليت اين . جهت تضمين اجراي تعهداتشان مقرر كرده اند
 را نشان مي دهد و بيشتر از طريق محدود كردن روشهاي انجام يا پرداخت مشترك اما متفاوت
ار كشورهاي در حال صورت گرفته و معموأل كمكي در خصوص توسعه پايد هزينه هاي اضافي

 .(Ibid)توسعه نمي كند 

در كشورهاي در حال توسعه بيشتر مشكالت  «در اين راستا اعالميه استكهلم مقرر مي دارد
اين مشكالت مي توانند با توسعه سريع از طريق . به خاطر عدم توسعه ايجاد مي شودزيست محيطي 

 2فصل). 4پاراگراف9اصل(«انتقال اطالعات و كمك هاي فني و مالي به بهترين شكل جبران شوند
همكاري بين المللي براي تسريع توسعه پايدار در كشورهاي در حال توسعه و «نيز به  21دستور كار 

هم به مكانيسم ها و منابع مالي و  34 و 33 فصل . اختصاص يافته است»  داخلي مرتبط هايسياست
  .ظرفيت سازي مي پردازند همكاري، سالم زيست محيطي، انتقال تكنولوژي

در بسياري از اسناد شاهد تعهدات كشور هاي توسعه يافته براي كمك به كشورهاي در حال 
اگرچه كشورهاي توسعه يافته به شدت از پذيرش . يم هستعه براي رسيدن به توسعه پايدارتوس

كار توسعه پاك وساز ).Harris, op. cit, 20(تعهدات قانوني در اين خصوص اكراه داشته اند
از مثال هاي قابل توجه كمك به توسعه پايدار كشورهاي در  )12ماده(مندرج در پروتكل كيوتو

يافته مندرج در ضميمه اول ي توسعه كار كشورهابه موجب اين سازو. توسعه مي باشدحال 
مي توانند با كاهش انتشار كنوانسيون با تعريف پروژه هاي توسعه اي در كشورهاي در حال توسعه 

  ).پروتكل12ماده 3بند .(در كشورهاي مذكور از تعهدات كاهش انتشار خود را ايفا نمايند
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اي دستيابي به توسعه كمك به كشورهاي در حال توسعه براز يك طرف،كار سازوهدف اين 
پاك پايدار منطبق با اهداف كنوانسيون و كمك به دولتهاي ضميمه اول كنوانسيون براي ايفاي 

  ).12 ماده2بند.(تعهدات كاهشي آنها از طرف ديگر مي باشد
  

   جايگاه اصل در حقوق بين الملل محيط زيست-گفتار دوم
   اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت در حقوق هنجاري-الف

 در اسناد غير الزامي حقوق محيط  مفهوم مسئوليت مشترك اما متفاوت انعكاس گسترده اي
در اين اصل   جداي از اعالميه ريو كه ذكر شد،.داشته است )قوام نيافته( زيست يا حقوق نرم

اتخاذ  «اين اعالميه اعالم مي دارد 28 بند. مورد تأكيد قرار گرفته است 19951 اعالميه كپنهاگ
مات و برنامه هايي براي توسعه اجتماعي مسئوليت هر كشور مي باشد و بايستي شرايط اقدا

بسياري از مواد اعالميه در . »اجتماعي و تنوع محيط زيستي هر كشور در نظر گرفته شود اقتصادي،
  .ضرورت كمك به كشورهاي در حال توسعه براي حفظ محيط زيست تأكيد مي كند

مورد حفاظت و بهره برداري پايدار از منابع ژنتيك گياهي براي غذا همچنين اعالميه ليپزينگ در
در اين خصوص اعالم مي دارد،كشورها داراي مسئوليت انفرادي و مشترك  21996وكشاورزي

براي رسيدن به امنيت غذايي كشورها را به پيش بيني  براي حفظ منابع ژنتيكي گياهي مي باشند،
  .هاي در حال توسعه توصيه مي كندشرايط مطلوب و عادالنه براي كشور

كشورهاي توسعه يافته 2007 هم در سال 3برنامه عمل جهاني در خصوص منابع ژنتيكي حيواني
به كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي با اقتصاد در حال  گذارترغيب مي  را به كمك مالي 

مورد تأكيد مجدد  4ياين اصل همچنين در اعالميه استانبول در خصوص زيستگاههاي انسان. كند
  .قرار گرفته است

                                                 
1. Copenhagen declaration on social development and program of action, report of the world 
summit for social development, Copenhagen, 6-12 march 1995, un doc. A/ conf. 166/9, 19 
April. 1995.  
2. Leipzing declaration on conservation and sustainable utilization of plant genetic resources 
for food and agriculture, international technical conference on plant genetic resources, 
Leipzing, Germany 17 23 June 1996, para.7. 
3.The global plan of action for animal genetic resources, the international technical 
conferences on animal genetic resources for food and agriculture, Interlaken, Switzerland, 3-7 
September 2007, Para. 64.  
4.Habit agenda and Istanbul declaration: second united nations conference on human 
settlements, Istanbul turkey , 3-4 June 1996, para 10. 
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مشترك اما متفاوت در اعالميه توسعه پايدار  بعد از اين اعالميه، اصل مسئوليت
اجالس جهاني در  در واقع، .نيز بنحو برجسته اي مورد توجه قرار گرفته است 2002ژوهانسبورگ

فت در حوزه ي بحث هاي زيادي در خصوص راهكارهاي عملي براي پيشر مورد توسعه پايدار
  .توسعه پايدار داشت

در . بار ذكر شده است 6 نيز اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت 1در برنامه عمل ژوهانسبورگ
دولتها بر اتخاذ اقدامات مناسب در همه سطوح براي همكاري بين المللي در به  مقدمه اين برنامه،

نيز اصل مسئوليت مشترك   81اگرافدر پار. كارگيري اصول اعالميه ريو با هم موافقت كرده اند
  2.اما متفاوت به وضوح مورد شناسايي قرار گرفته و به طور موسعي تفسير شده است

 

   اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت در معاهدات زيست محيطي -ب
ميراث مشترك  «مفهوم مسئوليت مشترك اما متفاوت از مفهوم همانطور كه قبالٌ گفته شد،

نمونه هاي زيادي از اين مفهوم در معاهدات زيست محيطي به چشم . ه استنشأت گرفت» بشريت
يك  3،)1952(آرام شمالي كنوانسيون بين المللي ماهيگيري در درياهاي آزاد اقيانوس. مي خورد

از ماده دوم  8قسمت . رژيم حفاظتي به منظور تأمين نيازهاي مشترك نوع بشر ايجاد كرده است
.  از ماهي ها را به عنوان نگراني مشترك تمامي طرفها توصيف كرده استكنوانسيون، بهره برداري

 4 جو شامل ماه و ديگر اجرام سماوي،معاهده اصول حاكم بر اكتشاف و بهره برداري از فضا ماوراء
 5كنوانسيون رامسر. فضاي ماوراء جو و ماه را به عنوان منطقه متعلق به كل بشريت شناخته است

  . ود مرغان آبزي را به عنوان منابع بين المللي معرفي كرده استدر مقدمه خ )1971(
موسوم به كنوانسيون  6هانمقدمه كنوانسيون راجع به حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي ج

از وظيفه  6 ميراث جهاني از محيط زيست به عنوان ميراث جهاني بشريت ياد كرده و در ماده
       . در حفاظت از اين ميراث سخن به ميان مي آورد بين المللي براي همكاري مشترك جامعه

                                                 
1. Johannesburg declaration on sustainable development 2002. 

به كارگيري اصل فقط در مسائل زيست محيطي نبوده و مي تواند در حوزه هاي ديگر مرتبط با « : به موجب اين بند. 2
  . »اهداف توسعه اجتماعي نيز استفاده مي شود

3. International convention for the high seas fisheries of the North Pacific Ocean may 1952. 
4. Treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer 
space including the moon and other celestial bodies, 1967.  
5. Conventions on wetlands of international importance especially as waterfowl habitat, 1971.  
6. unesco Convention concerning protection of world cultural and natural heritage 1972.  
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مي توان چنين نظر داد كه سر آغاز شكل گيري مفهوم مسئوليت مشترك اما متفاوت به اين 
 .كنوانسيون باز مي گردد

كاهنده اليه ازن در مقدمه خود ددر خصوص موا 1987پروتكل مونترال  پس از اين كنوانسيون،
  خاصي براي تأمين نيازهاي كشورهاي در حال توسعه الزم است ازقواعد «تصديق مي كند كه

اين پروتكل  5ماده . »جمله قواعد مربوط به منابع مالي اضافي و دستيابي به تكنولوژي هاي مربوطه
ساله براي انجام 10به موقعيت خاص كشورهاي در حال توسعه مي پردازد و به آنها يك دوره 

مي كند كه دستيابي به اهداف پروتكل به همكاري مشترك مالي و تعهدات اعطا مي كند و تأكيد 
كنوانسيون ساختاري سازمان ). 5 ماده5بند(تكنولوژي از كشورهاي توسعه يافته منوط استانتقال 

استفاده بيشتري از اصل مسئوليت مشترك ولي  1992ملل متحد درباره تغييرات آب و هوايي
ييرات آب و هوايي را كه بقاي انسان و ساير موجودات اين كنوانسيون، تغ. متفاوت كرده است

در عين حال تفاوت . وابسته به آن مي باشد، به عنوان نگراني مشترك بشريت توصيف كرده است
هاي خاص و نياز هاي اوليه كشورهاي در حال توسعه براي رشد اقتصادي پايدار و ريشه كني فقر 

برطرف كردن  « طور صريح به اصل اشاره مي كندرا مورد شناسايي قرار داده و در مقدمه به
       نيازمند همكاري وسيع توسط كشورها با توجه به اصل مسوليت مشترك اما متفاوت  مشكل،
دوباره اصل را با همان شرايط ذكر مي كند و طرفهاي عضو را  3همچنين بند يك ماده . »مي باشد

ليت هاي مشترك ولي متفاوت و ظرفيتهاي براي حفاظت از سيستم آب و هوايي مطابق با مسئو
عالوه كشورهاي توسعه يافته را مسئول رهبري مبارزه با تغييرات ه ب.  ترغيب مي كندلي خودخا

  .آب و هوايي قرار مي دهد
 )10(ماده .  بردبه كار مي  نيز به همين نحو اين اصل را در مقررات خود،1997پروتكل كيوتو

 3يشتر ذكر شد پروتكل پهمانطور كه . لي متفاوت طرفها مي كنداشاره به مسئوليتهاي مشترك و
 توسعه يافته، توسعه يافته داراي اقتصاد در حال گذار  و در حال  دسته تعهدات را براي دولت هاي

دولت هاي توسعه يافته صنعتي تعهدات خاصي براي كاهش انتشار . توسعه تعيين كرده است
دولتهاي توسعه يافته داراي اقتصاد در  ي مالي و فني دارند،گازهاي گلخانه اي و ارائه كمك ها

حال  )كاهش انتشار منهاي كمك هاي مالي و فني بيشتر( حال توسعه گذار تعهدات كمتري دارند
  .آنكه كشورهاي در حال توسعه تعهدي براي كاهش انتشار ندارند
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فها تصديق مي كنند كه بيابان طر 1زاييدر مقدمه كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با بيابان 
 داراي بعد  اين كه تمام مناطق جهان را تحت تأثير قرار مي دهد،زايي و خشكسالي به واسطة

  .جهاني است
 وال كشورهاي در حال توسعه مخصوصاو شرايط و اوضاع و اح كنوانسيون نيازها 3مطابق ماده

طرفها بايستي به موقعيت  )ب)(2(4مطابق ماده . كشورهاي كمتر توسعه يافته بايد در نظر گرفته شود
پرداخت بدهي ها و  تحت تأثير قرار گرفته كشورهاي در حال توسعه در تجارت بين الملل،

د كشورهاي در حال توسعه اي  را كه واج4ماده 3  بنديابي توجه خاصي داشته باشند،ارترتيبات باز
مسئوليت  5 ماده. ون هستند، را معرفي مي كندشرايط كمك كردن در زمان اجراي كنوانسي
مسئوليت كشورهاي توسعه يافته  6در اين ميان ماده . مشترك تمام طرفهاي متأثر را تعيين مي كند

 براي كمك مالي از منابع دولتي به كشورهاي در قانونگذارياين تعهدات شامل . را بيان مي كند
ل توسعه،ترغيب به حمايت مالي از منابع خصوصي و غير دولتي و انتقال تكنولوژي به همه حا

 به كشورهاي در حال توسعه، تعهد به توسعه تحقيقات در خصوص خشكسالي و طرفها مخصوصا
  .زايي مي شودن بيابا

 به .كنوانسيون همچنين تعدادي ضمائم دارد كه تعهدات منطقه اي متفاوتي را مقرر مي كنند
يقايي ايجاد مي كند  افراطرافضميمه نخست كنوانسيون تعهدات خاصي براي  4طور مثال ماده 
تعهداتي براي كشورهاي توسعه يافته در كمك به كشورهاي متضمن  5 ماده در حالي كه 

  .مي باشدآفريقايي عضو 
لمداد كرده  ق حفاظت از تنوع زيستي را به عنوان نگراني مشترك1992كنوانسيون تنوع زيستي 

 تمامي طرفها را به همكاري در تأمين كمك هاي مالي و فني كرده و بر وضع قوانين خاص براي و
مقرر مي دارد كه طرفهاي  16ماده 2بند . تأمين نيازهاي كشورهاي در حال توسعه تأكيد مي كند

 را مطابق با توسعه يافته كنوانسيون بايد دسترسي و انتقال تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه
متفاوت واضح تري  حاوي مسئوليتهاي20شرايط عادالنه و مطلوب فراهم كنند ماده 

كشورهاي توسعه يافته بايد منابع مالي كافي براي اجراي كنوانسيون توسط كشورهاي در است؛
انجام تعهدات كشورهاي در حال توسعه  20ماده 4گفتني است كه بند . حال توسعه را فراهم كنند

ماده  5همچنين در بند . منوط كرده است) از كشورهاي توسعه يافته( ه دريافت اين كمك هارا ب

                                                 
1. Convention on combat desertification in those countries experiencing serious drought or 
desertification, particularly in Africa 1994.  
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بر ضرورت توجه كشورهاي توسعه يافته به موقعيت كشورهاي كمتر توسعه يافته در اقدامات  20
  .شده استتأمين بودجه و انتقال تكنولوژي تأكيد  خود در ارتباط با

 مصوب سال1ژنتيكي گياهي براي غذا و كشاورزينابع در معاهده بين المللي در خصوص م

. تمام كشورها شناخته شده اندمنابع ژنتيكي براي غذا و كشاورزي نگراني مشتركي براي  2001 
اين معاهده همكاري بين المللي براي تقويت ظرفيت و توان كشورهاي در حال توسعه را  7ماده 

قال اطالعات و تكنو لوژي به كشورهاي در حال توسعه نيز طرفها را به انت 8ماده . ضروري مي داند
مقرر مي كند كه اين انتقال تكنو لوژي بايستي  )b)(2(13و در حال گذار ملزم كرده و در ماده 

 و انجام تعهدات اين معاهده توسط كشورهاي در  شرايط مطلوب و عادالنه صورت گرفتهمطابق
كنوانسيون استكهلم .هاي توسعه يافته شده استحال توسعه منوط به تخصيص منابع از طرف كشور

تصميمات، طرفها در اتخاذ  »مقرر مي دارد كه 20012آالينده هاي آلي پايدار مصوب سالدر مورد 
ذار گرحال  دبايد نيازها و اوضاع و احوال شرايط كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي با اقتصاد

را به اعطاي كمك هاي فني مناسب به كشورهاي در نيز طرفها  12  ماده2بند .»را در نظر بگيرند
  .حال توسعه و كشورهاي با اقتصاد در حال گذار براي انجام تعهدات خود ملزم مي نمايد

كنوانسيون لندن در مورد پيش گيري از آلودگي دريا از طريق تخليه پسماند و 1996 پروتكل
اي  توسعه يافته به دولتها در حال توسعه و تعهد به انتقال تكنولوژي توسط كشورهبر نيز  ساير اشياء

  .مورد تاكيد قرار مي دهدكشورهاي با اقتصاد در حال گذار را 
 3بازل درباره كنترل نقل و انتقال فرامرزي پسماندهاي خطرناك و دفع آنها1989كنوانسيون

هدات كشورهاي توسعه يافته دانسته و براي آنها تعرا صادر كننده اصلي پسماندهاي خطرناك 
 شوراي حكام 14/16 تصميماين كنوانسيون در عين حال در راستاي. بيشتري مقرر نموده است

  خطرناك به ديگر كشورها به ويژهبرنامه محيط زيست ملل متحد، بر ممنوعيت انتقال پسماندهاي 
كشورهاي در حال توسعه با توجه به موقعيت خاص اين كشورها و همچنين ظرفيت محدود آنها 

يريت اين پسماندها و ضرورت انتقال تكنولوژي به اين كشورها براي اعمال مديريت درست در مد
نيز  4 ماده 13بند. در ترغيب انتقال تكنولوژي حافظ محيط زيست تأكيد نموده است اين مواد،

طرفها را به نظارت دوره اي بر امكان كاهش صادرات اين مواد خطرناك به كشورهاي ديگر به 
  .ي در حال توسعه ملزم مي نمايدويژه كشورها

                                                 
1. International treaty on plant genetic resources for food and agriculture 2001.  
2. Stockholm convention on persistent organic pollutants 2001.  
3. Basel convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their 
disposal 1989.   
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هم طرفها را به همكاري در ارائه كمك فني به اين كشورها براي  10 ماده 3از طرف ديگر بند
 در  نيز مقرر مي دارد كه طرفين11و در نهايت ماده. اجراي تعهدات كنوانسيون ملزم مي كند

 كشورهاي در حال عفدرخصوص اجراي اهداف كنوانسيون، بايد مناهنگام تصويب موافقنامه 
  .توسعه را در نظر بگيرند

 اين اصل به ،اول. مطالعه مواد كنوانسيون هايي كه ذكر شد نتايج دوگانه اي  بدست مي دهد
ي متعدد بين المللي يون هاآيي دولت ها در تصويب كنوانس عنوان تكنيكي بسيار ظريف به گردهم

در . يط زيست كمك شاياني كرده استمحيطي و در نتيجه توسعه  حقوق بين الملل مح زيست
نبايد كرد كه در غياب وجود حقوق و امتيازات ترجيحي ناشي از شناسايي مسئوليتهاي  واقع شك

و دوم . متفاوت براي بسياري از دولتهاي در حال توسعه عضويت آنها در اين اسناد بعيد مي نمود
 هاي مزبور اين فاوت در كنوانسيوناينكه عالوه بر كاركرد تكنيكي اصل مسئوليت مشترك اما مت

در اين اصل راهنما همان اصل . اصل به عنوان يك اصل راهنما و زير بنايي به كار گرفته شده است
كاربست اصل در اين معنا از سويي باعث شناسايي يك مسئوليت يا نگراني مشترك . انصاف است

 وضع استانداردها و  شده و از سوي ديگر بهدر خصوص موضوع و هدف خاص كنوانسيون
در واقع اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت با . تعهدات زيست محيطي متفاوتي منتهي شده است

 معاهداتي دولتهاي در حال توسعه در حوزه حقوق محيط زيست، از طريق منصفانه كردن تعهدات 
ا كمك ايجاد توازن در حل مشكالت زيست محيطي جهاني به تقويت توسعه پايدار اين دولته

كاركرد ياد شده به نوبه خود نشانگر اين نكته است كه اصل مسئوليت مشترك اما . كرده است
متفاوت صرفاٌ به عنوان تكنيكي براي تحقق حاكميت قانون در عرصه بين المللي بكار نرفته است و 

  .در عمل كاربست آن به سمت تحميل تعهدات قرار دادي ماهوي متفاوت پيش رفته است
  
  ل مسئوليت مشترك اما متفاوت در رويه بين المللي  اص-ج

 كه اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت مفهوم جديدي در حقوق بين الملل محسوب مي  از آنجا
شود هنوز به طور گسترده اي در رويه بين المللي اعم از رويه قضايي و رويه دولتي بين المللي 

ارجاعاتي در امور مربوط به سالمت و محيط زيست در  با اين حال،.  قرار نگرفته استهمورد استفاد
 .(Hepburn, 2005)   مي خوردمرويه قضايي تجاري بين المللي به چش
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 به اصل صراحتا 1 در قضيه ميگو و الك پشت)WTO(نهاد استيناف سازمان تجارت جهاني
كه بدون استفاده امريكا واردات ميگوهايي . اشاره نكرده اما مفهوم آن در استداللش گنجانده است

از دستگاهاي ردياب الك پشت صيد شده بودند را به منظور حفظ گونه هاي خاصي از 
. ممنوع كرد واسطه برداشت ميگو بقاي آنها مورد تهديد قرار گرفته بود،الكپشتهاي دريايي كه به 

عنوان تاكتيكي بسياري از كشورهاي در حال توسعه به دليل تلقي اقدامات امريكا به  پيرو اين اقدام،
به نهاد قضايي سازمان  تجارت جهاني شكايت جهت حمايت از صنعت صيد ميگوي آمريكا، 

استدالل ديگر اين دولتها آن بود كه توانايي پرداخت هزينه هاي دستگا هاي ردياب الك . كردند
 پانل بدوي رسيدگي كننده با پذيرش استدالل دولتهاي خواهان به محكوميت. پشت را ندارند

و با تجديد نظر خواهي دولت خوانده، دعوي در هيأت  )bid.,Para.7(دولت امريكا حكم كرد
هيأت استيناف ضمن تأييد مقاصد زيست محيطي آمريكا، استدالل . استيناف سازمان مطرح شد

كشورهاي در حال توسعه مبني بر ايجاد تبعيض ناعادالنه واردات را پذيرفت و چون دولت آمريكا 
و يا به تعبيري -ه با كشورهاي در حال توسعه براي انتقال تكنولوژي موفق نشده بوددر مذاكرا

 ممنوعيت واردات ميگو -مسئوليتهاي متفاوت كشورهاي در حال توسعه را در نظر نگرفته بود
  ). bid., Paras. 165-166, 188(منتفي اعالم شد

نادا عليه دولت فرانسه به دليل  كه در آن دولت كا-هيات استيناف همچنين در قضيه پنبه نسوز
 به اصل مسئوليت اما متفاوت اشاره -تصويب قانون ممنوعيت واردات پنبه نسوز شكايت كرده بود

هيات در پاسخ به اين مسأله كه آيا اقدام تجاري انجام شده براي تأمين اهداف سياست . نموده است
اقدامات  «ست يا نه؟ به مفهومهاي بهداشت و سالمتي كشورهاي خوانده دعوي ضروري بوده ا

 اشاره نموده و به  اين نتيجه  رسيد كه اقدامات جايگزيني كه »معقوالنه جايگزين در دسترس
 2.نيست» به طور معقولي در دسترس«اجراي آن غير ممكن باشد

استدالل كرد كه اقدامات  3هيات استيناف با استفاده از راي پانل بدوي در قضيه سيگارهاي تايلند
اقداماتي هستند كه بكار گيري آنها از سوي يك كشور به طور  عقوالنه جايگزين در دسترس،م

                                                 
1. united states- import prohibition of certain shrimp products, 2001, wto, doc, wt/ds ab/r 
(Appellate body report), 12 october 1998 (98-3899), available at: 
 http:// www.wto.org/english/tratop_e/cases_e 
2. European communities – measures- affecting asbestos and asbestos containing products( 
complaint by Canada) 12 march 2001, wto doc. Wt/ds 135, ab/r available: 
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ds 
3. tailand_restrictaions on important of and internal tawes on cigarettes(1990). Report of wto 
dispute settlement panel)ds10/r-37s/200). Available at: http: www.worldtrade law.net/reports/ 
thaicigarettes 
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 استدالل ارائه شده مي توان استنباط كرد كه از. )bid., Paras.170(معقول مورد انتظار است
خارج از توان كشورهاي در حال توسعه باشد، كشورهاي  اگر يك اقدام جايگزين پيشنهادي،

به ديگر سخن، استدالل هيات استيناف مبين آن است . ه تالش براي انجام آن نيستندمخاطب ملزم ب
  .كه وضعيت كشورهاي در حال توسعه بر مسئوليت هاي بين المللي آنها موثر است

رفتار خاص و «بسياري از موافقتنامه هاي منقعده در چارچوب سازمان تجارت جهاني با اتخاذ 
ه از مسئوليت هاي تجاري بين المللي همپا با كشورهاي توسعه ،كشورهاي در حال توسع»متفاوت
در اين راستا، برخي از موافقنامه ها به كشورهاي در حال توسعه مدت زمان . معاف مي كنند يافته،

طوالني تري براي ايفاي تعهداتشان اعطا مي كنند و برخي ديگر به كشورهاي توسعه يافته اجازه 
صت هاي بيشتر به كشور هاي در حال توسعه با آنها رفتار مطلوب تري مي دهند به منظور اعطاي فر

در چارچوب سازمان تجارت جهاني قواعد و مقررات ديگري وجود دارند كه كمك . داشته باشند
توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه و حفظ منافع اين فني و انتقال تكنولوژي از كشورهاي 

يك نظام كلي يا  GATT(1(گات»توامند سازي «قيد راي مثال،ب. كشورها را الزامي مي كننند
طرفين مي توانند بر اعمال رفتار متفاوت «تعميم يافته اي از اولويت ها ايجاد مي كند كه بر طبق آن 

و مطلوب تر با كشورهاي در حال توسعه ،بدون اينكه چنين رفتاري را با ديگر طرف ها داشته 
 2.توافق كنند»باشند

نيز مدت زمان بيشتري را به كشورهاي در حال توسعه قبل از   TRIPS 3  ده موافقتنامهما 2بند 
. اگرچه اين مدت در حال حاضر منقضي شده است. الزامي شدن انجام آن تعهد اعطا مي كند

اين . ته استساله اي براي كشورهاي كمتر توسعه يافته در نظر گرف 10مهلت  66ماده 1همچنين بند
افزون بر اين موافقتنامه، كشور . قابل تمديد است TRIPSاز شوراي ،درخواستمدت در صورت 

توامند سازي دولت هاي در حال توسعه در ايجاد «هاي توسعه يافته را ملزم مي كند كه به منظور 
موسسات تجاري و سازمان هاي داخلي شان را به انتقال  .»پايه تكنولوژي درست و با دوام

  ).66ماده 2بند (ترغيب و تشويق كنند مزبور تكنولوژي به دولت هاي
كشورهاي در حال  4»موافقتنامه تدابير بهداشتي و مبارزه با آفات گياهي«همچنين به موجب 

همچنين، . فيت از انجام تعهداتشان بشونداتوسعه مي توانند براي مدت زمان محدودي خواستار مع
                                                 
1. General agreement on tariffs and trade 1947. 
2. Decision on differential and more favorable treatment, Reciprocity and fuller participation 
of developing countries, GATT DOC L/4903/28 VOVEMBER 1979. 
3. Agreement 0n trade –related-aspects of intellectual property rights 1994 
4.World trade organization, agreement on the application of sanitary and phytosanitary 
measures 1994 
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ه  بspsداشتي الزم منطبق با استانداردهاي براي انجام اقدامات به« كشورهاي توسعه يافته بايد
قواعد ياد شده در  ).9ماده 1بند ( .» اعطا كنندر هاي در حال توسعه كمك هاي فنيصادرات كشو

مي توانند به عنوان ظهور اقتصادي اصل ) رفتارهاي ترجيحي( و خاصخصوص رفتار هاي متفاوت 
  .در نظر گرفته شوندمسئوليت اما مشترك 

براي تأمين منابع  1972در سال1» محيطي تحت برنامه محيط زيست ملل متحد صندوق زيست«
بيشتر سهم اين . در سر تا سر جهان ايجاد شد )UNEP(مالي اجراي برنامه هاي زيست محيطي

در هفتمين جلسه ويژه مجمع جهاني وزراي . صندوق توسط كشورهاي توسعه يافته تأمين مي شود
لذا مدير اجرايي يونپ   ضرورت تقويت مالي يونپ تاكيد شد، بر2002محيط زيست يونپ در سال

 آغاز كند، 2003تصميم گرفت كه مرحله آزمايشي طرح تعيين ميزان شاخص سهميه ها را از سال
. سهميه هر يك از كشورها در تأمين بودجه يونپ تعيين شود تا با توسعه ميزان شاخص مشاركت،

 . اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت ذكر شده استيكي از اصول حاكم بر تعيين اين شاخصها

نيز عملكرد مشابه اي  ),GEF)(2006 Feltcher( زيست محيطي جهاني تسهيالتصندوق
اين صندوق يك نهاد فرعي بانك جهاني و سازمان ملل متحد است كه از طريق . دارد

UNDPوUNEP توسط تسهيالت اين صندوق ).232.اول.ج:1384حبيبي،(با هم عمل مي كنند 
كشورهاي توسعه يافته تأمين مي شود تا پشتوانه مالي براي پرداختن به موضوعات مهم زيست 

كشور در حال توسعه و كشورهاي با 140در  GEFپروژه هاي. محيطي در سر تاسر جهان باشد
  .اقتصاد در حال گذار انجام شده است

اس اصل با توجه به توان اقتصادي نيز بر اس ،)علمي و فرهنگي ملل متحد سازمان تربيتي،(يونسكو
الزم به ذكر است كه در سال  . نمايدميزان سهميه آنها در بودجه ساليانه را تعيين مي  كشورها،

آن تنها توسط ژاپن تأمين  %25 از كل بودجه يونسكو توسط كشورهاي فقير و  % 001/0 ،2000
 كنار ديگر كشورهاي توسعه در واقع كشور ژاپن قسمت عمده بودجه يونسكو را در. شده است

 .يافته تأمين مي كند

كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي طبيعي جهان 15كه به موجب ماده 2صندوق ميراث جهاني
 براي حمايت از ميراث فرهنگي طبيعي جهان كه داراي اهميت استثنايي هستند، ،1972مصوب سال

ي اجباري و داوطلبانه كشورهاي عضو ايجاد شده است بودجه خود را از محل پرداخت سهميه ها
ه ميزان توسعه  بدر تعيين ميزان سهميه هاي اجباري،. و ساير وجوه پرداختي و عطايا تأمين مي كند

                                                 
1. UNEP environment fund 
2. World heritage fund 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  219.../اصل مسئوليت مشترك/ 1389، تابستان 29سال دوازدهم، شماره                                                                

مقررات مالي آن اداره  اين صندوق تحت نظر يونسكو و مطابق با  1.توجه مي شوديافتگي كشورها 
تحد در قالب اين نهاد ها،كاربست عملي بدين ترتيب با بررسي عملكرد سازمان ملل م. مي شود

  .اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت در رويه بين المللي را مي توان مشاهده نمود
  

  نتيجه گيري
در . اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت ريشه در پذيرش مفهوم ميراث مشترك بشريت دارد

 مشترك بر مسئوليت واقع اين اصل با شناسايي محيط زيست كره زمين به عنوان يك ميراث
كشورها در حفاظت از محيط زيست از يك طرف و تعهدات متفاوت آنها بر اساس شرايط و 

اين . اوضاع و احوال و نيازهاي خاص كشورها ي در حال توسعه از طرف ديگر تأكيد مي كند
اصل به طور گسترده در اسناد حقوق بين الملل محيط زيست از جمله كنوانسيون هاي زيست 

طي و توافقات سازمان تجارت جهاني به كار رفته و در نتيجه به تحميل تعهدات متفاوت محي
لب به دو روش غتعهدات متفاوت ا. قراردادي براي كشورهاي توسعه يافته شده منجر شده است

وضع استانداردهاي متفاوت براي پيش بيني تعهدات ترجيحي و اعطاي زمان  )1:اند پيش بيني شده
ارائه كمك هاي مالي و فني در راستاي ) 2توسعه براي ايفاي تعهداتشان؛ تهاي در حالبيشتر به دول

انجام تعهدات زيست محيطي كشورهاي در حال توسعه براي تضمين مشاركت فعال آنها در انجام 
  . اين تعهدات

بنابر اين اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت به عنوان تكنيكي بسيار ظريف به همبستگي دولتها 
آيي جهت تصويب كنوانسيون هاي متعدد بين المللي زيست محيطي و در نتيجه  براي گردهم

در واقع . اكميت قانون و توسعه حقوق بين الملل محيط زيست كمك شاياني كرده استحتحقق 
شك نبايد كرد كه در غياب وجود حقوق و امتيازات ترجيحي ناشي از شناسايي مسئوليت هاي 

عالوه بر .  از دولتها در حال توسعه عضويت آنها در اين اسناد بعيد مي نمودمتفاوت براي بسياري
كاركرد تكنيكي اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت در كنوانسيون هاي مزبور، اين اصل به عنوان 

اصل راهنما همان انصاف  در اين جا،. يك اصل راهنما و زير بنايي نيز به كار گرفته شده است
در اين معنا به اين واقعيت شناسايي شده باز مي گردد كه نه تنها دولتهاي در كاربست اصل . است

 ويراني هاي كنوني محيط زيست كره زمين نيستند بلكه توانائيها و حال توسعه مسئول بسياري از 
امكانات آنها براي حفاظت و اعاده محيط زيست به وضع سابق نيز به هيچ وجه با توانائيهاي 

در واقع اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت با منصفانه  .يافته قابل مقايسه نمي باشددولتهاي توسعه 
                                                 
1. World heritage committee seventh extraordinary session, Paris , 2004,   
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از طريق ايجاد  در حوزه حقوق محيط زيست،كردن تعهدات معاهداتي دولتهاي در حال توسعه 
توازن در حل مشكالت زيست محيطي جهاني به تقويت توسعه پايدار اين دولتها كمك كرده 

سئوليت مشترك هنوز در رويه قضايي داخلي و بين المللي جايگاه قابل اصل م با اين همه،. است
خود مي تواند گوياي اين نتيجه باشد كه علي رغم نقش مهم و  اين امر به نوبه. توجهي نيافته است

 كليدي اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت در توسعه و اجراي حقوق بين الملل محيط زيست،
     .المللي تبديل نشده استهنوز به يك قاعده عرفي بين 
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