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 محیطیهای چندجانبه زیست رعایتِ موافقتنامه

 ها و نقش تبادل اطالعات در آنتوسط دولت
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39/63/6937تاریخپذیرش:-61/1/6937تاریخدریافت:


 چکیده
موافقتنامه هدف چندجانبه زیستهای موافقتنامه9«رعایت»محیطی، توسطاین ها

شودهابهکارگرفتهمیایازاقداماتوکنشست.بهاینمنظورمجموعههایعضوادولت
 عمدتاً 4«سازیعملی»که کنش7«اجرا»و بر ناظر ترتیب به و داشته نام پیشینی»های و«

«عدمرعایت»ستدروضعیتشوداعضادروهلهنخموجبمیهاکنشاست.این«پسینی»
تعهداتخودشده«رعایتِ»محیطی،واداربهقرارنگیرندودرصورتنقضتعهداتزیست

ی«اجرا»و«سازیعملی»قرارگیرند.اطالعاتوتبادلآنازلوازم«رعایت»ودروضعیت
شارثبتانتفهرست»،«سازیظرفیت»،«رعایتعدمیهاروال»محیطیاست.تعهداتزیست
هاییهمگینمونه5«یازآلودگیریشگیکنترلجامعپدستورالعمل»نیزو1«یوانتقالآلودگ

هستندکهتبادلاطالعاتدرآنهانقشمهمیدارد.«پیشینی»هایوکنش«سازیعملی»از
اطالعاتکمکمی تبادل تعهداتزیستهمچنین ناقضان وکند شوند شناسایی محیطی

درآورد.«اجرا»علیهآنان،اینتعهداترابهمثابهرویکردیپسینیبهبتوانباطرحدعوی
 

ظرفیت:واژگان کلیدی روالرعایت، تعهداتزیستسازی، رعایت، عدم محیطی،های
تبادلاطالعات.
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 مقدمه .1
شکافمیانشمارفراوانوروزافزونقوانینو شایدیکیازبزرگترینتناقضاتروزگارما،

 :Crossen, 2003)محیطیباوضعیتوشرایطواقعیمحیطزیستباشدلمللیزیستامقرراتبین

دولت(473 وقتی تنها موافقتنامه. ها، را یادشده چندجانبه می«رعایت»های گفتکنند، توان

موافقتنامه در هدفخود طبریتأثتیریمداییریشگیپهایموصوفبه منابع یدستعیانسانبر

(Kanie, 2015: 137)اندیافته براشانرفتارزانیبهچهمیخصوصاشخاصوهادولتنکهیا. یرا

قیتطب مفاد با خود بیندادن اسناد در تعهداتموجود تنظزیستالمللی بهمیمحیطی بسته کنند،

العملعکسنحوهوشیپاادشده،یمفادیبندصورتی،چگونگاسنادنیمقرراتمندرجدرمفادا

«اجرا»درنفعخودرابرخیکشورهاگاهدراینمیان(.Mitchell, 1994: 3)راتداردمقرنیبهنقضا

کههاییدولتریشدهتوسطساجادیامطلوبطیازشرا«یمجانیسوار»گرفتنواینقوانیننکردن

 به یادشده میعملمیقوانین مسئله(.McEvoy, 2009: 492)نندیبکنند، تا موجبشد اینهمه

بهبعد،بیشازپیشمورد6351دههمحیطیبویژهازاوایلهایچندجانبهزیستموافقتنامه«رعایت»

محیطینیزبیشازپیشبهمقرراتیکهزیستچندجانبهیهاتوجهقرارگیردوهمچنیندرموافقتنامه

شیوه به مربوط هنجارهای توسعه آنها دولتهدف بر نظارت و کنترل برایهای عضو، های

هادر.دولت(Churchill, 2000: 623)است،پرداختهشود]هااینموافقتنامه[«رعایت»و«سازیملیع»

هایغیرحقوقیهایحقوقی،ازجملهوضعقوانین،مقرراتونیزروشوهلهنخست،بهیاریشیوه

سیاست جمله بیناز تأسیسنهادهایداخلیو روالگذاری، رویهالمللی، و طیهایمشخص،ها

کنند.درمی«رعایت»هاییادشدهرانامدارد،تعهداتخوددرموافقتنامه«سازیعملی»فرایندیکه

ها،تعهداتگذاریونیزایجادنهادهاورویهاینمرحلهازطریقوضعقوانینومقرراتیاسیاست

هانهکهتمرکزاینشیوهوازآنجاشدهیداخلیومقرراتواردنظامحقوقنیدرقالبقوانیادشده

تلقیکرد.بااینوجود،«پیشینی»توانرویکردیبرنقض،بلکهبرایجاداینتعهدهاست،آنهارامی

دولت موارد بسیاری موافقتنامهدر عضوِ زیستهایِ چندجانبه عنوانهای به نیمهمترمحیطی،

بینگرانیباز م(Ambalam, 2014: 146)المللیعرصه اتخاذ سطوحملیوبا اقداماتیدر جموعه

نقضبین دعویعلیه اقامه جمله از تعهداتزیستالمللی، محاکمقضایییاکنندگان محیطیدر

هایچندجانبهکنندتاموافقتنامهشود،تالشمینامیدهمی«اجرا»المللیکهمجموعاًمراجعداوریبین

زیست عملی»محیطیرا ودروضعیت« رعایتِ»کرده دولتینموافقتنامها« قرارگیرندیا هایها



 01هاونقشتبادلاطالعاتدرآنمحیطیتوسطدولتهایچندجانبهزیسترعایتِموافقتنامه
 

وضعیت در رعایت»خاطیرا » قبل)یعنیمرحله حالبرخالفمرحله هر به دهند. عملی»قرار

المللی،تمرکزبرنقضتعهداتیادشدهاستودرواکنشبهاینیداخلییابین«اجرا»،در«(سازی

شود.بکارگرفتهمی«رعایت»ضعیت،باهدفتحققو«پسینی»نقض،تمهیداتیبارویکرد

گفتهدارد.دراینمیان،تبادلاطالعاتنقشیمحوریدرهریکازمراحلورویکردهایپیش

کندالمللیکمکمیدرسطوحملیوبین«اجرا»تبادلاطالعاتازطرقگوناگون،نهتنهابهفرایند

 در نقشمهمی عملینظام»بلکه نظارتبر سازیهای وک-« رسمی نهادهای آن جریان در ه

کند.همچنینایفامی-گیرندغیررسمینظارتیدریکسیستمفراگیردرتعاملبایکدیگرقرارمی

،درسازوکارهایگوناگونازجمله«سازیعملی»هایمهمتبادلاطالعات،بهمثابهیکیازشیوه

دستورالعمل»نیزو«یروانتقالآلودگثبتانتشافهرست»،«سازیظرفیت»،«عدمرعایتیهاروال»

ایگستردهموردهستند،بهگونه«سازیعملی»هاییازکهنمونه«یازآلودگیریشگیکنترلجامعپ

گیرد.استفادهقرارمی


 1تعاریف و مفاهیم .2
 «رعایت»مفاهیم سازیعملی»، » اجرا»و موافقتنامه« چارچوب در باید چندجانبهرا های

یریشگیهدفپبایهستندکهآورالزاممللیالنیبها،اسنادفهمکرد.اینموافقتنامهمحیطیزیست

منشور،توافقنامه،ون،یکنوانس،درقالب(Kanie, 2015: 137)یعیانسانبرمنابعطبریتأثتیریمدای

درسطوحجهانالزمیهاپروتکلوعهدنامه منطیاالجرا وجانبهدیهاموافقتنامهیوحتایهقتا

بخشاعظممقرراتمربوط(Senyagwa, 2014 :1اند)منعقدشده عمالً ایناسناد، بهمشکالت.
                                                                                                                                                                                                        

6. از تعاریفی اسناد برخی «یسازیعمل»،«رعایت»در اجرا»و است.« شده میارائه اسناد این جمله بهاز توان
3116کهشورایحکامیونپدرسال«محیطیهایچندجانبهزیستهاییونپدرخصوصرعایتموافقتنامهدستورالعمل»

فصلنخستاز نیز استو دهیگزارش»تصویبکرده نهادهاینظارتدر محیطیموافقتنامهچندجانبهزیست61و را«
برنامهمحیطزیستمللمتحددرتصمیمسال شورایحکام کرد. 3116اشاره ایمجموعه(Decision 21/27)خود

به موافقتنامهدستورالعملرا هبودسطحمحیطیارائهکردهاست.دراینمجموعهبرایبهایچندجانبهزیستمنظوررعایتِ
موافقتنامه رعایتِ اجرایموافقتنامهزیستهایچندجانبه برایرعایتو تقویتاجرایقوانینیکه هایمذکورمحیطیو

است)کارگرفتهمیبه شده رهنمودهاییداده رعا9بندشوند، درباره اجراتیاصولراهنما چندجانبهیهاموافقتنامهیو
تعریفیجداگانهارائهشده«رعایت»دوفصلمجزاستکهدرهردوبخشازاصطالحی(.اینسندمتشکلازطیمحستیز

تعریفشدهاست.عنوانبخشاولاین«سازیعملی»ودربخشدوماصطالح«اجرا»است.همچنیندربخشاولاصطالح
 موافقتنامهدستورالعمل»سند رعایت سطح بهبود برای چندهایی زیستهای محیطیجانبه دومو« بخش عنوان

بیندستورالعمل» همکاری و ملی اجرای برای هایی نقضقوانین با درخصوصمبارزه اجرای]شدهوضع[المللی برای
زیستموافقتنامه چندجانبه محیطیهای » انگلیسی  Guidelines for National Enforcement, and)به

International Cooperation in Combating Violations, of Laws Implementing Multilateral 
Environmental Agreements.است) 
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وموجدتعهداتی(Brunnée, 2002: 1)گیرندالمللیرادربرمیمحیطیجهانیدرعرصهبینزیست

اعضایاینموافقتنامه یکاز هر که متعهستند آنها، حدود در را موجبآنخود به بهها هد

یآنهامیسر«اجرا»و«سازیعملی»هابااینموافقتنامه«رعایتِ»کند.حفاظتازمحیطزیستمی

گردد.شود.ذیالًهریکازاینمفاهیمتعریفوارتباطآنهابایکدیگرتبیینمیمی


 رعایت .1-2

رعایتِ» موافقتنامهنجارهایحقوقمحیطزیستبین« در هنجارهاییکه بویژه هایهالملل،

زیست سالمحیطیآمدهچندجانبه داشتهاند، قرار نظریموردتوجه عملیو منظر از هاستکه

 (Merkouris, 2012)است اصل نمونه برای 61؛ ریو مشارکت6333اعالمیه درخصوص

محیطی،محیطیوحقدسترسیآنهابهاطالعاتزیستگیریزیستشهرونداندرفرایندتصمیم

 رعایت»متضمن بینه« استانداردهای بیشتر زیسترچه دولتالمللی توسط استمحیطی، ها

(Sunkin, 2002: 72.)

و(Longman, 2007: 313)،پیرویازیکقاعده،توافقیاخواستهاست«رعایت»معنایلغوی

المللمحیطزیست،عبارتاستازانجامشدنتعهداتاعضامعنایاصطالحیآندرحقوقبین

الحاقیهچندجانبهزیسترموافقتنامهموجبهبه تعریف(Bruch, 2006: 670)هایآنمحیطیو .

است. وضعیت یک وقوع متضمن 6اخیر، اصطالح دیگر، تعریفی رعایت»در وضعیت« به

.(Seifert, 2001: 4) تعبیرشدهاستمشخصایهمسویییاشناساییبینرفتاریکبازیگروقاعده

تعریفد بنابر همچنین رعایت»یگری، تعهدات« با جامعه وضعیتهمسویی از است عبارت

هایاجراییصالحتیدارآن،بهشکلمستقیمیاازهایادستگاهموضوعمقرراتیکهدولت،مقام

گواهی مجوز، الزاماتصدور شرایطو اجرایموافقتنامهطریق در پروانه و هایچندجانبهنامه

3.(Bruch, 2006: 670)هاستمحیطیبرایجامعهوضعکردزیست

                                                                                                                                                                                                        

 شود.خودیخودمحققمیهایخاصاستیابهیاناشیازکنش«رعایت»چنانکهدرادامهخواهدآمد،وضعیت.6

للغیرنظامیتخریبمحیطزیسترادرشمارع6333شود،اعضایشورایامنیتسازمانمللمتحددرسالیادآورمی.3
محیطیمندرجتعهداتزیست«رعایتِ»العادهالمللیاعالمکردند،کهنشانگراهمیتفوقخطرسازبرایصلحوامنیتبین

محیطیاست.یکیازصاحبنظرانسهدلیلدرتأکیدبراهمیتهایچندجانبهزیستالمللیوبویژهموافقتنامهدراسنادبین
 هایتازهوبیشتربرایرعایتتعهداتموصوفبرشمردهاستمحیطیوضرورتتالشزیستالمللیتعهداتبین«رعایت»

(Sands, 2003: 172): 

o گیرندکهبایدرعایتشوند؛تریرابرعهدهمیتروسختمحیطیجدیهابیشازپیشتعهداتزیستدولت
o مساعدیبرایبروزدرگیریبرسراستفادهازاینهایکامالًنیازهایروزافزونبرایدسترسیبهمنابعطبیعیمحدودزمینه
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 سازیعملی .2-2

هایجدید،درفکرعملیبرخیصاحبنظرانمعتقدندکهبهتراستبهجایتصویبموافقتنامه

زیاد(Koskenniemi, 1992: 123)موثرترمعاهداتفعلیباشیمیواجراکردن نیزشمار عمالً .

هاونظاممکاناتمحدوددولتمحیطیجدیدموجبشدهظرفیتواالمللیزیستمعاهداتبین

 ,Weiss)تعهداتجدیدگردد«رعایتِ»سازیوالمللینظارتبراینمعاهداتصرفِعملیبین

فرایندمذاکرهو3113.ظاهراًآگاهیبههمینواقعیت،موجبشدهتاحدوداًازسال(675 :1993

.(Anton, 2016: 6)کندشودایمحیطیدرسطوحجهانیومنطقههایزیستتصویبموافقتنامه

شودکههاوسایرتدابیرواقداماتیاطالقمیبهتمامیقوانین،مقررات،سیاستسازیعملی»

محیطیهایچندجانبهزیستموجبموافقتنامههایعضوآنهارابرایایفایتعهداتخودبهدولت

.همچنیندرتعریفدیگری(Bruch, 2006: 662)«کنندهایآن،تصویبویااتخاذمیوالحاقیه

المللیازقبیلتصویبقوانینداخلی،فرایندتحققتعهداتبین»چنینآمدهاست:«سازیعملی»از

بین و داخلی نهادهای ایجاد مقررات، قواعدانتشار اجرای و المللی، »(Seifert, 2001: 5)در .

 اقداماتدولت«یسازیعمل»تعریفیدیگر،  دریالمللنیعملبهتوافقاتبیبراهابهمجموعه

(.Weiss, 2000: 4)شودکشورهااطالقمییحقوقداخل

المللیوداخلیاست.دارایسطوحبین«سازیعملی»آید،میچنانکهازتعاریفپیشگفتهبر

کنند:نخست،بامحیطیخودرادرسهمرحلهمختلفعملیمیالمللیزیستهاتعهداتبیندولت

ایناقدامات«رعایتِ»درسطحملی؛سپسباحصولاطمیناناز«سازیعملی»خاذاقداماتیبرایات

باانجامتعهداتبین المللی،ازجملههایبینالمللیخوددرقبالسازمانتوسطتابعانخود؛ونهایتاً

 :Sands, 2003)ودالمللیختعهدبهگزارشدادناقداماتمتخذهبهمنظورعملکردنبهتعهداتبین

موافقتنامه174 موضوعِ ادارهوکارکردنهادهایِ همچنینتأسیس، محیطی،جانبهزیستهایچند(.

تقریباً«سازیعملی»المللیاست؛درحالیکه،نهادهایپایشدرسطحبین«سازیعملی»بخشیاز

محیطیدرجانبهزیستچندهایدرتمامیموارد،براقداماتصورتگرفتهتوسطاعضایموافقتنامه

.(Seifert, 2001: 5)کنندمحدودهقلمروملیاعضاییادشده،نظارتمی

موافقتنامه زیستدر چندجانبه های سازیعملی»محیطی، همچون« نهادهایی شامل تنها نه

                                                                                                                                                                                                        

منابعایجادکردهاست؛
o تعهداتزیستمحیطیبامنافعاقتصادی،چنینفرضمیباتداخلهرچهبیشترتعهداتزیست محیطیشودکهعدمرعایتِ

 حرومند.هایدیگرازآنمآوردکهدولتهاامتیازاتاقتصادیبرایآنهابوجودمیتوسطبرخیدولت
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شود،می(Kurukulasuriya, 2006: 41)9ونهادهایمشورتی3ها،دبیرخانهکنوانسیون6نشستاعضا

گیرد.رانیزدربرمی«عدمرعایت»هایدهیوروالبلکهسازوکارهاییهمچونگزارش
 

 اجرا  .3-2

 اجبار»بهیکتعبیر، که«اجرا»مفهوممحوریدر« بدانمعنا بهتعهداتوقتیدولتست، ها

کاربهاجرایتعهداتشبهمتخلفاینسازوکاربرایمجبورکردنکنند،عملنمیخودالمللیبین

بین«اجرا»فرایندافتد.می دارایدوسطحملیو المللی، اجرا»است. یعنیحدود« درسطحملی،

گیرندکارمیدارآن،بههایاجراییصالحیتهایادستگاهفرایندهاواعمالیکهیکدولت،مقام

برایاجرایمحیطیقوانینومقرراتزیست«رعایتِ»هایااشخاصیکهدرتاتضمینکنند،سازمان

شوندیاعلیهآنها«رعایت»ورزند،دوبارهواداربهمحیطیقصورمیهایچندجانبهزیستموافقتنامه

،«اجرا».همچنیندرتعریفیدیگراز(Bruch, 2006: 670)دعوایحقوقی،ادارییامدنیاقامهشود

«رعایتعدم»نندیامانعکمی«رعایت»هایرسمیکهاجباربههاوکنشروال»چنینآمدهاست:

المللی.تعریفاخیرمنطبقبرمفاهیماجرا،درهردوسطحملیوبین(Seifert, 2001: 4)شوندمی

 بین«اجرا»است. یکی از دارد. را خود خاص اقتضائات المللی یهاتوافقنامهیاجراسو

بدنهکیهاستونهتوافقنامهنیمندرجدردلهمییبرمقرراتاجرایمبتنیالمللنیمحیطیبزیست

(.Cherry, 2013: 2)شودمالحظهمییآنطورکهدرحقوقداخل،یقدرتمندخارجیگذارمقررات

المللی،بستگیمستقیمباموضوعآنموافقتنامهوتعدادهایبینازدیگرسو،امکاناجرایموافقتنامه

داردودرنتیجهش براینمونهبازیگراندرگیردرآنموضوعرا یکساننیست. انساجرایآنها
                                                                                                                                                                                                        

6.Conference of the Parties«هایچندجانبهنهادیاستکهاخیراًدرموافقتنامه«کنفرانساعضا»یا«نشستاعضا
نیازهاومشکالتمحیطیواردشدهوکارکردهایبسیارمهمومفیدیدرارتباطبااصالحموافقتنامهزیست هامتناسببا

محیطیمربوطهرابازنگریکردهوبانگاهبهمشکالتتعهداتزیست«سازیعملی»کند.همچنینچگونگیجدیدایفامی
موافقتنامه خصوصرعایتِِ موافقتنامهخاصدر رعایتِِ ارتقایسطح درصدد زیستهاییادشده، محیطیهایچندجانبه

 است.

نمایندگیازموظایفمربوطبهدبیرخانهبههایاعضا،انجاهاوظایفیگوناگون،ازجملهتهیهوتدارککنفرانسدبیرخانه.3
همچنیندبیرخانه دارند. برعهده را بررسیتحقیقاعضا انتقالاطالعاتمیاناعضا؛ دارند: برعهده اینوظایفرا وها ها

وصهایآن؛هماهنگیدرخصاطالعاتمربوطبهاعضا؛مشورتبااعضادرارتباطبامسائلمربوطبهکنوانسیونوپروتکل
المللیکهایوبینهایمنطقههایالزمبادیگرنهادهاوسازمانهایموردتوافقدرنشستاعضاوانجامهماهنگیهمکاری

 ازنظراعضاصالحیتدارند.

،معموالً«سازیعملی»هایهایگوناگونازجملهکمیتههایکاری،یاکمیتههایفنی،گروههایمشورتیعلمی،گروه.هیأت9
وقتیکنوانسیونیمسائلفنیوتکنیکیخاصدارد،هیأتبااهدافخاصتشکیلمی هایمشورتیعلمیتشکیلشوندمثالً

 .دهدکهدرمسائلفنیوتکنیکیمربوطهبهیاریکنفرانساعضابیایدمی

 



 09هاونقشتبادلاطالعاتدرآنمحیطیتوسطدولتهایچندجانبهزیسترعایتِموافقتنامه
 

 پروتکل کمونترالاجرای اجرای از مراتب به اوزون الیه کاهنده مواد منعدرباره نوانسیون

تراستومقایسهتعدادهایگیاهیوجانوریدرمعرضخطرانقراض)سایتس(آسانگونه تجارت

هایگیاهیوجانوریوداگرغیرقانونیگونههاسمحدودسازندگانموادکاهندهالیهازونبامیلیون

.(Mitchell, 2006: 72)دهدبهخوبیعلتاینتفاوتراتوضیحمی

نقضتعهداتبین ارتباطبا نکاتمهمدر کسیمییکیاز چه که تواندالمللیآناست؛

دراینالمللی،صالحبهرسیدگیوصدورحکمناقضراتحتتعقیبقراردهدوکدامنهادبین

 اینشرایط، اقداماتیبهمنظورتضمیناجرای«اجرا»خصوصاست؟در انجام مثابهحقبر به ،

شود.فرایندالمللیفهممیالمللییااخذرأیازدادگاه،دیوانیادیگرنهادهایبینتعهداتبین

یابازیگرانالمللی،هایبینهایدیگر،سازمانالمللیممکناستتوسطدولتاجرادرسطحبین

درعملاینفرایندمتضمنترکیبیازاینسهاستوهریکازاینبازیگران.غیردولتیآغازشود

.(Sands, 2003: 182)کنندهایخوددرآنایفاینقشمیمتناسبباظرفیت

جهان، کشورهای نشستقضات طی پایدار، توسعه اجالسجهانی پیشاز زمانی کوتاه

تصویبشد.درایناصولآمدهاست6«بهنقشحقوقوتوسعهپایدارگراجعاصولژوهانسبور»

ایوجهانی،نقشیاساسیاندرکارانفرایندقضاییدرسطوحملی،منطقهکهقضاتوسایردست

المللمحیطزیستدارندوتحوالتسریعیحقوقبین«اجرا»و«سازیعملی»،«رعایت»دربهبود

محیطی،قوانیناساسیکشورهاودیگرقوانینموضوعهدرحوزهچندجانبهزیستهایموافقتنامه

هااسنادحقوقیجدیدرادرپرتوکندکهدادگاهحفاظتازمحیطزیست،بیشازپیشاقتضامی

.درعینحال،بهدلیل(Sands, 2003: 176)اصولتوسعهپایدارژوهانسبورگ،تفسیرواجراکنند

«رعایتِ»توانندرسمی،بسیاریازکشورهایجهاننمییانقضعهدنهادهاومقاماتکمبودمنابع

هاوصاحبانتجارتبهمحیطیراتضمینکنند؛بنابرایناشخاصحقیقی،گروهتعهداتزیست

می خود تضمیننوبه در رعایتِ»توانند همیندلیلشمار« به باشندو اینتعهداتنقشداشته

بهدولتروزافزونیاز اجرایخصوصیِ»ها محیطیملیرویآوردهتعهداتزیست« «اجرا»اند.

 گاه را اینمعنا دعاویشهروندان»در بهنامیده« قادر را شهروندان)وصاحبانتجارت( اندکه

 .(Sands, 2003: 177)گرداندمحیطیورعایتمنافععمومیمربوطهمییتعهداتزیست«اجرا»

باوربرخی،شود.بهالمللیدیدهمییبین«اجرا»،رویکردهایدیگرینیزدرهاگذشتهازاین

چندجانبهیهاموافقتنامهی«اجرا»درانهیگراواقعامکانتمهیداتتجاری،یگانهموارد،یاریدربس
                                                                                                                                                                                                        
17. Principles on the Role of Law and Sustainable Development. 



69زمستان،75،شمارهنوزدهمپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 09
 

 

تجارتمییطیمحستیز هزینههستند. مواردیکهتواند در بویژه باشد، هایواقعیدربرداشته

میهممنوعیت وضع خاطی اعضای یا غیرعضو کشورهای علیه تجاری کلیای بطور شود.

شیوهنمی تأثیر توان در متداول رعایتِ»های چندموافقتنامه« زیستهای قبیلجانبه از محیطی،

سازیرادرتجارتنادیدهگرفت.خالصهآنکه،تمهیداتتجاریابزارهایمالییاتسهیلظرفیت

هاموردتوجهدهابزاریکارآمدمحسوبوالزماستدرتدویناینموافقتنامهدرموافقتنامهیادش

.(Brack, 2003: 18)قرارگیرد

محیطی،جانبهزیستهایچندهایغیرترافعیومبتنیبرهمکارینیزدربرخیموافقتنامهشیوه

 کنوانسیون جمله میآرهوساز مالحظه (Svitlana, 2007: 5)شود حیث این از . 67ماده

آرهوسدارایجنبه کنوانسیون است. غیرمعمول عینحال در و رعایت»ایمهم این6«کمیته

پذیردبلکهراازکشورهایعضویادبیرخانهخودمی«عدمرعایت»هایکنوانسیوننهتنهاگزارش

.(Svitlana, 2007: 16)دهدهایواصلهازعموممردمرانیزموردبررسیقرارمیگزارش


 «اجرا»و « سازی عملی»، «رعایت»ارتباط مفاهیم  .4-2

بهبهترینشکل،همخوانیرفتاریکدولتبا«رعایت»الملل؛درچارچوبحقوقبین ،نوعاً

روشنوواضحتعبیرمی قواعدصریح، بدینترتیبدرحالیکه رعایت»شود. یکوضعیت«

اجرا»است، ح«رعایت»حکایتازتالشبهتحققوضعیت« به3«پسینی»کایتازرویکردییا

والجرمقرارگرفتندروضعیت-9«نقض»فرضبرپیش«اجرا»دارد.بدانمعناکهمفهوم«رعایت»

بینیازطریقبازدارندگیاستواراستودرصدددادنپاسخیبهایننقضیاپیش-«رعایتعدم»

واداربهقرارگرفتندروضعیت رعایت»استکهیکبازیگررا .(Seifert, 2001: 4)کندمی«

،برخالفتعریفیکهدرسندشورایحکامیونپآمده،محدودبهاجرادر«اجرا»رویکرداخیربه

المللیراسطحملینیستوبدونهیچقیدی،تنهابهمفهوممحوریاجراتوجهداشته،اجرایبین

گیرد.مینیزدربر

می یادآور اگرچه اجرا»شود تواندمی« برای کافی رعایتِ»شرط موافقتنامه« هایتعهدات

هانیستوعمالًبسیاریاینموافقتنامه«رعایتِ»محیطیباشداماشرطالزمبرایچندجانبهزیست

سیستم مبتنیبر«رعایت»هایپایشاز اجرا»، تسهیل« یا برایبهبود رعایتِ»نیستندو تعهدات«
                                                                                                                                                                                                        
1. Compliance Committee. 
2.Ex post. 
3 . Violation. 
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.(Seifert, 2001: 4)کنندیدیگرتکیهمیهاهایمزبور،برشیوهموافقتنامه

سازیعملی» رعایت»و« » علیتندارند. رابطه یکدیگر با الزاماً سازیعملی»نیز بسیاری« در

 مقدمه رعایت»موارد » اما رعایت»است، فرعیمی« محصول یا و تصادفی ناخواسته، تواند

المللیبرایتنظیمصیدوانسیونبینهایدیگرباشد.براینمونه،بسیاریازاعضاییککنکنش

هایاالجلضرب«رعایتِ»گونهاقدامی،بهخودیخوددروضعیتنهنگبدوننیازبهانجامهیچ

دولت درزمره هیچگاه که ایندلیلساده فقطبه نهنگقرارصیادینهنگهستند، هایصیاد

خامی«رعایت»اند.همچنین،نداشته رجازفرایندمعاهدهاتفاقبیفتد.مثالً،تواندبهدالیلیکامالً

کامل«رعایت»بحراناقتصادیدرکشورهایدارایاقتصاددرحالگذار،ممکناستموجب

ایشود.دراینجانیزهیچالمللی،ازجملهرعایتسقفانتشارگازهایگلخانهبرخیتعهداتبین

.درعوض،بهدلیلافتخروجیاقتصاد،وجودندارد«سازیعملی»و«رعایت»ارتباطارادیمیان

.(Seifert, 2001: 5)یابدآلودگیوپسماندهایمربوطهنیزکاهشمی


های چندجانبه  های عضو موافقتنامه کارکرد تبادل اطالعات در پایبندی دولت .3

 محیطی به تعهدات خود زیست

راجع نقشیمحیهایچندجانبهزیستبهعملکرداعضایموافقتنامهاطالعاتِ طیوتبادلآن،

تعهداتزیست به ارزیابیمیزانپایبندیاعضا همچنیناطالعاتاساسیدر محیطیخوددارد.

آید.اطالعاتهابکارمیهایارزیابیاینموافقتنامهدرسطوحملی،دررژیم«رعایت»مربوطبه

این«رعایتِ»،بویژهدرهاییادشدهقابلاطمینانوموثق،اهمیتکلیدیدرعملکردموافقتنامه

موافقتنامه راجع«رعایت»هاداردچه،محورهرسازوکارِ  ,Rose)بهعملکرداعضاست،اطالعاتِ

اطالعاتمی(105 :2007 دهیخوداعضا؛شاملاطالعاتعلمی،فنییاتواندناشیازگزارش.

محیطیارائهدهند.یزیستهاهایکنوانسیونهایعضومکلفندبهدبیرخانهآماریباشدکهدولت

ایناطالعاتمی ارزیاباندرعینحالمنشأ تواندگزارشاشخاصدیگریهمچونبازرسانیا

هایکنوانسیونرامسریاکنوانسیونتغییراتآبوهوایی،موظففنیباشد؛براینمونهدبیرخانه

ارزیابی ارزیابیچگونگی6«درمحل»به بهمنظور کهعمدتاً هایعضو،عملکرددولتهستند،

باشد.قصوردر«عدمرعایت»هایتواندناشیازگزارششود.همچنینایناطالعاتمیانجاممی

هایعضو،درارتباطایفایتعهداتمربوطبهتهیهوارائهاطالعاتمربوطبهعملکردملیدولت
                                                                                                                                                                                                        
1.On-site. 
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رژیم تضعیف موجب ملی، سطح در آنها عملکرد نحوه موافقتنامهبا چندجانبههای های

نبوداطالعاتراجعمحیطیمیزیست نقصیا زیرا درسطوحملی،شود، میزانعملکردآنها به

موجبپنهانمی کاریدولتتواند گردد ایفایتعهداتشان عدم در در(Rose, 2007: 106)ها .

 در کلیدی نقشی آن، تبادل و شده یاد اطالعات موارد این رعایت»تمامی هایموافقتنامه«

محیطیتوسطاعضادارد.چندجانبهزیست


 فعال و منفعل  2و پسینیِ 1رعایت پیشینی .1-3

دورویکردکلیقابلتصوراست:رویکردپیشینی«رعایت»بهیکمعنا،برایتحققوضعیتِ

کنش انجام به ممکناستنیاز پسینی. رویکرد سازیعملی»هایحقوقیپیشینییعنیو یا« و

ازطرق«سازیعملی»ازجمله،هاییخاصانجامکنشباشد.درمرحلهپیشینی،«رااج»پسینییعنی

ها،تدابیرواقداماتخاص،حقوقی)وضعقوانینومقرراتمناسب(یاغیرحقوقی)اتخاذسیاست

(Bruch, 2006: 75)نهادهاو...(درسطحملی
المللیدرسطحهایبیندهیبهسازمانیاگزارش9

بهدالیلدیگرهمچونرکوداقتصادیکهفیالمللبین المثلموجبکاهشانتشاریویااصوالً

موجبمیآالینده هاست، عدمرعایت»وضعیتشودتا وقتی.حادثنشود« ایفایقصورازاما

دولتموجبقرارگرفتنمحیطیزیستتعهدات رعایت»دروضعیتها عدم » آنگاه بایدشود،

هایهایگوناگونحلاختالف،رجوعبهدادگاه،دیوانروشیا«اجرا»اقداماتپسینیازجمله

شیوه یا داوری مانند غیرقضایی هایروشهای فصلجایگزین و اختالفحل برایو...

انجامگیرد.«رعایت»دروضعیتالمللیناقضتعهداتبینبازیگربازگردندان

با«رعایت»چنانکهآمد شودبلکهمحققنمی«اجرا»یا«سازیعملی»،وضعیتیاستکهالزاماً

وجودآید.برایناساسممکناستاینوضعیتازقبلموجودباشدیابهدالیلدیگریبعداًبه

اولیحاصل«رعایتمنفعل»و«رعایتفعال»مفهوم به«اجرا»و«سازیعملی»قابلطرحاست؛

هایدیگراستکهومیحاصلتمامیعلتالمللیودازسویبازیگرانبین«رعایت»قصدتحقق

است.بدین-موردبحث«رعایت»نسبتبهتحقق-المللیفاقدوصفقصدوارادهبازیگرانبین

بازیگرانجامعهبین بهقصدتحققترتیبگاه رعایتِ»المللیاقداماتیرا المللی،یکتعهدبین«
                                                                                                                                                                                                        

1 .  Ex ante. 

2. Ex post. 

9. منابعطبیعیدربسیاریازکشورهایجهانجرمهمچنین،  ,Benjamin)انگاریشدهاستتخریبمحیطزیستیا

 .(Bakx, R.C., 1998)و(1998
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«رعایت»الاست؛گاه،بهدالیلیدیگربهشکلفع«رعایت»دهندکهنتیجهآنتحققانجاممی

می تحقق هرگونه سخن، دیگر به رعایتِ»یابد. بین« ارادهتعهدات و قصد بدون که المللی

است.بدیهیاست«رعایتِمنفعل»المللیبرایانجامتعهداتیادشدهحاصلشود،بازیگرانبین

منفعل»وصف » نیستکه معنایآن منفعل»به رعایتِ » برعکس،بیحاصل کنشیاستبلکه

دراثریککنشیافعلخاصازجمله«رعایتمنفعل»المللیدرمعنایتعهداتبین نیزمعموالً

ها،ترتیبات،اقدامات،قوانین،مقررات،نهادهاو...اقداماتواستانداردهایداوطلبانه،تأثیرسیاست

ایفامی باعثباشدوزهموردنظرنمیدرح«رعایت»شوندکههدفآنهاایجادوضعیتِ ،اماعمالً

شوند.نکتهاصلیدراینجا،عنصرقصدودرحوزهموردنظرمی«رعایت»ایجادیاارتقایوضعیتِ

شود.اینکنشالمللیمییکتعهدبین«رعایتِ»ارادهدرانجامفعلیاکنشیاستکهمنجربه

امی که شود انجام دیگری قصد با و دلیل به تواند آن، نتایج جمله رعایت»ز موضوع« در

بدونهیچکنشیخاصانجامشودوحاصل«رعایت»موردبحثنیزهست.گاهنیزممکناست

واقعهیک بحراناقتصادیجهانیمنجربهکاهشتولیدگازهایوضعیتیا چنانکهمثالً باشد؛

هایتولیدسهمیه«عایتر»هایعضوعمالًدروضعیتایشده،ازاینطریقبرخیدولتگلخانه

«رعایت»گیرند.درچنینچارچوبیتبادلاطالعاتواثرآنبرایخودقرارمیگازهایگلخانه

توانبه،کامالًمحتملوقابلبررسیاست.براینمونهمی«اجرا»و«سازیعملی»درخارجازدایره

ارتباطاتمنطقه یا دولتنهادهایآموزشی بین زمینای در علمها، تبادل فناوریه دالیلو به

وضعیت در نیز تعهداتخود خصوصسایر در بازیگران باعثشوند که کرد دیگریاشاره

،متضمنکنشفعاالنهو«رعایت»قرارگیرند.بدینترتیبرویکردپسینییاپیشینیبه«رعایت»

قصدوارادهدردستیابیبهوضع همراهبا رعایت»یتِ امادر« منفعل»است. چوننتیجه«رعایتِ

ارتباطبا در ازکنشیکهبهقصددیگریانجامشده، رعایت»بطورناخواسته آید،حاصلمی«

،قابلبحثنیست.«رعایتمنفعل»توانگفترویکردهایپسینیوپیشینیدرارتباطبامی

بهرویکردپسینی«رعایتفعال»بندیوتقسیمبهفعالومنفعل«رعایت»بندیتقسیم6نمودار

 دهد.نشانمی«اجرا»و«سازیعملی»وپشینیونیزارتباطآنهارابا
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 «اجرا»و « سازی عملی»فعال و منفعل با « رعایتِ»بندی و روابط میان  تقسیم -1نمودار 




می تعریفیکهرویکردپسینیرا اجرا»دستورالعملشورایحکامازتواندر ارائهدادهدر«

«عدمرعایت»المللی،وضعیت،مالحظهکرد؛بدانمعناکهبانقضتعهداتبین«اجرا»خصوص

تحققیابد.«رعایت»شودتاوضعیتشودکهباپاسخدادنبهنقضیادشده،تالشمیحادثمی

تقسیم این از ادامه پیشدر برای بحبندی بابردن ارتباط در اطالعات نقشتبادل ثدرباره

استفادهخواهدشد.«رعایت»


و نقش تبادل « رعایت»دستیابی به وضعیتِ  1به مثابه شیوه پیشینی« سازی عملی» .2-3

 اطالعات در آن

ن مورد زچندیهاموافقتنامه«یسازیعمل»یبراازیاطالعات طرقی،طیمحستیجانبه به

هاوبرایتحققاهدافاینموافقتنامهیایگردآورماهوارهیازفناورمختلفازجملهبااستفاده

هایگوناگونگردآوریوتحصیلنظرازشیوهصرف(.Peter, 2004: 189)شودبکارگرفتهمی

تبادلاطالعات،یکیازتکنیک ایپیشینیبرایقراربهمثابهشیوه«سازیعملی»هایاطالعات،

دروضعیتدادندولت رعایت»ها 3است.«  را روشنیدرکتاباصولبهفیلیپسندزاینمعنا

زیستخودبیانکردهاست.ویایناثرخودرابهسهقسمتکلی،یعنی:المللمحیطحقوقبین

                                                                                                                                                                                                        

1 .  Ex ante. 

مراحلمقدماتیانع3 همچنینتبادلاطالعاتدر موافقتنامه. زیستقاد میهایچندجانبه نقشمهمیایفا کندمحیطینیز
(Bruch, 2006: 65) 

 رعایت

 منفعل   رعایت

 )غیر کنشگر(

  فعال  رعایت

 )کنشگر(

 رویکرد پسینی 

 «اجرا»

 

 

  رویکرد پیشینی

 «سازی عملی»
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چارچوب وقسمتاول، اصولوقواعدموجداستانداردها قسمتدوم، نهادی؛ هایحقوقیو

المللیتقسیمکردهاست.ویدراصولوقواعدبین«سازیعملی»هاییبرایقسمتسوم،تکنیک

ارزیابیاثراتزیست ابتدا تکنیک3محیطیشاملمحیطی،سپساطالعاتزیستقسمتسوم،

هاازقبیلمسئولیتوپسازآنسایرتکنیک6مجزاامامرتبطبایکدیگرازجملهتبادلاطالعات

 به است. داده قرار بررسی مورد را ترتیبو... ازسندزاین یکی شمار در اطالعاترا تبادل

(.جالبآنکهسندزسهکارکردSands, 2003: 826-866)آوردهاست«سازیعملی»هایتکنیک

محیطیقائلشدهکهدومورداولآنهاکارکردهایاطالعاتیدارد.رابرایارزیابیاثراتزیست

اینسهعبارتنداز:

محیطیتصمیماتشان؛رندگانازعواقبزیستگیمطلعکردنتصمیم-6

ها؛گیریالزامبهلحاظکردنایناطالعاتدرتصمیم-3

مشارکت-9 برای سازوکارهایی تصمیمایجاد در گیریذینفعان .(Sands, 2003: 800)ها

شوددرارزیابیاثراتنیزاطالعاتنقشیپررنگدارد.چنانکهمالحظهمی

درارتباطباتبادلاطالعاتقابلتقسیمبهدوحوزهکلیاست:نخست«سازیعملی»بحثم

کنش به که عملیهایی بینمنظور تعهدات بینسازی یا ملی سطوح در توسطالمللی المللی

میدولت انجام عملیها نظارتبر دوم و سازیتوسطنهادهایثالثدرخصوصکیفیتشود

باشد.المللییادشدهمیکردنبهتعهداتبینهادرعملدولتسازیمتعهدانوعملی

المللیخود،ملزمبهوضعسازیتعهداتبینهابرایعملیدرخصوصحوزهنخست،دولت

اتخاذمقرراتوقوانین اقداماتسیاستیا و تدابیر سایر و وها داخلی نهادهای تأسیس یا

االمللیبین اطالعاتدر تبادل و درهستند نیز سندز چنانکه است، بررسی ینچارچوبقابل

درکنارتکنیک سازیهایدیگرعملیقسمتسومکتابخودازاینزاویهتبادلاطالعاترا

عملکردنبهآنفاصلهوجود ازآنجاکههموارهبینقانونتا اما موردبحثقراردادهاست.

نظارتبرعملی مسئله توسدارد، اینهایمتعهدپیشمیطدولتسازیوکیفیتآن در آید.
                                                                                                                                                                                                        

6 . ارتباطبا قابلتوجهدر آناستکهسندزخودمی3نکته تبادلتکنیکیادشده نویسداغلببینتعهداتمرتبطبا
هاباوجودتمایزازاطرداشتکهاینتکنیکخدهیواخطاریههمپوشانیوجوددارد،وبایدبهاطالعات،مشورت،گزارش

یکدیگر،باهممرتبطند.اینرویکردسندزبارویکردموسعایننوشتارازتبادلاطالعاتسازگاراستومثالًوقتیدولتی
ایندهد،المللیمیالمللیخودبهدبیرخانهیکسازمانبینتعهداتبین«سازیعملی»گزارشاقداماتخودرادرخصوص

نهادهایتصمیم دیگر یا بهکنفرانساعضا منتشرمیگزارشاحتماالً احیاناً ارسالخواهدشدیا شودودرتحلیلگیرنده
نهاییاطالعاتآنواردیکنظاماطالعاتیدرجامعهجهانیشده،درتبادلوتعاملباآنوبازیگراندیگرجامعهجهانی

 .دلاطالعاتدرسطحیوسیعدرعرصهجامعهجهانیاستکنندهتباگیردکهترسیمقرارمی
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سازیاست.ایبرایبررسیکیفیتعملیچارچوب،تبادلاطالعاتشیوه

مثابهمحتواییکتعهدتبادلاطالعاتطریقیبرایرسیدنبهیکغایتیاهدفمشخصبه

باالرفتنسطحآگاهیودانشکشورهایدربهمنظوروفناوریالمللیاست.مثالًتبادلدانشبین

توسعه یا توسعه بینحال تعهدی خود مشخصکه خصوصموضوعاتی در براینیافته المللی

میدولت انجام تکنیکهاست، از اطالعاتیکی تبادل سخن، دیگر به تعهدشود. ایفای های

بین مثالدرکشورهایدر باالبردنسطحدانشوآگاهی، اینالمللیبه در حالتوسعهاست.

شود.المللیمالحظهمیآوربینآوروغیرالزامچارچوب،تبادلاطالعاتدربسیاریازاسنادالزام

ایازاینکارکردتبادلشورایحکامیونپبهدلیلاهمیتوازبابنمونه3116مفادتصمیم

گیرد.اطالعات،مورداشارهقرارمی

 تصمیم حکام3116در مجموعهشورای بر مشتمل براییونپ مشورتی، دستورالعمل ای

رعایتِ» زیستموافقتنامه« چندجانبه نخستهای سطح تفکیکاست. قابل سطح دو محیطی،

هایچندجانبههابهرعایتمفادموافقتنامهمبنیبرانجامتعهداتدولت«سازیعملی»و«رعایت»

بهبردولتالمللواسطهحقوقبینمحیطیاستکهبهزیست المللبارعنوانتابعانحقوقبینها

کهدر-هابرتابعانخود،یعنیجامعهتحتنظارتشدهاستودرسطحدومنظارتعالیهدولت

اندتابتوانندهابرتابعانخودبارکردهبرایاجرایتعهداتیکهدولت-هاهستندواقعاتباعدولت

سطحاولعملکنند.موجبنهایتاًبهتعهداتخودبه

تبادلمنظماطالعاترادرکنارچندمورد6«مالحظاترعایت»اینسند،زیرعنوان61بند

دولت مقدماتمذاکره که کرده مواردیذکر جمله از دیگر، به یکدیگر، با تسهیلها منظور

آورند.محیطیرافراهممیهایچندجانبهزیستموافقتنامه«رعایت»

متضمنعنصرهمکاریالمللنیبیطیمحستیهرموافقتنامهزجاکههمچنینازآن استیذاتاً

(Chander, 2006: 1)دربخشدوماینسندیعنیدستورالعمل نیزبهموضوع، هایاجرایملی،

عنوانهمکاریدررسیدگی اینبخشبا قسمتدوم است. هایتبادلاطالعاتپرداختهشده

دلاطالعاتدرخصوصشهود،گواهانونظایرآنرادرشمارموارد)الف(تبا45قضاییدربند

بندهمکاریدولت )ب(نیزایجاد45هابایکدیگردرخصوصرسیدگیقضاییآوردهاست.

موقعاطالعاتمربوطبهکشفمواردنقضحقوقمحیطهایمناسبارتباطی...برایتبادلبهراه

رامورداشارهقراردادهاست.زیستومرتبطبافرایندهایقضایی
                                                                                                                                                                                                        
1.Compliance Considerations. 
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تحت دوم، بخش از سوم چارچوبقسمت تقویتعنوان درخصوص نیز نهادی های

،بهچندشیوهاز44المللیدربندهاینهادیملیبرایتسهیلهمکاریوهماهنگیبینچارچوب

 است: ایجادراه»جملهمواردزیراشارهکرده تبادلالف(طراحیو اطالعاتبینهایارتباطیو

دبیرخانه موافقتنامهیونپ، زیستهای چندجانبه نهادهایهای گمرکو جهانی سازمان محیطی،

6المللهایغیردولتی،ونهادهایاجراییحقوقبینالدولیمربوطه،مؤسساتپژوهشیوسازمانبین

پلیسجناییبین سازمان فعالیتهمچون طریق از بویژه «ینترپولسبزا»هایالملل)اینترپُل( ب(»؛

هایمشترکباهایمتقابلحقوقیوبازپرسیتقویتتدابیریبرایتسهیلتبادلاطالعات،کمک

ث(»؛...«هایعملیدیگرنهادهایاجراییباهدفتقویتوارتقایسازگاریبیشترباقوانینورویه

 حمل وارسی زمینه در اطالعات تبادل تسهیل برای سازوکارهایی وتقویت غیرقانونی نقل و

امحایمحموله بازگرداندنیا فرآوریو وفرایندهایهماهنگیبرایذخیره، شده، هایمصادره

کانال محمولهایجاد به مربوط اطالعات ارائه برای داخلی، حقوق با مطابق محرمانه، هایهای

«.غیرقانونی

هاییرعایتواجرایموافقتنامههاکهمستقیماًبراشوددرایندستورالعملچنانکهمالحظهمی

ها،المللیوروابطبیندولتاند،تبادلاطالعاتدرحوزهبینمحیطیتدوینشدهچندجانبهزیست

 نقشیپررنگومؤثردارد.

می یادآور برای روزافزون نیاز به طرقگوناگون به جهانی جامعه رعایتِ»شود، تعهدات«

ازجزیست استکه میمحیطیپاسخداده روالمله رعایت»هایتوانبه ظرفیت«عدم سازی،،

فهرستثبتانتشاروانتقالآلودگیودستورالعملکنترلجامعپیشگیریازآلودگیاشارهکرد.

«رعایت»درادامه،بهعنوانبرخیمواردشاخصدررویکردپیشینیبهمنظوردستیابیبهوضعیت

محیطیموردبحثقرارخواهندگرفت.بهزیستجانهایچندهایعضوموافقتنامهدولت


 2«عدم رعایت»های  . روال1-2-3

نظارتصرفمی از فراتر گاه نظارتی، نهادهای اعمال رعایتروال»رود. هایعدم )که«

 به بیشتر هایرعایتروال»امروزه » نظارتبر اطالعاتمرتبطبا به تنها نه «رعایت»مشهورند(

براسمی رهنمودهاییبرپردازندبلکه ارائه تصمیماتیا اتخاذ به نهادهاینظارتاقدام اسآنها

می اطالعاتیادشده روالمبنای رعایتعدم»هایکنند. بخشتشکیلشده« دو از اند:عموماً
                                                                                                                                                                                                        
1 .  International Law Enforcement Agencies. 

2.Non-compliance Procedures. 
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دروضعیتنخستتسهیلوکمکبهقرارگرفتندولت رعایت»ها اجرا»ودوم« یعنیمجبور«

قرارگرفتنکردندولت به رعایت»دروضعیتها قرارگرفتندروضعیت« از بازداشتنآنها یا

استکه«کمیتهرعایت»شاملیککیوتودرپروتکل«رعایت»براینمونهرژیم«.عدمرعایت»

ارائه؛کنندهوشاخهاجرا.هدفشاخهتسهیلکنندهازدوشاخهتشکیلشدهاست:شاخهتسهیل

،شاخهاجرانیزقادربهاعمالعواقبی.است«رعایت»وضعیتوکمکبهاعضابرایبهبودرهنمود

بهعبارتبهتر،شاخه(Sands, 2003: 207کنند)برایاعضاییاستکهبهتعهداتشانعملنمی .

تالشتسهیل از کننده برای اعضا رعایت»های حمایتمی« باتعهداتشان اجرایی شاخه و کند

مجبوربهرعایتمفادمعاهدهاستفادهازابزارهایگوناگونیکهدر اختیاردارد،طرفناقضرا

.(Kurukulasuriya, 2006: 43-44)کندمی

ومشخصباشدیامانندپروتکلممکناستایندوسطحمانندپروتکلکیوتوکامالًتفکیک

ازیکدیگرتفکیکنشدهباشدامابه6مونترال شود.هرحالاینسازوکارهادرآنهادیدهمیکامالً

هاوهادارایدورویکردپیشینیوپسینیهستندکهبهترتیبشاملکنشبهبیانبهتر،اینروال

دولت کار ابتدا ترتیباتیاست؛ در را رعایتِ»ها کندودرصورتالمللیآسانمیتعهداتبین«

محیطیتوسطدولتنقضتعهداتزیست به-«عدمرعایت»وایجادوضعیت–ها را انحاآنها

ایشانبرایعمومیاگزارشبهنهادهای«عدمرعایت»مختلفازجملهانتشارگزارشاتمبنیبر

وضعیتتصمیم در گرفتن قرار به وادار آن نظایر و کنفرانساعضا قبیل از «رعایتِ»گیرنده

کند.المللیمیتعهداتبین

غیرترافعیوغیرقضاییبودنازجملهویژگی «عدمرعایت»هایروالهایاصلیهمکاری،

راه به دستیابی هدفآنها حلاستکه وهایقابل اعمال به برایحلمشکالتمربوط قبول

تعهداتزیستعملی بهسازی آن تبادل اطالعاتو شد، مالحظه چنانکه است. عنوانمحیطی

هداتشاندهیِاعضاییکهتعها،چهدربخشگزارشبخشیمهمازویژگیهمکاریدراینروال

 رعایت»را گزارشنمی« توسط چه و کمیتهکنند همچون نهادهایی به اعضا، دیگر هایدهی

سازیبهنشستاعضاوتبادلوهمچنینگزارشدبیرخانهیاکمیتهعملیسازییادبیرخانهعملی

اصلیهاییادشدهبانشستاعضایاخوداعضا،یکیازابزارهایاطالعاتمیاننهادهاوارگان

روند.شمارمیها،درشمارابزارهایمهمآنبهتحققاینروال
                                                                                                                                                                                                        

اینمدلدرشمارزیادی«عدمرعایت»هایشودموفقیتچشمگیرروالیادآورمی.6 ازپروتکلمونترال،موجبشدتا
 .(Cardesa-Salzmann, 2012: 103)محیطیدیگرنیزبکارگرفتهشودهایچندجانبهزیستموافقتنامه
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 روال رعایت»در عدم » کمیته مونترال سازیعملی»پروتکل دریافت« از پس دبیرخانه یا

محیطی،توسطهاییمبنیبرعدمتواناییعضویااعضاییکموافقتنامهچندجانبهزیستگزارش

اعضایدیگرو دعوتازعضویادشدهتوسطکمیتهعملیعضوناقضتعهدیا سازیاحتماالً

برایکسباطالعاتبیشتردراینخصوص،گزارشیراپیشازبرگزارینشستاعضابهاعضا

سازیتعهداتمربوطهاستوسپسنشستاعضادهدکهشاملنکاتپیشنهادیبرایعملیمی

 وضعیت ایجاد در الزم تصمیمات«رعایت»درخصوصمراحل کرد.، خواهد اتخاذ را الزم

گیریتواننددرفرایندتصمیمشودنمیگیریمیکشورهایناقضتعهداتکهدرموردآنهاتصمیم

مربوطهشرکتکنندوبایدگزارشاقداماتخودراپیروتصمیمنشستاعضابهآنارائهکنند.

جملهگردآوریوگیرد:نخستکمکبهعضومربوطهازاینتصمیماتسهسطحرادربرمی

هایمالی،انتقالاطالعاتوتربیتنیروهایمتخصص.در،کمکها،انتقالفناوریگزارشداده

شودودرسطحسومنیزبرخیحقوقوامتیازاتعضومربوطههاییصادرمیسطحدوماخطاریه

.شودمعلقمی

رعایت»ارتباطمیان » سازیعملی»و ظرفیت« سازبا در روال»یرا رعایتهایعدم از« که

 رویکردهاینوینبه سازیعملی»جمله میمحسوبمی« کرد.توانبهشوندنیز وضوحمشاهده

 رعایتروال»بیشتر هایعدم ناقضتعهداتزیست« اعضای اجبار بر آنکه بهبیشاز محیطی

توانمن بر کنند، تمرکز تعهداتشان زیستاجرای تعهدات اجرای برای آنها شانمحیطیدسازی

 همین(Kurukulasuriya, 2006: 44)متمرکزند از به، آنها از صاحبنظران برخی طرقرو عنوان

نخستینسطحروال(Birnie, 2002: 521)اندیادکرده6«اجراینرم» براینمونه، «عدمرعایت».

ازجملهگردآوریوپروتکلمونترالبرتوانمندسازیاعضاییادش دهازطریقکمکبهآنها

هایمالی،انتقالاطالعاتوتربیتنیروهایمتخصصتکیه،کمکها،انتقالفناوریگزارشداده

روال در رعایت»دارند. عدم سازیبهتسهیلوپروتکلکیوتونیزنخستینشاخهکمیتهعملی«

چنانکهمالحظهمیکمکبهاعضایناقضتعهداتمربوطه اثرروالاختصاصدارد. هایشود،

موجبکهبه«کمیتهرعایت»یا«سازیکمیتهعملی»ایهمچوندرنهادهایرسمی«عدمرعایت»

اند،عمدتاًکمکبهکشورهایناتوانواعضاییاستکهمشکالتیدرنشستاعضاتأسیسشده

 با رعایت»ارتباط » پرداختن و مربوطه معاهدات منفردِ موردهای رعایت»به عدم تعهدات[«

                                                                                                                                                                                                        

1.Soft Enforcement. 
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. (Kurukulasuriya, 2006: 44)دارند؛نهاجبارآنهابهانجامآنتعهدات]محیطیخودزیست


 سازی . ظرفیت2-2-3

یعنیایجادمحیطیتوانمندودارای6یسازبهتعبیربرنامهتوسعهسازمانمللمتحد،ظرفیت

چارچوب سیاستهای و مشارکتحقوقی شامل نهادی، توسعه مناسب، )بویژهگذاری جامعه

ایجادوتقویتنظام همچنینظرفیتزنان(، ادامهسازهایمدیریتی. داریفرایندیدرازمدتو

تمامیذینفع آن در وزارتخانهاستکه جمله از مقامها سازمانها، هایغیردولتی،هایمحلی،

یسازای،دانشگاهیانودیگرانشرکتدارند.تعریفبانکجهانیازظرفیتهایحرفهانجمن

 است: هماهنگ»چنین شدهفرایند در: عمدی مداخالت از مهارت6ای ارتقای ) بهبود3ها؛ )

 و سازمان9فرایندها تقویت ظرفیت( سرمایهسازها. به اشاره وی نهادها مردم، بر گذاری

قادربهدستیابیبهاهدافتوسعه را کند.ظرفیتوقتیایخودمیکردارهاییداردکهکشورها

داشتههاییادشدهدردستیابیبهاهدافملیمشارکتشودکهکنشایکارآمدایجادمیگونهبه

کمک، به وابستگی حال عین در یابدو کاهش زمان طول در که«. شده گفته همچنین

تواناییسازیعبارتاستازفرایندایجادوتقویتمهارتظرفیت استعدادها، وها، فرایندها ها،

هاوجوامعبرایبقا،سازگاریوشکوفاییدردنیاییباسرعتتغییراتباال،منابعیکهسازمان

 .(Philbin, 1996)بداننیازمندند

المللیخوددرسطحملی،بایدنسبتمحیطیبینتعهداتزیست«سازیعملی»هابرایتدول

هایعمومی،،تربیتمنابعانسانیمتخصصوگسترشآگاهی،فناوریبهکسبوگسترشدانش

هپایدار،متناسببهمثابهعناصرتوانمندسازجوامعدرحوزهمسائلمربوطبهمحیطزیستوتوسع

نهایخوداقدامکنند.بانیازهاواولویت نداشتنلیبهدلشتریهابموارددولتیاریدربسزیعمالً

ازشیروکمکبهآنهابنیکنندوازاخودرانقضمییطیمحستیتعهداتز،الزمیهاتیظرف

(.Bruch, 2006: 144شود)واقعمیدیمفشدهادیتعهداتتیکردنشاندررعافریک

باشد3برخینویسندگان قرار صورتیکه سازیعملی»معتقدنددر توسطبه« شکلآگاهانه

اهمیت«رعایت»وتقویتنهادهای«سازیعملی»هایهایمسئولانجامشود،آنگاهظرفیتمقام

برخی،محیطیبسیارفنیوبعضاًدرکآنهابراییابند،بویژهوقتیبرخیازمشکالتزیستمی
                                                                                                                                                                                                        

1 .  UNDP. 

2 . Prof. Kilaparti Ramakrishna, Deputy Director, Woods Hole Research Center; and 

Sylvia Bankobeza, Legal Officer, Division of Policy Development and Law, UNEP. 



 199هاونقشتبادلاطالعاتدرآنمحیطیتوسطدولتهایچندجانبهزیسترعایتِموافقتنامه
 

آگاه متخصص، انسانی نیروی تربیت اهمیت بیانگر وضعیت این باشد. وسازدشوار عموم ی

عملیحساس مسئول استکه کسانی تمامی سازی و رعایتِ»سازی چندجانبهموافقتنامه« های

.(Kurukulasuriya, 2006: 45)محیطیهستندزیست

یمستلزموجودهمکاریمیاناعضایجامعهسازلیظرفیتالملدرعینحال،درعرصهبین

تعهداتزیست انجام زیرا بهجهانیاست. نیاز فنیهستند، و تعهداتیپیچیده نوعاً محیطیکه

بسیاریتخصص تجهیزاتمناسبومنابعمالیکافیداردودر مدیریتیوحقوقی، هایفنی،

کشورهایجهانتم کشورهایهایپیشامیتواناییموارد، نتیجه در ندارند. اختیار در را گفته

وریزی،فنی،علمی،تکنولوژیکیافتهیاهریکازبازیگراندارایتوانمدیریتی،برنامهتوسعه

زمینه در هررویهایبهآموزشیالزم به یا توسعه حال کشورهایدر نیاز مورد که خصوص،

بایدباکشورهایاخیرالذکردرایجاداینظرفیتهاییادشدهدبهظرفیتنیازمن همکاریاند، ها

 نیز عمالً موافقتنامهکنند. حوزه زیهادر «رعایت»کنترلیسازوکارها،یطیمحستیچندجانبه

 :Beyerlin, 2006)ومشارکتبناشدهاستیهمکارهیباشد،برپاییارویبررویازآنکهمبتنشیب

المللاستوهایاصلیومحوریاصلهمکاریدرحقوقبینتبادلاطالعاتیکیازجنبه(.7

شودکهازجملهمصادیقتبادلاطالعاتمحسوبمی6وحتیاستادومعلموفناوریتبادلدانش

استکهلمهایها،ازجملهاعالمیهرالعملها،دستوآور،بیانیهآوروغیرالزامدربسیاریازاسنادِالزام
اینسندبهآنپرداختهشدهاست.94بویژهفصل36جایدستورکار،وجایوریو

دهد.اینیرانشانمیسازخوبیارتباطمیانتبادلاطالعاتوظرفیتبهریواعالمیه3اصل

سازتقویتعلمیوفنیرازمینهاست،تبادلدانشاصلکهدرواقعیکیازمظاهراصلهمکاری

داند.هایجوامعبومیبرایتوسعهپایدارمیظرفیت

 اصول 3همچنین، ،63 ،64 ،63 کمک31و همچون مواردی به استکهلم اعالمیه

شاملارائهاطالعاتمربوطهاست)اصولتکنولوژیک؛ 3که کمکعلمی)اصل(،64و63،

مربوطهمحیطیکهمتضمنتبادلاطالعاتهادرحوزهمسائلزیست(،آموزشونقشرسانه64

(پرداختهاست.تمامی31(وجریانآزاداطالعاتعلمیوانتقالتجارب)اصل63است)اصل

هایالزمهستند،موجبایجادیابهبودظرفیتنوعیحاویاطالعاتوتبادلآنایناصولکهبه

بین تعهدات ایفای زیستبرای میالمللی محیطی فصل 95شوند. کار به36دستور اساساً نیز

                                                                                                                                                                                                        
1.  “Agreement Concerning Cooperation in the Quarantine of Plants and Their Protection 
Against Pests and Diseases” (Paragraph (3) of Article IV). 
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 بین»موضوع و ملی ظرفیتسازوکارهای برای همکاری حالسازالمللی در کشورهای در ی

پرداختهاست.«توسعه


 1بت انتشار و انتقال آلودگی. فهرست ث3-2-3

فهرستثبتانتشاروانتقالآلودگی،برایگردآوریوانتشاراطالعاتدربارهانتشاروانتقال

کارخانه شیمیاییسمیازصنایعو خاکطراحیشدهمواد و هوا بهآب، بکارگیریاینها اند.

اطالعاتزیستفهرست به دسترسی ابزارهای مهمترین از یکی که درها ابتدا استو محیطی

کشورهایتوسعهیافتهبهکارگرفتهشد،اکنوندربسیاریازکشورهایجهانمتداولشدهاست

(UNEP, 2010: 11تمرکزاینفهرست.)سازیاستودرنتیجهدارایرویکردیهابرمرحلهعملی

دربارهریو6333کنفرانسودرپیبوپالهنددر6344هاپسازفاجعهپیشینیهستند.اینفهرست

محیطزیستوتوسعهدربابتصریححقبردانستنجوامعوکارگراندربارهموادشیمیاییسمیو

گفتهبراساسنیازهایهایپیشایجادوبکارگیریفهرست3دیگرموادخطرناک،بوجودآمدند.

هایگوناگونرانجامِآالیندههاستتاتولید،انتشاروسایکارآمدبرایدولتملیهرکشور،شیوه

هایمزبور،ابزارهاییسودمندبرایرهگیریمیزانانتشاررادرطولزمانرهگیریکنند.فهرست

محیطزیستهستندآالینده جهتحفاظتاز شده ارزیابیمیزانکارآمدیاقداماتانجام و ها

(Roddier-Quefelec, 2014: 8).

هادرقبالمحیطهایکلیدولتیادشده،نقشیمهمدرسیاستهاباارائهاطالعاتاینفهرست

کند.انتشاراطالعاتدهندگانرانیزتشویقبهکاهشآلودگیخودمیزیستبازیکردهوگزارش

سیاست از عمومی گسترده حمایت موجب شده، زیستیاد دولتهای میمحیطی وها شود

دولت اهدافزیستهمچنانکه ها ملی تعیینبلندمدتمحیطیِ پایدار برایارتقایتوسعه را تری

طرفانهاینکهتامثابهابزاریبرایآزمودنبیهاییادشدهبهکنند،تمایلآنهابهاستفادهازفهرستمی

9یابد.اندازهایناهدافتحققیافته،افزایشمیچه

بین نهادهایگوناگون پروتکل نظیر انتشا3119المللی و بهآالیندهرثبتانتقال موسوم ها

                                                                                                                                                                                                        
1 .  Pollutant Release and Transfer Register (PRTR). 

2 .  “Wikipedia: Pollutant Release and Transfer Register”. Wikipedia. Retrieved 2009-04-05. 
3

. What is PRTR?, available at: http://www.oecd.org/document/58/0,3343, fr_2649_34411_
1913466.

 



 190هاونقشتبادلاطالعاتدرآنمحیطیتوسطدولتهایچندجانبهزیسترعایتِموافقتنامه
 

اجالسوبرنامهاقدام3هایاقتصادیوتوسعه،سازمانهمکاری366،دستورکارپروتکلکیف

هاپرداختهوتعهداتیرادراینخصوصبهاینفهرست9سرانجهاندربارهتوسعهپایدار3113

4اند.هاگذاشتهعهدهدولتبه

ایاقتصادیوتوسعهاقداماتخودراپیروالزاماتمندرجدردستورکارهسازمانهمکاری

خواهدهامیازدولت36دستورکار63درخصوصموادشیمیاییخطرناک،آغازکرد.فصل36

پایگاه پایگاههایدادهتا این کنند. ایجاد شیمیایی درخصوصمواد را فهرستها شامل هایها

هادربارهعوعمومشهرونداناست.برایناساسصنایعملزمبهارائهدادهانتشار،باهمکاریصنای

وآالینده سالمتانسان بر ارزیابیخطراتاحتمالی برای الزم موارد بویژه خود، هایمنتشره

دسترسمقام ایناطالعاتبایددر نهادهایبینمحیطزیستهستند. دیگرهایملی، المللیو

بهانتشارکهممکندرارزیابیریسکوخطرقرارگیرند.اطالعاتراجعاعضایذینفعودخیل

اند.هاقرارگیرند،ازاینجملههایثبتانتشاروانتقالآالیندهاستدرفهرست

311اجالسهایمزبورتوسطکشورها،یکیازمواردمندرجدربرنامهاقدامایجادفهرست

است.هدفبرنامهیادشده،کاهشاستفادهازموادشیمیاییدربارهتوسعهپایدارسرانجهاندر

شدناثراتسوءشاخصبرسالمتایاستکهمنجربهکمینهگونهبه3131محصوالتتاسال

رویکردی با و خطر مدیریتعلمی و ارزیابی فرایندهای از استفاده زیستبا محیط و انسان

.(Sands, 2003: 672)باشداحتیاطی،می

هاداشته،شود،اطالعات؛نقشمحوریدرایجادوبکارگیریاینفهرستچنانکهمالحظهمی

بین نهادهایگوناگون در ملیکه جوامع اطالعاتدر تبادل و پروتکلانتشار جمله المللیاز

                                                                                                                                                                                                        

عنوان6 اینسندمستقیماً در .PRTRازدولت اما پایگاهمطرحنشده تا خواستهشده درخصهایدادهها را وصموادها
 شیمیاییخطرناکایجادکنند.

2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 
3 .  World Summit on Sustainable Development (WSSD). 

4 . پروتکلکیف7ماده ساختار فهرستدرخصوصطراحیو دسترسیهاییادشده سهولتبیشینه جمله از نکاتیرا
سالپیش61اینترنتوامکانگسترشآنوتضمیندسترسیبهاطالعاتدستکم:یازطریقوسائلالکترونیکمانندعموم

دیگراعضایپروتکلودرصورتامکاندیگرکشورها،مقررکردهاست.هااینفهرستآن،ونیزبرقراریاتصالبااز
باعنوانهمکاریاینپروتکلنیز61مادهباطاتناممکناست.واضحاستکهبدونتبادلاطالعاتبرقراریاینگونهارت

موجباینپروتکلدراشتراکگذاردناطالعاتبهالمللی،اعضاراملزمبههمکاریوکمکبهیکدیگردرخصوصبهبین
المللیهایبینسازمانباپ(کردهاست.همچنینآنهاراتشویقبههمکاریبایکدیگرو-6ارتباطباانتقالمیاناعضا)بند

هایفنیبهکشورهایعضودرحالوتأمینکمکالمللی،انتقالفناوریمربوطهدرارتقایآگاهیعمومیدرسطوحبین
 است)بند کرده حالگذار در دارایاقتصاد یا (.3توسعه 65ماده عنواننشستاعضا، متضمنبا تسهیلتبادلالزام به

 دهیاست.درزمینهتجاربحاصلهازانتقالگزارشاطالعات
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 کار دستور اقدام36کیف، برنامه جهان3113اجالس، پایدارسران توسعه باره سازماندر و

هایاقتصادیوتوسعهموردتوجهقرارگرفته،یقیناًمنجربهتبادلاطالعاتیادشدهدرهمکاری

شود.زیرامحیطزیستتابعمرزهایالمللیمیالمللیمیانبازیگرانگوناگونجامعهبینسطحبین

هایجغرافیاییفراترازمرزهایواندگسترهتسیاسیوقراردادینیستوهرگونهتغییردرآنمی

حساسیت و دربرگیرد آلودگیرا بههایبینمحلانتشار جهانیرا باشد.المللیو دنبالداشته

«سازیعملی»گفتهبینبازیگرانگوناگونجامعهجهانی،موجبگردشوتبادلاطالعاتپیش

36آور)نظیردستورکارکلکیف(وغیرالزامآور)نظیرپروتشودکهدراسنادالزامتعهداتیمی

 فصل در 63بویژه وضعیت در کشورها گرفتن قرار باعث و آمده رعایتِ»( تعهدات«

محیطیاست.زیست

6هایاسترالیاتوانبهفهرستملیآالیندههایمزبور،میازجملهفهرست
(NPI)فهرستملی،

3هایکاناداانتشارآالینده
(NPRI)9هایاروپاییانتشارآالینده،فهرست

(EPER)فهرستانتشارو،

4هایمکزیکانتقالآالینده
(RETC)7وفهرستانتشارموادسمیآمریکا

(TRI).اشارهکرد


6.  دستورالعمل کنترل جامع پیشگیری از آلودگی4-2-3
  

یبکردراتصو«دستورالعملکنترلجامعپیشگیریازآلودگی»6331شورایاروپادرسال

الزام سند نخستین که متضمن و حوزه این در سازیعملی»آور رعایت« به پیشینی رویکرد و

رویکردهایجزیرهتعهداتزیست اروپاست. کنترلمحیطیاعضایاتحادیه غیرهمسودر ایو

زیست،منجربهتغییرجایحفاظتکلیمحیطانتشارآلودگیهوا،آبوخاکممکناستبه

زیستجهتآلود یکرسانه از گی دیگر رسانه به خاکو...(،محیطی به هوا از )مثالً شود

استکه آلودگی از پیشگیری جامع کنترل نظام به دستیابی دستورالعمل، هدفاین بنابراین

محیطیمثابهیککلزیستمتضمناقداماتپیشگیرانهیاکاهندهآلودگیبههوا،آبوخاکبه

مانعازآن تعهداتزیستشودکهدولتبوده، درعملبه محیطیخوددرخصوصکاهشها

آلودگی این هوا( کاهشآلودگی خاص)مثالً دیگرآلودگییکرسانه یکرسانه به را ها

                                                                                                                                                                                                        
1 .  Australia National Pollutant Inventory (NPI). 

2 .  Canada National Pollutant Release Inventory (NPRI). 

3 .  EU European Pollutant Emissions Register (EPER). 

4 .  Mexico Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). 

5 .  US Toxics Release Inventory (TRI). 

6 .  Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). 
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منحرفکنند)آلودگیهوابهخاک،یاآببههوا،یاخاکبهآبو...(.دستورالعملیادشده

اطالعدولت تبادل به موظف را عضو بههای دسترسی امکان آوردن فراهم و اعضا بین ات

.(Sands, 2003: 754-755)اطالعاتدراینخصوصکردهاست


 از طریق تبادل اطالعات« سازی عملی»نظارت بر   .3-3

المللی،هاینهادهایبینسازی،چنانکارکردهایمهمیداردکهبنابرنظریهنظارتبرعملی

 ,Seifert)شودالمللیمیوکارآمدیهمکاریدرعرصهبینهاموجبارتقایهمکاریبیندولت

دهند.شفافیتحاصلهاافزایشمیجریاناطالعاترادرمیاندولت«نهادهاینظارت(.»4 :2001

اشتیاقبهتفاوتوکمشودتااعضایبیدرسطحکشورها،اغلبموجبمی«نهادهاینظارت»از

حیطی،اطمینانیابندکهاعضایدیگربهتعهداتمشترکخودمالمللیزیستاجرایتعهداتبین

می عمل اعضا دیگر دولتبا همکاری که مواردی در بویژه موضوع این بهکنند. منوط ها

دولت که هنگامی یعنی است، همتایانشان بههمکاری تن خود همتایان براساسرفتار تنها ها

هایدیگربسیاریدارد.اگرمعلومشودکهدولتدهند،اهمیتالمللیمیتعهداتبین«رعایتِ»

تعهداتشانعملمی رعایتِ»کننداحتمالبه اعتمادیابدوچرخهاینتعهداتافزایشمی« ایاز

ازهمینمتقابلبوجودمی توانندنقشیبسیارمؤثردرارتقایمینهادهاینظارتروستکهآید.

کنندهمکاریبین چنینشفافیتیموجبمیSeifert, 2001: 11))المللیایفا درعینحال، شود.

دولت رفتار عملیکه نحوه و جهانیوسازیتعهداتبینها معرضدیدجامعه در المللیآنها

تواندمنجربهبدنامیآنهاشودافکارعمومیجهانقرارگیردوهرگونهنقضتعهداتیادشدهمی

ناشیازلداشتهباشد؛ازایندنباوپیامدهایمنفیبرایمتخلفانبه ،نهادهاینظارتروشفافیتِ

عملی به منجر نهایت در و دارد پیشگیرانه بینجنبه تعهدات بهتر زیستسازی محیطیالمللی

شود.می

المللمحیطاینمواردنمایانگرارتباطاطالعاتوتبادلآن،بااصلهمکاریدرحقوقبین

 محیطیسازیتعهداتزیستهاینظارتبرعملییکیازراه6،«نهادهاینظارت»زیستاست.

موافقتنامهبین عملکرد در نهادها این هستند. زیستالمللی چندجانبه واجدهای محیطی

دولتمیاهمیت ابزار زیرا سازمانباشند بینها، عملکردهای پایش در ناظران دیگر و المللی
                                                                                                                                                                                                        

6.Review Institutionsدراینجاواژه.Institutionهایرسمیهمچونسازمانمللمتحدمفهومیفراترازسازمان
هایرفتاریومحدودیتدرشودکهنقشرتبطِقواعدی)رسمییاغیررسمی(اطالقمیهایپایداروممجموعه»داردوبه
.(Seifert, 2001: 4)«دهدهاراتعیینکرده،انتظاراتراشکلمیفعالیت
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.دراینچارچوب،(Seifert, 2001: 3)آیندارمیشممتعاهداندرخصوصاجرایتعهداتخودبه

هایوسیلهآنهادولتهاییهستندکهبه،متضمنقواعدوروال6«سازیهاینظارتبرعملینظام»

هادربارههایذینفع،نهادهایاداریوامثالآنها،بهتبادلاطالعاتودادهمتعاهددرکنارگروه

فعالیتعملی پایش ارسازی، عملیها، مشکالت با مواجهه و تعهدات کفایت سازیزیابی

طورهاییادشده،بازیگرانونهادهایدیگرینیزبهپردازند.درکنارسازوکارهایرسمینظاممی

.Seifert, 2001:10))هادرتعاملندغیررسمیباایننظام

دهدکهتهراارائهمیسازیپیشرفایخوبازیکنظامنظارتبرعملیپروتکلمونترالنمونه

دهد.همینکمیتهانجامشکلمنظمموردبررسیقرارمیرابه«سازیعملی»ایویژه،درآنکمیته

نظامنظارتبرعملی«روالعدمرعایت» نیزبرعهدهدارد. سازیدرپروتکلمونترال،پروتکلرا

روال یا رسمی و ویژه نهادهای شامل برفقط نظارت در موجود سازیعملی»های قبیل« از

شود،بلکهتعاملمیانکمیته،دبیرخانهوصندوقنمی«سازیعملی»هایملیوکارکمیتهگزارش

هیأتارزیابیاقتصادی،تکنولوژیک3محیطیجهانی،چندجانبهپروتکلمونترال،تسهیالتزیست

.(Seifert, 2001: 11)گیردیزدربرمیهایکاریآنرانهایفرعیوگروهپروتکل،کمیته

تبادلاطالعاتدراینسازیمالحظهمیهاینظارتبرعملیچنانکهدرتعریفنظام شود،

هانقشمهمیداردودرجریانچنینتبادلیاستکهنهادهایرسمیوغیررسمینظارتیدرنظام

گیرند.یکسیستمفراگیردرتعاملبایکدیگرقرارمی


 و نقش تبادل اطالعات در آن« رعایت»مثابه شیوه پسینی دستیابی به   به« اجرا» .4-3

گیردوهدفازآنشکلمی«نقض»،حولمحور«اجرا»گونهکهپیشتربیانشد،مفهومهمان

المللیدرسطوحملیوبین«رعایت»محیطیبهوضعیتبازگرداندنجبریناقضانتعهداتزیست

از گذشته البته، دولتاست. اجبار، شرایطعنصر حقوقی، نظام به مربوط مالحظات باید ها

رانیزمدنظر«اجرا»هاینهادیخودرادرطراحیواتخاذاقداماتشانمربوطبهفرهنگیوظرفیت

بدینترتیب دهند. دارای«اجرا»قرار کارآمدو مقرراتروشنو قوانینو وضع با یکارآمد

شتوانهنهادهایکافیومناسب،هماهنگیدرسطحملی،آموزشکافیضمانتاجرایموثروبهپ

ظرفیت ارتقای برای اجرا»های زیست« محیط حوزه در کافی عمومی آموزش و آگاهی و

                                                                                                                                                                                                        
1. Systems for Implementation Review (SIRs). 
2. Global Environment Facility (GEF). 
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هابهدلیلنبودظرفیتیامنابع،ازتدوینقوانینامکانپذیرخواهدبود.درواقعبسیاریازدولت

،باموانعفراوانیدراجرایتعهدات«اجرا»کناندرارتباطباواضحوروشنگرفتهتاآموزشکار

تواندنقش.دراینمیانتبادلاطالعاتمی(Bruch, 2006: 292-299)محیطیخودمواجهندزیست

تسهیلدستیابیدولت پیشموثریدر موارد به انقالباطالعاتیوها که بویژه کند، ایفا گفته

محیطیرادچارتحولکردهاستعاتوارتباطات،کنشگریزیستهایاطالفراگیرشدنفناوری

(Mol, 2008: 193)واضحاستکهتبادلاطالعاتدرقالبتبادلآگاهیودانش،میانواضعان.

بهگونه ارانضمنآگاهیازایکهازاینطریققانونگذوتابعانقوانیننقشیقابلتوجهدارد.

 تعهدات میزیستمحتوای شیوهمحیطی، بهترین مناسب، دانش از استفاده با هایتوانند

سازیاینتعهداتراباتوجهبهتجاربدیگران،مالحظهوازاینطریققوانینومقرراتعملی

روشنوشفافودارایضمانتاجرایمتناسبباآنهاوبادرنظرگرفتنکیفیاتنظامحقوقی

ان،ناظرانوتابعاناینقوانیننیزازطریقاطالعاتوخود،تدوینووضعکنند.ازدیگرسومجری

هایالزمشوند،هماهنگی«رعایت»تبادلآن،بهنحوهاجرایقوانینوالزاماتوتعهداتیکهباید

می قوانینآگاه ضمانتاجراینقضاین نیز و قوانین مجریان و نهادها عالوه،میان به شوند.

بادلاطالعاتاست،موجبکشفمواردنقضوآغازفراینددهی،کهیکیازاشکالتگزارش

طرحدعاویحقوقی،ادارییامدنیدرخصوصنقضتعهداتزیست ی«اجرا»محیطیومآالً

اینتعهداتاست.

ازجملهاینکهچه«اجرا»المللینیزدرسطحبین دارایفرایندیبااجزایگوناگوناست،

بهچالشبکشد؟ودرصورتقضیکتعهدزیستتواندنکسیوبرچهمبناییمی محیطیرا

6تواندمتخلفرامجبوربهایفایتعهداتشکند؟اثباتنقض،چهکسیوباچهابزاریمی
                                                                                                                                                                                                        

هاباشد،بدانمعناکهادعاینقضدرمیزانرسمیتآن«سازیعملی»و«اجرا»هایازتفاوترسدیکیدیگرنظرمیبه.6
خوبینشانبه«اجرا»محیطی،معموالًدردادگاهکهنهادیرسمیاستاثباتشودوعنصراجباردرفرایندیکتعهدزیست

توانباسازوکارهایداوطلبانهوغیررسمیمسختیمیدهدکهبهمی بهرعایتتعهداتشکردواینبه«مجبور»تخلفرا
محیطیبهفعلدرآوردنتعهداتزیست،به«سازیعملی»معنایاستفادهازسازوکارهایرسمیاست؛حالآنکههدفاز

وقالمللیمانندسازوکارهایحقازجملهاقداماتداوطلبانهبازیگراندرسطوحملیوبین-هرطریقرسمییاغیررسمی
شایدبههمیندلیلتعریفیکهتصمیم-(Reflexive Law)انعکاسی اجرا»شورایحکامیونپاز3116است. ارائه«

هایرسمیهاودستگاهکهالبتهمقام–دارآنهایاجراییصالحیتهایادستگاهداده،تنهاازفرایندهاواعمالدولت،مقام
خورد.چشممیدادهاستنیزعنصررسمیت،به«اجرا»تعریفیکهگزارشیونپازنامبردهشدهاست.همچنیندر-هستند

دراینگزارشاجراچنینکنیم.سازیبهاینعنصربرخوردنمیگفتهدربارهعملییکازدومنبعپیشدرحالیکهدرهیچ
 وکنشروال»تعریفشدهاست: رعایت»هایرسمیکهاجباربهها کنندومی]محیطیچندجانبهزیستهایموافقتنامه[«

 موافقتنامه[«رعایتعدم»مانع شوندمی]هااین فرهاد،«. جم، به: کنید نگاه انعکاسی حقوق درباره بیشتر اطالعات برای
.4569آذر،سالشانزدهم،شماره66،همشهری،دوشنبه«دستسنگینسنتبرگلوگاهزمین»(،6945)
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بهوقتیدولت بهصرفنقضتعهدات، حقدارندتنها عرفی،ها موجبمقرراتقراردادییا

دهندیامستقیماًآنهاراواداربهاجرایتعهداتکنندهرادردادگاهتحتپیگردقرارهاینقضدولت

شدهانجاممربوطهکنندویااقداماتیازقبیلرهنمودونظایرآنرادرجهتاجرایتعهداتنقض

هنگامیدهند،آنگاهتبادلاطالعاتمی ایفاکند. کهبازیگرانجامعهجهانیبهتواندنقشخودرا

مباداطالعاتدر حال در گزارشگردشو قبیل، از دبیرخانهله به واصله ارگانهای یا هایها

...دستهایدیگر،بازیگرانغیردولتیوالمللیکهازطریقدولتهایبینهایاسازمانکنوانسیون

المللییتعهداتبین«اجرا»توانندفرایندشوندومیهایاحتمالینیزباخبرمیکنند،ازنقضپیدامی

پیشین(معاهدهجامعهاروپایی،هردولتعضو،که651)335.براینمونهمطابقمادهراآغازکنند

درچارچوبمعاهدهیاد-محیطیازجملهتعهداتزیست-گمانکندعضودیگربهتعهداتخود

صرفنقضداشتهباشدوتنهابه«منفعتکافی»کندبدونآنکهنیازبهاثباتوجودشدهعملنمی

میمقرراتم شده، یاد تعهدعاهده اجرای خواستار و کند دعوا طرح اروپایی دادگاه در تواند

نقض موافقتنامه بخشپنجم در همچنین شود. تحتعنوان6337شده ابرمهاجر، ماهیان ذخایر ،

رعایت» » اجرا»و دولتدولت« میهایساحلییا تواننددرصورتمشاهدههایعضوموافقتنامه

هایپرچمرامستقیماًوبدونمراجعهبهدادگاهواخذحکم،واداربهوطه،دولتنقضتعهداتمرب

مونترالمالحظه6345تواندرپروتکل(.نمونهدیگررامی36تا63انجامتعهداتخودکنند)مواد

شودتاهریکازدیگراعضا،کردکهبراساسآنقصوردراجرایتعهداتهردولت،موجبمی

هنیازبهنشاندادنورودآسیبمادیحاصلازقصورادعاییباشد،قادربهاجبارکردنبدونآنک

مکانیسمحل«عدمرعایت»طرفناقضبهاجرایتعهداتنقضشدهخودازطریقسازوکار یا

هاییاستکهنقشاطالعاتبهیکیازنمونهبازلموجبپروتکلشود.اماکنوانسیوناختالفبه

اینکنوانسیونهریکازاعضاکهبنابه63هدرآننمودیافتهاست.براساسمادهگفتشکلپیش

دالیلیگمانکندعضودیگر،تعهداتخودبهموجبکنوانسیونرانقضکردهیادرحالنقض

تواندمراتبرابهدبیرخانهوعضوخاطیاطالعدهد؛دراینصورتاطالعاتیادشدهآنهاستمی

نیزاگردبیرخانه،اطالعاتیدالبرتأثیرسوءسایتسکنوانسیون69عضاشود.درمادهبایدتسلیما

توانداطالعاتیادهایدرمعرضِخطرِانقراضدریافتکند،میهاییازگونهناشیازتجارتنمونه

بهعضویااعضایذینفعمنتقلکردهکههمینموردمی تواندمنجربهبررسیموضوعدرشدهرا

.(Sands, 2003: 184-192)نشستبعدیاعضاوارائهرهنمودهایضروریشود

محیطیهایچندجانبهزیستبهطورکلیتبادلاطالعات،نقشموثریدراجرایموافقتنامه
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مرزگذرهمچونتجارتغیرقانونیگونهدارد.درفرایندرسیدگیبهدعاویزیست هایمحیطیِ

شیمیای مواد یا خطر معرض سفرهدر هوا، آلودگی ازون، الیه مخرب مشترکی آب های

دولت همکاریزیرزمینیو... ازطریقتبادلاطالعاتدرزمینهاستماعشهادتشاهدان، هایها

.(Bruch, 2006: 615)متقابلقضاییومواردیازایندستبایکدیگرتعاملدارند



 گیری  نتیجه  .4
هادرگروایفایتعهداتمحیطیتوسطدولتانبهزیستهایچندجمفادموافقتنامه«رعایتِ»

موجباینموافقتنامه به آنها رعایتِ»هاست. اهدافاینموافقتنامه« دستیابیبه و شده هاییاد

عرصه در زیست محیط از حفاظت نهایتاً و منطقهاسناد ملی، بینهای و طریقای از المللی،

سازیعملی» موافقتنامه« این مفاد ها می«اجرا»و حاصل آنها ی اهمیت رعایتِ»شود. این«

واقعمیموافقتنامه چناناستکهدر بیشازآنکهمستلزمها تحققهدفیادشده توانگفت؛

 کردنموثرترهمینمعاهداتموجوداست.المللیجدیدباشد،درگروعملیتصویباسنادبین

هایحقوقی،ازجملهوضعبهیاریشیوهبدینمنظوردروهلهنخست،اعضاتعهداتخودرا

هاگذاری،تأسیسنهادها،روالهایغیرحقوقیازجملهسیاستقوانینومقرراتداخلیونیزروش

سازند.دراینمرحلهتمرکزنامدارد،محققمی«سازیعملی»هایمشخصطیفرایندیکهورویه

است.تبادلاطالعات،به«پیشینی»آنهابارویکردیهانهبرنقضاینتعهداتبلکهبرایجاداینشیوه

عملی تحقق برای ابزاری توسطدولتمثابه کیفیتآن نظارتبر و ازسازی یکی متعهد، های

سازیعملی»هایتکنیک شیوه« مثابه دولتبه قراردادن برای وضعیتایپیشینی در «رعایت»ها

هایگوناگونازجملهتبادلطریقتبادلاطالعاتدرحوزهالمللیازاست.بهبیانبهتربازیگرانبین

هابهتعهداتخودازیکبهچگونگیومیزانپایبندیدولتوفناوری،تبادلاطالعاتراجعدانش

موجب ظرفیتسو، ایجاد و آگاهی و دانش سطح بردن تعهداتباال ایفای برای الزم های

کاستیخودمیمحیطیزیست ازدیگرسو، درمیشوندو یابدواعضایناتوانازهایموجودرا

هاینظارتبرنظام»کنند.همچنین،تبادلاطالعاتنقشیکلیدیدرایفایاینتعهداترایاریمی

کهبهواسطهآننهادهایرسمیوغیررسمینظارتیدریکسیستمفراگیردرتعامل-«سازیعملی

یکدی میبا قرار از-گیرندگر بسیاری در مهم بسیار اطالعاتنقشی تبادل این، بر عالوه دارد.

ثبتفهرست»،«سازیظرفیت»،«عدمرعایتیهاروال»سازیازجملههایمتداولبرایعملیشیوه
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نکند.همچنیایفامی«یازآلودگیریشگیکنترلجامعپدستورالعمل»نیزو«یانتشاروانتقالآلودگ

هابهظرفیتیامنابع،ازتدوینقوانینتواندنقشموثریدرتسهیلدستیابیدولتتبادلاطالعاتمی

طریقتبادلاطالعاتاستکهواضعان از کند. ایفا آموزشکارکنان، تا واضحوروشنگرفته

آگاهمحیطیآگاهشدهوازهمینطریقنیزازتجاربدیگرانقوانینازمحتوایتعهداتزیست

موجبمیمی اینهمه مقرراتروشنشوند. قوانینو قانونگذاران؛ تا شفافشود دارایتر، و تر

ضمانتاجرایمتناسبباکیفیاتنظامحقوقیخودراوضعکنند.

محیطیهایچندجانبهزیستهایعضوِموافقتنامهگفته،دولتاگرباوجودتمامیتمهیداتپیش

بناگزیربایدآنهارامجبوربهرعایتتعهداتمزبورکردهودروضعیتبهتعهداتخودعملنکنند

هاقرارداد.لذاازآنجاکهدراینمرحله،تمرکزبرنقضتعهداتیادشدهاینموافقتنامه«رعایتِ»

نامید.اطالعات،دسترسیوتبادلآنمیاناینبازیگرانکه«پسینی»توانآنرارویکردیاست،می

شودالمللیمیهایبینهایاسازمانهایکنوانسیونهایاارگانهایواصلهبهدبیرخانهزارششاملگ

ژوهانسبورگاصول»کند.محیطیرافراهممینقشمهمیایفاکرده،مقدماتطرحدعاویزیست

وحاندرکارانفرایندقضاییدرسطنیزبرایقضاتوسایردست«بهنقشحقوقوتوسعهپایدارراجع

ملی،منطقه المللیحقوقبین«اجرا»و«سازیعملی»،«رعایت»ایوجهانینقشیاساسیدربهبودِ

موافقتنامه سریع تحوالت که دارد تأکید موضوع این بر و است شده قائل زیست هایمحیط

محیطی،قوانیناساسیکشورهاودیگرقوانینموضوعهدرحوزهحفاظتازمحیطچندجانبهزیست

هااسنادحقوقیجدیدرادرپرتواصولتوسعهپایدارکندکهدادگاهیست،بیشازپیشاقتضامیز

ومقاماترسمی منابعدرکنارنقضعهدنهادها کمبود البته کنند. اجرا تفسیرو ژوهانسبورگ،

دولت تا است شده موجب جهان، کشورهای از بسیاری به خصوصیِ»ها اجرای تعهدات«

گروهمحیطزیست اشخاصحقیقی، که معنا بدان رویآورند؛ ملی تجارتدری صاحبان و ها

 رعایت»تضمین می« یگانهنقشایفا تمهیداتتجاری، برخی، باور به میان این در امکانکنند.

شودزیراچنیناستداللمحسوبمییطیمحستیچندجانبهزیهاموافقتنامهی«اجرا»درانهیواقعگرا

مم استکه بهنوعیتشده وادار را آنها اعضایخاطی، یا کشورهایغیرعضو هایتجاریعلیه

کند.محیطیخودمیاجرایتعهداتزیست

 حال عین «رعایت»در نتیجه الزاماً سازیعملی»، » اجرا»یا این« است ممکن بلکه نیست،

عایتسهمیهانتشاروجودآید.نمونهآنروضعیتازقبلموجودباشدیابهدالیلدیگریبعداًبه
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میگازهایگلخانه لذا اقتصادیاست. دلیلرکود درتوانایننوعقرارگرفتندولتایبه ها

نامیدو«رعایتمنفعل»راازبابتالشآنهابرایقرارگرفتندراینوضعیت،«رعایت»وضعیت

.ستقرارداد«اجرا»و«سازیعملی»کهحاصل«رعایتفعال»آنرادرمقابل

می نظر به مجموع راجعدر اطالعاتِ موافقتنامهرسد اعضای عملکرد چندجانبهبه های

دولتزیست پایبندی میزان ارزیابی در اساسی نقشی آن، تبادل و تعهداتمحیطی به ها

«سازیعملی»ها،چهباتسهیلاینموافقتنامه«رعایتِ»محیطیخودواستفادهازآندرتحققزیست

،ازجملهطرحدعاویمربوطهداشتهباشد.بدیهی«اجرا»انداختنسازوکارهایوسیلهبکاروچهبه

کاریآنهادرتواندموجبپنهانهامیبهعملکردایندولتاستکهنقصیانبوداطالعاتراجع

زیست تعهدات ایفای نحوه و میزان موافقتنامهخصوص موجب به آنها چندجانبهمحیطی های

،عملینشدنوعدماجرایتمامیابخشیازمفاد«عدمرعایت»یشده،نهایتاًمنجربهمحیطزیست

هاشود.اینموافقتنامه

 منظور به پایان، رعایتِ»در » سازیعملی»کارآمدتر، » موافقتنامهیگسترده«اجرا»و هایترِ

آن(موردمالحظهتوانمواردزیررا)بامحوریتاطالعاتوتبادلمحیطی،میچندجانبهزیست

قرارداد:

دولتگزارش .6 میان اطالعات منظم تبادل و گردآوری ودهی، تجربیات جمله از ها،

اطالعاتمرتبطبامدیریتمحیطزیست،ارزیابیمیزانکاراییوکارآمدیسازوکارهایتعبیه

ها،بهمنظورهمحیطیتوسطکنفرانساعضایاینموافقتنامهایچندجانبهزیستشدهدرموافقتنامه

 محیطیخود؛هادراجرایتعهداتزیستسنجشعملکرددولت

هایاجتماعیهابخصوصشبکهباالبردنسطحآگاهیومطالباتمردمیازطریقرسانه .3

روزنامه عملیاینترنتی، زمینه در ... و تلویزیون ، رادیو مجالت، موافقتنامهها، مفاد هایکردن

هابرایویژهآگاهکردنمردمازنقشموثرایشاندرکمکبهدولتمحیطی،بهچندجانبهزیست

 محیطی؛هایچندجانبهزیستمفادموافقتنامه«رعایتِ»

گزارش .9 اطالعاتو راستیبکارگیری ملی)پساز سطوح در شده ازهایتهیه آزمایی

منطقه مستقل(، منابع بینسوی و تشخیصای برای رعایتِ»المللی » رعا»یا یتِعدم تعهدات«

 اینتعهدات؛«عدمرعایتِ»هاوتعیینحدودومیزانمحیطیدولتزیست

هاییکهمشکالتهابهمنظورشناساییوتوجهویژهبهدولتتبادلاطالعاتمیاندولت .4
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موافقتنامهخاصزیست اجرای برای کافی توان و منابع دارای یا دارند چندجانبهمحیطی های

 ؛محیطینیستندزیست

ظرفیت .7 تقویت و توسعهایجاد کمتر و توسعه حال در اعضایِ موردنیاز یافتۀهای

هایمالی،فنیوانتقالتکنولوژیبهآنها،بامحیطی؛شاملکمکهایچندجانبهزیستموافقتنامه

 محیطیخود؛هادرایفایتعهداتزیستهدفکمکبهایندولت

دستگاههماهنگیمیانوزارتخانه .1 جامعهمدنی،متخصصانوسایرذینفعانهایها، اداری،

هادرسطحملی؛محیطیدولتبرایاجرایهرچهبهترتعهداتزیست

کارگاه .5 دولتبرگزاری مشارکت با آموزشی سازمانهای بخشها، غیردولتی، های

سازمان و بینخصوصی منطقههای و دبیرخانهالمللی و موافقتنامهای چندجانبههای های

زیست با ارتباط در رعایت»محیطی موافقتنامه« این کهمفاد موضوعاتی و مسائل بررسی و ها

هایادشدهتأثیربگذارد؛موافقتنامه«رعایتِ»تواندبرمی

دولت .4 میان کاریهماهنگی موازی حذف با ارتباط در همها ایجاد و میانها افزایی

زیستموافقتنامه چندجانبه های به موجود، اسنادمحیطی تصویب موضوع که هنگامی ویژه

 شود؛االجرایجدیدمطرحمیالزم

دولت .3 میان هماهنگی و همکاری و اطالعات موافقتنامهتبادل عضو چندجانبههای های

سازمانزیست نیز و مدنی جامعه نهادهای و بینمحیطی غیردولتی نهادهای و بویژهها المللی،

نینمدل،برایوضعقوانینومقرراتموثروکارآمدکهنهادهایتخصصیدرزمینهتدوینقوا

هامحیطیمکلفبهوضعآنهایچندجانبهزیستمفادموافقتنامه«سازیعملی»هابهمنظوردولت

 هستند؛

دولت .61 میان تجربیات و اطالعات درخصوصمجازاتتبادل ازها صادره آرای یا ها

ناقضانحقوقمحیطدادگاه علیه مرتکبانجرائمزیستهایکشورها بهبودزیستو  محیطی،

هایمرزگذر،بهمحیطیِدارایجنبهالمللیدرزمینهجرائمزیستسطحهمکاریوهماهنگیبین

 محیطی؛هایچندجانبهزیستیموافقتنامه«اجرا»منظور

زمینهرسیدگیقضاییوفراینددادرسیشاملتبادلاطالعاتوهمکاریدولت .66 در ها

هایمتقابلحقوقیودیگرتمهیداتتوافقشدهباتو...ازجملهتبادلاطالعات،کمکادلهاث

 میانکشورها؛
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مرتبطباکشفمواردایجادمسیرهایارتباطیمناسببهمنظورتبادلبه .63 موقعاطالعاتِ

هایحقوقیگوناگونکشورها،نقضحقوقمحیطزیست،بادرنظرگرفتناقتضائاتخاصنظام

ویژ موافقتنامهبه دبیرخانه ایجادطرقارتباطیبرایتبادلاطالعاتمیانیونپ، هایچندجانبهه

بینزیست نهادهای دیگر و گمرک جهانی سازمان تحقیقاتی،محیطی، موسسات الدولی،

 المللازقبیلاینترپل؛یحقوقبین«اجرا»هایهایغیردولتیوآژانسسازمان

توانبهاینفهرستافزود،اماازدیدگاهیکلی،تبادلاطالعاتالبتهموارددیگریراهممی

محیطیاست.بههایچندجانبهزیستتروکارآمدترموافقتنامهگسترده«رعایتِ»راهیموثربرای

هایغیرحقوقیصِرفهایگوناگونوبسیارمتنوع،ازکنشبیاندیگر،تبادلاطالعاتدرزمینه

تصمیمطبهسیاستشاملتبادلاطالعاتمربو ارتقایسطحآگاهیومطالباتگذاری، گیری،

فعالیت ظرفیتمردمی، زمینهوضعقوانینوهایآموزشیو تبادلاطالعاتدر تا سازیگرفته

المللیدراینخصوصومقرراتمناسبوبهرهگیریازتجاربدیگربازیگرانداخلیوبین

واک مرتبطبا تبادلاطالعاتِ حقوقیوقضاییازجملهرسیدگیقضاییبهنشنهایتاً هایصرفاً

محیطیوصدوراحکامقضاییواجرایاینمواردنقضحقوقمحیطزیستوجرائمزیست

المللمحیطزیستکمکتواندبهتوسعههرچهبیشترحقوقبیناحکام،هریکبهنوبهخودمی

کند.
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