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صلح و دیپلماسی محیط زیست در نظام آموزش عالی

شیرین شیرازیان *1

سبحان طیبی *2

چکیده
با رشد روزافزون مسائل زیست محیطی و گسترش فّعالیت های مختلف در این 
عرصه، اختالفات بسیاری در این زمینه بروز کرده است. این اختالفات به عنوان 
یک منبع بالقوه عدم ثبات بین المللی و تهدیدي براي صلح و امنیت بین المللی 
محسوب می شود. همواره حل و فصل اختالفات بین الملل محیط زیستی در پرتو 
دیپلماسی و تعامالت بین المللی نمود داشته است.  در این راستا مناسبات کشورها 
و تقویت روابط بین الملل و پایبندی به تعهدات مشترک بین المللی و لزوم تبعیت 
زیست،  دیپلماسی محیط  نقش  تبیین  در  بسیار مهم  مبنای  دو  آمره  قواعد  از 
توسعه پایدار و ایجاد صلح است. در این راستا دیپلماسی محیط زیست به عنوان  
تعامالت منطقه ای و همکاری های  اثر  پایدار در  توسعه صلح  رهیافتی موثر در 
یک  به عنوان   می تواند  صلح  و  محیط زیست  دیپلماسی  می باشد.  بین المللی 
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گرایش میان رشته ای برگرفته از رشته های حقوق بین الملل، حقوق محیط زیست 
و روابط بین الملل مورد تصویب و تائید نظام آموزش عالی قرار گرفته و در این 
خصوص با جذب دانشجویان مستعد به تربیت نیروهای متخصص پرداخت. این 
از دانشگاه های جهان تحت عناوین مختلف در حال  چارچوب علمی در برخی 
تاثیر منازعات بین المللی بر  این پژوهش به بررسی چگونگی  اجرا می باشد. در 
در حل  نقش دیپلماسی  و همچنین   بین المللی  امنیت  و  و صلح  محیطزیست 
محیط زیست  دیپلماسی  و  مذاکره  طریق  از  محیطزیستی  اختالفات  فصل  و 
و  نظام  اینکه  و  موضوع  این  حساسیت  به  توجه  با  راستا  این  در  می پردازیم. 
روح حقوق محیط زیست مبتنی بر اصول پیشگیرانه و جلوگیري است و همواره 
دیپلماسی ابزار موثر برای مذاکرات تلقی شده، در نتیجه بایستی بیش از پیش 
اختالفات  این گونه  از  جلوگیری  و  پیشگیری  در  محیط زیست  نقش دیپلماسی 
زیست محیطی  در نیل به صلح پایدار تبیین شود. با این توصیف فرآیند ایجاد و 
توسعه صلح و آموزش آن در پرتو دیپلماسی محیط زیست در پرتو همکاری ها و 

تعامالت بین المللی مورد مداقه قرار می گیرد.
واژههایکلیدی: دیپلماسی محیط زیست، تعامالت بین المللی، صلح ، حقوق 

بین الملل محیط زیست،آموزش عالی.
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مقدمه
حقوق بین الملل محیط زیست در چارچوب دیپلماسی در مسیر توسعه قرار دارد. این 
مسیر با وجود مسائل زیست محیطی  و مشکالت نوظهور بهترین و موثرترین ابزار برای 
تحقق عمل به تعهدات بین المللی در پرتو دیپلماسی محیط زیست می باشد. دیپلماسی 
محیط زیست در واقع چارچوب نظام یافته در رعایت حفظ محیط زیست در اثر همکاری های 
منطقه ای و بین المللی با حفظ احترام به تعهدات مشترک بین المللی و قواعد الزام آور در 

جهت تحقق ثبات صلح جهانی است )طیبی،1395 : 10(.
در این راستا توسعه حقوق بین الملل محیط زیست مدیون چارچوب دیپلماسی 
محیط زیست و شکل گیری معاهدات بین المللی محیط زیستی است که یکی از ابعاد 
از جمله مهم ترین مباحث  نیز  از آن  این توسعه است. محیط زیست و حفاظت  مهم 
می باشد.  بین المللی  تعامالت  و  همبستگی  حقوق  از  منبعث  و  بشر  حقوق  گفتمان 
بنیاد صلح نیز به عنوان یکی از شاخه های حقوق همبستگی ثبات دهنده تعامالت و 
همکاری های بین المللی زیست محیطی  می باشد. در این راستا صلح یکي از مهم ترین 
پرتو  در  بین الملل  روابط  تقویت  و  کشورها  مناسبات  گسترش  زمینه  در  رویکردها 
دیپلماسی مي باشد. این رویکرد تضمین کننده حفظ محیط زیست و تسهیل گر زمینه 
سایه  در  محیط زیست  دیپلماسی  چه  اگر  است.  زیست محیطی   مخاطرات  با  مقابله 
تعامل  طریق  از  بین المللی  مناسبات  تقویت  و  کرده  پیدا  بیشتری  نمود  پایدار  صلح 
با بهره مندی از فرآیند دیپلماسی، راهبردی موثر در نیل به سوی صلح است. در این 
پژوهش ضمن بررسی فرآیند دیپلماسی محیط زیست و تأثیر آن بر تعامالت بین المللی 
و صلح جهانی و همچنین روند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و آینده جهانی آن، 
به تبیین ایجاد ساختار علمی- دانشگاهی دیپلماسی محیط زیست و صلح می پردازیم. 
الزم به ذکر است هرکدام از عناوین ذیل در مقاله پیش رو جزء سیالبس دروس یک 
دوره کارشناسی ارشد در رشته دیپلماسی محیط زیست و صلح محسوب می گردد.
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1-تبیینوتشریح
 این پژوهش با هدف اینکه صلح و دیپلماسی با رویکرد محیط زیست می تواند به عنوان 
یک دوره کارشناسی ارشد تلقی شود، انجام می پذیرد و این مهم می تواند نقش بسیار مهمی 
در توسعه صلح در نظام آموزش عالی باشد. ضرورت این پژوهش از آنجا ناشی می شود که 
تحت این عنوان دوره تخصصی در کشور ما نبوده و وجود چنین دوره ای موجب ازتقاء سطح 
دانش در حوزه های تخصصی حقوق و علوم سیاسی و همچنین محیط زیست می شود. از 
آنجائی که کشور ما به عنوان  یکی از مهم ترین کشورهای آسیایی و حوزه خاورمیانه است 
و به عنوان  یک قطب علمی در منطقه محسوب می شود و نیز با توجه به حضور برخی 
دانشجویان خارجی در کشور ما و همچنین به دلیل داشتن محیط زیست بسیار ارزشمند 
و عضویت در معاهدات بین المللی، ضروری است که چنین گرایشی در آموزش عالی وجود 
داشته باشد. اهمیت انجام این تحقیق از آن رو است که با پیشرفت علم ما نیازمند تحول در 

حوزه های علم هستیم و طبیعی است که دوره ها بایستی تخصصی تر و به روز شوند.

2-راهبردهاورهیافتها
با تأسیس  رشته گرایش صلح و دیپلماسی با رویکرد محیط زیست، با خود می اندیشیم 

که سنگ بنای این دوره چه می تواند باشد و ضمن توسعه فرآیند، چه برآیندی در پی دارد؟
به نظر می رسد برای اینکه به جواب این پرسش برسیم بایستی شاخص های تحقق 

تحقق صلح و دیپلماسی محیط زیست را برشماریم. در  این راستا :
الف(. ما به جهانی شدن1 و دیپلماسی محیط زیست2 می اندیشیم چراکه اگر بخواهیم 

1.  -جهانی شدن یعنی شدت بخشیدن به آن دسته از روابط اجتماعی که نقاط جغرافیایی دوردست را با هم مرتبط 
می سازد و این ارتباط به شکلی است که از طریق آن وقایعی که در یک نقطه از جهان روی می دهد، تحت تاثیر 

وقایع نقاط مایل ها دورتر از آن هستند و برعکس) ویستانیوز، 1395 (.
2.  - دیپلماسی محیط زیست عبارت از چارچوب نظام یافته در رعایت حفظ محیط زیست در اثر تعامل و 

همکاری های منطقه ای و بین  المللی توسط نمایندگان دولت  ها با حفظ احترام به تعهدات مشترک بین  المللی و قواعد 
الزام آور در جهت تحقق ثبات صلح جهانی است.

هدف دیپلماسی محیط زیست در بستر خود آموزش و یاددهی سیاست، سیاست گذاری و خط مشی حال و آینده 
و سوق دادن تصمیم  گیرندگـان به سوی مهارت های مورد نیاز برای درک ماهیت نگرانی  های زیست محیطی خاص 
و همچنین شناسایی میزان تأثیرگذاری در مذاکرات چندجانبه در مذاکرات جهانی محیط زیست، توسعه پایدار و 
زمینه  های مرتبط قادر بودن به مشارکت و بیان نظر دولت در مذاکرات بین  المللی در خصوص ماهیت مشترک از 

مسائل زیست محیطی و آگاهی پیدا کردن از راه حل های سازنده درخصوص چالش های جهان امروز می باشد.
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صلح را تبیین کنیم، صلح بدون نگاه جهانی ارزشی ندارد. بنابراین، ما صلح را برای زیست 
کره و بهبود حیات در آن ارتقاء می دهیم. در این راستا وقتی مقوله جهانی شدن پیش می آید، 
اولین گام تدوین فرهنگ جهانی شدن و مولفه های وابسته به آن است. بدون شک می توان 
یکی از این مولفه ها را فرهنگ حفاظت از محیط زیست دانست، مشروط بر اینکه وحدت عمل 
جهانی در این زمینه وجود داشته باشد )یسایی ،1393: 394(. در این راستا، فرهنگ حفاظت 
از محیط زیست خود بر دو محور دیپلماسی عمومی)ترویج فرهنگ عمومی محیط زیست میان 
مردم و همکاری شهروندی( و دیپلماسی رسمی)اجالس های بین المللی زیست محیطی ( در 
چارچوب دیپلماسی محیط زیست استوار است. مناطق متعددی در جهان وجود دارند که 
تخریب محیط زیست در آنها، به آستانه ایجاد خطر جدی برای ادامه حیات و یا سالمتی 
ساکنین آن رسیده است. به هر ترتیب، تخریب چرخه های زیست محیطی  زمینه ساز بروز 
و ظهور پیامدهای ناهنجار و ناگوار می شود )شجاع ،1393: 131(. بنابراین تعامل دوسویه 
دیپلماسی محیط زیست و جهانی شدن، نشان از درک موثر کشورها از معاهدات بین المللی و 
پایبندی آنها به چارچوب این قواعد نظام یافته است )طیبی و دیگران، 1395: 2(.  به هر ترتیب 
شهروند جهانی امروز نیازمند آگاهی است و این مهم بایستی به سمت بومی سازی به پیش 
برود و ما بایستی نمود آن را در سطح ملی شاهد باشیم. بنابراین حفاظت از محیط زیست امروز 
در عرصه جهانی، آبستن احتماالت بسیاری است ولیکن هر نوع تصمیم گیری در این خصوص 
بایستی آینده پیش رو را مد نظر داشته باشد ) لری،پی سو پاتی، ترجمه طیبی،1394، 419(. 

ب(. تداوم صلح و حفظ محیط زیست زمانی محقق می شود که پایبندی به برخی 
الزامات وجود داشته باشد. از جمله این الزامات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- نقش مشارکت مردمی و دسترسی به اطالعات محیط زیستی و اصل شفافیت
- پایبندی به تعهدات و چارچوب الزامات در پرتو مسئولیت بین المللی 

- قائل شدن به حق دادخواهی زیست محیطی  و احترام به قوانین موجود درخصوص 
حفظ محیط زیست و بقای صلح

-اهمیت به مفهوم توسعه پایدار و صلح پایدار از طریق تحقق تعامالت پایدار

پ(. در سطح ملی همواره سیاست گذاری یکی از ملزومات پیش روی تحقق اهداف 
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یک جامعه است و این مهم راجع به محیط زیست نیز ضروری می نماید. مجموعه ای از 
اقداماتی که طی فرآیندی همچون  تهیه دستور کار، تدوین و تنظیم سیاست، اتخاذ 
سیاست، تحقق سیاست و برآورد سیاست به انجام رسیده است. در این میان محیط زیست 

و حفاظت از آن نیازمند بستر سیاست گذاری است. 
مالحظات انتخاباتی، محیط زیستسیاست

فشارگروه های ذینفع، عدم 
اطمینان

حفاظت 
محیط زیست به 

روش سیاسی

آزمایشگاه دموکراسی، محیط زیستدموکراسی
نقش شهروندی، ثبات 

حاکمیتی، تقلی حاکمیتی

حفاظت 
محیط زیست و 

شهروندی 

حفاظت مذاکره، تعامل، همکاریمحیط زیستدیپلماسی
محیط زیست و 

توسعه پایدار

سیاست و محیط زیست)طیبی،1395: 187(.

به نظر می رسد از منظر ملّی اگر بخواهیم الگوی دیپلماسی محیط زیست را تشریح 
کنیم، بایستی ابعاد ملی، منطقه ای و بین المللی مد نظر قرارگیرد. در این راستا به لحاظ 
ملی بایستی ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین بعد حقوقی 
مورد توجه واقع شود. در واقع می توان گفت سیاست گذاری عمومی می تواند در حوزه 

دیپلماسی محیط زیست راهگشا باشد.
به عنوان  نمونه، ابالغ سیاست های محیط زیستی نظام از جمله  همین ملزومات 
است و به این وسیله مسیر تبیین و توسعه محیط زیستی روشن تر می شود. اگر چه بند 

پانزدهم  این سیاست ها اذعان می دارد: 

15. تقویت دیپلماسی محیط زیست با:
 1-15. تالش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی های آبی.
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2ـ15. توسعۀ مناسبات و جلب مشارکت و همکاری های هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، 
چندجانبه، منطقه ای و بین المللی در زمینۀ  محیط زیست.

3ـ15. بهره گیری مؤثر از فرصت ها و مشوق های بین المللی در حرکت به سوی اقتصاد 
کم کربن و تسهیل انتقال و توسعۀ فناوری ها و نوآوری های مرتبط.)سازمان حفاظت محیط 

زیست،1394 : 3(.
به هر ترتیب، سیاست گذاری از جمله مهم ترین استانداردهای بنیادین جامعه مدنی 

و راهبردی موثر برای یک جامعه قانونمدار است. 
در همین راستا و در تکمیل این بحث، عالوه بر سیاست گذاری زیست محیطی ، 
اشاره ای کوتاه به استانداردهای زیست محیطی  دیگر از جمله مقررات گذاری زیست محیطی  
و ارزشگذاری زیست محیطی  بر غنای پژوهش می افزاید. مقررات گذاری یا قاعده سازی در 
حوزه محیط زیست از جمله چارچوب های تقنینی است که پس از سیاست گذاری شکل 
جدی به خود می گیرد و در واقع تصمیم سازی های سیاستی را وجهه قانونی می بخشد 
و با اجرای آن به رسمیت شناخته می شود. اما ارزش گذاری محیط زیست اگرچه جنبه 
اقتصاد محیط زیستی پیدا می کند اما در واقع ارزش گذاری به مفهوم قیمتی پنداشتن 
محیط زیست است و به نظر می رسد برای بهره مندی از محیط زیست سالم بایستی بهای 
آن را پرداخت. در واقع، این بها عالوه بر توسعه پایدار، صلح پایدار را نیز به دنبال دارد. 

شاید به نحوی دیگر در جدول ذیل بیان ما کامل تر شود.

سیاست گذاری عمومی و رسمی محیط زیستیسیاست
چارچوب گذاری ملی و بین المللی محیط زیستیامنیت

ارزشگذاری محیط زیستیاقتصاد
تاثیرگذاری اجتماعی محیط زیستیفرهنگ

مقررات گذاری محیط زیستیحقوق
ایمن سازی محیط زیستیبهداشت و سالمت

رویکرد های )استانداردهای(. زیست محیطی )طیبی،1395، 189(.

و  برداشته  گام  دیپلماسی  مسیر  در  را  دهه  چندین  بشری  جهان  توصیف،  این  با 
موفقیت هایی را نیز کسب کرده است. اما این موفقیت ها الزم و ضروری بوده اما کافی به نظر 
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نمی رسد. بایستی اینگونه بیان کنیم که جهان امروز در پرتو دیپلماسی محیط زیست بالندگی 
خود را حفظ می کند و راهی به جز تعامل و همکاری در این فرآیند نامطلوب و برآیندی 
مردود ندارد)طیبی،1392(. بنابراین به نظر می رسد دیپلماسی محیط زیست یک از موثرترین 
راهبردهای حفاظت و توسعه پایدار در زیست کره محسوب می شود. از این رو جامعه بین المللی 
در بستر تعامل و تفاهم سازنده خود نیازمند نگرشی دیگر تحت عنوان همگرایی  است تا بتواند 
در نیل به سوی حفاظت از محیط زیست جهانی اقدامات با ثباتی بنماید و در مقطع کنوني، 
تقویت همگرایي بین المللي در پرتو دیپلماسی محیط زیست در نیل به سوی حفاظت از محیط 

زیست در جهت تحقق صلح به عنوان یک راهبرد، ضروري است. 

3-الگویچارچوبیدیپلماسیمحیطزیستدرپرتودیپلماسیپایدار
الف:دیپلماسیپایداروتعامالتپایدار

حفاظت از محیط زیست به عنوان یک ابزار ضروری در راستای تالش برای تضمین 
بهره مندی جهانی مؤثر از حقوق بشرصورت می پذیرد. از این رو حفاظت از محیط زیست به 
عنوان یک عنصر اساسی از حقوق بشر بوده، که اسناد حقوق بشری بر ضرورت برای دستیابی 
به حفاظت از محیط زیست به عنوان هدف حفاظت از سالمت انسان تاکید داشته است)طیبی، 
اسماعیلی فرد،1394: 141(. با این حال به نظر می رسد حقوق همبستگی منبعث از تعامالت 
موثر بین المللی و مذاکرات دو و چندجانبه بین المللی زیست محیطی و متأثر از بیانیه ها 
واعالمیه های حقوق بشری بوده است. هرچند که نقش دیپلماسی محیط زیست در این میان 
کم رنگ جلوه کرده اما بنیان اساسی این حرکت ها که منجر به چنین رویکردهائی شده، به یقین 
ناشی از دیپلماسی بین المللی محیط زیست بوده است)طیبی، 1392(. در این راستا اعتنای به 
امنیت زیستی با امعان نظر به دیپلماسی محیط زیست ارزنده ترین فعالیت در عرصه بین المللی 
و روابط بین الملل است. این فرآیند چالش های امنیتی ناشی از مخاطرات محیط زیستی را 
کاهش داده و به نوعی استاندارد تعادلی در چارچوب دیپلماسی محیط زیست تلقی می شود.  
در این راستا، تعامالت و همکاری های بین المللی در پرتو همگرایی بین المللی شکل جدی به 
خود می گیرد.  این همگرایي به مفهوم یک عمل جمعي، براي بهبود و ارتقاء منافع متقابل، 
تنظیم خط مشي ها و اقدام هماهنگ و همسازي گروهي کشورها مورد نظر مي باشد و میزان 
همکاري و یکپارچگي کشورها در این زمینه شاخص همگرایي در سطح سیاست و محیط 

صلح و دیپلماسی 
محیط زیست در نظام 
آموزش عالی
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زیست مي باشد)حسنان ،1392،4 (. از این رو جامعه بین المللی در بستر تعامل و تفاهم سازنده 
خود نیازمند نگرشی دیگر تحت عنوان همگرایی  است تا بتواند در نیل به سوی حفاظت از 

.(Tayebi et al 2015 : 386)محیط زیست جهانی اقدامات با ثباتی داشته باشد

ب:دیپلماسیپایداروصلحپایدار
گفتمان سازی حقوق بشری حق بر محیط زیست و حفاظت از محیط زیست در بستر 
دیپلماسی محیط زیست، زمینه نیل به صلح جهانی را فراهم می سازد. در این راستا تعامالت 
سازنده و همکاری های ارزنده در سطح منطقه ای و بین المللی می تواند ثبات بخش امنیت 
زیستی و تثبیت کننده صلح جهانی باشد. به هر ترتیب، امروزه مخاطرات ناشی از پدیده های 
نوظهور زیست محیطی بیش از پیش، زیسِت کره را با خطر نابودی مواجه ساخته است. از این 
رو، حفاظت از محیط زیست جهانی همگام با صلح نیازمند تحقق همکاری های بین المللی 
است. در این راستا تحقق همکاری های بین المللی در پرتو دیپلماسی محیط زیست برآمده از 
پایبندی به تعهدات موجود و رویه اجرا با امعان نظر به ضمانت های موجود است. اینگونه به 
نظر می رسد که همواره الزامات معاهداتی، ضامن بقای تعهدات و قواعد سخت است. بنابراین، 
ابعاد تحقق همکاری های بین المللی زیست محیطی حول محور دیپلماسی محیط زیست 

نمود پیدا می کند و مسیر گفتمان سازی هموار می شود.

.(Tayebi, 2016: 223)تحقق همکاری های بین المللی در پرتو دیپلماسی محیط زیست
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نگاه جدی و پر رنگ به حفاظت از محیط زیست مي تواند این فرصت را براي جوامع 
بین المللي فراهم آورد تا قادر باشند یک تعادلي در روابط خارجي خود در بستر دیپلماسی فراهم 
آورند و قدرت مانور کشورها را در برخورد با پدیده هاي محیط زیستي براي هم افزایش دهند. در 
واقع باید یادآور شد، یکي از اهداف مهم، ایجاد نوعي تعادل در روابط بین المللي و متنوع سازي 
و استفاده صحیح از محیط زیست است و واضح است که نگاه به مسئله حفاظت و همگرایي 
بین المللي در عین اهمیت به آن، به معني بي توجهي به بقیه کشورهاي ناتوان نیست چرا که به 
طور قطع، ایجاد روابط بین کشورها باعث به وجود آمدن تکنولوژي هاي مدرن و پاک در تمامي 
جوامع است و این همگرایي باید به گونه اي باشد که تمامي جهان بتوانند در این مورد به صورت 
واحد و یکپارچه عمل کرده و از فن آوري هاي موجود بهره ببرند(White,2008: 280).  در این راستا 
نمی توان از نقش دیپلماسی محیط زیست به راحتی گذشت و تا به کنون توسعه حقوق بین الملل 
محیط زیست مدیون روند همگرایی  مثبت و پایا و دیپلماسی بین المللی محیط زیست بوده است. 
بنابراین، به نظر می رسد که تنها مسیر فائق آمدن بر مخاطرات زیست محیطی همگرایی  و 
همکاری های مستمر بین المللی باشد. در این راستا، دیپلماسی محیط زیست یکی از موضوعات 
اصلی و کارآمد برای تعامل کشورها و نهایتا تعامل شهروندان و عمیق تر شدن صلح و دوستی است. 
دیپلماسی محیط زیست چارچوبی مع تنابه در جهت تحقق حفاظت از محیط زیست جهانی و 
توسعه پایدار است. بنابراین، به نظر می رسد دیپلماسی محیط زیست یکی از موثرترین راهبردهای 
حفاظت و توسعه پایدار در زیست کره محسوب می شود. از این رو جامعه بین المللی در بستر 
تعامل و تفاهم سازنده خود نیازمند نگرشی دیگر تحت عنوان همگرایی است تا بتواند در نیل 
به سوی حفاظت از محیط زیست جهانی اقدامات با ثباتی کند و در مقطع کنوني، تقویت همگرایي 
بین المللي در پرتو دیپلماسی محیط زیست در نیل به سوی حفاظت از محیط زیست در جهت 
تحقق صلح به عنوان یک راهبرد، ضروري است. با این توصیف مبحث مذکور تحت عنوان الگوی 
چارچوبی دیپلماسی محیط زیست در پرتو دیپلماسی پایدار را می توان با عنوان درس دیپلماسی 

محیط زیست و حقوق بین الملل توسعه پایدار ارائه داد.

4-الگویعلمی–دانشگاهیصلحودیپلماسیمحیطزیست
الف:الگوهایبینالمللی

تاکنون دوره های تخصصی دیپلماسی محیط زیست در برخی از دانشگاه های جهان 

صلح و دیپلماسی 
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برگزار شده و یا در حال برگزاری است. 

دانشگاه ژنو
سوئیس

این  در  سال2009  تا  محیط زیست  دیپلماسی  دوره 
یا  نماینده  هرکشور  از  و  می شد  برگزار  دانشگاه 
داشتند.  شرکت  ها   NGO یا  و  دولت  نمایندگان 

می شد. برگزار   UNEP مشارکت  با  دوره  این 
http://www.unige .ch/formcont/

/casenvironmentaldiplomacy
هدف از برگزاری این دوره ها عبارتند از:

به  آینده  و  کنونی  سیاست های  یاددهی  و  آموزش 
مورد  مهارت های  کسب  برای  تصمیم گیرندگان 
زیست محیطی   نگرانی های  ماهیت  درک  برای  نیاز 
خاص و همچنین اهمیت حضور در مذاکرات چند 

نبه جا
شرکت در مذاکرات جهانی محیط زیست، توسعه 

پایدار و زمینه های مرتبط
قادر بودن به بیان دیدگاه دولت در مذاکره بین المللی

آگاهی از ماهیت پیچیده مسائل زیست محیطی  
چالش های  برای  سازنده  راه حل های  کردن  پیدا 

امروز جهان 
طرح درس های این دوره عبارتند از:

• مهارت ها و تکنیک های مذاکره • توسعه پایدار  • 
آب • حقوق و سیاست • اخالق، دین و علم • امنیت 
تغییرات   • محیط زیست  و  انرژی   • زیست محیطی  
آب و هوا • تنوع زیستی • تجارت، سرمایه گذاری 

و محیط زیست • حاکمیت زیست محیطی  •
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دوره دیپلماسی محیط زیست از سال 2003 تاکنون دانشگاه شرقی فنالند
برگزار  و دسامبر  نوامبر  در  ساله  هر  و  برگزار شده 
برگزار   UNEP همکاری  با  دوره  این  می شود. 
فنالند  شرقی  دانشگاه  در  دوره ها  بیشتر  می شود. 
و  فنالند  یونسو  دانشگاه  هم  گاهی  و  شده  برگزار 
همکاری  دیگر  دانشگاه  چند  و  شانگهای  دانشگاه 

اند. داشته 
https://www.uef.fi/en/web/unep

هدف از برگزاری دوره:
بین المللی  مذاکرات  با  شرکت کنندگان  آشنایی   
زیست محیطی  و تربیت مذاکره کنندگان بین المللی

مسائل نوظهور و چالش های زیست محیطی ، 
ارائه راهکارهای حل بحران های زیست محیطی ، 

نحوه حضور در اجالس های جهانی و ارائه دیدگاه ها 
و نحوه چانه زنی ها در جریان نشست های بین المللی

طرح درس های این دوره:
 • آب   • زیست محیطی   بین المللی  تصمیم سازی   •
زیست محیطی   حاکمیت   • جنگل   • زیستی  تنوع 
 • آزاد  دریاهای   • خطرناک  شیمیایی  زباله های   •
و  آب  تغییرات   • محیط زیست  بین الملل  حقوق 
هوایی • حاکمیت اقیانوس ها • منابع طبیعی و توسعه 

شیرین آب  و  زیست محیطی   امنیت   • پایدار 

صلح و دیپلماسی 
محیط زیست در نظام 
آموزش عالی
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حقوق دانشگاه پیس آمریکا حوزه  در  تخصصی  به صورت  دانشگاه  این 
این  این،  بر  عالوه  دارد.  فعالیت  محیط زیست 
دانشگاه در حوزه دیپلماسی محیط زیست نیز فعالیت 

دارد. بسیار 
http : / / w w w. l a w.pace .edu / i n te rnationa l -

env i ronmenta l -prog rams

جایــزه  ویــژه  محیط زیســت  دیپلماســی  دوره 
هــاپ الیزابــت 

http://www.law.pace.edu/elisabeth-haub-award

دوره کارشناسی ارشد روابط بین الملل و دیپلماسیدانشگاه بین المللی ژنو
http://www.iun.ch/en-en/programs/graduate/
master-of-international-relations-and-diplomacy-

-mird

طرح درس های دوره:
جغرافیای اقتصادی، نفوذ و قدرت

سازمان های تجاری بین المللی
اقتصاد جهانی

پویایی همکاری های منطقه ای و دیپلماسی
گفتمان فرهنگی

اقتصاد و دیپلماسی سیاسی
حقوق بین الملل

اتحادیه اروپا: مبانی و ساختار
تحلیل و سیاست گذاری خارجی

سازوکار سازمان ملل متحد: مبانی و ساختار
ابزارهای دیپلماتیک و مدیریت تعارضات 

ارائه مهارت های فردی
مسائل آینده در روابط بین الملل

اخالق، راهبردها و مسئولیت اجتماعی
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دیپلماسی دانشگاه تساکابو ژاپن رهبری  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 
یست محیطی  ز

http://www.uni.international.mext.go.jp/course/

detail/25

ارائــه  کــه  دروســی  عناویــن  دوره هــا  ایــن  در 
: ند می شــو

علوم پایداری محیط زیست
امنیت انسانی

زندگی و علوم محیط زیست
زیست صنعتی

راهبری دیپلماسی زیست محیطی 
همکاری های بین المللی زیست محیطی 

توسعه پایدار
صلح و دیپلماسی
دیپلماسی دریاها

صلح و دیپلماسی 
محیط زیست در نظام 
آموزش عالی
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کارشناسی ارشد دیپلماسیدانشگاه ملی استرالیا
http://programsandcourses.anu.edu.au/2016/

program/MDIPL

عناوین دروس عبارتند از:
دیپلماسی فراملی

ــاد،  ــت، اقتص ــی؛ سیاس ــر در دیپلماس ــش معاص چال
ــتراتژی ــوق و اس حق

مطالعات موردی در دیپلماسی
مذاکره و حل اختالفات

روش تحقیق در دیپلماسی
دیپلماسی، سیاست و سازمان ملل

سازمان ملل و صلح
دیپلماسی و جهان در حال جهانی شدن

بهره برداری از دیپلماسی برای توسعه بین المللی
عناوین ویژه در دیپلماسی

کارگاه های مذاکره
تئوری روابط بین الملل

اقتصاد سیاسی بین المللی
امنیت جهانی

حاکمیت جهانی
اخالق جنگ و صلح
سازمان های بین المللی

سیاست خارجی

بنیاد بین المللی دیپلماسی 
محیط زیست و امنیت

/http://www.uvm.edu/ieds

ــی  ــه بررس ــه ب ــته ای ک ــرا رش ــی ف ــه تحقیقات موسس
روش هــای حــل و فصــل اختالفــات زیســت محیطی  

و ایجــاد صلــح مــی پــردازد.
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ب:الگویملی
کارشناسیارشدحقوقصلحودیپلماسیبینالمللیمحیطزیست

 
 

 ب: الگوی ملی
 محیط زیستالمللی بینو دیپلماسی  صلح کارشناسی ارشد حقوق 

دانشگگگگگگگا   لگگگگگگو  و 
 تحقیقات
زیسگت محیط)دانشکد  
گرو  حقوق  –و انرژی 
و کرسگگی زیسگگت محیط
 یونسکو

دانشکد  حقوق و  لگو  
 (.سیاسی

دانشکد  حقوق و  لگو  
سیاسگگی دانشگگگا    مگگ  

 طباطبائی
دانشکد  حقوق و  لگو  

 اسی دانشگا  تهرانسی
دانشکد  حقوق و  لگو  
سیاسگگی دانشگگگا  شگگهید 

 (.بهشتی)کرسی صلح
دانشگگگگگگکد  روابگگگگگگط 

 وزارت خارج الملل بین

 (.)فرهنگ جهانی حفاظت از محیط زیست زیست محیطو دیپلماسی  شدنجهانی●

آینگد  یگیر رو  و )زیسگت محیطالملگل بینبررسی تفضگیلی برخگی از مسگائل حقگوق  ●
 (.زیست محیط دیپلماسی

 دیپلماسی محیط زیست؛ الزامات و استانداردها ●
 سیاستگذاری و دیپلماسی محیط زیست●

  زیست محیطو دیپلماسی المللی بین ساختار●

 (.) آئین ییروی و روی  اجرادیپلماسی محیط زیست والمللی بینمعاهدات  ●

چگارچوبی دیپلماسگی  الگویتوسگع  یایگدار)الملگل بینو حقوق زیست محیطدیپلماسی ●
 (.در یرتو دیپلماسی یایدارزیست محیط

 راهبرد ملیالمللی، بیندیپلماسی محیط زیست؛ رهیافت  •

 و توسع  یایدارزیست محیطدیپلماسی  •
 حقوق حیوانات •
 و تغییرات اقلیمیزیست محیطدیپلماسی  •
 دیپلماسی و حقوق تطبیقی محیط زیست •
 زیست طمحی و حقوقفعلی های چالر •
  و تجارتزیست محیطدیپلماسی  •
 انرژی و دیپلماسیزیست محیط حقوق •
 محیطی زیستالمللی بیندیپلماسی و حل و فصل اخت فات  •
 حقوق بشر و محیط زیست •
 محیطی زیستدیپلماسی و دادخواهی  •
 و تسهی ت جهانیزیست محیطدیپلماسی  •

صلح و دیپلماسی 
محیط زیست در نظام 
آموزش عالی
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پ:طرحدرسپیشنهادی
جدولدروستخصصیاجباری

کد 
درس

تعدادنام درس
 واحد

پیش نیازساعتساعتساعت
یازمان 

ارائه 
درس 

عملینظری جمع

حقوق سازمان های 1
بین المللی 

زیست محیطی 

23232

حقوق معاهدات 2
بین المللی 

زیست محیطی 

23232

حقوق مسئولیت 3
بین المللی 

زیست محیطی 

23232

حل و فصل 4
اختالفات بین المللی 

زیست محیطی 

23232

فنون مذاکرات و 5
تصمیم سازی های 

بین المللی)روانشناسی 
سیاسی و فنون 

مذاکرات 
دیپلماتیک(.

23232

جهانی شدن، صلح و 6
دیپلماسی محیط زیست

23232

12192192جمع کل
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جدولدروساختیاری

کد 
درس

تعداد نام درس
واحد

پیش نیازساعتساعتساعت
یا زمان 

ارائه درس
عملینظریجمع

اقتصاد سیاسی 7
بین المللی

23232

حقوق بشر و محیط 8
زیست

23232

حقوق بین الملل 9
محیط زیست 

23232

حقوق دیپلماتیک 10
و درک ژئوپلتیکی 
مذاکرات بین المللی 

زیست محیطی 

23232

دیپلماسی در 11
سازمان های 
بین المللی و 

موضوعات جهانی

23232

دیپلماسی و حقوق 12
بین الملل توسعه 

پایدار

23232

سیاست گذاری و 13
دیپلماسی محیط 

زیست

23232

صلح و دیپلماسی 
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حمایت از 14
محیط زیست در 

مخاصمات مسلحانه

23232

منابع طبیعی، انرژی 15
و توسعه پایدار

23232

بررسی تفصیلی 16
برخی از مسائل 

دیپلماسی محیط 
زیست

23232

نظریه ها و مبانی 17
صلح و امنیت 

بین المللی

23232

24352352جمع کل

دروسسمیناروپایاننامه

تعداد نام درسکددرس
واحد

پیش نیاز یازمان ساعتساعتساعت
ارائه درس عملینظریجمع

سمینار 18
در مسائل 
دیپلماسی 

محیط 
زیست

2232

6پایان نامه19
8جمع کل
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نتیجه
نهضت حفاظت از محیط زیست در مسیر جهانی خود رهیافتی نوین محسوب می شود 
که نیازمند تحقق سازوکارهایی بر محوریت تعامالت بین المللی و صلح جهانی بوده و این 
مسیر همواره در جهت تحقق و ثبات حقیقی و عقالنی حق بر محیط زیست بوده است. 
بار می آورد و زیست کره را دستخوش  جهان در حال توسعه، مخاطرات فراوانی را به 
نابسامانی ها می سازد. بنابراین، به نظر می رسد در زمان پیش رو بایستی بیش از این به فکر 
محیط زیست جهانی بود و این مسأله جز دیپلماسی محیط زیست طریق دیگری نمی طلبد.

حقوق  توسعه  بر  مستقیم  کاماًل  تأثیر  محیط زیست  دیپلماسی  راستا  این  در 
بین المللی  بازیگران  از حضور  ناشی  مستقیم  تاثیر  این  و  دارد  محیط زیست  بین الملل 
در عرصه تصمیم سازی های بین المللی است. در این میان تعامالت بین المللی در سایه 
بارز  این مسأله نمود  این تصمیم سازی ها دارد و  بین المللی نقش موثری در  همگرایی 
تحقق دیپلماسی در عرصه بین الملل راجع به محیط زیست است. این روند در چارچوب 
دیپلماسی محیط زیست و جهانی شدن، دیپلماسی محیط زیست و آینده جهانی، دیپلماسی 
محیط زیست و حاکمیت جهانی، ثبات بخش آینده حقوق بین الملل محیط زیست می باشد. 
در این راستا هدف غائی، ارائه الگوی چارچوبی دیپلماسی محیط زیست در پرتو دیپلماسی 
پایدار، تعامالت پایدار و درنهایت نیل به سوی صلح جهانی پایدار می باشد. پایداری در 
دیپلماسی سبز  همگام با تعامالت بین المللی در نیل به سوی صلح جهانی پایدار مقصود 
ماست. در این راستا آگاهی بخشی از طریق آموزش و تربیت افراد متخصص در حوزه 
دیپلماسی می تواند راهکاری موثر برای بهبود بخشیدن همکاری های بین المللی باشد. 
از این رو در این پژوهش عالوه برتبیین مسأله دیپلماسی محیط زیست، به ارائه الگوی 

چارچوبی علمی – پژوهشی و دانشگاهی پرداخته شد. *

صلح و دیپلماسی 
محیط زیست در نظام 
آموزش عالی
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