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 زیست محیطی تحول مفهوم امنیت انسانی در پرتو قواعد

 
 1 فر مسعودی هادی

 * 2 پور آرش علیرضا
 3 دهقی راعی مسعود

 
 

 چکیده
 الملل در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسیی و اتتمیا ی بیین رهیورهایبه دلیل توسعه روابط بین

ت سیعه زیرسیا بیهتراز منابع طبیعی تهت توتهان و نیز افزایش نیاز توامع انسانی به بهره مندی هرچه 
نیازمنید  ریه ایین  یود های اقتصادی، نوع تدیدی از تهدید  لیه بقای منافع انسان به وتود امیده اسیت
ر بیمحیطی ارتقیا  دهید  رویکرد نوینی است تا مفهوم امنیت ملی را از بعد صرفا نظامی به نگرشی زیست

 محیطی را تبیوینمفهوم امنیت ملی به سمت مفهوم امنیت زیسیتهمین اساس ابتدا الزم است تا گذار از 
قرایی و ه روش اسیتره ب و از رهگذر ان تحقق مفهوم امنیت انسانی را ارزیابی نمود  بنابراین در این تحقیق

رزییابی ابهرمندی از مطالعات رتابخانه ای تدوین شده است، ضمن بررسی مفهوم امنییت انسیانی، نقیش 
ورد بررسیی میحیطی در تحقق امنیت پایدار و نحوه بر ورد با پدیده تغیییرات اقلیمیی مپیامدهای زیست

د و ریه بیه صیورت قوا ی زیسیتمحیط الزامیات قرارگرفته است  همچنین مهخص گردید ره ر ایت 
ا هیهنجارهای زیست محیطی در حال تکوین است و به مولفه ای برتسته در مهرو یت سیاست دولیت 

ی و وامیع انسیانتش مهمی در تکوین امنیت انسانی ایفا می رند و استانداردهای امنیت نق ارتقا یافته است
 استانداردهای توسعه را برای حیات انسانی و اتتما ی سالم تری بهبود می بخهد  
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 مقدمه

توان دریافت ره وقایع دادها و تحوالت تهان معاصر میبا دقت نظر در ر 

های مختلف حیات اتتما ی بهر تبعات و آثاری بلندمدت داشته محیطی بر تنبهزیست

 نوان مولفه محیطی را بهتوان موضو ات پیرامون تحوالت زیستتا حدی ره امروزه می

ظر گرفت هرچند ره در هایی اثربخش بر تریان تهدیدات  لیه امنیت توامع بهری در ن

ناپذیر تلوه نموده و  نوان وقایع طبیعی اتتنابمحیطی بهبدو امر ر دادهای زیست

تاثیرات مستقیمی بر زیست  رسند اما در حقیقتها مستتر به نظر میابعاد امنیتی آن

اتتما ی و پایداری امنیت در تامعه تهانی دارند  در بحث این ارتباط، این مساله 

متر موردتوته قرارگرفته است ره اگر مفهوم امنیت ملی را تنها در مواتهه با تارنون ر

 طر تنگ و تعرض نظامی تعبیر نمائیم، یک تامعه مدرن در بر ورد با وقایع و 

محیطی بایستی چه رویکرد و روشی را در پیش بگیرد تا میزان ر دادهای زیست

ترین دالیل  دم توته کی از مهمپذیری زیست اتتما ی در ان به حداقل برسد  یآسیب

محیطی، تمررز بر بعد نظامی و دفا ی مفهوم امنیت ملی است های زیستبه حوزه آسیب

-و ثانیا بی زیست اتتما ی های امنیتره  ود اوال بر واسته از تک بعدنگری در مدل

زیست همچون اصل الملل محیطتوتهی به اصول مترقیانه در حوزه مطالعات حقوق بین

تواند تنبه پیهگیری از آسیب بر پیکره امنیت است ره می 1احتیاطی یا رویه احتیاطی

از  3را به همراه داشته باشد  مطالعه میزان تاثیرپذیری حوزه امنیت ملی رهورها 2انسانی

های های نوین در حوزه رویکرد شناسی در سالمحیطی ازتمله مقولهموضو ات زیست

ن بوده است زیرا بر ی از حوادث ناشی از مباحث ا یر بین توامع متمدن تها

گذارند ره حتی تبعاتی محیطی آنچنان بر حوزه امنیت ملی رهورها تاثیر پایدار میزیست

بنابراین الزم است،   فراتر از آثار مخرب تنگ و مناز ات مسلحانه به همراه دارند

امعه بهری مطرح رویکرد تدیدی در بر ورد با مفهوم امنیت متناسب با تحوالت ت

                                                           
1 Precautionary Approach 

2 Human Security 

3 National Security 
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بهود تا میزان تاثیرپذیری اتتما ات انسانی در آینده مبتنی بر مفهوم امنیت پایدار محقق 

گردد  تنبه نو اورانه تحقیق حاضر این است ره معیارها و اصول مورد احترام در حوزه 

بایستی با رویکرد امنیت ملی تهت تضمین زیست میالملل محیطمطالعات حقوق بین

سو اهمیت نقش ارزیابی گوهای امنیت انسانی همراه باشد ره در ان از یکتحقق ال

محیطی بیش از پیش نمایان شده و از سوی دیگر رویکرد پیهگیرانه در پیامدهای زیست

 گیرد زیستی مورد تارید قرار میهای محیطبر ورد با مولفه

محیطی لی، امنیت زیستبرای آغاز بحث الزم است ره ابتدا برداشتمان از مفهوم امنیت م

و امنیت انسانی روشن شود  سپس با توته به تعریف امنیت ملی و رابطه امنیت 

گردد ره مسائل و محیطی با تحقق مفهوم امنیت انسانی این پرسش مطرح میزیست

محیطی چه نقهی در تحقق مفهوم امنیت انسانی دارند؟ وقایع پیرامون موضو ات زیست

 نوان یکی از اصول مورد تارید در ررسی مفهوم اصل احتیاطی بهو از طرفی دیگر با ب

گردد ره اترای اصل احتیاطی چه زیست این سوال مطرح میالملل محیطحقوق بین

توان گفت ره مفهوم طوررلی مینقهی در تحقق مفهوم امنیت انسانی دارد؟ مقدمتا و به

های زیست دارای مولفهحیطالملل مامنیت ملی و مفهوم اصل احتیاطی در حقوق بین

توان به نسبت بین هریک در تضمین طور دقیق میها به اصی هستند ره با پردازش آن

تحقق مفهوم امنیت انسانی دست یافت  از طرفی رابطه بین پدیده تغییرات اقلیمی با 

-حساب میهای بسیار مهم مطالعاتی رهورها در دوران رنونی بهمفهوم امنیت، از حوزه

تواند د ره بررسی و طراحی الگوهای رفتاری در بر ورد با تغییرات آب و هوایی میآی

محیطی و تحقق امنیت انسانی رمک تر بین مفهوم وقایع زیستبه نسبت سنجی دقیق

 نوان یک اصول مترقیانه در حوزه مطالعات حقوق نماید  انعکاس اصل احتیاطی به

محیطی و امنیت انسانی از ویژه امنیت زیستلی بهزیست با مقوله امنیت مالملل محیطبین

رود ره منجر به معرفی رویکردی تازه در رارگردهای دیگر این تحقیق به شمار می

شود  ره این  ود می تواند می بر ورد با مخاطرات غیر مسلحانه توسط توامع بهری

 مقدمه ای بر توسعه پژوهش های  لمی در این حوزه باشد 
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 به امنیت انسانی  سی و رهیافت نظری. روش شنا1

استوار  یا نهیزم کردیهمراه با رو یره بر راووش اسناد و مدارک  لم قیتحق نیدر ا

تهت دست  یبر موضو ات نظر هیمباحث با تک لیتحل ریاست، روش بکار رفته در مس

 حثمبانواورانه در  یها لی  تحلاستنگرانه همراه  ندهیو آ نینو یکردهایبه رو افتنی

تا از  ردیصورت بپذ  1ییبر استدالل استقرا یمبتن تواندیم ستیزطیمح المللنیحقوق ب

 فراهم گردد  زین ندهیدر مطالعات آ داریتوسعه پا یبرا نهیرهگذر ان زم

 رورتبر همین اساس، با در نظر گرفتن اهمیت ایجاد نگرش های تدید و تمررز بر ض

ر نی، دالملل محیط زیست و مفهوم امنیت انساتلفیق نگرش های موتود بین حقوق بین 

یکرد ز روپژوهش حاضر از طریق تارید بر مولفه های تمعگرا در تحقق امنیت پایدار، ا

یات به نظر موتود در دو مکتب رپنهاگ و رانادا بهره برده شده ره در ادامه ضمن تهریح

 بررسی هر یک می پردازیم 

 انسانی کتب کپنهاگ: جمع گرایی و امنیت. م1-1

ازانجاییکه در دوران تنگ سرد تارید بر رویکرد نظامی صرف در بر ورد با مفهوم 

امنیت نو ی تک بعد نگری نسبت به این حوزه را به همراه  ود داشت است، نیاز به 

تحول در نگرش توامع انسانی نسبت به تحقق امنیت پایدار، مکتب رپنهاگ را ایجاد 

گفت ره تامع ترین نظریه در بر ورد با مفهوم امنیت نمود  بر همین اساس می توان 

باز می « مردم، دولت ها و هراس » در رتاب  2«باری بوزان»پس از تنگ سرد به نظریه 

گردد  انجا ره وی بر الف گذشته بر ابعاد تدید و متفاوتی از امنیت تارید می ورزد  او 

یطی، اقتصادی، سیاسی و معتقد است ره مفهوم امنیت شامل ابعاد نظامی، زیست مح

اتتما ی است و همین نگرش چند بعدی منجر به تفسیر موسع از مفهوم امنیت در 

تهان مدرن گردید  مکاتبی ره بر تفسیر موسع از مفهوم امنیت تارید دارند معتقداند ره: 

امنیت انسانی مفهومی فراتر از سنجش معیاری مبتنی بر دلنگرانی از تهدید  هونت 

در دانهگاه سازمان ملل در توریو معتقد است ره  3طرف دیگر موسسه تاروراست   از 

                                                           
1 . Inductive Reasoning 

2 . Barry Buzan 

3 . Thakur 
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نبایستی تهدید بر  لیه انسان را تنها در  وامل نظامی و  هونت تسمی درنظر گرفت 

بلکه تهدید  لیه انسان می تواند از  وامل زنجیروار طبیعی، اقتصادی، بهداشتی دا لی و 

د است ره نباید  امل اصلی در تهدید  لیه امنیت  ارتی نهاط بگیرد  بنابراین وی معتق

، 1انسانی را محدود به یک حوزه معین دانست  در همین راستا می توان به استدالل الکایر

اشاره ررد  انجاره وی معتقد  2003یکی از ا ضای رمیسیون امنیت انسانی در سال 

 است: 

ادی به طرقی است ره ازهدف امنیت انسانی حفظ هسته ضروری حیات همه انسان ها »

 (608: 1387دهقانی فیروزابادی، « ) و رضایت انسانی را توسعه و ارتقا بخهد 

 . مکتب کانادا: دولت گرایی و امنیت انسانی1-2

( در  (UNDPتفسیر موسع از مفهوم امنیت، شکل گیری مکتب رانادا و رویکرد 

ب رانادا  مدتا مبتنی بر  صوص بر ورد با مفهوم امنیت را به همرا داشته است  مکت

وزیر امور  ارته رهور رانادا ایجاد گردید  مبتنی بر نگرس  2نگرش های لوید ارسورتی

این مکتب، سوال اساسی این است ره ایا اصالت در تهدید  لیه منافع فرد در تامعه 

بر تهدید  لیه فرد  UNDP)است یا تهدید  لیه منافع دولت؟ ره در این مسیر تارید )

ه است در حالیکه مکتب رانادا معتقد است ره باید  الوه بر تدی گرفتن تهدید  لیه بود

منافع فرد، در مفهوم امنیت انسانی منافع دولت را نیز در نظر گرفت  چگونه می توان 

انتظار تحقق امنیت پایدار فردی را دنبال نمود در حالیکه تحقق امنیت دولت نادیده 

اشتراک این دو رویکرد در تحقق ایمنی، رفاه و ازادی گرفته شود  اگرچه ره نقطه 

شخصی است اما مکتب رانادا تحقق این هدف مهترک را از مسیر حفظ منافع و امنیت 

( در راستای تحقق UNDPدولت مقدم می دارد  نکته قابل تامل در اینجا ان است ره )

که مکتب رانادا مفهوم امنیت تمعی مهاررت تامعه تهانی را مقدم می دارد در حالی

معتقد است ره تحقق امنیت تمعگرا به تضمین تحقق توسعه سیاسی از سوی دولت ها 

برای توامع انسانی معطوف است و لزا با این رویکرد تحقق توسعه سیاسی را مقدم بر 

 ین بقای امنیت انسانی می پندارد مهاررت تامعه بین المللی در تضم

                                                           
1 . Alkire 

2 . Loyd Axworthy 
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 «امنیت». مفهوم شناسی 2

توان در گام انست ره امنیت از مفاهیم رامال نسبی در تامعه بهری است و نمیباید د

اول به تعریفی واحد از ان دست پیدا ررد زیرا درک هر تامعه نسبت به مفهوم امنیت 

های تاریخی، اتتما ی، سیاسی و فرهنگی مربوط به همان تامعه است  مبتنی بر گزاره

ت مانند سالمتی یا منزلت نو ی شرایط است ره امنی»مبتنی بر نگرش پاتریک مورگان 

لوریس  گونه ره( و همچنین آن17: 1378بوزان، « ) پذیردآسانی تعریف و تحلیل نمیبه

تواند وتود داشته باشد، اساسا یک تعریف مطلق از امنیت نمی»دارد، فریدمن بیان می

وبیش یکی را ره رمتواند شرایط فیززیرا ان یک مفهوم ذاتا نسبی است  یک شخص می

برای یک وضعیت امن مطلوب است را ارائه داده، اما این شرایط تنها در ارتباط 

)فریدمن، « باشد های اهداف رقبای احتمالی همان فرد قابل ارزیابی صحیح میباقابلیت

حال با در نظر گرفتن درک مهترک توامع انسانی از امنیت (  اما بااین32-321: 1378

های وان به دریافتی واحد از مفهوم آن دست پیدا ررد  شاید یکی از مهخصهتنسبی، می

واحد در  صوص درک مهترک از مفهوم امنیت، ضروری بودن آن از حیث مقوله منافع 

منهور ملل متحد بیان  1از ماده  1رهورهای تهان باشد  آنگونه ره در صدر بند  1ملی

المللی و بدین ت: حفظ صلح و امنیت بیناهداف ملل متحد به قرار زیر اس»شده است: 

منظور به  مل آوردن اقدامات دسته تمعی موثر برای تلوگیری و برطرف رردن 

ره این  ود بیان رننده این است ره امنیت به مانند زنجیری «تهدیدات  لیه صلح و    

ی به ان حساب امده و نیازمند اقدام مهترک برای دستیابتنیده بین منافع ملی رهورها به

هستیم ره برای تحقق ان نیز زبان و  ملی مهترک میان توامع بهری نیاز است  دقیقا به 

امنیت  بارت است از ایجاد فضایی ره »همین دلیل است ره دومنیک داوید می گوید: 

و بدین « رنند در ان فرد یا تمعی  ودشان را در وضعیت آسیب پذیر احساس نمی

مفهوم امنیت در رناردرک فردی از ان تارید می نماید و  طریق بر تمعی بودن درک از

« مترادف با ریهه رن رردن  هونت از توامع انسانی »همینطور ره گالتنگ امنیت را 

                                                           
1. National Interest 
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( معرفی می نماید  اما در  ین حال امنیت در لغت از ریهه 123: 1385) بداهلل  انی، 

ایمن شدن، در »ان به معنای  استمان، امن و ایمنی برگرفته شده است و همینطور مفهوم

 (، بیان گردیده است 352: 1363)معین، « امان بودن و بی بیمی

رویکرد تاریخی تامعه بهری در بر ورد با مفهوم امنیت هموار بر لزوم مقابله با بی 

را هرج و مرج می نامند قرار داشته است  انسان متعالی انسانی است قانونی و انچه ره آن

تواند به ثبات رسیده و از طریق ان توسعه و رشد را تجربه نماید  نیت میره در پهنه ام

 نوان چگونه ممکن است انسان به درته تعالی مادی و معنوی برسد در حالیکه امنیت به

نیاز اولیه برای او محقق نهده باشد  درک تاریخی انسان از امنیت انقدر طوالنی است ره 

بدترین »یرفته تا به امنیت دست یابد  به قول هبز: حتی او سنگین ترین هزینه را پذ

(  حال در این میان و در نظام بر 761: 1365)راسل، « استبداد از هرج و مرج بهتر است

به روزگار نو در مناسبات  ، در تریان  بور از دوران تاریخی1«رنگره وستفالی»امده از 

ا تصاص داشته ره در امتداد « رهور»المللی، نمادین ترین اقتدار به سا تاری به نام بین

 نوان حوزه ای منسجم و با ثبات ره با به« امنیت ملی»ان مفهوم امنیت مبتنی بر سازورار 

شود، استوار می الملل همراه نوان تابعی از حقوق بیندرک تامعی از مفهوم رهور به

 است 

 «منیت ملیا». مفهوم شناسی 2-1

شود و از سا تاری صرفا تاریخی به تنیده میارمیت درهمآن هنگام ره مفهوم امنیت با ح

 نوان مفهومی انتزا ی تواند تنها بهگردد، دیگر نمیمبدل می 2رویکردی راررردگرایانه

مبتنی بر تحوالت تاریخی، اتتما ی، سیاسی و فرهنگی یک تامعه تعریف گردد بلکه با 

مفهوم  اه است  بر همین مبناها همرملت_سا تاری منسجم و درری مهترک میان دولت

شده است، مفهوم تهکیل« ملی»و « امنیت»امنیت ملی، یعنی اصطالحی ره از دو واژه 

های ملی در دوران معاصر پدیدار شده است )روشندل، ای است ره با پیدایش دولتتازه
                                                           

ای است ره به  اتمه تنگ های سی ساله میان راتولیک ها و پروتستان ها  پیمان وستفالی، توافقنامه  1

در شهر مُنستر  1648( در میان رهورهای اروپایی منجر شد  این پیمان ره در سال 1648-1618)بین سالها 

به امضا  رسید بعدها به الگوی معاهدات بزرگی میان رهورها مبدل گردید و از آن می توان به  نوان 

 برای تهکیل تامعه ملل سابق و سپس سازمان ملل متحد یاد ررد  منبعی
2. Efficiency Approach 
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اما  امنیت ملی مهترک است ها از مفهوممیان دولت اگرچه ره درک سا تاری ( 4: 1374

امنیت ملی از لحاظ مفهومی ضعیف و از نظر تعریف مبهم است، ولی از  باید دانست ره،

مانده است، چون مفهوم نامهخص امنیت ملی راه را نظر سیاسی، مفهومی قدرتمند باقی

گذارد )ماندل، برای طرح راهبردهای بسط قدرت توسط نخبگان سیاسی و نظامی باز می

گفت ره مفهوم امنیت ملی دارای ظرفیت باالیی در توسعه توان (  بنابراین می49: 1377

مفاهیم است زیرا تهان رنونی، تهان توسعه در ابعاد گوناگونی است ره اگر امنیت ملی 

توان انتظار داشت ره با وقایع تازه و غیرقابل پیش بینی بسته و محدود باشد هیچگاه نمی

ه دلیل همین توسعه طلبی است ره، بتوان به نحوی  لمی و استراتژیک بر ورد نمود  ب

های مختلف سیاسی و اتتما ی، امروزه این ها در  رصهبا تغییرات و تحوالت پدیده»

شده تری پیدا ررده و به یکی از اهداف مهم رهورها تبدیلواژه معانی و مفهوم گسترده

المللی ای و بینها در سطوح ملی، منطقهها و روششاست  این مهم مبنای تمام تالش

« ) باشدمحیطی میدارای ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی، اتتما ی، فرهنگی و زیست

تواند (  از طرفی دیگر مفهوم امنیت ملی به دلیل ظرفیت سا تاری می83: 1384تهامی، 

پذیر با رویکردهای تازه در در رنار سایر مفاهیم موتود قرار بگیرد و به شکلی انعطاف

 1«پایداری»المللی انطباق پذیر باشد  یکی از این مفاهیم، بین -یمدیریت رالن سیاس

میان  وامل گوناگون و موثر اتتما ی، « ای پویاموازنه»است  این مفهوم به معنای 

های ان و     در توامع در شرایط زمانی مهخص و متناسب با ویژگی فرهنگی، اقتصادی

 (  UNESCO, 1997: 13توامع است )

های رالسیک نسبت به مفهوم امنیت ملی رند تا برداشتتهان ایجاب می شرایط رنونی

تر از ان دست پیدا نماییم ره بتواند با رویکردی را رنار گذاشته تا به درری تامع

از  1994در سال « گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد»راررردگرایانه همراه باشد  

خن به میان آورده است  لذا به همین دلیل س« ها در تهاندگرگونی در سرشت درگیری»

موردتوته است  مفهومی ره دربردارنده  2«امنیت ملی پایدار»است ره امروزه مفهوم 

تواند ضمن حفظ امنیت ملی توامع در دوران های مهترری است ره میانعکاس سیاست

                                                           
1. Sustainability 

2. Sustainable National Security 
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یرد  بر رنونی، زمینه و بستر الزم تهت حفظ امنیت برای نسل های آینده را در بر بگ

حال توان رویکرد تازه در مقوله امنیت ملی پایدار را توتیه نمود  بااینهمین مبنا می

تدای از رویکردهای موتود در مفهوم شناسی امنیت ملی، مطابق تعریف فرهنگ لغت 

حالتی است ره ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا »الملل، امنیت ملی روابط بین

توان (  می51: 1369) لی بابایی، « برددارایی یا  اک  ود به سر میبخهی از تمعیت، 

رهور _الملل در تهکیل یک دولتگفت ره این تعریف با استانداردهای حقوق بین

الملل سازگارتر است انجاره  ناصر تهکیل  نوان تابعی فعال در محدوده حقوق بینبه

ی بر سه  نصر،  اک )یا سرزمین الملل مبتن نوان تابعی از حقوق بینیک دولت به

توان مقوله و حارمیت بنا نهاده شده است  ره می مهترک(، تمعیت )یا  نصر انسانی(

 نوان مفاصل اتصالی بین این سه  نصر در نظر گرفت ره همواره امنیت ملی را به

دارد  با درنظر گرفتن رویکرد حقوق دراستای حفاظت و نگهداری این  ناصر گام برمی

توان به گونه زیر های امنیت ملی را میرهور، هدف _الملل در تاسیس و بقای دولتنبی

تحقق رفاه و ثبات  -2نگهداشت استقالل و یکپارچگی سرزمینی  -1بندی نمود: دسته

فراهم آوردن امکان  -4های ملی و ا تقادی حفظ و گسترش ارزش -3سیاسی رهور 

 ( 18: 1374)روشندل،  آسودگی  اطر در برابر  طرهای احتمالی

آنچه ره مناسبات قدرت در دوران تنگ سرد به همراه داشته است، تفوق نگرش نظامی 

در مقوله امنیت ملی بوده زیرا حفظ تمامیت ارضی رهورها تنها مبتنی بر رویکرد نظامی 

از امنیت ملی قابل تصور بوده است اما تحوالت سیاسی و استراتژیک پس از تنگ سرد 

ره تهدیدهای سنتی، ییر شدید محیط امنیتی تهان شده است به نحویبا ث تغ

 ها راهش یافته یا برطرف شده است صوص تهدیدهای مربوط به رقابت ابرقدرتبه

های یافته و تنبه(  به همین دلیل مفهوم امنیت ملی توسعه140: 1387)مصلی نژاد،

در حوزه تهدیدات نظامی محدود مختلفی به  ود گرفته است  زیرا امنیت ملی دیگر تنها 

های های مختلفی از زیست بهر را زیرنظر گرفته است  بنابراین، مولفهنبوده و تنبه

داده اند و  وامل دیگری رننده  ود را در تامین امنیت ملی ازدستنظامی نقش تعیین

اند )فریدمن، چون مالحظات فرهنگی، اتتما ی در تضمین امنیت ملی سهیم گردیده

های توان گفت ره در تهان امروز، امنیت ملی در حوزه(  از همین رو می67: 1378



228 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  یطططططازدهمدوره 

اره شطم شماره اول 

 پ اپ  چهلم

  1400بهار 

 
 
 
 

محیطی، سیاسی، اقتصادی و اتتما ی تسری پیدا نموده است اما نباید این نظامی، زیست

صورت مجزا از همدیگر گانه امنیت ملی بهها و ابعاد پنجنکته را فراموش ررد ره بخش

آن ها دارای رانون مهمی در درون مساله امنیت و روشی رنند بلکه هریک از  مل نمی

ها بوده و از طریق ارتباطات قوی به یکدیگر متصل هستند )بوزان، برای تنظیم اولویت

محیطی امنیت ملی پردا ته و سپس (  حال در ادامه ابتدا به بررسی بعد زیست34: 1378

 دهیم  نسبت ان را با حوزه امنیت انسانی مورد بررسی قرار می

 محیطیتار شناسی امنیت زیست. ساخ2-2

ویژه در دهه های گذشته و بازگهت نا  ادالنه زیست بهتوسعه بهره وری انسان از محیط

حاصل از مصرفگرایی انسان قرن بیست و یکم به محدوده طبیعت به نو ی منجر به 

را رقم زده  1الودگی بنیادهای زیستی و ر داد گرمایش زمین، پدیده تغییرات اقلیمی

است  نگرانی از امکان بهره مندی  ادالنه نسل های آینده از منابع طبیعی منجر شده 

الملل، ادبیاتی نو در قالب واژگان و  بارت هایی همانند است ره در نگرش نخبگان بین

محیطی، ژئوپولتیک، امنیت فراگیر و     به وتود این توسعه پایدار، امنیت زیست

(  با پایان یافتن دوران تنگ سرد مطالعات پیرامون مفهوم امنیت و 7: 1392)راویانی راد،

ازچهارچوب صرفا سنتی به  2المللیمدیریت رالن تهانی مبتنی بر اصل همگرایی بین

رویکردی نوین تغییر پیدا ررد  درست به همین دلیل است ره در این دوران با 

تروریسم، ایدز، قاچاق مواد مخدر، ای از قبیل: موضو ات امنیتی ) طرح مسائل تازه

نابودی منابع طبیعی، گرمای زمین، انفجار تمعیت، الودگی آب و هوا، سوراخ شدن الیه 

 (  63: 1395و   ( روبه رو می باشیم )افتخاری، ازن، باران های اسیدی

حال به دلیل پیوند مناسبات تازه امنیت در توامع مدرن با رویکردهای اقتصادی و 

استوار بر منافع مالی نظام سرمایه داری ره همواره بر رشد اقتصادی دامنه دار  محورهای

محیطی به مانند و پایداری اقتصادی تارید دارد، متوته می شویم ره حفظ منابع زیست

حفظ امنیت نوع بهر تصور شده و از اهمیت برابری با ان بر وردار گردیده است  به 

محیطی مفهوم امنیت ملی پایدار، تحقق امنیت زیست همین دلیل در فرایند دستیابی به

                                                           
1. Climate Change 

2. The Principle of International Convergence 
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محیطی هرچند قبل از شود  ازاین رو اقتصاد و رویکرد زیستیک ضرورت قلمداد می

یافته امنیت مدنظر بوده، اما امروزه تبدیل به یک  نوان بعدی از مفهوم توسعهاین به

(  به 261: 1395افتخاری، شده اند ره بازتعریف امنیت را به دنبال داشته است )« منظر»

 نوان  طری به 1زیست، مفهوم فروسایی محیطیدلیل رویکردی اقتصادی به حفظ محیط

بالقوه بر سر راه امنیت ملی مطرح شده و تالش برای رنترل این روند آغاز گردیده است  

محیطی، مطالبه گرایی در این زمینه نیز اوج گرفته و به با گسترش مفهوم امنیت زیست

 سیاسی در توامع درحال توسعه تبدیل گردیده است   _ادبیاتی اتتما ی

ای سمی، ماتی  لیه دفع زباله هو تارید بر اقدا زیست تغییر رردهای به محیطنگاه رلیهه

کر حقوق مصرف رنندگان، ا تراض های ضد هسته ای، فمنیسم و شماری از مسائل دی

 سترشگای یک تریان تدید را در تهان با دفاع از طبیعت ترریب شده اند تا ریهه ه

 (  170: 1385دهند )راستلز، 

 نوان یک رویکرد فنی و تکنیکال دنبال محیطی نه تنها بهبنابراین مفهوم امنیت زیست

شود  باید  نوان یک گفتمان اتتما ی و فرهنگی در نظر گرفته میشده، بلکه امروزه به

محیطی تنها مورول و متوقف مفهوم امنیت زیستاین نکته را مد نظر قرار داد ره اهمیت 

زیست نبوده بلکه تحلیل صاحب به نگرش اقتصادی و منفعت طلبانه به مقوله محیط

در تحلیل نظر مایک  2نظران این حوزه نیز بر اهمیت ان اضافه ررده است  بریان فاگن

طور هم، بهایهان در تجزیه و تحلیلی در مورد  هکسالی قرن نوزد»می گوید:  3دیویس

محافظه رارانه ای براورد نمود ره در طول قرن نوزدهم، در اثر  واقب  هکسالی شدید 

میلیون نفر ره  30تا 20ناشی از بادهای ال نینو و نارافی بودن باران های موسمی، حداقل 

اغلب ان ها رهاورزان مناطق گرمسیری بودند، هالک شدند ره این تعداد بیهتر از تلفات 

 ( Fagan, 2008: 235« ) گ های این قرن بودتمام تن

محیطی با رویکرد امنیت گرایی در توان به نقش پدیدارهای زیستبنابراین حتی می 

بست و توسعه زیرسا ت های اتتما ی دوام گرا اشاره ررد  دقیقا همان طور ره بر ی 

                                                           
1. Environmental Degradation 

2. Brain Fagan 

3. Mike Davis 
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قش اقلیم در در مورد ن 3و فرناند براودل 2، اریل دورانت1مور ان ازتمله ویل دورانت

(  در همین راستا باید دانست ره یکی از 35: 2009رشد تمدن ها بحث ررده اند )لی، 

محیطی است از ان ترین زیرسا ت های تحقق تمدن پایدار، ر داد امنیت زیستمهم

تهت ره توامع در حال توسعه بر پایه رهاورزی و صنایع تبدیلی استوار هستند، امنیت 

طور مستقیم ارتباط داشته رارهای بقای توامع در حال توسعه بهمحیطی با سازو زیست

اگر تغییرات اقلیمی موتب راهش بارندگی و دسترسی به امکانات  و دارد  بنابراین

رنند، بهود فقر گسترده تر شده و منجر به افزایش ره وسایل معیهتی را تامین می طبیعی

تنبش های شورشی  واهد شد  نارضایتی ها و فرصت های بهتر برای تجدید نیروی

(Nordas & Gleditsch, 2007 : 631با این رویکرد می  ) توان تحقق امنیت

محیطی را موثر در تحقق بافت امنیت انسانی دانست زیرا حوزه امنیت زیست

طور مستقیم با زیست و امنیت بهر در ارتباط است  با این مقدمه در محیطی بهزیست

 امنیت انسانی  واهیم پردا ت ادامه به بررسی مفهوم 

 «امنیت انسانی. »2-3

گزارش توسعه »باید دانست ره به لحاظ تاریخی، مفهوم امنیت انسانی اولین بار از طریق 

به ادبیات مربوط به حوزه امنیت ورود پیدا ررد و راه تکامل  1994در سال  4«انسانی

حظه ورود ابعاد غیر نظامی به  ویش را آغاز نمود  در حقیقت مفهوم امنیت انسانی از ل

یابد به نحویکه نگرش صرفا نظامی به حوزه امنیت را در مقوله امنیت ملی، تریان می

های تدیدی را در راستای تحقق زیست پایدار بهر ارائه می نماید  نوردیده و مکانیزم

ابطه ای اما بایستی این نکته را در نظر داشت ره بین مفهوم امنیت انسانی و تحقق صلح ر

موازی برقرار است  از طرف دیگر صلح و امنیت در پرتو  دالت در بهره مندی از منابع 

محقق می گردند  بنابراین در چهم انداز فعلی، صرفا  دم تنگ به معنای برقراری صلح 

و امنیت مستمر نیست، بلکه هرچیزی ره با  دالت مغایرت داشته باشد، ممکن است 

  Ashra’fi, 2015: 15) .و ناقض ان باشد )برای صلح تهدید رننده 

                                                           
1. Will Durant 

2. Ariel Durant 

3. Fernand Braudel 
4. Human Development Report 
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توان ان را به راحتی تعریف نمود اما به مفهوم امنیت انسانی به شدت متغیر است و نمی

المللی را نظر می رسد ره دلیل اصلی  دم تعیین مرزهای بین مفهوم صلح و امنیت بین

 :Henderson & Lubell, 2013)باید در سا تار تامعه تهانی تست و تو ررد 

ی دیگر   نگرش نسبت به پایداری در بقای نوع بهر از تامعه ای به تامعه(397_369

متفاوت است  اما به نظر می رسد ره زبانی مهترک در  صوص درک از مفهوم امنیت 

انسانی در تهان در حال شکل گیری است بدین نحو ره اگر ادمی بتواند  ود را از 

ونت و تضاد های نژادی و قومی در امان ببیند، تهدیداتی چون قحطی، بیماری،  ه

طور نسبی تحقق یافته است  از طرفی دیگر نباید نقش شورای امنیت امنیت انسانی به

سازمان ملل متحد را نیز در ایجاد نگرشی واحد نسبت به تحقق صلح و امنیت در توامع 

موتبات  1حمایت، مختلف را نادیده گرفت  بحران لیبی ره مبتنی بر نظریه مسولیت در

المللی در ان رهور را فراهم اورد، نهان داد ره در صورت اتماع یا دست مدا له بین

المللی المللی بهر دوستانه، نه تنها در زمینه بینرم  دم امکان مخالفت با نرم های بین

بلکه برای حفاظت از مردم در شرایطی ره حارمیت ها قادر به اترای مسئولیت  ود در 

طور موثر تواند بهر مردم نیستند، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ان موضوع میبراب

 :Bellamy & Williams, 2011)ورود ررده و مبتنی بر اصول مورد نظر  مل رند 

825_850)  

حال برای دستیافتن به درری مهترک از مفهوم امنیت انسانی، بهتر است انرا مبتنی بر 

زیست ارزیابی نمود  اگر امنیت الملل محیطحوزه حقوق بین رویکرد توسعه پایدار در

انسانی را با رویکرد تضمین بقای نوع بهر در نظر بگیریم، نسبت نیاز به مصرف منابع 

انرژی و پایداری در بهره مندی از این منابع با تحقق پایداری بقای بهر در ارتباطی 

بکاربردن یک الگوریتم هدفمند،  مستقیم قرار می گیرد  لذا با این رویکرد، ضرورت

سا تارگرا و رارامد در راستای تامین منابع غذایی، آب و انرژی بیش از پیش اثبات 

تصمیمات امنیتی معاصر به وسیله مخلوط  گردد  مبتنی بر همین رویکرد است رهمی

شود  بنابراین الگوریتم )یا پیچیده ای از  ناصر انسانی و دستگاهی گرفته می

                                                           
1. Doctrine of Responsibility to Protect 
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العمل( حاصل از این تصمیمات، بخش تدایی ناپذیر از رنش سا تاری و فرهنگ دستور

 ( Striphas, 2015: 395_412انسان است )

های اترایی در نظر گرفته انسان در این گزاره به مانند ابزاری در فرایند تنظیم الگوریتم 

معنای  حال، تدی گرفتن ظرفیت های سا ت الگوریتم های اترایی بهشود  بااینمی

 نوان تنها مرتع تصمیم گیرنده در حوزه امنیت و تفسیر آن است ره ازار دادن انسان به

 :Raley, 2016سیاسی نسبت به تحقق ان بر دوش دارد ) _مسولیت ا القی به نو ی

(  نسبت سنجی میان نیاز انسان به منابع انرژی و مولفه های توسعه پایداررلید 137_115

نیت انسانی است  باید دانست ره بهر در یک برهه تاریخی قراردارد درک ما از مفهوم ام

ره در ان، بقا  زندگی بدون به  طر اندا تن برگهت ناپذیر شرایط محیطی و بیوفیزیکی 

 Rockstorm, et شود )ره به ان وابسته است، به نحو چهمگیری با تردید مواته می

al., 2009: 472_475 )  تواند در تحقق تامین نیازهای پایدار میاگرچه ره فرایند توسعه

زیست مدرن انسان اثرگذار باشد اما  لیرغم تصویب طرح های حارمیتی، مانند برنامه 

هدف برای دستیابی به فرایند توسعه پایدار تنظیم  17توسعه پایدار ره همراه با  2030

اه توسعه (، بر سر رSDG s; UN, 2016; Bierman et al, 2017: 26 گردیده است )

طور ذاتی از تعامل سیستم پایدار چالش های قابل توتهی وتود دارد و تجارت ره به

 ,Dell Angello et alشود )محیطی ناشی میهای اتتما ی و زیست

وابستگی متقابل بین سیستم های غذایی، انرژی و آب  طور  اص(  به128_2017:120

 Neriniتردیدی اساسی همراه می سازد ) را اثبات ررده و اهمیت پایداری تهانی را با

et al, 2017: 10_15تواند چالش (  در این میان استفاده و بهره مندی از منابع آب می

 نوان  نصری رلیدی مطرح برانگیزتر باشد زیرا آب در تولید مواد اولیه  وراری به

ه مانند ان، است، بر همین مبنا احتماال مصرف محصوالت حیوانی و سایر مواد غذایی ب

 (  Tilman & Clark, 2014: 518_522روبه افزایش  واهد بود ) 

باشد، به  املی تهت بدیهی است در این مسیر آب ره  ود  املی برای بقای انسان می

گردد و این در حالی است ره از زمان تنگ تهانی دوم، تهدید امنیت انسانی مبدل می

 4/2دیده است بدین نحوره تمعیت تهان از تمعیت تهان رشد سه برابری را به  ود 

( رسیده است ره در این 2015میلیارد نفر در سال ) 3/7( به 1945میلیارد نفر در سال )
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رشد  (UN, 2015) .میان اسیای تنوبی و شرقی بیهترین افزایش را تجربه ررده است

اثیر محیطی میسر است و این  ود تاقتصادی با بهره مندی صحیح از منابع زیست

مستقیم بر روند تحقق امنیت انسانی دارد از این رهگذر، امکان بهره مندی افراد تامعه از 

افزایش درآمد به  انواده تواند بیش از پیش تضمین گردد  بهداشت و تغذیه مناسب می

ها این امکان را می دهد ره رژیم های غذایی غنی تری با رالری باالتر و دریافت 

 (Di Paola et al, 2017; 652_659) . مصرف  ود داشته باشندپروتئین در سرانه 

وسعه وم تبا این رویکرد، تضمین تحقق امنیت انسانی مالزمه دارد با تضمین تحقق مفه

ررت در مها پایدار ره از طریق آن تامین منابع انرژی، تغذیه مناسب، بهداشت فراگیر و

 ضمن این رویکرد، اقداماتاترای برنامه های زیست اتتما ی بهر محقق گردد  

تواند به توسعه اقتصادی و اتتما ی می های مربوطها در اترای طرح ها و برنامهدولت

ین در ابراهمراه با پیش بینی مخاطرات احتمالی برای انسان و اتتماع صورت پذیرد  بن

وین  نوان یکی از روش های موثر و نمحیطی را بهادامه تاثیر ارزیابی پیامدهای زیست

ر محیطی حاصل از فعالیت های انسان مورد مطالعه قرادر راهش بروز مخاطرات زیست

 م دهیداده و مختصات ان را نسبت به مفهوم امنیت انسانی مورد بررسی قرار می

 1محیطیتاثیر حقوق بین الملل محیط زیست بر امنیت از رهگذر پیامد های زیست .3

در تعارض بین رفع مهکالت اقتصادی و نیز  الملل از یک طرفامروزه تامعه بین

زیست تهانی قرارگرفته است و از طرف دیگر بایستی در راستای حفاظت از محیط

محیطی و امنیت انسانی گام بردارد  بر همین مبنا ضرورت زیست _تحقق امنیت ملی 

گردد  حال، ا الق بیش از پیش نمایان می 2محیطیدستیابی به ا الق زیست

حیطی بدین معنی است ره ادمی بتواند پس از براورده نمودن نیازهای  ود از مزیست

طبیعت، ارزش و ررامت ان را به گونه ای حفظ نماید ره امکان باز تولید و بقای ان 

تواند فراهم باشد و این همان تضمین تحقق هماهنگی بین انسان و طبیعت است ره می

 " المللیبین"این دیدگاه ساده از نظم شود   نوان یک نظم هنجاری در نظر گرفته به

                                                           
1. Environmental Impact Assessment 

2. Environmental Ethics 
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نقش مهمی در وراثت و تقویت سا ت و ساز و توسعه مفهوم تامعه مهترک برای 

  (Zhang, 2018:20_34) . آینده بهر دارد

شود، از طریق ها تحلیل میمحیطی ان هنگام ره در قالب  ملکرد دولت الق زیستا

محیطی به فعلیت می رسد  باید دهای زیستاترای اصولی همچون اصل ارزیابی پیام

ابزاری  شود( وانده می EIA)ره به ا تصار  محیطیارزیابی اثرات زیستدانست امروزه 

 :Glasson et al, 2005استاندارد برای تصمیم گیری در ارثر رهورهای تهان است )

تصمیم محیطی در سیستم با هدف ادغام مالحظات زیست EIA »و از این رو:  (20_15

گیری رهورها ونیز به حداقل رساندن یا تلوگیری از تأثیرات منفی بر اروسیستم، 

و همچنین اترای  هامحیطی مرتبط با آنمحافظت از محیط طبیعی و فرآیندهای زیست

توان مبتنی بر همین رویکرد می «رند ، نقش افرینی میاصول مربوط به توسعه پایدار

زیست و در تصمیم گیری بهتر، بهبود حفاظت از محیطبا رویکرد مؤثر  EIA گفت ره

(  با این مقدمه، برای Noble, 2010: 15)شود دستیابی به توسعه پایدار منعکس می

توان به تعریف محیطی میدستیابی به تعریفی قا ده مند از اصل ارزیابی پیامدهای زیست

را چنین مورد تعریف EIA من اشاره ررد  این انج 1المللی برای ارزیابی آثارانجمن بین

زیستی  بارت است از: فرایند شناسایی، پیش ارزیابی پیامدهای محیط»قرار داده است: 

بینی، ارزیابی و راهش اثرات بیوفیزیکی، اقتصادی و اتتما ی طرح های پیهنهادی قبل 

ره (  این نکته را باید در نظر داشت 162: 1392)آرش پور،« هااز تصمیم به اترای آن

در زمینه  1970( اولین بار با تصویب سند EIAرویه های حقوقی رسمی در  صوص )

زیست ملی در رهور ایاالت متحده امریکا شکل گرفت و در امتداد آن حمایت از محیط

زیست به در زمینه حمایت از محیط 1974در رهور استرالیا، در چهارچوب قانون سال 

در  1999اند ره در حال حاضر قانون ی پردا تهمحیطمقوله ارزیابی پیامدهای زیست

 Elliot زیست و حمایت از تنوع زیستی تایگزین ان شده است )زمینه حمایت از محیط

et al, 2009: 243  ) 

                                                           
1 The International Association for Impact Assessment (IAIA) 



235 

 

 

 

 

تحول مفهوم امنیت 

انسااا نر پر و تاااو 

قواعااای ت سااات 

 محیطر

 

نیز در  1زیستالمللی سازمان یافته، برنامه ملل متحد برای محیطمبتنی بر یک تریان بین

و اصول حارم بر ارزیابی پیامدهای قالب سند تنظیمی  ود تحت  نوان اهداف 

 نوان بخهی از مفهوم توسعه پایدار قلمداد نموده است محیطی این مقوله را بهزیست

(Birine and Boyle, 1995: 27 بنابراین مقام مسول در ر ایت و اترای اصل  )

( از 17طور دقیق مبتنی بر همین رویکرد است ره اصل )مزبور، مقام دولتی است و به

توانند اثرات منفی بر در زمینه فعالیت هایی ره می» المیه ریو تارید دارد ره: ا

ها بستگی به تصمیم یک مقام رهوری دارند، زیست داشته باشند و انجام آنمحیط

 نوان یک تدبیر ملی، باید محیطی طرح مورد نظر، بهبررسی در  صوص اثرات زیست

بین تحقق و اترای اصل ارزیابی پیامد  در همین نقطه است ره نسبت« صورت پذیرد

توان محیطی ارتباط مستقیم با مفهوم امنیت انسانی پیدا ررده به نحویکه میهای زیست

محیطی و امنیت انسانی، رلیدی نقش این اصل را در تقویت و بقای مفهوم امنیت زیست

عد تهکیل دانست زیرا اساسا طرح ها و برنامه های مربوط به مقوله امنیت از دو ب

شود: بعد اول: پیهگیری و بعد دوم: اقدام موثر در تهت رنترل یا راهش مخاطرات  می

محیطی را به اترا توان اصل ارزیابی پیامدهای زیستلذا برای تحقق بعد پیهگیرانه می

محیطی نه تنها به گذارد  تحقق امنیت انسانی در پرتو اصل ارزیابی پیامدهای زیست

شود بلکه بایستی تهت رارایی بیهتر از مسیر قانونگذاری رهورها یها مربوط مدولت

( از برنامه 2نیز  بور ررده و تنبه قانونی به  ود بگیرد لذا بر همین مبنا است ره اصل )

دارد ره معیار و روش اقدام برای تعیین این امر زیست از ان میملل متحد برای محیط

باشد و بر این اساس زیست میمهم بر روی محیطره ایا یک فعالیت محتمال دارای اثر 

طور شفاف و از طریق محیطی است، بایستی بهموضو ی برای ارزیابی پیامدهای زیست

طوریکه و همچنین وضع ایین نامه ها مورد تعریف واقع گردد به فرایند قانونگذاری

ن فعالیت محیطی در  صوص چنیموضوع چنین فعالیت هایی بتواند به پیامدهای زیست

 ( Abodel Wahab Bekhechi et al, 2002: 14هایی تنظیم و ا مال گردد )

 وشبختانه، »:  2009مبتنی بر همین رویکرد طبق گزارش سازمان ملل متحد در سال 

های مفهومی تعداد فزاینده ای از پروژه ها و برنامه های مهم  مرانی بر اساس مدل

                                                           
1. United Nations Environment Programme 
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ها در این بین، اهداف ره بهترین آن می شوند تربا محورت امنیت انسانی برپاتامع

مفهوم حال در این میان انچه ره مهخص است «   توسعه هزاره سازمان ملل متحد هستند

المللی، برنامه های بیهمار توسعه ملی و  نوان مبنای همکاری های بینامنیت انسانی به

 نوان یک سته به آن بهپروژه های تحت نظارت سازمان ملل متحد و نیز سازمان های واب

  (Stewart, F 2004: 14) .شرط الزم و ضروری، پذیرفته شده است

محیطی و مفهوم امنیت انسانی است این نقطه اشتراک بین اصل ارزیابی پیامدهای زیست

المللی بر تحقق این اصل برای تلوگیری از وقوع مخاطراتی ره زندگی ره نهادهای بین

نگی انسان را مورد تهدید قرار می دهند تارید می ورزند  اتتما ی، اقتصادی و فره

شود محیطی تنها به مرحله قبل از آغاز طرح محدود نمیدیدگاه ارزیابی پیامدهای زیست

و بلکه این اصل بر نظارت مستمر هنگام اترای طرح نیز تارید داشته و این نظارت را 

ن مبنا، امنیت انسانی نیز مقوله ای دائمی فرایندی از ابتدا تا انتها در نظر می گیرد بر همی

توان انرا تنها برای یک دوره مهخص و تنها مربوط به یک زمینه و همیهگی است و نمی

 اص دانست لذا اترای طرح های  مرانی و توسعه ای بایستی همواره همراه با اصل 

ه باشد  برای محیطی مبتنی بر رویکرد تحقق امنیت انسانی همراارزیابی پیامدهای زیست

الملل تحقق این تریان  الوه بر اصل ارزیابی، به اصل پیهگیری در حقوق بین

زیست نیز نیاز است لذا در ادامه به بررسی این اصل و ارتباط ان با مفهوم امنیت محیط

 انسانی می پردازیم 

 محیطی. نسبت بین پدیده تغییرات اقلیمی و ارزیابی پیامدهای زیست3-1

ترین چالش های پیش روی بهر معاصر  نوان یکی از مهمیرات اقلیمی، بهپدیده تغی

المللی مطرح است ره برای رنترل یا راهش تدریجی ان نیاز به تحقق همگرایی بین

بر همین مبنا لزوم اقدامات مهم در بر ورد با پدیده تغییرات اقلیمی در دستور است    

اساس سیاست ها بر راهش تغییرات اقلیمی  رار تامعه تهانی قرارگرفته است و بر این

توان به ره در این راستا می (Lindsay F. Wiley 2009: 231_232) متمررز شده اند

اشاره ررد ره با حضور وزرای  2015المللی تغییرات اقلیمی پاریس در سال رنفرانس بین

ار شد ره زیست رهورهای تهان و نیز سران برتسته سیاسی برگزامور  ارته و محیط

گام بلندی در تنظیم  ملکرد همگرایانه تامعه تهانی در بر ورد با مخاطرات حاصل از 
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حساب می این  انچه ره بدیهی است این است ره نتایج امار و پدیده تغییرات اقلیمی به

المللی هر روز شواهد بیهتری از تغییر و دگرگونی در اقلیم رره زمین، به تحقیقات بین

 نوان به 1998گرم ترین دهه در یکصد سال گذشته و سال  1990دهه  دست می دهد 

  رنفرانس تغییرات اقلیمی، برای EPA. 2007 )گرم ترین سال به ثبت رسیده است )

رنترل تبعات حاصل از پدیده تغییرات اقلیمی و نیز تحقق فرایند توسعه پایدار در 

  یک: گاهش تولید گاز های زیست، دو مفهوم را مورد تارید قرار داده استمحیط

با ر دادهای مربوط به تغییرات اقلیمی   1گلخانه ای و دو: تارید بر مفهوم سازگاری

حساب  نوان یک روش نوین در راستای تحقق توسعه پایدار بهتوان بهسازگاری را می

ر ین رنفرانس دا طور تدی مورد تاریید قرار داده است اورد ره رنفرانس پاریس انرا به

سازگاری یک چالش تهانی در »رند: :  ود، سازگاری را چنین بیان می 7از ماده  2بند 

است ره به وارنش  المللی و نیز تز, رلیدیای و بینابعاد محلی، ایالتی، ملی، منطقه

بلندمدت نسبت به تغییر اقلیم، برای محافظت از مردم، معیهت و اروسیستم ها، با در 

طور برم و فوری ا ضا، ونیز رهورهای در حال توسعه ره بهنظر گرفتن نیاز های م

 «رند  اص نسبت به اثرات نامطلوب تغییر اقلیم آسیب پذیر هستند، رمک می

توسعه،  یافته و در حالتحقق توسعه پایدار فراگیر و یکپارچه بین رلیه رهورهای توسعه

ی راستا، رهورهاضرورت شناسایی تدیدترین روش ها را به همراه دارد  در این 

ستیابی دیافته مبتنی بر اصل مسولیت مهترک اما متفاوت، متعهد شده اند تا برای توسعه

رمایه سی و به سازوراری تهت راهش تولید گازهای گلخانه ای، اقدام به انتقال تکنولوژ

 ارفیت  ود یافته نمایند تا این دسته از رهورها نیز بتوانند ظربه رهورهای رم تر توسعه

 ید وتهت راهش تولید گازهای گلخانه ای از طریق به روز رسانی زیرسا ت های تول

های لید گازهش تومتأسفانه، امروزه بعید به نظر می رسد ره رافناوری روز باال ببرند  اما 

ینه ویژه در زمهبگلخانه ای به اندازه رافی سریع و مفید رارررده تا از تأثیرات ویرانگر، 

 (  Smith, 2014: 58)تلوگیری رند بهداشت تهانی 

 المللی برای تغییرات آب و هوایی، هیات بین2018در ارتبر سال در همین راستا : 

(IPCC)  گزارشی را منتهر ررد ره ههدار می داد، بدون راهش شدید گازهای گلخانه

                                                           
1. Adaptation 
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، گرم شدن رره زمین در طی بیش از یک دهه از ارنون به حدی فاتعه بار (GHG) ای

سازمان  (  حال نگران رننده تر این است رهJonathan Watts, 2018) رسدمی 

، تغییرات آب و هوایی 2050تا  2030بهداشت تهانی تخمین زده است ره بین سالهای 

(  بنابراین انچه ره WHO, 2014: 19) مرگ در سال ایجاد رند 250،000تواند تقریباً می

ه پدیده تغییرات اقلیمی تاثیر مستقیمی بر در این میان رامال بدیهی است این است ر

طور مستقیم فجایع انسانی را به نحوی رقم بزند ره تواند بهامنیت انسانی داشته و می

طور تدی های اقتصادی، اتتما ی، فرهنگی و سیاسی بهامنیت زیست بهر در حوزه

پذیری های تغییرات آب و هوایی نه تنها آسیبتحت  طر قرار بگیرد ره در این میان 

پذیری( یعنی بروز برد، بلکه )مرحله بعد از آسیبمربوط به حوزه سالمت را باال می

 ( James D et al, 2016: 73_78شود ) طرات فراگیر سالمتی را نیزشامل می

محیطی بیش از پیش حال در اینجا ضرورت بهره مندی از اصل ارزیابی پیامدهای زیست

در حال توسعه  های  مرانی و زیرسا تی در رهورهایشود زیرا پروزه نمایان می

بایستی با رویکردی مبتنی بر راهش انتهار گازهای گلخانه ای همراه بوده تا در راستای 

ترین پارامترهای توان یکی از مهمرنترل پدیده تغییرات اقلیمی قرار بگیرد  بنابراین می

ار استوار نمود  در غیر اینصورت با مورد نظر در اصل ارزیابی پیامدها را بر راهش انته

این مهکالت، به نوبه  ود، منجر به تأثیرات منفی برمقوله  توسعه فرایند تغییرات اقلیمی

سالمت انسان در سراسر تهان، ازتمله تهدید برای امنیت غذایی، بیماری های  فونی، 

(  در Amesheva, 2017: 17) شودافزایش سطح دریا و وقایع شدید آب و هوایی می

توان به مالحظات موتود مبتنی بر اصل ارزیابی پیامدها در  صوص پروژه اینجا می

حقوق  1982( از رنوانسیون 206ره در ماده ) های مورد نظر در مناطق دریایی اشاره ررد

( را مورد مالحظه قرار داده  این EIAدریاها انعکاس پیدا ررده ره اترای رویه های )

ضو  واسته است تا نسبت به انجام فعالیت هایی ره دارای آثار ماده از رهورهای  

 ,Malcomزیست دریایی است رویه ارزیابی را ا مال نماید ) بالقوه بر روی محیط

Shaw, 2008: 36 ) 

محیطی اما بایستی این نکته را مد نظر قرار داد ره اترای اصل ارزیابی پیامدهای زیست

هش تولید گازهای گلخانه ای و نیز به تبع آن تحقق امنیت تواند منجر به رابه تنهای نمی
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ویژه امنیت انسانی گردد  لذا برای حصول به نتیجه، به ر ایت اصول محیطی و بهزیست

زیست نیاز است ره از ان با  نوان اصل احتیاطی الملل محیطمدرن دیگری در حقوق بین

 ت شود ره در ادامه به بررسی ان  واهیم پردا یاد می

 1اصل احتیاطی ازرهگذر تیبر امن ستیز طیالملل مح نیحقوق ب ریتاث. 4

المللی ره ها و رنوانسیون های بینباید دانست ره تنوع زیستی  لیرغم برنامه ها، پروتکل

طراحی شده اند، در  برای راهش یا  نثی رردن ضررهای حاصل از فعالیت های بهر

(  در این میان زیر  Pimm et al: 2014: 344) سراسر تهان رو به راهش است

سا تهای بومی و فرهنگی توامع تحت  طر شدید تغییرات قرارگرفته اند  بر همین مبنا 

ویژه در یک ضرورت تدی است، به حتیاط ویژه برای مردم بومی و توامع محلی: ا

 پروژه ها و فعالیت هایی ره افراد  ارتی، آژانس ها یا متخصصان مستقل از حارمیت،

(  Jonas, H. et al, 2013: 211)رنند مقادیر زیادی از قدرت تصمیم گیری را رنترل می

مبتنی بر همین رویکرد، اصل احتیاطی در مناسبات مهترک بین مکانیزمهای توسعه 

زیست انسانی ایجاد شده و به نقش افرینی می پردازد  بر گرایی و حفاظت از محیط

زیست الملل محیطصولی است ره در پرتو حقوق بینهمین مبنا اصل احتیاطی یکی از ا

 .Lشود ) نوان یکی از پایه های اساسی بازدارندگی یاد میو از آن به یافتهتوسعه

Solgan, 1998: 209  اصل احتیاطی (  مبتنی بر همین نگرش بازدارندگی است ره

 ده استمحیطی ارائه شهای زیست نوان یک دستورالعمل تدید در تهیه سیاستبه

(Freestone D, Hey E, 1996: 213 طرح اصل احتیاطی در بسیاری از اسناد  )

دارد: ( بیانیه ریو ره اظهار می15صورت گرفته ازتمله اصل ) 2الملل حقوق نرمبین

ها باید متناسب با امکانات  ود تدابیر احتیاطی زیست، دولتبرای حفاظت از محیط»

م گیری در مورد بهداشت محیط انسانی یک رار پیچیده تصمی «وسیعی را ا مال نمایند  

است ره شامل پیمایش و متعادل سازی شواهد  لمی و تدوین سیاست برای محافظت 

به تحقق و اترای اصولی  ره این  ود وابسته .زیست و تمعیت انسانی استاز محیط

 زیست است الملل محیطهمچون اصل احتیاطی در حقوق بین

                                                           
1. The Precautionary Principle 

2. Soft Law 
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های نهادی برای مقابله با تهدیدات امنیتی، چه در دا ل رهورها و یتتنظیمات و قابل

پیکربندی های نظامی در پاسخ  .المللی، به سر ت در حال تغییر استچه در سطح بین

به تهدیدات مهخص در تهان پس از تنگ سرد درحال دگرگونی است و بر همین 

های ملی در تدوین لتاساس ما شاهد افزایش همکاری بین آژانس های توسعه و دو

هستیم  امروزه یکی از این زمینه های مهترک همکاری، تمررز بر اترای  اهداف مهترک

زیست است ره با رویکردی محافظتی الملل محیطصحیح اصل احتیاطی در حقوق بین

 دارد در راستای تحقق مفهوم امنیت انسانی گام برمی

ل احتیاطی مطرح است، سا تار بعضا  نوان یک چالش در مقابل اصاما آنچه ره به

نامتجانس این اصل است  ماهیت این اصل در حال حاضر از وضوح مورد نیاز بر وردار 

نیست  زیرا اترای این اصل و تعهدات ناشی از ان، مالزمه دارد با اصل مسولیت 

ره اصلی نوین در حوزه مسولیت دولتها در  صوص نتایج فعالیت  مهترک اما متفاوت

توسعه ای است  از طرف دیگر دم وضوح اصل احتیاطی با این سوال مهخص های 

زیستی و گردد ره اساسا استانه و درته قطعی و قابل قبول در تعیین میزان  طر محیطمی

در  صوص فعالیت هایی ره تحت پوشش این اصل قرار می گیرند، چه درته ای است 

(J, Ebbesson. 1996: 120 ) 

تواند  ناصر بعضا متضاد درتحقق اصل احتیاطی را رنار هم ی ره میبه نظر نقطه مهترر

صورت منسجم قرار بدهد، ضرورت تحقق اصل احتیاطی مبتنی بر مفهوم امنیت و به

تواند هم مناسبات اتتما ی و هم انسانی است  زیرا اساسا مفهوم امنیت انسانی می

ی پایدار دنبال نماید  چراره ضروریات موتود حول محور منافع اقتصادی را با رویکرد

شود، مفهوم امنیت انسانی، تنها به ضروریات بهداشتی و زیستی مورول و متوفق نمی

شود  بر همین بلکه این مهم، ضروریات زیست اتتما ی و فرهنگی را نیز شامل می

 اساس در ادامه، اصل احتیاطی را با رویکرد امنیت انسانی بررسی می نماییم 

 گرایی در اصل احتیاطی. کارکرد4-1

مبتنی بر انچه ره در بخش قبل بیان گردید، در راستای اترای اصل احتیاطی، به نقطه 

 نوان اتکای مهترری نیاز است تا ضمن رفع ابهامات موتود در مفهوم اصل احتیاطی، به

ق معیاری بتواند میزان اصل احتیاطی را بیش از پیش نمایان سازد  در این راستا برای تحق
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بایستی اصل احتیاطی را به دو حوزه مهم تقسیم نمود  یک: اصل چنین رویکردی، می

اتتما ی و دو: اصل احتیاطی اقتصاد محور  نکته قابل توته این  _احتیاطی فرهنگی

زیست، هر دو حوزه نام برده شده در باال الملل محیطاست ره در  رصه حقوق بین

منافع اقتصادی مورد سنجش قرار بگیرد  در غیر بر محوریت  ناصر قدرت و  بایستیمی

این صورت، تحقق اصل احتیاطی مبتنی بر رویکرد امنیت انسانی، تنها در سطح تئوری 

در رنوانسیون ها، توافق نامه ها و تعهدات باقی می ماند  اما  وشبختانه این رویکرد 

همچنان موانعی برای طور گسترده ای شنا ته شده است، اگرچه ره المللی و ملی بهبین

 :Brondizio, E, S, Tourneau, 2016تقسیم قدرت و مزایا وتود دارد )

(  نباید فراموش ررد ره دو حوزه نام برده در باال، در رابطه ای ارضی از 1273_1272

 -هم قرار دارند  لذا برای ایجاد چنین نسبت موازی، بایستی هم از  ناصر اتتما ی برد

مؤلفه  هم از  ناصر مبتنی بر تحقق منافع اقتصادی رالن  در این راستا برد استفاده ررد و

حقوق مالکیت  های مهمی از قبیل مفاهیم مرتبط با رضایت رایگان، قبلی و آگاهانه

 :OHCHR, 2013معنوی؛ دسترسی به دانش؛ و مزایای اشتراک گذاری، مطرح است )

به تنوع در تهان بینی،  شتراک بیهتر(  و از طرفی دیگر در این راستا و برای ایجاد ا17

اتتما ی، ارزش گذاری و  _تولید دانش، رویکردهای متفاوت در زمینه تفکر زیستی

 ,Tengö, M, Hillتصمیم گیری در مورد محیط، تامعه، فرهنگ و اقتصاد، نیاز است )

R, 2017: 26_27  )در همین راستا اصل احتیاطی در قالب تعدادی از موافقت نامه های 

در  صوص  1992زیستی مد نظر قرارگرفته است ازتمله: رنوانسیون چند تانبه محیط

ره در ان به تغییر ناشی از صدمات تدی و غیرقابل برگهت اشاره شده  1تنوع زیستی

 دم قطعیتی ره به دلیل پویایی و تغییر ماهیت محیط های بیوفیزیکی، توامع است  

ذیر است، در صورت آگاهی از طریق یک طیف ناپانسانی و اقتصادهای محلی اتتناب

 Tuhiwai) گسترده از دانش سیستماتیک ممکن است رمی قابل پیش بینی باشد

Smith, 2008:46  ) 

تواند به تحکیم ارتباط بین ر ایت اصل احتیاطی در حقوق ره در این میان می آنچه

ردگرایی در اصل زیست و استوانه امنیت انسانی منجر شود، و راررالملل محیطبین

                                                           
1. Convention on biological diversity, Rio dejaneiro, 1992 
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به  " یآورتاب "اصطالح است   1«تاب اوری»احتیاطی را تضمین نماید، تارید بر مفهوم 

ره  محیطی یا انسانی برای پاسخ به آشفتگی و تغییر اشاره داردتوانایی یک سیستم زیست

با  بور از یک نقطه هرج و مرج تهت ادامه یا انطباق برای تبدیل شدن به یک نسخه 

 :Folke, C, Gunderson, L, 2010گردد )قابلیت های محیط، مطرح میتدید از 

(  بنابراین بسیار ضروری است تا در اترای اصل احتیاطی، مفهوم و میزان تاب اوری 43

محیط نسبت به اترای پروه انسانی مورد ارزیابی قرار بگیرد  شاید بهتر است بگوییم ره 

یت انسانی نیز راربرد دارد  بدین نحو ره با مفهوم تاب اوری محیط،  ینا در  صوص امن

توان، میزان محیطی میر ایت اصل احتیاطی و نیز اترای اصل ارزیابی پیامدهای زیست

تاب اوری امنیت انسانی در گذاره های توسعه را مورد سنجش و ر ایت قرار داد  بین 

ضی برقرار است زیست و مفهوم امنیت انسانی، یک رابطه ارمیزان تاب اوری در محیط

زیست پیرامون، فراتر بدیهی است اگر فعالیت های توسعه طلبانه انسان در محیط بنابراین

از میزان تاب اوری محیط ارزیابی گردد، قطعا در فرایند مربوط به تضمین تحقق امنیت 

انسانی، پروژه مورد نظر از شا صه تاب اوری در حوزه امنیت انسانی فراتر از حد 

شود  حال یکی از معیارهای مهم و برتسته در تعیین میزان تاب ظر گرفته میمعقول درن

اوری تهت ارزیابی امنیت انسانی، موضوع سالمت است  همانطور ره توسط سازمان 

سالمت یکی از مفاهیم بسیار مهمی است بهداشت تهانی مورد تارید قرارگرفته است ره 

فرهنگی، فردی و -ام بهزیستی اتتما یره باید از طریق یک دیدگاه تامع، در رل نظ

  ضرورت سنجش نسبت (WHO. 2014,19)تمعی مورد بررسی مجدد قرار بگیرد 

بین تاب اوری و سالمت  مومی را می توان در مناطق مختلف قلمرو حارمیت ملی 

دولت ها ارزیابی نمود اما باید دانست ره نو ا سهم مناطق و استان های مرزی رهورها 

 تاثیر مفهوم تاب اوری محیطی در قلمرو حارمیت ملی بیهتر است  در ارزیابی

 نتیجه گیری

از آن تایی ره در دوران معاصر، مفهوم امنیت ملی ساز وراری متفاوت تر از گذشته به 

زیست دگرگونی المللی در بهره مندی توامع از محیط ود گرفته است و تحوالت بین

توان مفهوم اوری مقاله این است ره دیگر نمی ایجاد ررده، بنابراین محوری ترین نو

                                                           
1. Resilience 
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ها دانست امنیت ملی را محدود به تحقق امنیت نظامی و توسعه حارمیت ارزی دولت

 نوان بستر حیاتی نوع بهر از اهمیت باالیی محیطی بهبلکه تحقق امنیت زیست

 بر وردار است  حال در این میان، تحقق مفهوم پایداری از رلیدی ترین اهداف

هاست ره گاه در فرایند توسعه ان را دنبال می رنند و گاه در فرایند رشد در دولت

شا صه های رالن اقتصادی  اما انچه ره در مرحله قبل از هریک از ظواهر پایداری 

 شود، تحقق مفهوم امنیت انسانی است  نوان مقدمه ای ضروری در نظر گرفته میبه

الملل بینی شده در حوزه مطالعات حقوق بینبنابراین مکانیزم های حقوقی پیش 

توانند با محیطی میزیست مانند اصل احتیاطی و نیز ارزیابی پیامدهای زیستمحیط

رویکرد تحقق امنیت انسانی، مقدمات تحقق توسعه پایدار و رشد پایدار در زمینه های 

نیز فراهم الملل را اقتصادی، اتتما ی، فرهنگی و حتی سیاسی توامع در  رصه بین

توان ها در تحقق و اترای این مکانیزم ها رلیدی است به نحویکه میاورند  نقش دولت

محیطی در پروژه های بزرگ صنعتی و  مرانی را یک اترای ارزیابی پیامدهای زیست

نقطه اتصال  ها برای بخش  صوص در نظر گرفت ضرورت تایین شده از سوی دولت

مترقیانه در توامع در حال توسعه، تحقق امنیت انسانی  ضروریات توسعه پایدار و رشد

المللی و پدیدارهای مهمی همچون توان رخ دادهای بیناست  اما در این میان نمی

تغییرات اقلیمی را نادیده انگاشت  انچه ره در این تحقیق نمایان شد این است ره ال اقل 

اقلیمی است ره از طریق نگرش  نزدیک ترین تهدید  لیه امنیت انسانی، پدیده تغییرات

توان های حقوقی همراه با انعکاس ضروریات موتود در تحقق مفهوم امنیت انسانی می

 2015تا حدودی اثار منفی این پدیده را رنترل ررد  انچه ره در رنفرانس تغییرات اقلیمی 

ست، بهره در رهور فرانسه در مواتحه با پدیده تغییرات اقلیمی مورد تارید قرارگرفته ا

 مندی از دو روش پیهگیرانه است:

 رنترل انتهار  )راهش انتهار گازهای گلخانه ای( -1

 سازگاری با پدیده تغییرات اقلیم  -2

ره این دو روش هرگز محقق نمی گردند تز با انتقال تکنولوژی، فن اوری و نیز سرمایه 

فته ره این موهم نیز یایافته به سمت رهورهای رم تر توسعهاز سوی رهورهای توسعه
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در رنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس با تارید بر اصل مسولیت مهترک اما متفاوت، 

 انعکاس یافته است 

انچه ره نمایان رننده حلقه اتصال این روش ها است، انعکاس ضروریات تحقق مفهوم 

نظر توان دو روش )راهش انتهار( و )سازگاری( را بدون در امنیت انسانی است  نمی

توان نتیجه گرفت گرفتن ضروریات مفهوم امنیت انسانی قابل تحقق دانست، بنابراین می

محیطی مبتنی بر رنترل تاثیرات پدیده تغییرات اقلیمی ره تحقق مفهوم امنیت زیست

تواند تاثیر مستقیم بر تحقق مفهوم امنیت انسانی داشته باشد زیرا نقطه اشتراک بقا  و می

زیست پیرامونی است ره از ت های با ثبات برای زندگی انسان، محیطپایداری در وضعی

زیست و نیز الملل محیططریق روش هایی همچون اترای اصل احتیاطی در حقوق بین

زیست بهر توان زنجیره )تاب اوری( محیطمحیطی میر ایت ارزیابی پیامدهای زیست

داد  انچه ره در این تحقیق نمایان را توسعه داده و امکان پایداری در امنیت را افزایش 

شد، ضرورت ارتباط بین شا صه های اقتصادی، اتتما ی و سیاسی با مفهوم امنیت 

تواند موضوع مقاالت و پژوهش های بعدی در حوزه امنیت انسانی است ره این  ود می

 انسانی باشد 
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