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Background and Aim: The discussion of the transition to 

strict regulation is one of the neglected aspects of international 

law, which this article with emphasis on the Paris Convention 

on Climate Change seeks to explain and analyze. 

Materials and Methods: This article is Analytical descriptive 

and uses the library method. 

Ethical considerations: In this article, Originality of texts, 

honesty and trusteeship Has been complied. 

Results: In international law, we see a transition from hard law 

to soft law. in the field of environmental issues, This is 

especially true.Soft rights increasing attention due to their 

flexibility and adaptability to conditions, the creation of 

conditions for broad government participation, and the 

reduction of their resistance to the implementation of directives 

have received. The mentioned features of soft law it to have a 

high potential in international agreements and collective 

decisions, especially in the field of environmental issues have 

caused. 

Conclusion: The Paris Convention on Climate Change a 

number of commitments for developed, small and developing 

countries to reduce greenhouse gas emissions, which can be 

explained in terms of soft law has defined.Lack of mandatory 

enforcement guarantees as enshrined in hard law and voluntary 

commitments of members based on cooperation and 

coexistence of states and the development of a dispute 

settlement mechanism based on compromise and cooperation 

are the most important examples and aspects of transition from 

hard rights to soft rights in the Paris Convention on Climate 

Change. 
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 مقدمه. 1

الملل، بین حقوق مباحث مهمترین از یکی

گیری حقوق نرم است. حقوق نرم در مقابل شکل

 سخت شود. حقوقحقوق سخت تعریف می

 مشروع و قانونی آور،الزام قوانین و قواعد مجموعه

 مقوم بتواند آنکه برای قواعد مجموعه این .هستند

 تضمینی یا سند که بایستمی باشد سخت حقوق

 حقوق در .است شده هنوشت و آمره که باشد

 که است هاییپیمان شامل سخت حقوق المللبین

 یا و دارند اجرا و اعمال قابلیت خودکار طوربه

 به منسوب حقوق به که هستند المللیبین توافقات

حقوق نرم، اما  .شوندمی شناخته( عرفی) عرف

 توسط که است هاییپیمان و تعهدات مجموعه

 قانوناً و است شده ایجاد کنندهمذاکره طرفین

جای باید از شاید استفاده و به  نیست آورالزام

دهنده انعطاف آن در قبال رفتار و کند که نشانمی

 (.148، 2009، هاست )کالیزعملکرد دولت

 بیان به دادگستری المللیبین دیوان 38 مادة 2 بند

 معاهده، از و پرداخته المللبین حقوق سنتی منابع

 اصلی منابع عنوان به را حقوقی کلی اصول و عرف

 جامعه امروزه اما. است برده نام المللبین حقوق

 هایزمینه در حقوقی خالءهای یکسری با جهانی

 کردن برطرف امکان که است شده مواجه مختلف

 المللبین حقوق سنتی منابع به توجه با هاآن

 نیازمند امروز جهان واقع در. نیست پذیرامکان

 بر جامع و کامل صورت به بتواند تا است حقوقی

 شده احصاء منابع. کند حکومت هادولت بین روابط

 دادگستری المللیبین دیوان اساسنامه 38 ةماد در

 المللیبین جامعه در موجود نیازهای به توانندنمی

 یک به نیاز خاطر همین به. بدهند مناسب پاسخ

 موضوعات نوع این به سازیشفاف برای جدید ابزار

 را نرم حقوق. شودمی احساس بیش از بیش

 مشکالت رفع برای وسیله بهترین امروزه توانمی

 .دانست المللیبین عرصه در آمده وجود به

 طهواس هب زیست محیط المللبین حقوق قلمرو

 این گسترش و ایمنطقه و المللیبین معاهدات

 از اداری و مقررات کشورها ملی حقوق در مهم

در راستای . است نرم حقوق هایحوزه ترینمهم

نامه و زیست توافق حفاظت از محیط

 گرفته است. توافق های متعددی شکلکنوانسیون

 شودمی شناخته نیز پاریس پیمان نام با که پاریس،

 ذیل پاریس کنوانسیون. است اسناد این جمله از

 اقلیم در تغییر در ملل سازمان نامهپیمان چارچوب

 ای،گلخانه گازهای انتشار از کاستن با رابطه

 سوی از توافق متن. است مالی امور و سازگاری

 اقلیم تغییر کنفرانس در کشور 195 نمایندگان

 با و مذاکره پاریس در متحد ملل سازمان 2015

 22 در. شد تصویب 2015 دسامبر 12 در اجماع

 نیویورک در مراسمی در( زمین روز) 2016 آوریل

 طورهمان توافق، این هدف. شد معرفی امضا برای

 واکنشی داشتن شده، داده توضیح آن 2 ةماد در که

است. بر اساس  اقلیم تغییر خطر به نسبت ترقوی

آنچه گفته شد سؤال اساسی که در این مقاله مطرح 

توان گفت که شود این است که آیا میو بررسی می

تیم؟ شاهد گذار از حقوق سخت به حقوق نرم هس

نامه آب و محیطی و به ویژه توافقمعاهدات زیست

هوایی پاریس به عنوان یکی از مهمترین معاهدات 

توان مصادیقی از گذار از حقوق آب و هوایی را می
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سخت به حقوق نرم تلقی کرد؟ چه مصادیق 

نامه به عنوان شواهدی که بر توان از این توافقمی

لت دارد، ارائه گذار از حقوق سخت به حقوق نرم دال

 کرد؟ در راستای بررسی و پاسخ به سؤاالت مورد

اشاره، ابتدا به مفهوم حقوق نرم و جایگاه آن در 

شده، سپس حقوق نرم  الملل پرداختهحقوق بین

شده و در ادامه  محیطی تحلیلدر معاهدات زیست

از مصادیق گذار از حقوق سخت به حقوق نرم در 

 ریس بحث شده است.نامه آب و هوایی پاتوافق
 

 هاروشمواد و . 2

 روش از استفاده با و بوده تحلیلی - توصیفی مقاله

 پرداخته مورد اشاره سؤال بررسی به ایکتابخانه

 .است
 

 یاخالق . مالحظات3

 داریامانت و صداقت متون، اصالت مقاله، این در

 .است شده رعایت
 

 هایافته. 4

 به سخت حقوق از گذار شاهد المللینب حقوق در

مسائل  زمینه در ویژهبه این. هستیم نرم حقوق

 دلیل به نرم حقوق. دارد مصداق محیطییستز

 مشارکت شرایط ایجاد شرایط، باانطباق  و انعطاف

 قبال درها مقاومت آن کاهش و هادولت گسترده

توجه  مورد پیش از بیش هادستورالعمل اجرای

اشاره  مورد هاییژگی. واستگرفته  روزافزون قرار

 در باالیی پتانسیل دارای شده، سبب نرم حقوق

 در ویژه به المللیبین جمعی تصمیمات و توافقات

 .باشد داشته محیطییستمسائل ز زمینه

 . بحث5

 . حقوق نرم5-1

 تابعان رفتار هدایت به که غیرالزامی قواعد

 اساس، این بر. شودمی تلقی نرم حقوق انجامدمی

 دستوری قواعد بیان برای ظرفی ضرورتاً حقوق

 مبین که دید فرآیندی در را آن بایدمی بلکه نیست،

 المللبین روابط بر حکومت برای عمومی هنجارهای

 هایسازمان هایقطعنامه تفسیر این با. است

 ذیل توانمی را شرافتمندانه توافقات و المللیبین

 برای منبعی را هاآن و داد جای نرم حقوق عنوان

، 1988-1989، پلت دانست )آلن المللبین حقوق

 قواعدی را نرم حقوق تریدقیق تعریف در (.30

 حقوق سازتصمیم مقام یک سوی از صادرشده

 همانند شکلی نظر از که داندمی المللبین

 شدن االجراالزم برای را الزم تشریفات معاهدات،

 (.213 -223، 2008، است )گرسن نکرده طی

 آوری نبوده و از قدرت اجراییحقوق نرم اسناد الزام

حقوق سخت برخوردار نیست. این یعنی برخالف 

گونه الملل هیچحقوق سخت، تابعان حقوق بین

گونه قواعد ندارند و در الزامی برای تبعیت از این

صورت نقض قواعد حقوق نرم مجازات حقوقی برای 

حقوق نرم  واقع شود. درناقضان در نظر گرفته نمی

یک مرحله قبل از حقوق سخت قرار دارد. حقوق 

ها برای اینکه شود تا تمایل دولتنرم وضع می

ای ملزم شوند یا خیر را توانند به چنین قاعدهمی

 بسنجد.

ها برای حل معضالت ای تالشدر هر جامعه

گیرد. اجتماعی همواره شکل قانون به خود نمی

فصل و  و ، حلجوامع در تالش برای ایجاد نظم
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جلوگیری از اختالفات و همچنین ایجاد عدالت 

کارگیری ابزار حقوقی و غیرحقوقی همواره به به

الملل نیز حقوق تنها یکی پردازند. در حقوق بینمی

باشد و نیازهای بخشی اجتماعی میاز سطوح نظم

های رفاصلی رفتاری از اصول اخالقی، نزاکت و ع

گیرد. با این ت مینشأاجتماعی ارزشمند جوامع 

حال ایجاد قاعده حقوقی، واکنش فراگیر عمومی به 

معضالت اجتماعی در قرن اخیر بوده است. قواعد 

باشند و دهنده نیازهای کنونی میانعکاس

شناسانند. قانون های امروزه جامعه را به ما میارزش

ای است برای دستورات به عنوان یک ضرورت، پایه

نون، به ویژه قوانین نوشته، با وجود رفتاری. زبان قا

اجتناب و نقاط ضعف موجود، غیرقابل ابهامات 

طور دقیق انتظارات را بیان و ایجاد اعتماد به

برای همین امروزه  (.20، 1391)خزائل، « کندمی

الملل بیش کشورها و دیگر فعاالن عرصه حقوق بین

از بیش از اسناد حقوق نرم در روابط بین خود 

المللی هم نسبت به کند. جامعه بینمیاده استف

الملل قوق نرم بر تابعان حقوق بینتأثیرگذاری ح

ن و ؛ هادسو194، 2001، آگاهی دارد )سینی

حقوق نرم را در به  (. و نقش801، 2004ایملدا، 

تعادل کشیدن سیستمی که بر مبنای حقوق سخت 

 کند.گرفته است، تصدیق می شکل

واژه حقوق نرم وارد ادبیات مدت زیادی نیست که 

ها الملل شده است و هنوز برای خیلیحقوق بین

باشد. در ابتدا افراد با یک مفهوم ناشناخته می

شوند و رو میبهشنیدن واژه حقوق نرم با تردید رو

پسندند زیرا این واژه نرم را در کنار واژه حقوق نمی

ی دیدگاه در خیلی از افراد وجود دارد که حقوق یعن

آور و دارای ضمانت اجرا و تعهدی که قواعد الزام

ضمانت اجرا نداشته باشد حقوق نیست و همین امر 

ای قواعد نظر زیادی شده است و عدهاختالفباعث 

، 1988، کالبر)دانند نرم را الیق وصف حقوق نمی

معتقدند که حقوق نرم باعث  ای هم(، اما عده385

ل تابعان حقوق شود و آزادی عمگذاری میقانون

و به کند الملل محدود میالملل را در روابط بینبین

همین خاطر شایستگی وصف حقوق را دارد 

های (. همین ابهام213-222، 2008، )گرسن

موجود در مفهوم حقوق نرم موجب شده است تا 

شود و ارائه یک تعریف جامع  تعاریف متعددی از آن

و مورد اتفاق غیرممکن شود. در مورد حقوق نرم 

شده است که حقوق نرم بیش از آنکه یک  گفته

هنجار حقوقی باشد، یک هنجار اجتماعی است که 

ای برای آن وجود شدهحال تعریف پذیرفته عین در

توانند از طرف بازیگران این هنجارها می»ندارد. 

المللی و های بینها یا سازماندولتی، دولت

طرف بازیگران غیردولتی توانند از همچنین می

ای یا های حرفهمانند مؤسسات خصوصی و انجمن

 (.2، 2010، کولر تجاری ایجاد شوند )کافمن

 ادبیات در «نرم حقوق» تعبیر نرفتن کار به وجود با

 شده پذیرفته اسالم در حقوق از نوع این دینی،

 که دارد وجود روایات در متعددی هاینمونه .است

 است، دنیوی و مادی منافع به دادن توجه به ناظر

 شده وارد خلقی خوش باب در که روایاتی جمله از

 سِعَةِ فی»: فرمایدمی السالم علیه علی امام. است

 در روزی هایهـگنجین الْارْزاقِ؛ وزُ ـکُنُ القِـالْاخْ

 ،8 ،1407، کلینی) «تاس روییگشاده و خوییرمـن

 خُلْقُهُ حَسُنَ مَنْ»: فرمایدمی دیگر کالمی در(. 23
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 هایراه نیکوشد، خلقش هرکس طُرُقُهُ؛ لَهُ سَهُلَتْ

 آمدی، تمیمی) «گرددمی هموار برایش زندگی

 راستای در کسی اگر وصف، این با(. 619 ،1410

 منافع به رسیدن نیت به و الهی دستورهای رعایت

 کار دین نگاه در تنها نه دهد، انجام را کاری خویش

 امور از کارش بلکه نداده، انجام خنثایی یا ناشایست

 و قوانین به پایبندی. آیدمی شمار به شایسته

 نگاه در لذا. است باب همین از نیز «نرم حقوق»

 حقوق به فرد التزام آن در که «نرم حقوق» دینی،

 خویش منفعت و سود مالحظه سبب به قوانین و

 .شودمی تأیید است

توان پی برد که دانشمندان حوزه حقوق نرم از می

وجود یک پدیده دارای تبعات حقوقی در حوزه 

کدام الملل آگاه هستند، اگرچه شباهتی با هیچبین

ها تالش الملل ندارد. آناز مفاهیم سنتی حقوق بین

کردند حقوق نرم را با استفاده از معیارهای مختلفی 

های رایج، ها، تأثیرات، نتایج، مثالتعلهمانند 

ف، موضوعات، عوامل دخیل، محتوا وضعیت، اهدا

 پی برای .(11، 2005، )مورث ... تعریف کنندو

 بین رابطه به باید نرم حقوق ماهیت به بردن

 توجه قاعده یک شدن تلقی حقوقی و کارآمدی

 بر قاعده یک که تأثیری میزان یعنی کارآمدی. کرد

 رفتار تغییر موجب تا گذاردمی جای بر خود تابعان

 آنکهبی هادولت که هست بسیاری موارد. شود هاآن

 نظام الزامات از ناشی تعهدات به تن بخواهند خود

. (143 ،1392، شاکریان) اندداده المللبین حقوق

 یک از المللبین حقوق داخلی، حقوق برخالف

 محروم قانون وضع برای رسمی و منظم ساختار

 وضع شیوه به اینکه جای به همین برای. باشدمی

 نتیجه به شود، توجه المللبین حقوق در قانون یک

 توجه المللبین حقوق در آن کارکرد و تأثیر و

 باعث قاعده یک که است آن مهم بنابراین. شودمی

 لحاظ از قاعده آن حال شود، تابعان بر تأثیرگذاری

 حقوق ساختار. خیر یا باشد آورالزام شکلی

 در هادولت اراده نقش که است ایگونهبه المللبین

 .باشدمی پررنگ بسیار حقوقی قاعده یک وضع

 حقوقی امروزه هایپیشرفت و مسائل از بسیاری

 االجراالزم غیر اسناد که است مسئله این از حاکی

 با حاضر عصر المللبین روابط پیچیدگی در

 هادولت عملکرد در و تصویب تریسریع پیشرفت

 نرم حقوق اسناد. شوندمی برقرار بیشتر و بیشتر

 االجراالزم اسناد که را انسجامی حداقل تواندمی

 داشته پی در را کندمی ایجاد جامعه یک برای

 نشان اسناد این کارگیریبه دیگر عبارت به باشد،

 و ترعملی ابزاری جامعه اعضای که دارد این از

 یکدیگر با روابطشان تنظیم برای تریراحت

 نرم حقوق امروزه .(30 ،1391 خزائل،) «اندیافته

 شودمی گرفته نظر در رفتاری ترجیح یک عنوان به

 میان مشترک همکاری یک برای الزم شرایط که

 گونههیچ اینکه بدون کند،می فراهم را هادولت

 حقوق ویژگی این و کند ایجاد کشورها برای الزامی

 جانبههمه ورود برای را راه( آوریالزام عدم) نرم

 المللبین سیاست مسائل تدبیر عرصه به هادولت

 باعث هادولت جانبههمه ورود این و کندمی هموار

 در آمده وجود به جدید مسائل از بسیاری حل

 .شودمی المللبین حقوق
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 الملل. جایگاه حقوق نرم در حقوق بین2-5

که عمدتًا پراکندگی آن الملل وساحت حقوق بین

ها و نبود ناشی از برابری حاکمیت دولت

گذاری فراملی است، اختیار و امکان قانون

ها فراهم آورده است تا ای را برای دولتگسترده

منافع و مصالح خود، از  بتوانند برای رسیدن به

طریق حقوق نرم و حقوق سخت استفاده کنند و 

متعارض برقرار سازند.  ها رابطه تکمیلی و یامیان آن

الملل معاصر بدون فهم امروزه شناخت حقوق بین

گذارند و نیز تأثیراتی که این دو بر یکدیگر می

شوند. اگر تا پیش تعاملی که باهم دارند میسر نمی

المللی گذاری بیناز ورود حقوق نرم به عرصه قانون

معاصر، توجه حقوقدانان به رابطه معاهده و عرف 

ترین توجه به رابطه حقوق نرم و روزه بیشبود، ام

سخت به ویژه رابطه میان معاهدات و حقوق حقوق 

 (.901-913، 1999، ای )آلن نرم متمرکز است

موضوعی که در این بحث مورد بررسی قرار 

و رابطه  گیرد، امتزاج حقوق نرم و حقوق سختمی

که تکمیلی حقوق نرم و حقوق سخت است. هنگامی

شود ممکن چنین نقشی ظاهر می حقوق نرم در

است در گذر زمان مانند اعالمیه جهانی حقوق بشر 

به وضعیت حقوق عرفی ارتقا یابد، موجب تفسیر و 

توضیح قواعد حقوقی موجود شود و یا زمینه 

را فراهم کند و  آوررسیدن به توافقات حقوقی الزام

الملل را شکل یا مستقالً رفتار تابعان حقوق بین

گونه قوق نرم در نگاه پوزیتیویستی یکدهد. ح

 مدرن از حقوق مطلوب است.

الملل دارای کارکردها و حقوق نرم در حقوق بین

های تأثیرگذاری است. حقوق نرم عموماً در جایگاه

بسیاری موارد در نقش مکمل حقوق سخت ظاهر 

که امکان رسیدن به توافق بر سر هنگامی شود؛می

تدوین قواعد حقوقی میان فعاالن عمده عرصه 

المللی فراهم نیست، یا قواعد گذاران بینقانون

آور حقوقی وجود دارد، حقوقی ناشی از اسناد الزام

اما بر سر بسط و گسترش آن به منظور در برگرفتن 

های تازه اتفاق نظر نیست و یا عرف وضعیت

المللی حاکم بر موضوع فاقد صراحت کافی بین

تواند با تبیین است. در چنین مواردی حقوق نرم می

ها و یا تعهدات غیر سیاستو تدوین اصول، 

المللی در نقش های بینها و سازمانکنفرانس

 . (901-913 ،1999، ای )آلن مکمل عمل کند

حقوقدانان تنها  اکنون دیگر همچون گذشته توجه

الملل در یک منابع رسمی حقوق بینمیان  به رابطه

، )باکستر سیستم حقوقی با مرزهای مشخص نیست

های تأکید بر ترکیب شیوه (. بلکه25-106، 1970

المللی با گذاری بینرسمی و غیررسمی قانون

 ،1999، ای )آلن حقوقی استیکدیگر در یک نظام 

. که دیگر مرزهای آن ضرورتاً مانند (913-901

ها روشن نیست. گاهی در روابط میان دولت گذشته

آید هایی پیش میالمللی وضعیتو دیگر عناصر بین

تعارض نافع و مصالح میان  هاکه اختالف دیدگاه

سر  ها چنان زیاد است که امکان اجماع نظر برآن

شود. در آور فراهم نمییک توافق حقوقی الزام

 هایی، توسل به حقوق نرم بیشترچنین وضعیت

تواند در نقش تکمیل شود و حقوق نرم میمی

 معاهدات و یا قواعد عرفی ظاهر شود.

یکی دیگر از مواردی که شاهد ایفای نقش 

کنندگی حقوق نرم هستیم زمانی است که تکمیل
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آور حقوق در خصوص دامنه و قلمرو اسناد الزام

های یا رژیم اختالف نظر وجود دارد. حقوق نرم و

که بر الزام حقوقی و تبعات آنغیرحقوقی بدون 

ناپاییندی آن تکیه کنند، مسیر کلی حرکت به 

دهند و الملل نشان میسوی تابعان حقوق بین

گاهی  کنند.ها را تلطیف میفضای اعمال میان آن

گونه که بیشتر گفتیم اختالف دیدگاه و یا نیز همان

الملل رقابت بر سر منافع در میان تابعان حقوق بین

نان است که امکان بسط یک نظام جامع چآن

دهد و در نتیجه به حقوق نرم توسل حقوقی را نمی

 شود.جسته می

های متعددی توان قطعنامهحوزه حقوق بشر می در

 را برشمرد که در مجمع عمومی ملل تصویب

اند و همگی در نقش تکمیل نظام حقوق بشر شده

نظام حقوق بشری کنونی به دلیل . 1اندبوده

نظری که درباره های آن و اختالفپیچیدگی

ها وجود دارد، میان دولت چگونگی گسترش آن در

کرد بدون توسل به حقوق نرم امکان آن را پیدا نمی

چنین گسترش دهد. که بتواند به آسانی خود را این

های مجمع عمومی ملل متحد با تصویب قطعنامه

، اصول آور، حداقل استانداردهای رفتاریغیر الزام

راهنما و اعالمیه و دیگر اشکال حقوق نرم کمک 

مهمی به تکمیل قواعد رفتاری مربوط به نظام 

  حقوق بشر کرد.

المللی های بینبرخی از مصوبات ماهوی سازمان

ماهیتی سخت و برخی نرم دارند. از این منظر 

 
1 The declaration on the Elimination of All Forms of 

International and of Discrimination Based on 

Religion or Belief,1981, The Basic Principles for the 

Treatment of Prisoners,1990., Justice The Beijing 

ها از یکدیگر از تعیین معیاری برای تمییز آن

دهنده گذار از حقوق نشانترین مباحثی که مهم

نگارندگان  سخت به حقوق نرم هستیم. به نظر

آور ترین معیاری که برای تعیین ویژگی الزاممهم

بودن مصوبات این نهادها وجود دارد، از جمله 

در نبود چنین  تصریح به آن در سند مصوب است.

بایست ذیل تصریحی مصوبات این نهادها را می

که مصوبات این گر آنحقوق نرم بررسی کرد، م

نهادها، با رعایت شرایطی، مستند به حق و تکلیفی 

 منجز در متن سند مؤسس باشد.

توان به مصوبات دیوان در این خصوص می

المللی دادگستری اشاره کرد. مصوبات و آراء بین

المللی دادگستری از دو جهت قابل دیوان بین

یا اینکه مصوبات و آراء دیوان  یکیبررسی است؛ 

حقوق سخت( یا دارای اثر حقوقی ) آور هستندالزام

 -879، 2005، اوبرگ دیواک) حقوق نرم() هستند

های دیوان نیاز به آور بودن قطعنامهالزام (.906

دارد. دیوان در رأی  تصریح در سند آن قطعنامه

پیامدهای حقوقی ادامه حضور »مشورتی درباره 

 276قطعنامه آفریقای جنوبی در نامیبیا به رغم 

های به این نتیجه رسید که تصمیم« شورای امنیت

 5 و 2 توسط شورای امنیت در بندهای شدهگرفته

( مطابق با اهداف و اصول 1970) 276های قطعنامه

شده  آن گرفته 25و  24منشور و بر اساس ماده 

های ها برای همه دولتاست. در نتیجه این تصمیم

ها متعهد هستند که آن آور ومتحد الزامعضو ملل 

Rules 1985, The Declaration of Basic Principles of 

Justice for Victims of Crime and Abuse of 

Power,1985. 
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، ICJ های)گزارش آن را بپذیرند و اجرا کنند

اساس آنچه گفته شد تصمیم و  بر (.115، 1971

دیوان هنگامی جنبه حقوق سخت دارد که با  ءآرا

 آور است. عالوه برصریح، الزام مقرره استناد به یک

این، برای اینکه یک تصمیم و در اینجا رأی صادره 

 در زمره حقوق سخت قرار گیرد،از سوی دیوان 

مصوبه و رأی صادر شده با اصول و اهداف آن 

سازگاری داشته باشد. به عبارتی سازگاری 

دیوان با روح و هدف کلی آن ها و آراء تصمیم

تصمیم از جمله عواملی است که مشروعیت آن را 

(. از سوی دیگر برای 1979، راز) کندتضمین می

احراز شود که  صمیم بایدآور دانستن چنین تالزام

نهاد صادرکننده، قصد ملتزم کردن مخاطبان خود 

بایست را داشته است. به دیگر سخن عبارات آن می

به روشنی داللت بر امر و نهی یا وضع حق و تکلیف 

 ادامه قضیه»داشته باشد. دیوان در همین رأی 

گوید عزم می «نامیبیا در جنوبی آفریقای حضور

رکن صالح ملل متحد برای اعالم اینکه آور یک الزام

 اثر باشدتواند بیضعیت غیرقانونی است، نمییک و

(. این بدان معنا ICJ، 1971 ،117 های)گزارش

یک تصمیم باید به قصد ایجاد الزام  است که عبارات

 حقوقی مقرر شده باشد.

المللی درباره اما اگر سند مؤسس یک سازمان بین

ت نهادهای آن صراحت نداشته آور بودن مصوباالزام

توان آن را در زمره حقوق نرم که دارای باشد، می

اثر حقوقی هنجارین است تلقی کرد. رأی مشورتی 

ای در های هستهدیوان درباره حقوقی کاربرد سالح

بررسی است. رأی  حقوق نرم( قابل) این قالب

دیوان در بخش الزام حقوقی و یا  1996 مشورتی

های مجمع عمومی تأکید کرد طعنامهاثر اعالمی ق

آور های مجمع عمومی اگرچه الزامکه قطعنامه

توانند دارای ارزش هنجارین نیستند، اما گاهی می

اوضاع و احوال نشانه تواند در برخی ها میباشند. آن

مهمی برای اثبات وجود یک قاعده یا پیدایش یک 

 -ICJ، 1971 ،245 های)گزارش باور راسخ باشند

رأی میان الزام حقوقی و ارزش در این  ( دیوان255

 های)گزارش هنجارین یک قطعنامه تفاوت گذاشت

ICJ، 1971 ،72دیوان در مسئله  (. رأی مشورتی

های ای یکی از دریچههای هستهکاربرد سالح

نظری برای ورود اسناد حقوق نرم به نظام حقوق 

 الملل است.بین

آور بودن، مصوبات ارکان دیوان افزون بر مسئله الزام

های تخصصی وابسته به سازمان ملل و یا سازمان

این مصوبات با حقوق موضوعه  آن به موضوع تعامل

و آثار حقوقی چنین مصوباتی نیز پرداخته است. 

باره رأی مشورتی دیوان در این ترین فراز درمهم

قضیه پیامدهای حقوقی ادامه حضور آفریقای 

ود که در آنجا دیوان تصریح کرد جنوبی در نامیبیا ب

با  1960 مجمع عمومی مصوب 1514 که قطعنامه

نام اعالمیه اعطای استقالل به کشورها و مردم تحت 

الملل درباره بینعه حقوق استعمار به توس

 خودمختار کمک کرده استهای غیرسرزمین

در رأی  دیوان (.ICJ، 1971 ،52 های)گزارش

دداً بر نقش مشورتی صحرای غربی نیز مج

های مجمع عمومی در توسعه حقوق مهقطعنا

، ICJ، 1971 های)گزارش الملل تأکید کردبین

12.)  
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توان چنین برداشت باره میاین از آرای دیوان در

المللی های بینکرد که مصوبات نهادها یا سازمان

آورند و حقوق سخت تلقی تنها هنگامی الزام

ای صریح دال بر مقررهشوند که مستند به می

ها در متن مصوبه باشد. افزون بر آور بودن آنالزام

 این محتوای مصوبه باید دال بر امر و نهی یا وضع

آور باشد. حق و تکلیف و به عبارت دیوان الزام

المللی های بینبنابراین اگر مصوبه نهادهای سازمان

دهی به رفتار مخاطبانش باشد فاقد صراحت و جهت

شوند و باید ذیل حقوق نرم آور محسوب نمیامالز

 را نرم حقوق آرا این در بررسی شود. در کل دیوان

 المللبین حقوق در موضوعه حقوقی قواعد مکمل

 رمن حقوق میان تکمیلی رابطه چنین وجود. داندمی

 به تواندمی نهایتاً المللبین حقوق موجود منابع و

 .بیانجامد حقوقی نظام این توسعه
 

 محیطی. حقوق نرم و معاهدات زیست3-5

های طرف های دولتهای کنفرانسماهیت تصمیم

محیطی نیز از جمله مباحث معاهدات زیست

انگیز است. زیرا عموم این معاهدات فاقد بحث

دار تسهیل المللی هستند که عهدهسازمانی بین

ها شود از سوی دیگر انعطاف الگوی این اجرای آن

های ها بر روی همه دولتباز بودن آن ها وکنفرانس

عضو به این معنا است که از این الگو همچنان 

توان به عنوان مثال میاستفاده خواهد شد. به 

 و زیستمحیط درباره متحد ملل 1992 کنفرانس

متحد  ملل عمومی مجمع ویژه نشست و توسعه

 
1 Article 2.9 (a) (IV) The decisions which shallbe 

binding on all Parties, shall forth with be 

communicated to the parties by the Depositary. 

( امروزه این 35، 2007)کامنزولی،  اشاره کرد

یا چند ساالنه  به صورت ساالنهها که کنفرانس

شوند عمالً موتور محرک حقوق برگزار می

زیست هستند. در بیشتر موارد مبنای اعتبار محیط

های این ارکان محل بحث و مبهم است. تصمیم

محل اصلی اختالف بیشتر در هنگامی است که 

های معاهده مربوطه درباره ویژگی الزامی تصمیم

در نظر برخی از ت ها ساکت اساین کنفرانس

رسد که در بیشتر موارد به نظر می» ...نویسندگان

شده بر اساس تئوری اختیارات گرفتههای تصمیم

اما ( 32 ،2007 )کامنزولی، «ضمنی است

المللی دادگستری در رأی گونه که دیوان بینهمان

ای هسته هایمشورتی مشروعیت کاربرد سالح

است که شده  ماً پذیرفتهگفته است عمو

توانند چنین قدرتی را المللی میهای بینسازمان

 شده است اعمال کنند که به قدرت ضمنی شناخته

چنین  (. قائل شدنICJ ،1996 ،25 هایگزارش)

که فاقد ها به دلیل آنقدرتی برای این کنفرانس

المللی هستند محل تردید شخصیت حقوقی بین

آور ابی الزامجدی است بنابراین بهتر است برای ارزی

هایی به همان های چنین کنفرانسبودن تصمیم

معیار تصریح در سند و مصوبه کنفرانس یا 

ماده  9 مثال بند عنوانبه کنواسیون بسنده کنیم.

های کنفرانس برای پروتکل مونترال تصمیم 2

ای کاهنده الیه ازن مذکور در پیوسته اصالح مواد

در مقابل پروتکل  .1داندآور میالف تا ث را الزام

 17و ماده  12 ماده 7 ، بند6 ماده 2 کیوتو در بند
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های عضو این پروتکل خواسته از کنفرانس دولت

هایی برای است تا اصول راهنما، قواعد و آیین

. 1بیابند 18سازوکارهای اجرایی این پروتکل و ماده 

آور مقررات پروتکل کیوتو به صراحت درباره الزام

در  ها سخنی نگفته است.گونه تصمیماینبودن 

چنین سکوتی اشاره به اصول راهنما، قواعد و 

آور حقوقی را یک افاده قواعد الزامهایی هیچآیین

که برخی معتقدند که جدا کردن  حالی کند درنمی

آور بودن ها گویای الزامقواعد از اصول راهنما و آیین

این  ها عضوقواعدی است که کنفرانس دولت

(. اما 9-8، 2002، برونی) کندپروتکل اتخاذ می

ها و پروتکل خود به صراحت آیین 18 ماده اینکه

سازوکارهای ناپایبندی را که منجر به پیامدهای 

حقوقی شود را منوط به اصالحیه پروتکل کرده 

های طرف این است نشانه آن است که دولت

های اند که تصمیمپروتکل خواستار آن نبوده

 ،2002، برونی) آور باشدباره الزاماین کنفرانس در

8-9.) 

های کمتر البته باید توجه داشت که دولت

تنها زمانی که امکان کسب امتیاز و  یافتهتوسعه

ها وجود داشته محدود کردن اعمال نفوذ ابرقدرت

پیوندند. در مرحله بعد حقوق باشد. به اسناد نرم می

 کهیهنگامبه وجود آمده نیز تنها  نرم

های بزرگ به های بیشتری برای قدرتمسئولیت

این  شود.وجود آورند، به حقوق سخت تبدیل می

تحول در تدوین کنوانسیون چارچوب حفاظت الیه 

های اجرایی آن در کاهش تصاعد اوزون و پروتکل

 
پروتکل درباره آیین و سازوکاری برای تعیین و  18ماده  1

 رسیدگی به موارد ناپایبندی به مقررات این پروتکل است.

کننده الیه اوزون و همچنین تضعیف گازهای

تدوین بیانیه نهایی کنفرانس  مقدماتیهای زمینه

 قابلدر ریو به وضوح  1982توسعه زیست و محیط

 (.140، 2006)بیرگر،  است مشاهده

مندرج در  راز موفقیت بسیاری از اصول نرم

ریو در حفاظت  1992استکهلم و  1972 هایبیانیه

زیست در ابالغ خطراتی است که در آینده از محیط

بینی هستند. به همین دلیل شدت قابل پیش

هشدار به حدی است که گاهی نیاز به تدوین حقوق 

 به را شرایطی نرم شود. حقوقسخت دیده نمی

 به کشورها از کثیری گروه ائتالف تا آوردمی وجود

 مسائل صلح، حفظ درباره جمله از منر حقوق اسناد

 اقلیمی تغییرات خصوص به جهانی زیست مختلف

 از بیرون اقلیت و شده ملحق ظرفیت از بیش

 آن وجود بودن مفید به آرامی به همکاری چارچوب

 ائتالف نمونه اروپا اتحادیه .بپیوندند بدان و برده پی

 نرم حقوق از ابزاری استفاده در کشورها از دسته

 از عضو هایدولت کههنگامی اتحادیه این در است.

 برنیایند سخت حقوق به دستیابی در اجماع عهده

 وضع برای کافی صالحیت از اتحادیه که جایی در یا

 حقوق از استفاده به نباشد برخوردار سخت قانون

واقعیت  .(47، 2005، )سن دن کندمی اقدام نرم

محیط زیست  المللامر این است که حقوق بین

مهمترین حوزه حقوق نرم است، تالش برای به 

ها و معاهدات حداکثر رساندن اعضاء کنوانسیون

محیطی از دالیل مهم و اصلی است که سبب زیست
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بر حقوق نرم مبتنی  شده معاهدات مذکور عمدتاً

 است.  

 

پاریس و گذار از حقوق سخت  نامه. توافق4-5

 به حقوق نرم

از حقوق سخت امری ساده تشخیص حقوق نرم 

نیست درنتیجه این مسئله خود به یکی از مسائل 

گذاری و تا حدی مبهم در فرایند قانون مهم

شده است. به همین علت  المللی معاصر تبدیلبین

آور بودن است که اعتبار حقوقی و بالطبع الزام

های مجمع عمومی به ویژه شورای امنیت قطعنامه

اره از مباحث جاری در سازمان ملل متحد همو

المللی الملل بوده است. البته دیوان بینحقوق بین

و احکام خود در  ءدادگستری در تعدادی از آرا

گفته و ابعاد آن را تا حدودی روشن باره سخن این

؛ ICJ ،1954 ،47 های)گزارش کرده است

، ICJ های؛ گزارشICJ ،1955 ،67 هایگزارش

اما با گسترش معاهدات چندجانبه  .(151، 1962

المللی که در مواردی اقدام به تأسیس بین

های عضو المللی و یا اجالس دولتهای بینسازمان

های این آور بودن تصمیماند تشخیص الزامکرده

های یک تر شده است. طرفها پیچیدهسازمان

المللی اختیار دارند به جای معاهده چندجانبه بین

المللی، تنها به تأسیس های بینانتشکیل سازم

های عضو اقدام کنند. نهادی مانند کنفرانس دولت

امر در چند دهه اخیر بیشتر درباره معاهدات این 

، ICJ های)گزارش افتاده استمحیطی اتفاق زیست

؛ ICJ ،1955 ،67 هایگزارش؛ 47، 1954

 هایکنوانسیون (.ICJ ،1962 ،151 هایگزارش

زمینه تغییرات آب و هوای  پاریس در 2015

ماهیت این  ای از این معاهدات است.نمونه

ها در هایی که رضایت آنها به دولتکنوانسیون

فرایند مذاکرات جلب نشده است این اطمینان را 

المللی توانند در حل یک مشکل بیندهد که میمی

آوری را که تعهد حقوقی الزاممشارکت کنند، بی آن

. این نشانه آن است که سیستم پذیرفته باشند

ای برای مشکل الملل توانسته است چارهحقوق بین

هایی ها بیاندیشد. بدین ترتیب دولتتراضی دولت

المللی هایی بینکه به اتکای رضایت با اقدام

گیرند و هزینه اند در موضع سختی قرار میمخالف

حل رود. بنابراین راهها باال میمخالف برای آن

ها را متأثر نکند بهتر از نرم حتی اگر دولت حقوق

نتیجه به دست نیامدن توافق مبتنی  اقدامی دربی

 .بر تراضی در حقوق سخت است
 

 2015مصادیق حقوق نرم در کنوانسیون . 5-5

 پاریس

در این قسمت تالش شده به بررسی مصادیق و 

نامه آب و هوایی پاریس پرداخته هایی از توافقجنبه

بر حقوق نرم داللت داشته و به نوعی گذار شود که 

الملل از حقوق سخت به حقوق نرم در حقوق بین

  شود.تلقی می
 

 هنجاري بودن قواعد کنوانسیون . 1-5-5

شده است  ای تنظیمگونهمتن کنوانسیون پاریس به

طور ضمنی که بتواند یک ضمانت اجرای مؤثر را به

از متن کنوانسیون استخراج کرد. نیازی به یادآوری 

نیست که در متن کنوانسیون هیچ ضمانت اجرای 
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مؤثری که بتواند ضامن اجرای مؤثری در تعهدات 

بینی نشده است. های کنوانسیون باشد پیشطرف

توافق بر آن اما متن کنوانسیون چنین است که 

دسته از بتواند به عنوان یک ضمانت اجرا برای آن

های تعهدات ناشی از این کنوانسیون و کنوانسیون

پیشین که در باب تغییرات آب و هوایی تصویب 

و همچنین سایر قواعد ناظر بر حوزه تغییر اند شده

)عتابی و همکاران،  آفرینی کنداقلیم نیز نقش

توان به دو بخش ا میکنوانسیون ر (. متن1389

تقسیم کرد: نخست، بخشی که شامل اهداف و 

تعهدات ناشی از کنوانسیون است و قرار است تأثیر 

بر جای گذارد. دیگری، بخشی ی خارجی واسطهبی

برگیرنده مفادی است که توافق بر روی آن به که در

منزله تحقق فهم مشترک یا اجماع بر روی 

ا پارامتر است و قرار شناسایی یک یا چند واقعیت ی

ای خارجی داشته واسطهنیست که هیچ تأثیر بی

باشد. برای مثال: کشورهای طرف این کنوانسیون 

ای خود را اند که انتشار گازهای گلخانهمتعهد شده

ای اثر کاهش دهند. بنابراین کاهش گازهای گلخانه

واسطه این توافق است و در مقابل، گنجاندن بی

تغییرات آب » ینی در کنوانسیون کهچنعبارتی این

ی بشری و هوایی دغدغه جمعی و مشترک جامعه

، بیانگر اجماع جمعی کشورها بر شناسایی «است

تغییرات آب و هوایی به عنوان یک دغدغه است. بر 

کنوانسیون آمده است که:  این اساس، در مقدمه

های این کنوانسیون بر لزوم واکنش پیشرفته طرف»

تهدید فوری تغییر اقلیم مطابق با دانش و مؤثر به 

 
1 Adoption of the paris agreement under the United 

Nations fromwork convention on climate change. 

طور آشکار است آنچه به .1«کنندعلمی تأکید می

گرفته است، لزوم به کار  صریح مورد شناسایی قرار

های علمی پیشرفته به منظور بردن ابزارها و روش

مهار پدیده تغییرات آب و هوایی است. هر کشوری 

 که کنوانسیون را به رسمیت شناخته است،

ای از مشارکت ملی را برای خود داوطلبانه درجه

 کند که در بند سوم پیمان به آن اشارهتعیین می

است. این بند از کشورها خواسته تا بلندپرواز شده 

باشند، در طول زمان روند پیشرفت خود را ارائه 

خود را دستیابی به هدف پیمان قرار دهند و دیدگاه 

بار به پنج سال یکدهند. میزان مشارکت باید هر 

 دبیرخانه گزارش شود تا به ثبت برسد

 .(54، 1398 سرمست، و مطلقدوستی)

میزان مشارکت هر کشور توسط همان کشور تعیین 

شود با این همه این مشارکت مانند یک قانون می

آور نیست زیرا از المللی حقوق سخت الزامبین

رخوردار آور بهای الزم برای ایجاد عوامل الزامویژگی

نیست. عالوه بر این هیچ مکانیزمی برای وادار 

کردن یک کشور برای تعیین اهداف در مشارکت 

شده وجود ندارد و هیچ زمانی تعیین ها درملی آن

نظر  شده دراجباری نیز برای اجرای اهداف تعیین

آوری در کنوانسیون از است. الزام گرفته نشده

مان در این پی تنبیهیطریق یک برنامه تشویقی، 

 است. شده گنجانده

پاریس اگرچه از درجه الزام  2015کنوانسیون 

الملل برخوردار کمتری از قواعد سنتی حقوق بین

ها و دیگر است، اما توان تأثیرگذاری بر رفتار دولت
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الملل را دارد. از این منظر حقوق تابعان حقوق بین

 الملل است اما ایننرم همچنان محور حقوق بین

در اشکال سنتی یعنی تعریف  محوری ضرروتاًحقوق

حقوقی بودن با معیار الزام حقوقی نیست. حقوق 

نرم ربط میان الزام حقوقی و پایبندی را سست 

کرده است و از این منظر رهیافتی نو برای حقوقی 

تلقی کردن پدیدارهای اجتماعی پیش روی 

اندیشمندان گشوده است. این رهیافت بیشتر بر 

های مندرج در بندی به اصول، قواعد و سیاستپای

کند و معیار اصلی را یک سند حقوق نرم تأکید می

داند که یک برای حقوقی تلقی شدن تأثیری می

الملل قاعده رفتاری بر تغییر رفتار تابعان حقوق بین

المللی بر جای یا اعالم رفتار مطلوب در جامعه بین

 (.34، 1395 )یاور، گذاردمی

دانند که با پاریس می 2015کنوانسیون  ءاعضا

تصویب چنین اسنادی اگر برابر ضوابط آن عمل 

کنند یک استدالل و توجیه قوی برای رفتار خود 

خواهند داشت. اگر انتقادی نیز به چنان رفتاری 

تواند توجیهی در قاعده نرمی می باشد وجود چنان

برابر انتقادها باشد از این جهت یک قاعده حقوق 

کند زیرا یک قاعده حقوقی عمل می نرم همچون

یکی از کارکردهای حقوق فراهم ساختن استداللی 

هایی نیز ای از رفتار است. دولتتوجیهی برای گونه

کنند. عمالً در موضعی که برخالف آن عمل می

خواهند بود که باید رفتار خود را توجیه کنند. رویه 

ز مؤید این ها، به ویژه در سه دهه اخیر نیدولت

ها برای حسن اجرای رهیافت است. زیرا آن

های نامهالمللی به ویژه موافقتهای بینکنوانسیون

ها سازوکارهای پایبندی چندجانبه و نظارت بر آن

اند. این سازوکارها را در متن این توافقات مقرر کرده

الملل ضرورتاً مبتنی بر ضمانت اجراهای حقوق بین

دیگر حقوق نرم در نقش مکمل نیست. در این جا 

آور های پایبند به قواعد مقرر در استاد الزامنظام

های شود، بلکه خود مستقالً نظامحقوقی ظاهر نمی

دهنده گذار از نهند که نشانپایبندی را بنیاد می

 حقوق سخت به حقوق نرم است.

گسترش چنین سازوکارهایی موجب شده است تا 

المللی مانند کنوانسیون های بیناجرای کنوانسیون

پاریس کمتر به ضمانت اجراهای سنتی  2015

، 2015، )بودانسکی الملل وابسته باشدحقوق بین

ای که خواسته یا ناخواسته از این امر (. نتیجه153

اندازه  آید آن است که هردست می در عمل به

پیوند پایبندی با ضمانت اجرای سنتی حقوق 

نیاز به التزام حقوقی به الملل کمتر شود، بین

المللی برای رعایت پایبندی کمتر تعهدات بین

شود. امروزه این اندیشه در میان دولت و دیگر می

المللی و نیز اندیشمندان حقوق عناصر بین

یافته است که الزام حقوقی  الملل گسترشبین

ای برای حقوقی تلقی ضرروتا فصل قریب و ممیزه

 نیست. کردن یک قاعده رفتاری

که تعهدات  از این گزاره نباید چنین برداشت شود

اند، آور حقوقی اهمیت خود را از دست دادهالزام

اندازه اسناد  بلکه این امر به آن معنا است که هر

آور مانند پروتکل المللی، خواه حقوقی الزامبین

آور مانند پیمان هلیسنکی، کیوتو و یا اسناد غیرالزام

برای پایبندی وضع کنند راه را  سازوکارهایی را

توان با کنند که میبرای این مفهوم هموارتر می

وضع چنین سازوکارهایی به هدف غایی که همان 
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ها و ترغیب و پیشبرد رفتار تغییر رفتار دولت

المللی است رسید. رویه مطلوب در جامعه بین

ها گویای آن است که معاهدات عمومی دولت

خود را نسبت به حقوق نرم  همچنان جایگاه برتر

توان اند اما نمیها حفظ کردهدر روابط میان دولت

این واقعیت را نیز نادیده گرفت که افزایش کاربرد 

ها از میزان اسناد حقوق نرم در روابط میان دولت

توسل به معاهدات به عنوان یکی از مهمترین منابع 

 الملل کاسته است.سنتی حقوق بین

تصور نبود که بتوان  چندان دور قابلای نهدرگذشته

المللی را بر حسب میزان التزام های بینکنوانسیون

کرد. حقوقدانان کالسیک بندی ها دستهبه آن

الملل، میان معاهدات و آنچه بدون اجاره حقوق بین

شده بود تمیز گذاشته و دسته دوم را  حاکم امضا

(. 153، 2015، )بودانسکی دانستندفاقد اعتبار می

معلوم شد که  اما واقعیت آن است که درگذر زمان

چنان سخت و نفوذناپذیر الملل آنمرز حقوق بین

نیست تا با قطعیت بتوان معیار یا معیارهایی مانع 

و جامع را برای حقوقی تلقی کردن قواعد رفتاری 

تعیین کرد و به آن استناد راه را بر ورود حقوق نرم 

 به این نظام حقوقی بست.

عالوه بر آنچه به عنوان ضمانت اجرا گفته شد الزم 

توان یکی از به ذکر است مبحث ضرر و زیان را می

مهمترین مباح مطرح شده در کنوانسیون پاریس 

دانست. کشورهای در حال توسعه به خصوص 

کشورهایی که نسبت به اثرات تغییر آب و هوا 

باشند به ویژه کشورهای کوچک پذیر میآسیب

توسعه و کشورهای کمتر  حال ای درجزیره

یافته در به رسمیت شناختن اصل ضرر و توسعه

 ای جداگانه پافشاری نمودندزیان به عنوان ماده

زیرا کاهش  (،1 ،2015، سیوسفو )اقلیم

خطرپذیری از سوانح یکی از موضوعات جدی در 

باشد. سوانح ناشی از بحث تغییرات آب و هوا می

سالی، سیل، گرد تغییرات و هوایی از قبیل خشک

چنینی  های شدید و موارد اینو غبار، طوفان

یافته است و توان مقابله و جبران خسارات  افزایش

جانبه رسیدگی همهها نیازمند توجه و ناشی از آن

باشد. در این راستا ماده هشت جهانی می

کنوانسیون به اهمیت پیشگیری به حداقل رساندن 

و مقابله با ضرر و زیان ناشی از اثرات نامطلوب تغییر 

و  آب و هوا از جمله رویدادهای شدید آب و هوایی

پردازد و به نقش توسعه پایدار حوادث طبیعی می

یان اشاره دارد. به این در کاهش خطر ضرر و ز

منظور نیز کنوانسیون پاریس باید مکانیسم 

اجرا  المللی ورشو را به عنوان مکانیسمی قابلبین

هایی برای رسیدگی به رویدادهای در توسعه روش

شدید آب و هوایی و رویدادهایی که اثرات و 

خسارات غیرقابل جبرانی را به ویژه برای کشورهای 

 .پذیر دارند، بپذیردسیبتوسعه و آ حال در

 

 بر مبتنی اعضاء داوطلبانه تعهدات. 5-5-2

  همكاري

پاریس نشان داد که حقوق  2105کنوانسیون 

بر پایه دو الگوی  جمله از توانیمالملل را بین

 هادولتالمللی میان همزیستی و همکاری بین

که بیشتر بر  هادولتتحلیل و تبیین کرد. اجتماع 

پایه حفظ قدرت و منافع ملی است، تجلی 

المللی که بیشتر و جامعه بین هاآنهمزیستی میان 
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بر اساس منافع مشترک و خیر عمومی است، تبلور 

و دیگر عناصر  هادولتهمکاری و همبستگی میان 

المللی المللی است. سیر تکامل حقوق بینبین

 هادولتگویای آن است که الگوی همزیستی میان 

 هادولتتعدیل و تحدید شده است. اما هنوز 

آمادگی کاملی ندارند تا روابط خود بر پایه الگوی 

همکاری تعمیق یافته و همبستگی میان خود بنیاد 

لل همچنان میان این المحقوق بین جهیدرنتنهند. 

(. 338، 2016، )رجمانی دو الگو در نوسان است

شده در  تعهدات اعضاء و تصمیمات اتخاذ

گذار از حقوق  پاریس در قالب 2015کنوانسیون 

بررسی است زیرا کشورها  نرم به حقوق سخت قابل

به صورت داوطلبانه تعهدات کنوانسیون را 

به نرم حقوق اند. داوطلبانه بودن همان جنپذیرفته

است و پذیرش تعهدات در حیطه حقوق سخت 

کشورهای جهان در نشست  قابل ارزیابی است.

پاریس پذیرفتند که برای دستیابی به هدف 

های بلندمدت پیمان پاریس، هر پنج سال هدف

مربوط به کاهش حجم آالیندگی صنایع خود را 

رود که انتظار می حالی بازنگری و اصالح کنند. در

میزان آالیندگی خود  یافته،ا کشورهای توسعهتنه

 ای چشمگیر کاهش دهند، کشورهای درگونهرا به

اند تا متناسب با توسعه نیز تشویق شده حال

هایشان، به تدریج برای کاهش افزایش توانمندی

 ای اقدام کنند. کشورهای درانتشار گازهای گلخانه

توسعه تا زمانی که به آن درجه از توانمندی  حال

زمان با رشد برسند، تنها باید مراقبت کنند که هم

ای را افزایش اقتصادی، انتشار گازهای گلخانه

ندهند. در حقیقت، تحلیل محیط حقوقی 

دهنده به توافق پاریس نمایانگر محیطی شکل

برآمده از اتفاق و اراده داوطلبانه جامعه جهانی در 

المللی تعهدات و اصول اساسی حقوق بینرای اج

 سرمست، و مطلقدوستی) باشدزیست میمحیط

1398، 52).  

کنوانسیون پاریس نیز در سایه تغییر مدل و 

 های مذاکراتی ناشی از تغییر رویکرد سنتیروش

المللی حاصل حقوق سخت( حاکم بر مذاکرات بین)

دریجی گردید. این رویکرد منجر به فاصله گرفتن ت

ساله از روندهای مندرج در محیط مذاکراتی پنج

مکاتب سنتی گردید و به سمت رویکردهای 

کنوانسیون اعضا  تری )حقوق نرم( سوق یافت.بدیع

نماید در راستای کاهش انتشار گازهای را متعهد می

های ملی خود را با استناد به اصول ای برنامهگلخانه

ت، اصل حق زیسالملل محیطاساسی حقوق بین

توسعه، اصل اقدامات احتیاطی، اصل تعامل بین 

های زیست و درنهایت اصل همکاریتوسعه و محیط

المللی قرار های بینالمللی، همگام با برنامهبین

دهند. بر این اساس کشورها وظیفه دارند با توجه 

به اصل عدالت تدابیر الزم را برای پیشگیری از 

تخاذ نمایند. همچنین ای اگسترش گازهای گلخانه

کشورها به تناسب امکانات و نقششان در تخریب 

های متفاوت زیست دارای مسئولیتمحیط

 حال باشند؛ به این معنی که کشورهای درمی

شان در تخریب یافته به علت نقش قابل توجهتوسعه

زیست و متناسب با برخورداری از امکانات محیط

ی و بیشتری را در فنی و مالی، باید اقدامات اساس

این زمینه اتخاذ نموده و مسئولیت بیشتری را به 

  .عهده بگیرند
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 جدید، کنوانسیون بر اساس آنچه گفته شد، در

 گازهای انتشار کاهش قبال در کشورها مسئولیت

 تعهدات اجرای نحوه و است همگانی ایگلخانه

 بستگی عضو هر ملی متفاوت هایظرفیت به اعضاء

 جدیدی هایبندیبلوک موجب آنچه لذا و دارد

 یا تولیدکنندگان موضوع از خارج شودمی کشورها

 واردکنندگان، یا کنندگانمصرف و صادرکنندگان

 و هابندیبلوک اکنون. است فسیلی هایسوخت

 و هازیتـم ملی، مقتضیات لـذی هاهمکاری

 مفاد اجرای نحوه و کشورها ایتوسعه هایاولویت

 بنابراین. دارد قرار پاریس کنوانسیون در مصوب

 توسط شده ایجاد هایظرفیت از استفاده با توانمی

 در همکاری هایبلوک ایجاد به پاریس کنوانسیون

 اقتصادی احتمالی اثرات و اجرا نحوه جهت

 حال در کشورهای بر پاریس کنوانسیون اجتماعی

 مبادرت فسیلی هایسوخت تولیدکننده توسعه

 .ورزید

 

 اختالفات فصل و حل. مكانیسم 5-5-3

های کنوانسیون تغییرات یکی دیگر از ویژگی

اقلیمی پاریس که بر گذار از حقوق سخت به حقوق 

فصل  و نرم داللت دارد، تبیین مکانیسم حل

اختالفات ناشی از اجرای مفاد کنوانسیون از سوی 

کنوانسیون  14اعضاء است. در همین راستا ماده 

حل »اقلیم سازمان ملل، در باب موضوع تغییر 

در صورت بروز . »1: بیان داشته است« اختالفات

اختالف بین دو یا چند عضو در مورد تغییر یا اجرای 

کنوانسیون، اعضاء مذکور برای حل اختالف، از 

طریق مذاکره یا هرگونه روش دوستانه دیگر اقدام 

ا هنگام تصویب، پذیرش، تأیید ی .2خواهند نمود. 

آن، هر  از الحاق به کنوانسیون یا هر زمان بعد

ای همبستگی عضوی که یک سازمان منطقه

تواند به صورت کتبی به امین اقتصادی نباشد می

اسناد اعالم نماید که در رابطه با اختالف مربوط به 

تفسیر یا اجرای کنوانسیون، بالفعل و بدون نیاز به 

تعهد  توافق خاص، نسبت به هر عضو دیگری که

 یکسانی را پذیرفته باشد، عمالً موارد ذیل را مورد

دهد: الف( ارجاع اختالف به دیوان قبول قرار می

اساس  المللی و یا ب( داوری بردادگستری بین

تشریفاتی که کنفرانس اعضاء در اولین فرصت به 

صورت یک ضمیمه در مورد داوری تدوین 

 «.کندمی

ن ماده به های پنجم تا ششم همیهمچنین بند

ماه پس از  12اگر ظرف »اند: ترتیب بیان داشته

اعالم یکی از اعضاء به دیگری دال بر وجود اختالف 

ربط موفق به حل اختالف از ها، اعضاء ذیبین آن

طریق مذاکره نشده باشند، بنابر تقاضای هر یک از 

طرفین، اختالف به کمیسیون سارش ارجاع خواهد 

 .(کنواسیون 14 ماده ششم و پنجم بند) شد

کمیسیون سارش براساس تقاضای هر یک از 

طرفین اختالف تشکیل خواهد شد. این کمیسیون 

شامل تعداد یکسانی از افراد منتخب هر طرف 

و یک رئیس است که به صورت مشترک  ربطذی

شود. این توسط اعضاء منتخب هر طرف تعیین می

 ای خواهدکمیسیون اقدام به صدور رأی توصیه

نمود که توسط طرفین با حسن نیت مورد بررسی 

 «.قرار خواهد گرفت
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کنوانسیون تغییر اقلیم  14ماده  8در نهایت بند 

این ماده برای هر » دارد: مفادسازمان ملل بیان می

گیرد سند حقوقی که کنفرانس اعضاء در نظر می

اطالق خواهد داشت مگر اینکه سند مذکور به نحو 

توان از بند اخیر می«. وده باشدبینی نمدیگری پیش

های مذاکره، میانجیگری و جز روش دریافت به

های سیاسی حل و فصل جمله روش سازش که از

باشد، روش داوری و رسیدگی قضایی اختالفات می

 های حقوقی مورد توجه است.نیز به عنوان روش

های حقوقی که کنوانسیون برای حل و فصل روش

توان به دو دسته ته را میاختالفات در نظر گرف

تقسیم کرد: نخست، روشی که در آن رضایت هر 

های اختالف برای رسیدگی موضوع یک از طرف

مورد اختالف کافی است و دوم، روشی که در آن 

رضایت هر دو طرف اختالف برای رسیدگی به 

روش نخست که  پرونده اختالفی الزم است. در

 ارش موردموضوع مورد اختالف توسط کمیسیون س

ای صادر گیرد، یک رأی توصیهبررسی قرار می

خواهد شد. تردیدی نیست که ضمانت اجرای این 

ها خواهد بود و از نظر نیت طرف رأی تنها حسن

روش دوم که  آور نخواهد بود. اما درحقوقی الزام

المللی موضوع مورد اختالف به دیوان بین

ضمانت دادگستری یا داوری ارجاع خواهد شد، از 

تری برخوردار است و رأی صادره از اجرای قوی

آور خواهد ها از لحاظ حقوقی برای طرفین الزامآن

بود. لیکن در داوری و رسیدگی قضایی رضایت هر 

دو طرف خواهان و خوانده دعوا در ارجاع یک 

پرونده به محکمه قضایی و پذیرش صالحیت آن 

 36محکمه ضروری است. بند نخست ماده 

المللی دادگستری مقرر داشته: نامه دیوان بیناساس

المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری دیوان بین»

کنند و همچنین که طرفین دعوی به آن رجوع می

نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل 

متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری 

 «.شده است صالحیت رسیدگی داردبینیپیش

ظر حقوق سخت این نقد به کنوانسیون پاریس از من

وارد است که سازوکاری مستقل و مؤثر برای حل و 

بینی نکرده است فصل اختالفات ناشی از آن پیش

شده در  بینیکم همین سازوکار پیشو یا دست

کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل را نیز اصالح 

 نکرده است. این در حالی است که متعاهدین این

توانستند از طریق پذیرش اجباری کنوانسیون می

المللی برای ورود صالحیت دیوان دادگستری بین

به اختالفاتی که ناشی از کنوانسیون است، به 

فصل  و سهولت یک سازوکار کاربردی برای حل

بینی اختالف ناشی از کنوانسیون پاریس را پیش

ی وسیله توانست تنها بهنمایند. این کار می

جاندن یک ماده به کنوانسیون پاریس صورت گن

طور گیرد که در نتیجه آن پذیرش کنوانسیون به

ی پذیرش صالحیت دیوان برای خودکار به منزله

ورود به اختالفات ناشی از این کنوانسیون محسوب 

 گردد.

بینی سازوکار از منظر حقوق نرم اما عدم پیش

مطلوب برای حل و فصل اختالفات ناشی از 

بست در توان به معنای یک بنانسیون را نمیکنو

حل و فصل اختالفات احتمالی ناشی از این 

توافقنامه از طرق رسیدگی قضایی یا داوری دانست. 

نیت تعهدات  زیرا کشورها مکلف هستند با حسن
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خودشان را اجرا نمایند. بدیهی است که متعاهدین 

المللی کنوانسیون پاریس که یک معاهده بین

از این قاعده مستثنی نیستند. حسن اشد نیز بمی

الملل نیت عالوه بر اینکه از جمله اصول حقوق بین

المللی، آرای باشد، در معاهدات معتبر بینمی

المللی و قوانین بسیاری از محاکم قضایی بین

کشورها نیز به صراحت آمده است و تبعیت از آن 

بر  1969وین  کنوانسیون 26باشد. ماده الزم می

دارد: نیت بیان می حقوق معاهدات در باب حسن

کند، و ها را ملتزم میاالجراء طرفهر معاهده الزم»

بند «. ها با حسن نیت به اجراء درآیدباید توسط آن

منشور ملل متحد نیز به اصل حسن  2دوم از ماده 

نیت در اجرای منشور توسط کشورها اشاره کرده و 

ء به منظور تضمین حقوق کلیه اعضا»دارد: بیان می

از عضویت، تعهداتی را که به موجب و مزایای ناشی 

اند با حسن نیت انجام گرفته عهده این منشور بر

 .(متحد ملل منشور 2 ماده از دوم بند) «خواهند داد

آشکار است که در این قضایا، دیوان رعایت اصل 

ها و معاهدات و حسن نیت را در اجرای کنوانسیون

داند. همچنین طور کل اجرای اسناد الزامی می به

باید اضافه کرد که این اصل ناظر بر هر چهار حوزه 

مذاکرات مقدماتی، تشکیل، اجرا و ضمانت اجراهای 

گردد. بنابراین، از آنجایی حل و فصل قرارداد می

آمیز اختالفات ناشی از کنوانسیون جزء مسالمت

یی یا الینفک اصل حسن نیت در مراحل اجرا

شود ضمانت اجرای یک معاهده محسوب می

بایست در کشورهای متعاهد کنوانسیون پاریس می

صورت نیاز به منظور حل و فصل هرگونه اختالف 

احتمالی ناشی از کنوانسیون، صالحیت دیوان 

یا  المللی دادگستری برای ورود به آن موضوع،بین

شیوه داوری را برای حل و فصل آن اختالف 

 د.بپذیرن

نامه نامه پاریس بیانگر توجه توافقبررسی توافق

مذکور به حقوق نرم و فاصله گرفتن از حقوق سخت 

است اما واقعیت امر این است که چنین رویکردی 

های فراروی بدون چالش نیست. یکی از چالش

فقدان سازوکار جبران خسارت  کنوانسیون پاریس،

تنهایی برای  است. نقض تعهدات دولت، به

المللی آن دولت کافی است. اما الزم مسئولیت بین

است سازوکار پرداخت خسارت در کنوانسیون 

 9شد. البته مطابق بند نخست ماده اندیشیده می

یافته باید منابع کشورهای توسعه» کنوانسیون:

توسعه، با  حال مالی، برای حمایت از کشورهای در

در نظر گرفتن هر دو بخش کاهش انتشار و 

زگاری، در کنار وظایف فعلی خود فراهم سا

اما تردید نیست که این ماده بیانگر یک «. نمایند

تواند حقی تنهایی نمی چارچوب تصمیم است و به

را برای کشور معینی مقرر کند یا تکلیفی را بر 

دوش کشور دیگری قرار دهد. زیرا اگر چنین 

بود، مفاد مربوط به اعطای کمک مالی به می

توسعه توسط کشورهای  حال در کشورهای

یافته در کنوانسیون چارچوب محور تغییر توسعه

بایست موجد حق و تکلیف اقلیم سازمان ملل می

که ناظر  4بود. دربند سوم این کنوانسیون ماده می

باشد چنین مقرر شد: بر تعهدات اعضا می

کشورهای پیشرفته عضو اقدام به تأمین منابع »

هایی برای پرداخت هزینه جدید و مضاعف مالی

توسعه عضو  حال خواهند نمود که کشورهای در
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اند. کنوانسیون بر مبنای تعهدات خود صرف نموده

های این کشورها همچنین برای پرداخت هزینه

 افزوده کامل اجرای اقداماتی که بین یک کشور در

توسعه عضو و یک موسسه یا مؤسسات  حال

گرفته اقدام به تأمین  رتوافق قرا المللی موردبین

توسعه  حال نیاز کشورهای در منابع مالی مورد

منجمله برای انتقال تکنولوژی خواهند نمود. اجرای 

این تعهدات با در نظر گرفتن نیاز به کفایت و 

بینی در واریز اعتبارات و اهمیت قابلیت پیش

مشارکت مناسب کشورهای پیشرفته در تحمل بار 

همچنین در بند «. پذیردمی مالی مربوطه انجام

انجام مؤثر »هفتم همان ماده آمده است: میزان 

توسعه به موجب این  حال تعهدات کشورهای در

کنوانسیون به اجرای مؤثر تعهدات مالی و انتقال 

تکنولوژی کشورهای پیشرفته به موجب این 

کنوانسیون به اجرای مؤثر تعهدات مالی و انتقال 

شرفته به موجب کنوانسیون تکنولوژی کشورهای پی

بستگی خواهد داشت و این امر را کامالً در نظر 

 و اجتماعی و اقتصادی خواهند گرفت که توسعه

 حال در کشورهای مهم هایاولویت از فقرزدایی

 که است روشن .(4 ماده 7 بند) «باشندمی توسعه

 اجرایی سازوکار شدن تعیین بدون الزامات این

 کشور یک شدن مکلف سبب تواندنمی مشخص

توان به اهمیت تعیین ساز و از این نکته می .گردد

کار اجرایی شدن این تعهد پی برد. از این روست 

که بررسی موشکافانه مکانیسم اجرایی شدن این 

تعهدات اهمیت دارد، زیرا یک مکانیسم اجرایی 

شود که هایی میناکارآمد باعث هدر رفتن تالش

 سیون شده است.صرف دستیابی به کنوان

 . نتیجه6

 در که است ییهاتیاولو و انیازه حاصل نرم حقوق

ضرورت همکاری . است کرده بروز معاصر جهان

بودن و الزامات حقوق  برزمانو  سوکاز ی هادولت

ی در المللنیبی هاتوافقسخت از سوی دیگر که 

برخی زمینه را با دشوار مواجه ساخته سبب شده 

نسبت به حقوق نرم تمایل بیشتری نشان  هادولتتا 

دهند و روند آرامی گذار از حقوق سخت به حقوق 

به  هایهمکار عمدتاًنرم شکل گیرد. در حقوق نرم 

صورت داوطلبانه و بر اساس منافع همه طرفین 

جهان در عصر پرتحول کنونی نیازمند  .باشدیم

کارآمدی و سرعت در مقررات گذاری روابط 

شکل سنتی انجام مذاکرات سنتی و  هاست ودولت

طوالنی برای دستیابی به توافق و اجماع دیگر 

پاسخگوی نیازهای روز نیست. از سویی مقررات به 

دلیل شرایط نوین به سرعت نیازمند بازنگری 

ی برای ترچاالکو سازوکارهای جدید و  شوندیم

است.  ازین موردالملل صیقل یافتن حقوق بین

ابرازهای نوظهور حقوقی  حقوق نرم یکی از

پاسخگویی به شرایط جهان امروز است و بنا به 

ابزار حقوقدانان  توان آن را جعبهتعبیری ساده می

برای مقررات گذاری نام گذاشت. این تحقیق شدت 

دهد و دورنمای رویکرد به حقوق نرم را نشان می

آینده نیز از اهمیت یافتن آن و حتی وارد شدن به 

حقوق  دهد.داخلی کشورها خبر میحیطه حقوق 

المللی نیست و نرم نیازمند تحول هنجاری بین

عالوه بر تسریع در ایجاد و تحول هنجارهای جدید 

المللی شده ابزار مهمی برای توسعه حقوق بین

 دهدیمزایای حقوق نرم نشان واقع م در است.
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از این مکانیسم و سازوکار در کنار استفاده  توانیم

ی مناسب رفتارهای دهشکلخت، برای از حقوق س

در حوزه مسائل . بهره گرفت جامعه حقوقی در

است  انیب قابلزیست، این نکته  حقوقی و محیط

که سند کنوانسیون پاریس یک سند محیط زیستی 

در حیطه حقوق نرم است. متن نسبتاً مفصلی که 

توافق قرار گرفت، در گام اول بر ضرورت تعهد  مورد

 ازالمللی پیشین ینبکشورها به اصول و مقررات 

حال،  ینع درپروتکل کیوتو تأکید دارد. اما  جمله

حاوی مقررات نوینی است که در نوع خود حائز 

ترین توافقی که ین یا کلیدیترمهماهمیت است. 

ند شده این است که کشورها تالش خواه حاصل

 2کرد روند افزایش درجه حرارت زمین در زیر 

گراد حفظ شود و در صورت امکان از درجه سانتی

درجه باالتر نرود. تحقق این هدف مستلزم  5/1

تعهد عملی کشورها به کاهش اساسی در انتشار 

شده به یینتعای است. خط قرمز گازهای گلخانه

این خاطر است که افزایش بیشتر دمای زمین 

تری به دنبال خواهد داشت، به ض خطرناکعوار

ی از زمین دیگر قابل اگستردهی هاپخشنحوی که 

پذیرد سکونت نخواهند بود. کنوانسیون ضمناً می

که علیرغم مسئولیت مشترک کلیه کشورها برای 

یکسان  هاآنجلوگیری از گرم شدن زمین، سهم 

 نیست.

ئه کنوانسیون پاریس به این منظور راهکارهایی ارا

کشورهای ثروتمند  بر اساسکرده است. آنکه 

شوند از کشورهای فقیر هم به لحاظ فنی متعهد می

 خواستهو هم مالی حمایت کنند. از کلیه کشورها 

است به صورت داوطلبانه در مسیر جایگزینی  شده

 ها گام بردارند.تکنولوژی

کنوانسیون اساساً پایه داوطلبانه دارد، زیرا حتی در 

تخطی کشورها، مجازات مشخصی برای آن صورت 

حال مقرراتی  عین در نظر گرفته نشده است اما در

را برای راستی آزمایی و شفافیت عملکرد کشورها 

طور پیوسته تعیین کرده است. کشورها متعهدند به

ها، کم و کیف آلودگی در مورد وضعیت آالینده

یی که در جهت کنترل هابرنامهموجود و همچنین 

اند، اصالح وضع موجود تنظیم و به اجرا گذاشتهو 

گزارش ارائه کنند. البته این قید بیشتر در مورد 

کشورهای صنعتی مطرح است و در مورد ممالک 

توسعه سختگیری چندانی ندارد. به نظر  حال در

ترین ضمانت اجرایی که کنوانسیون به رسد مهممی

 بینی کرده، همان فشار افکارضمنی پیش نحو

صورتی مؤثر خواهد بود  عمومی است. البته این در

شفافیت واقعاً عملکرد و تعهد کشورها  که اوالً

تبع افکار عمومی ها بهداشته باشد و ثانیاً دولت

 های خویش را مورد بازنگری قرار دهند.سیاست

 

 سهم نویسندگان. 7

 مقاله فینگارش و تألافشین جعفری: 
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