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رعایتِ موافقتنامههای چندجانبه زیستمحیطی
توسط دولتها و نقش تبادل اطالعات در آن
فرهاد جم - 1ژانت بلیک

2



تاریخدریافت-6937/1/61:تاریخپذیرش 6937/63/39:


چکیده
زیستمحیطی« ،رعایت» این موافقتنامهها توسط

هدف موافقتنامههای چندجانبه 
هابهکارگرفتهمیشود


ایازاقداماتوکنش

ست.بهاینمنظورمجموعه
دولتهایعضوا

7
4
عملیسازی» و «اجرا» نام داشته و به ترتیب ناظر بر کنشهای «پیشینی» و
که عمدتاً « 
«پسینی»است.اینکنشهاموجبمیشوداعضادروهلهنخستدروضعیت«عدمرعایت»
قرارنگیرندودرصورتنقضتعهداتزیستمحیطی،واداربه«رعایتِ»تعهداتخودشده

عملیسازی»و«اجرا»ی
ودروضعیت«رعایت»قرارگیرند.اطالعاتوتبادلآنازلوازم« 
ظرفیتسازی»«،فهرستثبتانتشار

تعهداتزیستمحیطیاست«.روالهای عدمرعایت»«،

5
1
همگینمونههایی

وانتقالآلودگی» ونیز«دستورالعملکنترلجامعپیشگیریازآلودگی» 
وکنشهای«پیشینی»هستندکهتبادلاطالعاتدرآنهانقشمهمیدارد.

از«عملیسازی»
همچنین تبادل اطالعات کمک میکند ناقضان تعهدات زیستمحیطی شناسایی شوند و
بتوانباطرحدعویعلیهآنان،اینتعهداترابهمثابهرویکردیپسینیبه«اجرا»درآورد .
9

واژگان کلیدی :رعایت ،ظرفیتسازی ،روالهای عدم رعایت ،تعهدات زیستمحیطی،
تبادلاطالعات .
.6دانشجویدکتریحقوقعمومیدانشگاهعالمهطباطبائی(نویسندهمسئول)
.3دانشیارحقوقدانشگاهشهیدبهشتی

 farhad.jam@atu.ac.ir
j-blake@sbu.ac.ir
3. Compliance.
4.Implementation.
5.Enforcement.
6.PRTR.
7.IPPC.
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 .1مقدمه
شایدیکیازبزرگترینتناقضاتروزگارما،شکافمیانشمارفراوانوروزافزونقوانینو
لمللیزیستمحیطیباوضعیتوشرایطواقعیمحیطزیستباشد(

مقرراتبینا

Crossen, 2003:

 .)473تنها وقتی دولتها ،موافقتنامههای چندجانبه یادشده را «رعایت» کنند ،میتوان گفت
موافقتنامههایموصوفبه هدفخوددرپیشگیری یا مدیریت تأثیر انسانبرمنابع طبیعیدست

یافتهاند(.)Kanie, 2015: 137اینکه دولتها واشخاصخصوصی بهچهمیزان رفتارشان رابرای

زیستمحیطی تنظیم کنند ،بسته به

تطبیق دادن خود با مفاد تعهدات موجود در اسناد بینالمللی 
مقرراتمندرجدرمفادایناسناد،چگونگیصورتبندیمفادیادشده،پایشونحوهعکسالعمل
بهنقضاینمقرراتدارد(.)Mitchell, 1994: 3دراینمیانگاهبرخیکشورهانفعخودرادر«اجرا»
نکردناینقوانینوگرفتن«سواریمجانی»ازشرایطمطلوبایجادشدهتوسطسایردولتهاییکه
به قوانین یادشده عمل میکنند ،میبینند (2009: 492

 .)McEvoy,این همه موجب شد تا مسئله

هایچندجانبهزیستمحیطیبویژهازاوایلدهه6351بهبعد،بیشازپیشمورد

«رعایت»موافقتنامه
زیستمحیطینیزبیشازپیشبهمقرراتیکه

توجهقرارگیردوهمچنیندرموافقتنامههایچندجانبه
هدف آنها توسعه هنجارهای مربوط به شیوههای کنترل و نظارت بر دولتهای عضو ،برای
.دولتهادر

ملیسازی»و«رعایت»]اینموافقتنامهها[است،پرداختهشود)(Churchill, 2000: 623
«ع 
وهلهنخست،بهیاریشیوههایحقوقی،ازجملهوضعقوانین،مقرراتونیزروشهایغیرحقوقی
از جمله سیاستگذاری،تأسیسنهادهایداخلیوبینالمللی ،روالهاو رویههایمشخص ،طی
میکنند.در
فرایندیکه«عملیسازی»نامدارد،تعهداتخوددرموافقتنامههاییادشدهرا«رعایت» 
اینمرحلهازطریقوضعقوانینومقرراتیاسیاستگذاریونیزایجادنهادهاورویهها،تعهدات
یادشدهدرقالبقوانینومقرراتواردنظامحقوقیداخلیشدهوازآنجاکهتمرکزاینشیوههانه
برنقض،بلکهبرایجاداینتعهدهاست،آنهارامیتوانرویکردی«پیشینی»تلقیکرد.بااینوجود،

در بسیاری موارد دولتهایِ عضوِ موافقتنامههای چندجانبه زیستمحیطی ،به عنوان مهمترین
بازیگران عرصهبینالمللی ( )Ambalam, 2014: 146با اتخاذمجموعهاقداماتیدر سطوحملی و
بینالمللی ،از جمله اقامه دعوی علیه نقضکنندگان تعهدات زیستمحیطیدرمحاکم قضایییا
نامیدهمیشود،تالشمیکنندتاموافقتنامههایچندجانبه

مراجعداوریبینالمللیکهمجموعاً«اجرا»
زیستمحیطیرا«عملی» کردهودروضعیت«رعایتِ» اینموافقتنامههاقرارگیرندیادولتهای


رعایتِموافقتنامههایچندجانبهزیستمحیطیتوسطدولتهاونقشتبادلاطالعاتدرآن  01

خاطی را در وضعیت «رعایت» قرار دهند .به هر حال برخالف مرحله قبل (یعنی مرحله «عملی
سازی»)،در«اجرا»یداخلییابینالمللی،تمرکزبرنقضتعهداتیادشدهاستودرواکنشبهاین
نقض،تمهیداتیبارویکرد«پسینی»،باهدفتحققوضعیت«رعایت»بکارگرفتهمیشود .
دراینمیان،تبادلاطالعاتنقشیمحوریدرهریکازمراحلورویکردهایپیشگفتهدارد.
تبادلاطالعاتازطرقگوناگون،نهتنهابهفرایند«اجرا»درسطوحملیوبینالمللیکمکمیکند
بلکه نقش مهمی در «نظامهای نظارت بر عملیسازی»  -که در جریان آن نهادهای رسمی و
ایفامیکند.همچنین

غیررسمینظارتیدریکسیستمفراگیردرتعاملبایکدیگرقرارمیگیرند-

عملیسازی»،درسازوکارهایگوناگونازجمله
تبادلاطالعات،بهمثابهیکیازشیوههایمهم« 

«روالهایعدمرعایت»«،ظرفیتسازی»«،فهرستثبتانتشاروانتقالآلودگی»ونیز«دستورالعمل
عملیسازی»هستند،بهگونهایگستردهمورد
کهنمونههاییاز« 

کنترلجامعپیشگیری ازآلودگی»
استفادهقرارمیگیرد .


 .2تعاریف و مفاهیم

1

مفاهیم «رعایت»« ،عملیسازی» و «اجرا» را باید در چارچوب موافقتنامههای چندجانبه
زیستمحیطیفهمکرد.اینموافقتنامهها،اسنادبینالمللیالزامآوریهستندکهباهدفپیشگیری

یامدیریتتأثیرانسانبرمنابعطبیعی(،)Kanie, 2015: 137درقالبکنوانسیون،منشور،توافقنامه،
پروتکلوعهدنامههای الزماالجرادرسطوحجهانی تامنطقهایوحتی موافقتنامههای دوجانبه
منعقدشدهاند(.)Senyagwa, 2014 :1ایناسناد،عمالًبخشاعظممقرراتمربوطبهمشکالت

یسازی» و «اجرا» ارائه شده است .از جمله این اسناد میتوان به
 .6در برخی اسناد تعاریفی از «رعایت»« ،عمل 
هایچندجانبهزیستمحیطی»کهشورایحکامیونپدرسال3116

دستورالعملهاییونپدرخصوصرعایتموافقتنامه

«
موافقتنامهچندجانبهزیستمحیطی»را

گزارشدهی ونهادهاینظارتدر  61

تصویبکردهاستونیز فصلنخستاز«
مجموعهای

اشارهکرد.شورایحکامبرنامهمحیطزیستمللمتحددرتصمیمسال 3116خود) (Decision 21/27
هایچندجانبهزیست محیطیارائهکردهاست.دراینمجموعهبرایبهبودسطح

دستورالعملرابهمنظوررعایتِموافقتنامه

زیست محیطی و تقویت اجرای قوانینی که برای رعایت و اجرای موافقتنامههای مذکور

رعایتِ موافقتنامههای چندجانبه 
موافقتنامههای چندجانبه

کارگرفتهمیشوند،رهنمودهاییداده شدهاست(بند  9اصولراهنمادربارهرعایت واجرای 


به
ستمحیطی).اینسندمتشکلاز دوفصلمجزاستکهدرهردوبخشازاصطالح«رعایت»تعریفیجداگانهارائهشده
زی 
عملیسازی»تعریفشدهاست.عنوانبخشاولاین
است.همچنیندربخشاولاصطالح«اجرا»ودربخشدوماصطالح« 
سند «دستورالعملهایی برای بهبود سطح رعایت موافقتنامههای چندجانبه زیستمحیطی» و عنوان بخش دوم
وضعشده[ برای اجرای
دستورالعملهایی برای اجرای ملی و همکاری بینالمللی درخصوص مبارزه با نقض قوانین ] 

«
موافقتنامههای چندجانبه زیستمحیطی» (به انگلیسی  Guidelines for National Enforcement, and
International Cooperation in Combating Violations, of Laws Implementing Multilateral
)Environmental Agreementsاست.
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المللیرادربرمیگیرند()Brunnée, 2002: 1وموجدتعهداتی

زیستمحیطیجهانیدرعرصهبین

هستند که هر یک از اعضای این موافقتنامهها به موجب آن خود را در حدود آنها ،متعهد به
اینموافقتنامههابا«عملیسازی»و«اجرا»یآنهامیسر

حفاظتازمحیطزیستمیکند«.رعایتِ»
میشود.ذیالًهریکازاینمفاهیمتعریفوارتباطآنهابایکدیگرتبیینمیگردد .


 .2-1رعایت

«رعایتِ» هنجارهای حقوق محیط زیست بینالملل ،بویژه هنجارهایی که در موافقتنامههای
چندجانبه زیستمحیطی آمدهاند ،سالهاست که از منظر عملی و نظری موردتوجه قرار داشته
است

(2012

)Merkouris,؛ برای نمونه اصل  61اعالمیه ریو  6333درخصوص مشارکت

محیطیوحقدسترسیآنهابهاطالعاتزیستمحیطی،


گیریزیست
شهرونداندرفرایندتصمیم
متضمن «رعایت» هرچه بیشتر استانداردهای بینالمللی زیستمحیطی ،توسط دولتها است
( .)Sunkin, 2002: 72
معنایلغوی«رعایت»،پیرویازیکقاعده،توافقیاخواستهاست)(Longman, 2007: 313و
معنایاصطالحیآندرحقوقبینالمللمحیطزیست،عبارتاستازانجامشدنتعهداتاعضا
چندجانبهزیستمحیطیوالحاقیههایآن).(Bruch, 2006: 670تعریف

بهموجبهرموافقتنامه 
اخیر ،متضمن وقوع یک وضعیت است 6.در تعریفی دیگر ،اصطالح «رعایت» به وضعیت
همسویییاشناساییبینرفتاریکبازیگروقاعدهایمشخصتعبیرشدهاست (.)Seifert, 2001: 4

همچنین بنابر تعریف دیگری« ،رعایت» عبارت است از وضعیت همسویی جامعه با تعهدات
موضوعمقرراتیکهدولت،مقامهایادستگاههایاجراییصالحتیدارآن،بهشکلمستقیمیااز
طریق شرایط و الزامات صدور مجوز ،گواهینامه و پروانه در اجرای موافقتنامههای چندجانبه
زیستمحیطیبرایجامعهوضعکردهاست) 3.(Bruch, 2006: 670

خودیخودمحققمیشود.


هایخاصاستیابه
.6چنانکهدرادامهخواهدآمد،وضعیت«رعایت»یاناشیازکنش
یادآورمیشود،اعضایشورایامنیتسازمانمللمتحددرسال6333تخریبمحیطزیسترادرشمارعللغیرنظامی

 .3
تعهداتزیستمحیطیمندرج

خطرسازبرایصلحوامنیتبینالمللیاعالمکردند،کهنشانگراهمیتفوقالعاده«رعایتِ»

هایچندجانبهزیست محیطیاست.یکیازصاحبنظرانسهدلیلدرتأکیدبراهمیت


المللیوبویژهموافقتنامه
دراسنادبین
زیستمحیطیوضرورتتالشهایتازهوبیشتربرایرعایتتعهداتموصوفبرشمردهاست

تعهداتبینالمللی

«رعایت»
(:)Sands, 2003: 172
تریرابرعهدهمیگیرندکهبایدرعایتشوند؛ 

محیطیجدیتروسخت


هابیشازپیشتعهداتزیست

دولت
o
نیازهایروزافزونبرایدسترسیبهمنابعطبیعیمحدودزمینههایکامالًمساعدیبرایبروزدرگیریبرسراستفادهازاین

o

رعایتِموافقتنامههایچندجانبهزیستمحیطیتوسطدولتهاونقشتبادلاطالعاتدرآن  09
 .2-2عملیسازی

برخیصاحبنظرانمعتقدندکهبهتراستبهجایتصویبموافقتنامههایجدید،درفکرعملی

کردنواجرای موثرترمعاهداتفعلیباشیم(.)Koskenniemi, 1992: 123عمالًنیزشمارزیاد
المللیزیستمحیطیجدیدموجبشدهظرفیتوامکاناتمحدوددولتهاونظام

معاهداتبین
بینالمللینظارتبراینمعاهداتصرفِعملیسازیو«رعایتِ»تعهداتجدیدگردد(


Weiss,

.)1993: 675ظاهراًآگاهیبههمینواقعیت،موجبشدهتاحدوداًازسال3113فرایندمذاکرهو
محیطیدرسطوحجهانیومنطقهایکندشود) .(Anton, 2016: 6


هایزیست
تصویبموافقتنامه
عملیسازیبهتمامیقوانین،مقررات،سیاستهاوسایرتدابیرواقداماتیاطالقمیشودکه
« 
هایچندجانبهزیستمحیطی

هایعضوآنهارابرایایفایتعهداتخودبهموجبموافقتنامه


دولت
هایآن،تصویبویااتخاذمیکنند»).(Bruch, 2006: 662همچنیندرتعریفدیگری

والحاقیه
فرایندتحققتعهداتبینالمللیازقبیلتصویبقوانینداخلی،

عملیسازی»چنینآمدهاست«:
از« 
انتشار مقررات ،ایجاد نهادهای داخلی و بینالمللی ،و اجرای قواعد» (2001: 5

 .)Seifert,در

تعریفیدیگر«،عملیسازی» بهمجموعهاقداماتدولتها برای عملبهتوافقاتبینالمللی در
حقوقداخلیکشورهااطالقمیشود( .)Weiss, 2000: 4
دارایسطوحبینالمللیوداخلیاست.

عملیسازی»
چنانکهازتعاریفپیشگفتهبرمیآید «،
محیطیخودرادرسهمرحلهمختلفعملیمیکنند:نخست،با


المللیزیست
دولتهاتعهداتبین
اتخاذاقداماتیبرای«عملیسازی»درسطحملی؛سپسباحصولاطمیناناز«رعایتِ»ایناقدامات
توسطتابعانخود؛ونهایتاًباانجامتعهداتبینالمللیخوددرقبالسازمانهایبینالمللی،ازجمله
تعهدبهگزارشدادناقداماتمتخذهبهمنظورعملکردنبهتعهداتبینالمللیخود (Sands, 2003:

.)174همچنینتأسیس،ادارهوکارکردنهادهایِموضوعِموافقتنامههایچندجانبهزیستمحیطی،
عملیسازی»تقریباً
بخشیاز«عملیسازی»درسطحبینالمللیاست؛درحالیکه،نهادهایپایش« 
جانبهزیستمحیطیدر

درتمامیموارد،براقداماتصورتگرفتهتوسطاعضایموافقتنامههایچند
محدودهقلمروملیاعضاییادشده،نظارتمیکنند( .)Seifert, 2001: 5
در موافقتنامههای چندجانبه زیستمحیطی« ،عملیسازی» نه تنها شامل نهادهایی همچون
منابعایجادکردهاست؛ 
باتداخلهرچهبیشترتعهداتزیستمحیطیبامنافعاقتصادی،چنینفرضمیشودکهعدمرعایتِتعهداتزیستمحیطی

o
هاامتیازاتاقتصادیبرایآنهابوجودمیآوردکهدولتهایدیگرازآنمحرومند.

توسطبرخیدولت
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میشود،
نشستاعضا،6دبیرخانهکنوانسیونها3ونهادهایمشورتی )Kurukulasuriya, 2006: 41(9
دهیوروالهای«عدمرعایت»رانیزدربرمیگیرد .


بلکهسازوکارهاییهمچونگزارش
 .2-3اجرا

بهیکتعبیر«،اجبار»مفهوممحوریدر«اجرا» ست،بدانمعناکهوقتیدولتهابهتعهدات
بینالمللی خود عملنمیکنند ،اینسازوکاربرایمجبورکردنمتخلف بهاجرایتعهداتشبهکار
میافتد .فرایند«اجرا»،دارایدوسطحملیوبینالمللی است«.اجرا»درسطحملی،یعنیحدود

کارمیگیرند


دارآن،به
فرایندهاواعمالیکهیکدولت،مقامهایادستگاههایاجراییصالحیت
قوانینومقرراتزیستمحیطیبرایاجرای

تاتضمینکنند،سازمانهایااشخاصیکهدر«رعایتِ»
محیطیقصورمیورزند،دوبارهواداربه«رعایت»شوندیاعلیهآنها


هایچندجانبهزیست

موافقتنامه
دعوایحقوقی،ادارییامدنیاقامهشود).(Bruch, 2006: 670همچنیندرتعریفیدیگراز«اجرا»،
میکنندیامانع«عدمرعایت»
چنینآمدهاست«:روالهاوکنشهایرسمیکهاجباربه«رعایت» 
.تعریفاخیرمنطبقبرمفاهیماجرا،درهردوسطحملیوبینالمللی

میشوند ()Seifert, 2001: 4
است« .اجرا»ی بینالمللی اقتضائات خاص خود را دارد .از یک سو اجرای توافقنامههای
زیستمحیطیبینالمللیمبتنیبرمقرراتاجراییمندرجدردلهمینتوافقنامههاستونهیکبدنه

مقرراتگذاریقدرتمندخارجی،آنطورکهدرحقوقداخلیمالحظهمیشود(.)Cherry, 2013: 2
ازدیگرسو،امکاناجرایموافقتنامههایبینالمللی،بستگیمستقیمباموضوعآنموافقتنامهوتعداد
بازیگراندرگیردرآنموضوعراداردودرنتیجهشانساجرایآنهایکساننیست.براینمونه
« Conference of the Parties.6نشستاعضا»یا«کنفرانساعضا» نهادیاستکهاخیراًدرموافقتنامههایچندجانبه
محیطیواردشدهوکارکردهایبسیارمهمومفیدیدرارتباطبااصالحموافقتنامههامتناسببانیازهاومشکالت


زیست
تعهداتزیست محیطیمربوطهرابازنگریکردهوبانگاهبهمشکالت

عملیسازی»
جدیدایفامیکند.همچنینچگونگی« 

خاص در خصوص رعایتِ موافقتنامههای یادشده ،درصدد ارتقای سطح رعایتِ موافقتنامههای چندجانبه زیستمحیطی
است.
موظایفمربوطبهدبیرخانهبهنمایندگیاز

دبیرخانههاوظایفیگوناگون،ازجملهتهیهوتدارککنفرانسهایاعضا،انجا

.3
اعضا را برعهده دارند .همچنین دبیرخانه ها این وظایف را برعهده دارند :انتقال اطالعات میان اعضا؛ بررسی تحقیقها و
اطالعاتمربوطبهاعضا؛مشورتبااعضادرارتباطبامسائلمربوطبهکنوانسیونوپروتکلهایآن؛هماهنگیدرخصوص

ایوبینالمللیکه


هایمنطقه

هایالزمبادیگرنهادهاوسازمان
همکاریهایموردتوافقدرنشستاعضاوانجامهماهنگی
ازنظراعضاصالحیتدارند.
عملیسازی»،معموالً
هایگوناگونازجملهکمیتههای« 

هایفنی،گروههایکاری،یاکمیته

.هیأتهایمشورتیعلمی،گروه

9
بااهدافخاصتشکیلمیشوندمثالًوقتیکنوانسیونیمسائلفنیوتکنیکیخاصدارد،هیأتهایمشورتیعلمیتشکیل

میدهدکهدرمسائلفنیوتکنیکیمربوطهبهیاریکنفرانساعضابیاید.
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اجرای پروتکل مونترال درباره مواد کاهنده الیه اوزون به مراتب از اجرای کنوانسیون منع
تجارت گونههایگیاهیوجانوریدرمعرضخطرانقراض(سایتس)آسانتراستومقایسهتعداد
محدودسازندگانموادکاهندهالیهازونبامیلیونهاسوداگرغیرقانونیگونههایگیاهیوجانوری
بهخوبیعلتاینتفاوتراتوضیحمیدهد( .)Mitchell, 2006: 72

یکیازنکاتمهمدرارتباطبانقض تعهداتبینالمللی آناست؛که چه کسیمیتواند
ناقضراتحتتعقیبقراردهدوکدامنهادبینالمللی،صالحبهرسیدگیوصدورحکمدراین
خصوصاست؟دراینشرایط«،اجرا»،بهمثابهحقبرانجاماقداماتیبهمنظورتضمیناجرای
المللیفهممیشود.فرایند

تعهداتبینالمللییااخذرأیازدادگاه،دیوانیادیگرنهادهایبین
هایدیگر،سازمانهایبینالمللی ،یابازیگران

اجرادرسطحبینالمللیممکناستتوسطدولت
غیردولتیآغازشود.درعملاینفرایندمتضمنترکیبیازاینسهاستوهریکازاینبازیگران
هایخوددرآنایفاینقشمیکنند) .(Sands, 2003: 182

متناسبباظرفیت
کوتاه زمانی پیش از اجالس جهانی توسعه پایدار ،طی نشست قضات کشورهای جهان،
«اصولژوهانسبورگراجعبهنقشحقوقوتوسعهپایدار»6تصویبشد.درایناصولآمدهاست
کهقضاتوسایردستاندرکارانفرایندقضاییدرسطوحملی،منطقهایوجهانی،نقشیاساسی

دربهبود«رعایت»«،عملیسازی»و«اجرا»یحقوقبینالمللمحیطزیستدارندوتحوالتسریع
موافقتنامههایچندجانبهزیستمحیطی،قوانیناساسیکشورهاودیگرقوانینموضوعهدرحوزه
کندکهدادگاههااسنادحقوقیجدیدرادرپرتو


حفاظتازمحیطزیست،بیشازپیشاقتضامی
اصولتوسعهپایدارژوهانسبورگ،تفسیرواجراکنند).(Sands, 2003: 176درعینحال،بهدلیل
کمبودمنابعیانقضعهدنهادهاومقاماترسمی،بسیاریازکشورهایجهاننمیتوانند«رعایتِ»
محیطیراتضمینکنند؛بنابرایناشخاصحقیقی،گروههاوصاحبانتجارتبه


تعهداتزیست
نوبه خود میتوانند در تضمین «رعایتِ» این تعهدات نقش داشته باشند و به همین دلیل شمار
تعهداتزیستمحیطیملیرویآوردهاند«.اجرا»

روزافزونیاز دولتهابه«اجرایخصوصیِ»
نامیدهاند که شهروندان (وصاحبانتجارت)راقادر به
دراینمعناراگاه«دعاوی شهروندان»  
محیطیورعایتمنافععمومیمربوطهمیگرداند).(Sands, 2003: 177


یتعهداتزیست
«اجرا»
شود.بهباوربرخی،

گذشتهازاینها،رویکردهایدیگرینیزدر«اجرا»یبینالمللیدیدهمی
واقعگرایانهدر«اجرا»یموافقتنامههایچندجانبه
دربسیاریموارد،تمهیداتتجاری،یگانهامکان 
17. Principles on the Role of Law and Sustainable Development.
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ستمحیطی هستند .تجارت میتواند هزینههای واقعی دربرداشته باشد ،بویژه در مواردی که
زی 
ممنوعیتهای تجاری علیه کشورهای غیرعضو یا اعضای خاطی وضع میشود .بطور کلی

موافقتنامههای چندجانبه زیستمحیطی ،از قبیل

نمیتوان تأثیر شیوههای متداول در «رعایتِ» 

ابزارهایمالییاتسهیلظرفیتسازیرادرتجارتنادیدهگرفت.خالصهآنکه،تمهیداتتجاری
درموافقتنامهیادشدهابزاریکارآمدمحسوبوالزماستدرتدویناینموافقتنامههاموردتوجه
قرارگیرد( .)Brack, 2003: 18
جانبهزیستمحیطی،

شیوههایغیرترافعیومبتنیبرهمکارینیزدربرخیموافقتنامههایچند
از جمله کنوانسیون آرهوس مالحظه میشود

)2007: 5

 .(Svitlana,از این حیث ماده 67

کنوانسیون آرهوس دارای جنبهای مهم و در عین حال غیرمعمول است« .کمیته رعایت» 6این
راازکشورهایعضویادبیرخانهخودمیپذیردبلکه

کنوانسیوننهتنهاگزارشهای«عدمرعایت»

هایواصلهازعموممردمرانیزموردبررسیقرارمیدهد) .(Svitlana, 2007: 16

گزارش

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

درچارچوبحقوقبینالملل؛«رعایت»،نوعاًبهبهترینشکل،همخوانیرفتاریکدولتبا

قواعدصریح،روشنوواضحتعبیرمیشود.بدینترتیبدرحالیکه«رعایت»یکوضعیت

است«،اجرا»حکایتازتالشبهتحققوضعیت«رعایت»یاحکایتازرویکردی«پسینی» 3به
برپیشفرض«نقض»-9والجرمقرارگرفتندروضعیت

«رعایت»دارد.بدانمعناکهمفهوم«اجرا»
استواراستودرصدددادنپاسخیبهایننقضیاپیشبینیازطریقبازدارندگی

عدمرعایت»-
« 
استکهیکبازیگرراواداربهقرارگرفتندروضعیت«رعایت»میکند(.)Seifert, 2001: 4
رویکرداخیربه«اجرا»،برخالفتعریفیکهدرسندشورایحکامیونپآمده،محدودبهاجرادر
سطحملینیستوبدونهیچقیدی،تنهابهمفهوممحوریاجراتوجهداشته،اجرایبینالمللیرا
میگیرد .
نیزدربر 

میتواند شرط کافی برای «رعایتِ» تعهدات موافقتنامههای
یادآور میشود اگرچه «اجرا»  
چندجانبهزیستمحیطیباشداماشرطالزمبرای«رعایتِ»اینموافقتنامههانیستوعمالًبسیاری

ازسیستمهایپایش«رعایت»،مبتنیبر«اجرا»نیستندوبرایبهبودیاتسهیل«رعایتِ» تعهدات
1. Compliance Committee.
2.Ex post.
3.Violation.
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یدیگرتکیهمیکنند( .)Seifert, 2001: 4

هایمزبور،برشیوهها

موافقتنامه
عملیسازی»دربسیاری
عملیسازی»و«رعایت»نیزالزاماًبایکدیگررابطهعلیتندارند «.
« 
میتواند ناخواسته ،تصادفی و یا محصول فرعی
موارد مقدمه «رعایت» است ،اما «رعایت»  
وانسیونبینالمللیبرایتنظیمصید

کنشهایدیگرباشد.براینمونه،بسیاریازاعضاییککن
ضرباالجلهای

نهنگبدوننیازبهانجامهیچگونهاقدامی،بهخودیخوددروضعیت«رعایتِ»

صیادینهنگهستند،فقطبهایندلیلسادهکههیچگاهدرزمرهدولتهایصیادنهنگقرار
نداشتهاند.همچنین«،رعایت»میتواندبهدالیلیکامالًخارجازفرایندمعاهدهاتفاقبیفتد.مثالً،
بحراناقتصادیدرکشورهایدارایاقتصاددرحالگذار،ممکناستموجب«رعایت»کامل
المللی،ازجملهرعایتسقفانتشارگازهایگلخانهایشود.دراینجانیزهیچ


برخیتعهداتبین
عملیسازی»وجودندارد.درعوض،بهدلیلافتخروجیاقتصاد،
ارتباطارادیمیان«رعایت»و« 
آلودگیوپسماندهایمربوطهنیزکاهشمییابد( .)Seifert, 2001: 5



 .3کارکرد تبادل اطالعات در پایبندی دولتهای عضو موافقتنامههای چندجانبه
زیستمحیطی به تعهدات خود
هایچندجانبهزیستمحیطیوتبادلآن،نقشی

اطالعاتِراجعبهعملکرداعضایموافقتنامه
اساسیدرارزیابیمیزانپایبندیاعضابهتعهداتزیستمحیطیخوددارد.همچنیناطالعات

مربوطبه«رعایت»درسطوحملی،دررژیمهایارزیابیاینموافقتنامههابکارمیآید.اطالعات
قابلاطمینانوموثق،اهمیتکلیدیدرعملکردموافقتنامههاییادشده،بویژهدر«رعایتِ»این
موافقتنامههاداردچه،محورهرسازوکارِ«رعایت»،اطالعاتِراجعبهعملکرداعضاست(

Rose,

تواندناشیازگزارشدهیخوداعضا؛شاملاطالعاتعلمی،فنییا


.اطالعاتمی
)2007: 105
یزیستمحیطیارائهدهند.

هایکنوانسیونها


هایعضومکلفندبهدبیرخانه
آماریباشدکهدولت
درعینحالمنشأایناطالعاتمیتواندگزارشاشخاصدیگریهمچونبازرسانیاارزیابان

فنیباشد؛براینمونهدبیرخانههایکنوانسیونرامسریاکنوانسیونتغییراتآبوهوایی،موظف
بهارزیابی«درمحل» 6هستند،کهعمدتاًبهمنظورارزیابیچگونگیعملکرددولتهایعضو،
تواندناشیازگزارشهای«عدمرعایت»باشد.قصوردر

انجاممیشود.همچنینایناطالعاتمی

ایفایتعهداتمربوطبهتهیهوارائهاطالعاتمربوطبهعملکردملیدولتهایعضو،درارتباط

1.On-site.
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با نحوه عملکرد آنها در سطح ملی ،موجب تضعیف رژیمهای موافقتنامههای چندجانبه
شود،زیرانقصیانبوداطالعاتراجعبهمیزانعملکردآنهادرسطوحملی،


محیطیمی

زیست
میتواند موجب پنهانکاری دولتها در عدم ایفای تعهداتشان گردد (2007: 106


 .)Rose,در

موافقتنامههای

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


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

بهیکمعنا،برایتحققوضعیتِ«رعایت»دورویکردکلیقابلتصوراست:رویکردپیشینی
عملیسازی» و یا
و رویکرد پسینی .ممکن است نیاز به انجام کنشهای حقوقی پیشینی یعنی « 
پسینییعنی«اجرا»باشد.درمرحلهپیشینی،انجامکنشهاییخاص،ازجمله«عملیسازی»ازطرق
حقوقی(وضعقوانینومقرراتمناسب)یاغیرحقوقی(اتخاذسیاستها،تدابیرواقداماتخاص،

یاگزارشدهیبهسازمانهایبینالمللیدرسطح

نهادهاو)...درسطحملی (Bruch, 2006: 75)9
بینالمللیویااصوالًبهدالیلدیگرهمچونرکوداقتصادیکهفیالمثلموجبکاهشانتشار

آالیندههاست،موجبمیشودتاوضعیت«عدمرعایت»حادثنشود .اماوقتیقصوراز ایفای
زیستمحیطیموجبقرارگرفتندولتهادروضعیت «عدمرعایت» شود،آنگاهباید

تعهدات 
اقداماتپسینیازجمله «اجرا»یاروشهایگوناگونحلاختالف،رجوعبهدادگاه،دیوانهای
داوری یا شیوههای غیرقضایی مانند روشهای جایگزین حل و فصل اختالف و ...برای
بازگردندانبازیگرناقضتعهداتبینالمللیدروضعیت«رعایت»انجامگیرد .
چنانکهآمد«رعایت»،وضعیتیاستکهالزاماًبا«عملیسازی»یا«اجرا»محققنمیشودبلکه
ممکناستاینوضعیتازقبلموجودباشدیابهدالیلدیگریبعداًبهوجودآید.برایناساس
مفهوم«رعایتفعال»و«رعایتمنفعل»قابلطرحاست؛اولیحاصل«عملیسازی»و«اجرا»به
قصدتحقق«رعایت»ازسویبازیگرانبینالمللیودومیحاصلتمامیعلتهایدیگراستکه
فاقدوصفقصدوارادهبازیگرانبینالمللی-نسبتبهتحقق«رعایت»موردبحث-است.بدین

یکتعهدبینالمللی،

ترتیبگاهبازیگرانجامعهبینالمللیاقداماتیرابهقصدتحقق«رعایتِ»

1. Ex ante.
2. Ex post.
تخریبمحیطزیستیامنابعطبیعیدربسیاریازکشورهایجهانجرمانگاریشدهاست( Benjamin,

 .9همچنین،
)1998و(.)Bakx, R.C., 1998
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انجاممیدهندکهنتیجهآنتحقق«رعایت»بهشکلفعالاست؛گاه،بهدالیلیدیگر«رعایت»
تحقق مییابد .به دیگر سخن ،هرگونه «رعایتِ» تعهدات بینالمللی که بدون قصد و اراده
بازیگرانبینالمللیبرایانجامتعهداتیادشدهحاصلشود«،رعایتِمنفعل»است.بدیهیاست

وصف «منفعل» به معنای آن نیست که «رعایتِ منفعل» حاصل بیکنشی است بلکه برعکس،
تعهداتبینالمللیدرمعنای«رعایتمنفعل»نیزمعموالًدراثریککنشیافعلخاصازجمله

اقداماتواستانداردهایداوطلبانه،تأثیرسیاستها،ترتیبات،اقدامات،قوانین،مقررات،نهادهاو...
وزهموردنظرنمیباشد،اماعمالًباعث

ایفامیشوندکههدفآنهاایجادوضعیتِ«رعایت»درح
درحوزهموردنظرمیشوند.نکتهاصلیدراینجا،عنصرقصدو

ایجادیاارتقایوضعیتِ«رعایت»
ارادهدرانجامفعلیاکنشیاستکهمنجربه«رعایتِ»یکتعهدبینالمللیمیشود.اینکنش
میتواند به دلیل و با قصد دیگری انجام شود که از جمله نتایج آن« ،رعایت» در موضوع

موردبحثنیزهست.گاهنیزممکناست«رعایت»بدونهیچکنشیخاصانجامشودوحاصل
یکواقعه یاوضعیت باشد؛چنانکهمثالًبحراناقتصادیجهانیمنجربهکاهشتولیدگازهای
گلخانهایشده،ازاینطریقبرخیدولتهایعضوعمالًدروضعیت«رعایت»سهمیههایتولید

گازهایگلخانهایخودقرارمیگیرند.درچنینچارچوبیتبادلاطالعاتواثرآنبر«رعایت»

عملیسازی»و«اجرا»،کامالًمحتملوقابلبررسیاست.براینمونهمیتوانبه
درخارجازدایره« 
نهادهای آموزشی یا ارتباطات منطقهای بین دولتها ،در زمینه تبادل علم و فناوری به دالیل
دیگری اشاره کرد که باعث شوند بازیگران در خصوص سایر تعهدات خود نیز در وضعیت
«رعایت»قرارگیرند.بدینترتیبرویکردپسینییاپیشینیبه«رعایت»،متضمنکنشفعاالنهو
همراهباقصدوارادهدردستیابیبهوضعیتِ«رعایت»است.امادر«رعایتِمنفعل»چوننتیجه
حاصلمیآید،

بطورناخواستهازکنشیکهبهقصددیگریانجامشده،درارتباطبا«رعایت»
میتوانگفترویکردهایپسینیوپیشینیدرارتباطبا«رعایتمنفعل»،قابلبحثنیست .

وتقسیمبندی«رعایتفعال»بهرویکردپسینی

تقسیمبندی«رعایت»بهفعالومنفعل
نمودار 6
نشانمیدهد.

عملیسازی»و«اجرا»
وپشینیونیزارتباطآنهارابا« 
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نمودار  -1تقسیمبندی و روابط میان «رعایتِ» فعال و منفعل با «عملیسازی» و «اجرا»
رعایت

رعایت فعال
(کنشگر)

رویکرد پیشینی
«عملیسازی»

رعایت منفعل
(غیر کنشگر)

رویکرد پسینی
«اجرا»





رویکردپسینیرامیتواندرتعریفیکهدستورالعملشورایحکاماز«اجرا»ارائهدادهدر

،مالحظهکرد؛بدانمعناکهبانقضتعهداتبینالمللی،وضعیت«عدمرعایت»

خصوص«اجرا»
حادثمیشودکهباپاسخدادنبهنقضیادشده،تالشمیشودتاوضعیت«رعایت»تحققیابد.

در ادامه از این تقسیمبندی برای پیش بردن بحث درباره نقش تبادل اطالعات در ارتباط با
«رعایت»استفادهخواهدشد .

1

« .3-2عملیسازی» به مثابه شیوه پیشینی دستیابی به وضعیتِ «رعایت» و نقش تبادل
اطالعات در آن

ستمحیطی ،به طرق
چندجانبه زی 
یسازی» موافقتنامههای  
اطالعات مورد نیاز برای «عمل 
ماهوارهایگردآوریوبرایتحققاهدافاینموافقتنامهها

مختلفازجملهبااستفاده ازفناوری
صرفنظرازشیوههایگوناگونگردآوریوتحصیل

بکارگرفتهمیشود ( .)Peter, 2004: 189
اطالعات،تبادلاطالعات،یکیازتکنیکهای«عملیسازی»بهمثابهشیوهایپیشینیبرایقرار

دادندولتهادروضعیت «رعایت»است 3.اینمعنارافیلیپسندز بهروشنیدرکتاباصول
المللمحیطزیستخودبیانکردهاست.ویایناثرخودرابهسهقسمتکلی،یعنی:


حقوقبین
1. Ex ante.
 .3همچنین تبادل اطالعات در مراحل مقدماتی انعقاد موافقتنامههای چندجانبه زیستمحیطی نیز نقش مهمی ایفا میکند
)(Bruch, 2006: 65
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قسمتاول،چارچوبهایحقوقیونهادی؛قسمتدوم،اصولوقواعدموجداستانداردهاو

عملیسازی»اصولوقواعدبینالمللیتقسیمکردهاست.ویدر
قسمتسوم،تکنیکهاییبرای« 
محیطی،سپساطالعاتزیستمحیطیشامل 3تکنیک


قسمتسوم،ابتداارزیابیاثراتزیست
وپسازآنسایرتکنیکهاازقبیلمسئولیت

مجزاامامرتبطبایکدیگرازجملهتبادلاطالعات6
و ...را مورد بررسی قرار داده است .به این ترتیب سندز تبادل اطالعات را در شمار یکی از
عملیسازی»آوردهاست.)(Sands, 2003: 826-866جالبآنکهسندزسهکارکرد
تکنیکهای« 
رابرایارزیابیاثراتزیستمحیطیقائلشدهکهدومورداولآنهاکارکردهایاطالعاتیدارد.

اینسهعبارتنداز :
رندگانازعواقبزیستمحیطیتصمیماتشان؛ 

مطلعکردنتصمیمگی

-6
الزامبهلحاظکردنایناطالعاتدرتصمیمگیریها؛ 

-3
گیریها )2003: 800
 -9ایجاد سازوکارهایی برای مشارکت ذینفعان در تصمیم 

.(Sands,

چنانکهمالحظهمیشوددرارزیابیاثراتنیزاطالعاتنقشیپررنگدارد .

عملیسازی»درارتباطباتبادلاطالعاتقابلتقسیمبهدوحوزهکلیاست:نخست
مبحث« 
کنشهایی که به منظور عملیسازی تعهدات بینالمللی در سطوح ملی یا بینالمللی توسط
دولتها انجام میشود و دوم نظارت بر عملیسازی توسط نهادهای ثالث درخصوص کیفیت

المللییادشدهمیباشد .


کردنبهتعهداتبین
عملیسازیمتعهدانودولتهادرعمل

سازیتعهداتبینالمللیخود،ملزمبهوضع


هابرایعملی

درخصوصحوزهنخست،دولت
قوانین و مقررات یا اتخاذ سیاستها و سایر تدابیر و اقدامات یا تأسیس نهادهای داخلی و
بینالمللی هستند و تبادل اطالعات در این چارچوب قابل بررسی است ،چنانکه سندز نیز در

قسمتسومکتابخودازاینزاویهتبادلاطالعاترادرکنارتکنیکهایدیگرعملیسازی

موردبحثقراردادهاست.اماازآنجاکههموارهبینقانونتاعملکردنبهآنفاصلهوجود
هایمتعهدپیشمیآید .در این

دارد،مسئلهنظارتبرعملیسازیوکیفیتآن توسطدولت

تکنیکیادشدهآناستکهسندزخودمینویسداغلببین تعهداتمرتبطبا تبادل

.6نکته قابلتوجهدرارتباطبا 3
اطرداشتکهاینتکنیکهاباوجودتمایزاز

دهیواخطاریههمپوشانیوجوددارد،وبایدبهخ


اطالعات،مشورت،گزارش
یکدیگر،باهممرتبطند.اینرویکردسندزبارویکردموسعایننوشتارازتبادلاطالعاتسازگاراستومثالًوقتیدولتی
المللیمیدهد ،این


المللیخودبهدبیرخانهیکسازمانبین

تعهداتبین
عملیسازی»
گزارشاقداماتخودرادرخصوص« 
گزارشاحتماالً بهکنفرانساعضایادیگرنهادهایتصمیمگیرندهارسالخواهد شدیااحیاناًمنتشرمیشودودرتحلیل
نهاییاطالعاتآنواردیکنظاماطالعاتیدرجامعهجهانیشده،درتبادلوتعاملباآنوبازیگراندیگرجامعهجهانی
گیردکهترسیمکنندهتبادلاطالعاتدرسطحیوسیعدرعرصهجامعهجهانیاست.


قرارمی
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چارچوب،تبادلاطالعاتشیوهایبرایبررسیکیفیتعملیسازیاست .

تبادلاطالعاتطریقیبرایرسیدنبهیکغایتیاهدفمشخصبهمثابهمحتواییکتعهد

بینالمللیاست.مثالًتبادلدانشوفناوریبهمنظورباالرفتنسطحآگاهیودانشکشورهایدر

حال توسعه یا توسعهنیافته در خصوص موضوعاتی مشخص که خود تعهدی بینالمللی برای
دولتهاست ،انجام میشود .به دیگر سخن ،تبادل اطالعات یکی از تکنیکهای ایفای تعهد

بینالمللیبهباالبردنسطحدانشوآگاهی،مثالدرکشورهایدرحالتوسعهاست.دراین

المللیمالحظهمیشود.


آوربین
چارچوب،تبادلاطالعاتدربسیاریازاسنادالزامآوروغیرالزام

شورایحکامیونپبهدلیلاهمیتوازبابنمونهایازاینکارکردتبادل

مفادتصمیم 3116
اطالعات،مورداشارهقرارمیگیرد .

در تصمیم  3116شورای حکام یونپ مشتمل بر مجموعهای دستورالعمل مشورتی ،برای
«رعایتِ» موافقتنامههای چندجانبه زیستمحیطی ،دو سطح قابل تفکیک است .سطح نخست
مبنیبرانجامتعهداتدولتهابهرعایتمفادموافقتنامههایچندجانبه

عملیسازی»
«رعایت»و« 
عنوانتابعانحقوقبینالمللبار

محیطیاستکهبهواسطهحقوقبینالملل بردولتهابه


زیست
شدهاستودرسطحدومنظارتعالیهدولتهابرتابعانخود،یعنیجامعهتحتنظارت-کهدر
برایاجرایتعهداتیکهدولتهابرتابعانخودبارکردهاندتابتوانند

واقعاتباعدولتهاهستند-
نهایتاًبهتعهداتخودبهموجبسطحاولعملکنند .
بند 61اینسند،زیرعنوان«مالحظاترعایت» 6تبادلمنظماطالعاترادرکنارچندمورد
دیگر ،از جمله مواردی ذکر کرده که مقدمات مذاکره دولتها با یکدیگر ،به منظور تسهیل
محیطیرافراهممیآورند .


هایچندجانبهزیست
«رعایت»موافقتنامه
نالمللی ذاتاًمتضمنعنصرهمکاری است
ستمحیطی بی 
همچنینازآنجاکههرموافقتنامهزی 
(،)Chander, 2006: 1دربخشدوماینسندیعنیدستورالعملهایاجرایملی،نیزبهموضوع
تبادل اطالعاتپرداختهشدهاست.قسمت دوماین بخش باعنوان همکاری دررسیدگیهای
قضاییدربند(45الف)تبادلاطالعاتدرخصوصشهود،گواهانونظایرآنرادرشمارموارد
همکاریدولتهابایکدیگردرخصوصرسیدگیقضاییآوردهاست.بند( 45ب)نیزایجاد

هایمناسبارتباطی...برایتبادلبهموقعاطالعاتمربوطبهکشفمواردنقضحقوقمحیط

راه
زیستومرتبطبافرایندهایقضاییرامورداشارهقراردادهاست .
1.Compliance Considerations.
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قسمت سوم از بخش دوم ،تحت عنوان چارچوبهای نهادی نیز درخصوص تقویت
هاینهادیملیبرایتسهیلهمکاریوهماهنگیبینالمللیدربند،44بهچندشیوهاز

چارچوب
جملهمواردزیراشارهکردهاست«:الف)طراحیوایجادراههایارتباطیوتبادلاطالعاتبین
یونپ ،دبیرخانههای موافقتنامههای چندجانبه زیستمحیطی ،سازمان جهانی گمرک و نهادهای
هایغیردولتی،ونهادهایاجراییحقوقبینالملل6

بینالدولیمربوطه،مؤسساتپژوهشیوسازمان
همچون سازمان پلیس جنایی بینالملل (اینترپُل) بویژه از طریق فعالیتهای «اینترپول سبز»؛ «ب)
هایمتقابلحقوقیوبازپرسیهایمشترکبا


تقویتتدابیریبرایتسهیلتبادلاطالعات،کمک
دیگرنهادهایاجراییباهدفتقویتوارتقایسازگاریبیشترباقوانینورویههایعملی»؛«...ث)
تقویت سازوکارهایی برای تسهیل تبادل اطالعات در زمینه وارسی حمل و نقل غیرقانونی و
فرایندهای هماهنگیبرایذخیره،فرآوریو بازگرداندنیا امحایمحمولههایمصادرهشده ،و
ایجاد کانالهای محرمانه ،مطابق با حقوق داخلی ،برای ارائه اطالعات مربوط به محمولههای
غیرقانونی» .
چنانکهمالحظهمیشوددرایندستورالعملهاکهمستقیماًبرایرعایتواجرایموافقتنامههای
اند،تبادلاطالعاتدرحوزهبینالمللیوروابطبیندولتها،


محیطیتدوینشده

چندجانبهزیست
نقشیپررنگومؤثردارد.
یادآور میشود ،جامعه جهانی به طرق گوناگون به نیاز روزافزون برای «رعایتِ» تعهدات
،ظرفیتسازی،

توانبهروالهای«عدمرعایت»

زیستمحیطیپاسخدادهاست کهازجملهمی

فهرستثبتانتشاروانتقالآلودگیودستورالعملکنترلجامعپیشگیریازآلودگیاشارهکرد.
درادامه،بهعنوانبرخیمواردشاخصدررویکردپیشینیبهمنظوردستیابیبهوضعیت«رعایت»
بهزیستمحیطیموردبحثقرارخواهندگرفت .

هایچندجان

دولتهایعضوموافقتنامه



 .3-2-1روالهای «عدم رعایت»

2

روالهای عدم رعایت» (که
اعمال نهادهای نظارتی ،گاه فراتر از نظارت صرف میرود « .
روالهای رعایت» مشهورند) نه تنها به اطالعات مرتبط با نظارت بر «رعایت»
امروزه بیشتر به « 
میپردازندبلکهبراساسآنها نهادهای نظارتاقدام بهاتخاذ تصمیمات یاارائه رهنمودهاییبر

عدم رعایت» عموماً از دو بخش تشکیل شدهاند:
مبنای اطالعات یادشده میکنند .روالهای « 
1. International Law Enforcement Agencies.
2.Non-compliance Procedures.
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نخستتسهیلوکمکبهقرارگرفتندولتهادروضعیت«رعایت»ودوم«اجرا»یعنیمجبور

کردندولتهابهقرارگرفتن دروضعیت«رعایت»یابازداشتنآنهاازقرارگرفتندروضعیت

«عدمرعایت».براینمونهرژیم«رعایت» درپروتکلکیوتو شاملیک«کمیتهرعایت»استکه
ازدوشاخهتشکیلشدهاست:شاخهتسهیلکنندهوشاخهاجرا.هدفشاخهتسهیلکننده؛ ارائه
رهنمودوکمکبهاعضابرایبهبودوضعیت«رعایت»است.شاخهاجرانیزقادربهاعمالعواقبی،
برایاعضاییاستکهبهتعهداتشانعملنمیکنند(.)Sands, 2003: 207بهعبارتبهتر،شاخه

تسهیلکننده از تالشهای اعضا برای «رعایت» تعهداتشان حمایت میکند و شاخه اجرایی با
استفادهازابزارهایگوناگونیکهدراختیاردارد،طرفناقضرامجبوربهرعایتمفادمعاهده
میکند) .(Kurukulasuriya, 2006: 43-44

ممکناستایندوسطحمانندپروتکلکیوتوکامالًتفکیکومشخصباشدیامانندپروتکل
هرحالاینسازوکارهادرآنهادیدهمیشود.

مونترال6کامالًازیکدیگرتفکیکنشدهباشدامابه
بهبیانبهتر،اینروالهادارایدورویکردپیشینیوپسینیهستندکهبهترتیبشاملکنشهاو
المللیآسانمیکندودرصورت

ترتیباتیاست؛ابتداکاردولتهارادر«رعایتِ»تعهداتبین
نقضتعهداتزیستمحیطیتوسطدولتها– وایجادوضعیت«عدمرعایت» -آنهارابهانحا

مختلفازجملهانتشارگزارشاتمبنیبر«عدمرعایت»ایشانبرایعمومیاگزارشبهنهادهای
تصمیمگیرنده از قبیل کنفرانس اعضا و نظایر آن وادار به قرار گرفتن در وضعیت «رعایتِ»

تعهداتبینالمللیمیکند .
همکاری،غیرترافعیوغیرقضاییبودنازجملهویژگیهایاصلی روالهای«عدمرعایت»
حلهای قابل قبول برای حل مشکالت مربوط به اعمال و
است که هدف آنها دستیابی به راه 
عملیسازی تعهدات زیستمحیطی است .چنانکه مالحظه شد ،اطالعات و تبادل آن بهعنوان

ها،چهدربخشگزارشدهیِاعضاییکهتعهداتشان


بخشیمهمازویژگیهمکاریدراینروال
را «رعایت» نمیکنند و چه توسط گزارشدهی دیگر اعضا ،به نهادهایی همچون کمیتههای
وهمچنینگزارشدبیرخانهیاکمیتهعملیسازیبهنشستاعضاوتبادل

عملیسازییادبیرخانه 

اطالعاتمیاننهادهاوارگانهاییادشدهبانشستاعضایاخوداعضا،یکیازابزارهایاصلی
شمارمیروند .


ها،درشمارابزارهایمهمآنبه
تحققاینروال
شودموفقیتچشمگیرروالهای«عدمرعایت» پروتکلمونترال،موجبشدتااینمدلدرشمارزیادیاز


یادآورمی
 .6
هایچندجانبهزیستمحیطیدیگرنیزبکارگرفتهشود(.)Cardesa-Salzmann, 2012: 103

موافقتنامه
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عملیسازی» یا دبیرخانه پس از دریافت
در روال «عدم رعایت» پروتکل مونترال کمیته « 
هاییمبنیبرعدمتواناییعضویااعضاییکموافقتنامهچندجانبهزیستمحیطی،توسط

گزارش
عضوناقضتعهدیااعضایدیگرواحتماالًدعوتازعضویادشدهتوسطکمیتهعملیسازی
برایکسباطالعاتبیشتردراینخصوص،گزارشیراپیشازبرگزارینشستاعضابهاعضا
دهدکهشاملنکاتپیشنهادیبرایعملیسازیتعهداتمربوطهاستوسپسنشستاعضا


می
درخصوص مراحل الزم در ایجاد وضعیت «رعایت» ،تصمیمات الزم را اتخاذ خواهد کرد.
تواننددرفرایندتصمیمگیری


شودنمی

گیریمی

کشورهایناقضتعهداتکهدرموردآنهاتصمیم
مربوطهشرکتکنندوبایدگزارشاقداماتخودراپیروتصمیمنشستاعضابهآنارائهکنند.
اینتصمیماتسهسطحرادربرمیگیرد:نخستکمکبهعضومربوطهاز جملهگردآوریو

،کمکهایمالی،انتقالاطالعاتوتربیتنیروهایمتخصص.در

گزارشدادهها،انتقالفناوری
هاییصادرمیشودودرسطحسومنیزبرخیحقوقوامتیازاتعضومربوطه


سطحدوماخطاریه
معلقمیشود .
روالهای عدمرعایت» کهاز
ارتباطمیان«رعایت» و «عملیسازی» با ظرفیتسازیرادر« 
عملیسازی» محسوبمیشوند نیز میتوان بهوضوحمشاهدهکرد.
جملهرویکردهای نوینبه« 
بیشتر «روالهای عدم رعایت» بیش از آنکه بر اجبار اعضای ناقض تعهدات زیستمحیطی به
اجرای تعهداتشان تمرکز کنند ،بر توانمندسازی آنها برای اجرای تعهدات زیستمحیطیشان
متمرکزند )2006: 44

 ،(Kurukulasuriya,از همینرو برخی صاحبنظران از آنها بهعنوان طرق

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

«اجراینرم» 6
پروتکلمونترالبرتوانمندسازیاعضاییادشدهازطریقکمکبهآنهاازجملهگردآوریو
،کمکهایمالی،انتقالاطالعاتوتربیتنیروهایمتخصصتکیه

گزارشدادهها،انتقالفناوری

پروتکلکیوتونیزنخستینشاخهکمیتهعملیسازیبهتسهیلو

دارند.درروال«عدمرعایت»
کمکبهاعضایناقضتعهداتمربوطه اختصاصدارد.چنانکهمالحظهمیشود،اثرروالهای
کهبهموجب
کمیتهعملیسازی»یا«کمیتهرعایت» 

«عدمرعایت»درنهادهایرسمیایهمچون«
نشستاعضاتأسیسشدهاند،عمدتاًکمکبهکشورهایناتوانواعضاییاستکهمشکالتیدر

ارتباط با «رعایت» معاهدات مربوطه و پرداختن به موردهای منفردِ «عدم رعایت» ]تعهدات
1.Soft Enforcement.
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زیستمحیطیخود[دارند؛نهاجبارآنهابهانجامآنتعهدات ) .(Kurukulasuriya, 2006: 44


 .3-2-2ظرفیتسازی
6

بهتعبیربرنامهتوسعهسازمانمللمتحد،ظرفیتسازی یعنیایجادمحیطیتوانمندودارای
چارچوبهای حقوقی و سیاستگذاری مناسب ،توسعه نهادی ،شامل مشارکت جامعه (بویژه
یفرایندیدرازمدتوادامهدار

هایمدیریتی.همچنینظرفیتساز


زنان)،ایجادوتقویتنظام
است که در آن تمامی ذینفعها از جمله وزارتخانهها ،مقامهای محلی ،سازمانهای غیردولتی،
ای،دانشگاهیانودیگرانشرکتدارند.تعریفبانکجهانیازظرفیتسازی

انجمنهایحرفه
شدهای از مداخالت عمدی در )6 :ارتقای مهارتها؛  )3بهبود
چنین است« :فرایند هماهنگ 
فرایندها و  )9تقویت سازمانها .ظرفیتسازی اشاره به سرمایهگذاری بر مردم ،نهادها و
کردارهاییداردکهکشورهاراقادربهدستیابیبهاهدافتوسعهایخودمیکند.ظرفیتوقتی
ایکارآمدایجادمیشودکهکنشهاییادشدهدردستیابیبهاهدافملیمشارکتداشته

به 
گونه
و در عین حال وابستگی به کمک ،در طول زمان کاهش یابد» .همچنین گفته شده که
سازیعبارتاستازفرایندایجادوتقویتمهارتها،استعدادها،تواناییها،فرایندهاو


ظرفیت
منابعیکهسازمانهاوجوامعبرایبقا،سازگاریوشکوفاییدردنیاییباسرعتتغییراتباال،
بداننیازمندند).(Philbin, 1996
محیطیبینالمللیخوددرسطحملی،بایدنسبت


تعهداتزیست
تهابرای«عملیسازی»
دول 
بهکسبوگسترشدانش،فناوری،تربیتمنابعانسانیمتخصصوگسترشآگاهیهایعمومی،
بهمثابهعناصرتوانمندسازجوامعدرحوزهمسائلمربوطبهمحیطزیستوتوسعهپایدار،متناسب
بانیازهاواولویتهایخوداقدامکنند.عمالًنیز دربسیاری موارددولتهابیشتر بهدلیل نداشتن

ستمحیطیخودرانقضمیکنندوازاینروکمکبهآنهابیشاز
تهایالزم،تعهداتزی 
ظرفی 
کیفرکردنشاندررعایتتعهداتیادشدهمفیدواقعمیشود( .)Bruch, 2006: 144
عملیسازی» بهشکلآگاهانهتوسط
برخینویسندگان 3معتقدند در صورتیکهقرار باشد« 
عملیسازی»وتقویتنهادهای«رعایت»اهمیت
مقامهایمسئولانجامشود،آنگاهظرفیتهای« 

یابند،بویژهوقتیبرخیازمشکالتزیستمحیطیبسیارفنیوبعضاًدرکآنهابرایبرخی،


می
1. UNDP.
2. Prof. Kilaparti Ramakrishna, Deputy Director, Woods Hole Research Center; and
Sylvia Bankobeza, Legal Officer, Division of Policy Development and Law, UNEP.
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دشوار باشد .این وضعیت بیانگر اهمیت تربیت نیروی انسانی متخصص ،آگاهسازی عموم و
موافقتنامههای چندجانبه

حساسسازی تمامی کسانی است که مسئول عملیسازی و «رعایتِ» 
زیستمحیطیهستند) .(Kurukulasuriya, 2006: 45

لیظرفیتسازیمستلزموجودهمکاریمیاناعضایجامعه

درعینحال،درعرصهبینالمل

جهانی است .زیرا انجام تعهدات زیستمحیطی که نوعاً تعهداتی پیچیده و فنی هستند ،نیاز به
تخصصهایفنی،مدیریتیوحقوقی،تجهیزاتمناسبومنابعمالیکافیداردودربسیاری
موارد ،کشورهای جهانتمامی تواناییهایپیشگفته رادراختیارندارند.درنتیجه کشورهای
یافتهیاهریکازبازیگراندارایتوانمدیریتی،برنامهریزی،فنی،علمی،تکنولوژیک و


توسعه
آموزشی الزم در زمینههای بهخصوص ،که مورد نیاز کشورهای در حال توسعه یا به هرروی
اند،بایدباکشورهایاخیرالذکردرایجاداینظرفیتهاهمکاری

نیازمندبهظرفیتهاییادشده
ستمحیطی ،سازوکارهای کنترل «رعایت»
کنند .عمالً نیزدر حوزهموافقتنامههای چندجانبهزی 
بیشازآنکهمبتنیبررویاروییباشد،برپایههمکاریومشارکتبناشدهاست( Beyerlin, 2006:

 .)7تبادلاطالعاتیکیازجنبههایاصلیومحوریاصلهمکاریدرحقوقبینالمللاستو
تبادلدانشوفناوریوحتیاستادومعلم6ازجملهمصادیقتبادلاطالعاتمحسوبمیشودکه

رالعملها،ازجملهاعالمیههایاستکهلم

آوروغیرالزامآور،بیانیهها،دستو

دربسیاریازاسنادِالزام
وریو،وجایجایدستورکار36بویژهفصل94اینسندبهآنپرداختهشدهاست .
یرانشانمیدهد.این

اصل3اعالمیهریوبه خوبیارتباطمیانتبادلاطالعاتوظرفیتساز
علمیوفنیرازمینهسازتقویت

اصلکهدرواقعیکیازمظاهراصلهمکاریاست،تبادلدانش
هایجوامعبومیبرایتوسعهپایدارمیداند .


ظرفیت
همچنین ،اصول  63 ،64 ،63 ،3و  31اعالمیه استکهلم به مواردی همچون کمک
تکنولوژیک؛ کهشاملارائهاطالعاتمربوطهاست(اصول 63 ،3و ،)64کمکعلمی(اصل
هادرحوزهمسائلزیستمحیطیکهمتضمنتبادلاطالعات مربوطه

،)64آموزشونقشرسانه
است(اصل)63وجریانآزاداطالعاتعلمیوانتقالتجارب(اصل)31پرداختهاست.تمامی
هستند،موجبایجادیابهبودظرفیتهایالزم

ایناصولکهبهنوعیحاویاطالعاتوتبادلآن

برای ایفای تعهدات بینالمللی زیستمحیطی میشوند .فصل  95دستور کار  36نیز اساساً به
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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موضوع «سازوکارهای ملی و بینالمللی همکاری برای ظرفیتسازی در کشورهای در حال
توسعه»پرداختهاست .

1

 .3-2-3فهرست ثبت انتشار و انتقال آلودگی

فهرستثبتانتشاروانتقالآلودگی،برایگردآوریوانتشاراطالعاتدربارهانتشاروانتقال
مواد شیمیاییسمیازصنایعو کارخانههابهآب ،هواو خاک طراحی شدهاند.بکارگیری این
فهرستها که یکی از مهمترین ابزارهای دسترسی به اطالعات زیستمحیطی است و ابتدا در

کشورهایتوسعهیافتهبهکارگرفتهشد،اکنوندربسیاریازکشورهایجهانمتداولشدهاست
(.)UNEP, 2010: 11تمرکزاینفهرستهابرمرحلهعملیسازیاستودرنتیجهدارایرویکردی
پیشینیهستند.اینفهرستهاپسازفاجعه6344دربوپالهندودرپیکنفرانس6333ریودرباره
محیطزیستوتوسعهدربابتصریححقبردانستنجوامعوکارگراندربارهموادشیمیاییسمیو
هایپیشگفتهبراساسنیازهای

دیگرموادخطرناک،بوجودآمدند 3.ایجادوبکارگیریفهرست
ملیهرکشور،شیوهایکارآمدبرایدولتهاستتاتولید،انتشاروسرانجامِآالیندههایگوناگون
رادرطولزمانرهگیریکنند.فهرستهایمزبور،ابزارهاییسودمندبرایرهگیریمیزانانتشار
آالیندههاو ارزیابیمیزان کارآمدی اقداماتانجام شده جهت حفاظت ازمحیط زیستهستند
( .)Roddier-Quefelec, 2014: 8
اینفهرستهاباارائهاطالعاتیادشده،نقشیمهمدرسیاستهایکلیدولتهادرقبالمحیط
زیستبازیکردهوگزارشدهندگانرانیزتشویقبهکاهشآلودگیخودمیکند.انتشاراطالعات

یاد شده ،موجب حمایت گسترده عمومی از سیاستهای زیستمحیطی دولتها میشود و
بلندمدتتری را برای ارتقای توسعه پایدار تعیین

همچنانکه دولتها اهداف زیستمحیطیِ ملی 
مثابهابزاریبرایآزمودنبیطرفانهاینکهتا


هاییادشدهبه
میکنند،تمایلآنهابهاستفادهازفهرست
اندازهایناهدافتحققیافته،افزایشمییابد 9.


چه
نهادهای گوناگون بینالمللی نظیر پروتکل  3119ثبت انتقال و انتشار آالیندهها موسوم به

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.
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پروتکلکیف،دستورکار،636سازمانهمکاریهایاقتصادیوتوسعه 3وبرنامهاقدام اجالس
3113سرانجهاندربارهتوسعهپایدار9بهاینفهرستهاپرداختهوتعهداتیرادراینخصوص
هاگذاشتهاند 4.

بهعهدهدولت
سازمانهمکاریهایاقتصادیوتوسعهاقداماتخودراپیروالزاماتمندرجدردستورکار
ازدولتهامیخواهد

36درخصوصموادشیمیاییخطرناک،آغازکرد.فصل63دستورکار36
تا پایگاههای دادهها را درخصوص مواد شیمیایی ایجاد کنند .این پایگاهها شامل فهرستهای
عوعمومشهرونداناست.برایناساسصنایعملزمبهارائهدادههادرباره

انتشار،باهمکاریصنای
آالیندههای منتشره خود ،بویژه موارد الزم برای ارزیابی خطرات احتمالی بر سالمت انسان و
محیط زیست هستند .این اطالعات باید در دسترس مقامهای ملی ،نهادهای بینالمللی و دیگر
درارزیابیریسکوخطرقرارگیرند.اطالعاتراجعبهانتشارکهممکن

اعضایذینفعودخیل 
هاقرارگیرند،ازاینجملهاند .


هایثبتانتشاروانتقالآالینده
استدرفهرست
ایجادفهرستهایمزبورتوسطکشورها،یکیازمواردمندرجدربرنامهاقدام اجالس311

سرانجهاندربارهتوسعهپایدار است.هدفبرنامهیادشده،کاهشاستفادهازموادشیمیاییدر
محصوالتتاسال 3131بهگونهایاستکهمنجربهکمینهشدناثراتسوءشاخصبرسالمت
انسان و محیط زیست با استفاده از فرایندهای ارزیابی و مدیریت علمی خطر و با رویکردی
احتیاطی،میباشد) .(Sands, 2003: 672

چنانکهمالحظهمیشود،اطالعات؛نقشمحوریدرایجادوبکارگیریاینفهرستهاداشته،
انتشار و تبادل اطالعات در جوامع ملی که در نهادهای گوناگون بینالمللی از جمله پروتکل
مطرحنشدهاماازدولتهاخواستهشدهتا پایگاههایدادههارادرخصوصمواد

.6دراینسندمستقیماًعنوان  PRTR
شیمیاییخطرناکایجادکنند.
2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
3. World Summit on Sustainable Development (WSSD).
 .4ماده  7پروتکل کیف در خصوص طراحی و ساختار فهرستهای یادشده نکاتی را از جمله سهولت بیشینه دسترسی
عمومیازطریقوسائلالکترونیکمانند :اینترنتوامکانگسترشآنوتضمیندسترسیبهاطالعاتدستکم61سالپیش
اینفهرستها  دیگراعضایپروتکلودرصورتامکاندیگرکشورها،مقررکردهاست.

از آن،ونیزبرقراریاتصالبا
واضحاستکهبدونتبادلاطالعاتبرقراریاینگونهارتباطاتناممکناست.ماده 61اینپروتکلنیزباعنوانهمکاری
اشتراکگذاردناطالعاتبهموجباینپروتکلدر


المللی،اعضاراملزمبههمکاریوکمکبهیکدیگردرخصوصبه

بین
هایبینالمللی


سازمان
ارتباطباانتقالمیاناعضا(بند-6پ)کردهاست.همچنینآنهاراتشویقبههمکاریبایکدیگرو با 
وتأمینکمکهایفنیبهکشورهایعضودرحال

مربوطهدرارتقایآگاهیعمومیدرسطوحبینالمللی،انتقالفناوری 

توسعه یا دارای اقتصاد در حال گذار کرده است (بند  .)3ماده  65با عنوان نشست اعضا ،متضمن الزام به تسهیل تبادل
درزمینهتجاربحاصلهازانتقالگزارشدهیاست.

اطالعات
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کیف ،دستور کار  ،36برنامه اقدام اجالس  3113سران جهان در باره توسعه پایدار و سازمان
همکاریهایاقتصادیوتوسعهموردتوجهقرارگرفته،یقیناًمنجربهتبادلاطالعاتیادشدهدر
المللیمیشود.زیرامحیطزیستتابعمرزهای


المللیمیانبازیگرانگوناگونجامعهبین

سطحبین
سیاسیوقراردادینیستوهرگونهتغییردرآنمیتواندگسترههایجغرافیاییفراترازمرزهای
محل انتشار آلودگی را دربرگیرد و حساسیتهای بینالمللی و جهانی را به دنبال داشته باشد.
عملیسازی»
گردشوتبادلاطالعاتپیشگفتهبینبازیگرانگوناگونجامعهجهانی،موجب« 
کلکیف)وغیرالزامآور(نظیردستورکار36

شودکهدراسنادالزامآور(نظیرپروت

تعهداتیمی
بویژه در فصل  )63آمده و باعث قرار گرفتن کشورها در وضعیت «رعایتِ» تعهدات
زیستمحیطیاست .

توانبهفهرستملیآالیندههایاسترالیا)،6(NPIفهرستملی

ازجملهفهرستهایمزبور،می
انتشارآالیندههایکانادا)،3(NPRIفهرستانتشارآالیندههایاروپایی)،9(EPERفهرستانتشارو
انتقالآالیندههایمکزیک)4(RETCوفهرستانتشارموادسمیآمریکا)7(TRIاشارهکرد .


 .3-2-4دستورالعمل کنترل جامع پیشگیری از آلودگی

6

شورایاروپادرسال«6331دستورالعملکنترلجامعپیشگیریازآلودگی»راتصویبکرد
که نخستین سند الزامآور در این حوزه و متضمن «عملیسازی» و رویکرد پیشینی به رعایت
تعهدات زیستمحیطیاعضای اتحادیهاروپاست .رویکردهایجزیرهایوغیرهمسو درکنترل
جایحفاظتکلیمحیطزیست،منجربهتغییر

انتشارآلودگیهوا،آبوخاکممکناستبه 

جهت آلودگی از یک رسانه زیستمحیطی به رسانه دیگر شود (مثالً از هوا به خاک و،)...
بنابراین هدف این دستورالعمل ،دستیابی به نظام کنترل جامع پیشگیری از آلودگی است که
مثابهیککلزیستمحیطی

متضمناقداماتپیشگیرانهیاکاهندهآلودگیبههوا،آبوخاکبه
هادرعملبهتعهداتزیستمحیطیخوددرخصوصکاهش

بوده،مانعازآنشودکهدولت
آلودگی یک رسانه خاص (مثالً کاهش آلودگی هوا) این آلودگیها را به یک رسانه دیگر
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
دولتهای عضو را موظف به تبادل اطالعات بین اعضا و فراهم آوردن امکان دسترسی به

اطالعاتدراینخصوصکردهاست) .(Sands, 2003: 754-755


 .3-3نظارت بر «عملیسازی» از طریق تبادل اطالعات

هاینهادهایبینالمللی،


سازی،چنانکارکردهایمهمیداردکهبنابرنظریه

نظارتبرعملی
موجبارتقایهمکاریبیندولتهاوکارآمدیهمکاریدرعرصهبینالمللیمیشود (Seifert,


هاافزایشمیدهند.شفافیتحاصل

«.)2001: 4نهادهاینظارت»جریاناطالعاترادرمیاندولت
تفاوتوکماشتیاقبه

درسطحکشورها،اغلبموجبمیشودتااعضایبی

از«نهادهاینظارت»
اجرایتعهداتبینالمللیزیستمحیطی،اطمینانیابندکهاعضایدیگربهتعهداتمشترکخود
با دیگر اعضا عمل میکنند .این موضوع بویژه در مواردی که همکاری دولتها منوط به
همکاری همتایانشان است ،یعنی هنگامی که دولتها تنها براساس رفتار همتایان خود تن به
تعهداتبینالمللیمیدهند،اهمیتبسیاریدارد.اگرمعلومشودکهدولتهایدیگر

«رعایتِ»
یابدوچرخهایازاعتماد


اینتعهداتافزایشمی
بهتعهداتشانعملمیکننداحتمال«رعایتِ»

متقابلبوجودمیآید.ازهمینروستکهنهادهاینظارت میتوانندنقشیبسیارمؤثردرارتقای

.درعینحال،چنینشفافیتیموجبمیشود

همکاریبینالمللیایفاکنند((Seifert, 2001: 11

که رفتار دولتها و نحوه عملیسازی تعهدات بینالمللی آنها در معرض دید جامعه جهانی و
افکارعمومیجهانقرارگیردوهرگونهنقضتعهداتیادشدهمیتواندمنجربهبدنامیآنهاشود

لداشتهباشد؛ازاینروشفافیتِناشیازنهادهاینظارت،

وپیامدهایمنفیبرایمتخلفانبه دنبا

جنبه پیشگیرانه دارد و در نهایت منجر به عملیسازی بهتر تعهدات بینالمللی زیستمحیطی
میشود .

اینمواردنمایانگرارتباطاطالعاتوتبادلآن،بااصلهمکاریدرحقوقبینالمللمحیط

سازیتعهداتزیستمحیطی


هاینظارتبرعملی

یکیازراه
زیستاست«.نهادهاینظارت» 6،
بینالمللی هستند .این نهادها در عملکرد موافقتنامههای چندجانبه زیستمحیطی واجد

میباشند زیرا ابزار دولتها ،سازمانهای بینالمللی و دیگر ناظران در پایش عملکرد
اهمیت 

مفهومیفراترازسازمانهایرسمیهمچونسازمانمللمتحد

.Review Institutions.6دراینجاواژه Institution
شودکهنقشهایرفتاریومحدودیتدر

داردوبه«مجموعههایپایدارومرتبطِقواعدی(رسمییاغیررسمی)اطالقمی
هاراتعیینکرده،انتظاراتراشکلمیدهد») .(Seifert, 2001: 4

فعالیت
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ارمیآیند).(Seifert, 2001: 3دراینچارچوب،

متعاهداندرخصوصاجرایتعهداتخودبهشم
وسیلهآنهادولتهای


هاییهستندکهبه
نظامهاینظارتبرعملیسازی»،6متضمنقواعدوروال
« 
متعاهددرکنارگروههایذینفع،نهادهایاداریوامثالآنها،بهتبادلاطالعاتودادههادرباره
عملیسازی ،پایش فعالیتها ،ارزیابی کفایت تعهدات و مواجهه با مشکالت عملیسازی

میپردازند.درکنارسازوکارهایرسمینظامهاییادشده،بازیگرانونهادهایدیگرینیزبهطور

غیررسمیباایننظامهادرتعاملند( .(Seifert, 2001:10
تهراارائهمیدهدکه

پروتکلمونترالنمونهایخوبازیکنظامنظارتبرعملیسازیپیشرف

شکلمنظمموردبررسیقرارمیدهد.همینکمیتهانجام

درآنکمیتهایویژه«،عملیسازی»رابه
«روالعدمرعایت»پروتکلرانیزبرعهدهدارد.نظامنظارتبرعملیسازیدرپروتکلمونترال،
عملیسازی» از قبیل
فقط شامل نهادهای ویژه و رسمی یا روالهای موجود در نظارت بر « 
گزارشهایملیوکارکمیته«عملیسازی»نمیشود،بلکهتعاملمیانکمیته،دبیرخانهوصندوق
چندجانبهپروتکلمونترال،تسهیالتزیستمحیطیجهانی3،هیأتارزیابیاقتصادی،تکنولوژیک

یزدربرمیگیرد) .(Seifert, 2001: 11

پروتکل،کمیتههایفرعیوگروههایکاریآنران
چنانکهدرتعریفنظامهاینظارتبرعملیسازیمالحظهمیشود،تبادلاطالعاتدراین

نظامهانقشمهمیداردودرجریانچنینتبادلیاستکهنهادهایرسمیوغیررسمینظارتیدر

یکسیستمفراگیردرتعاملبایکدیگرقرارمیگیرند .

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

شکلمیگیردوهدفازآن

همانگونهکهپیشتربیانشد،مفهوم«اجرا»،حولمحور«نقض»

درسطوحملیوبینالمللی

بازگرداندنجبریناقضانتعهداتزیستمحیطیبهوضعیت«رعایت»

است .البته ،گذشته از عنصر اجبار ،دولتها باید مالحظات مربوط به نظام حقوقی ،شرایط
فرهنگیوظرفیتهاینهادیخودرادرطراحیواتخاذاقداماتشانمربوطبه«اجرا»رانیزمدنظر
قرار دهند .بدین ترتیب «اجرا»ی کارآمد با وضع قوانین و مقررات روشن و کارآمد و دارای
ضمانتاجرایموثروبهپشتوانهنهادهایکافیومناسب،هماهنگیدرسطحملی،آموزشکافی
برای ارتقای ظرفیتهای «اجرا» و آگاهی و آموزش عمومی کافی در حوزه محیط زیست
1. Systems for Implementation Review (SIRs).
2. Global Environment Facility (GEF).

رعایتِموافقتنامههایچندجانبهزیستمحیطیتوسطدولتهاونقشتبادلاطالعاتدرآن  119

امکانپذیرخواهدبود.درواقعبسیاریازدولتهابهدلیلنبودظرفیتیامنابع،ازتدوینقوانین
واضحوروشنگرفتهتاآموزشکارکناندرارتباطبا«اجرا»،باموانعفراوانیدراجرایتعهدات
.دراینمیانتبادلاطالعاتمیتواندنقش

زیستمحیطیخودمواجهند)(Bruch, 2006: 292-299

موثری در تسهیل دستیابی دولتها به موارد پیشگفته ایفا کند ،بویژه که انقالب اطالعاتی و
عاتوارتباطات،کنشگریزیستمحیطیرادچارتحولکردهاست

فراگیرشدنفناوریهایاطال

(.)Mol, 2008: 193واضحاستکهتبادلاطالعاتدرقالبتبادلآگاهیودانش،میانواضعان
وتابعانقوانیننقشیقابلتوجهدارد.بهگونهایکهازاینطریققانونگذارانضمنآگاهیاز

زیستمحیطی ،میتوانند با استفاده از دانش مناسب ،بهترین شیوههای

محتوای تعهدات 
عملیسازیاینتعهداتراباتوجهبهتجاربدیگران،مالحظهوازاینطریققوانینومقررات

روشنوشفافودارایضمانتاجرایمتناسبباآنهاوبادرنظرگرفتنکیفیاتنظامحقوقی
خود،تدوینووضعکنند.ازدیگرسومجریان،ناظرانوتابعاناینقوانیننیزازطریقاطالعاتو
تبادلآن،بهنحوهاجرایقوانینوالزاماتوتعهداتیکهباید«رعایت»شوند،هماهنگیهایالزم
میان نهادها و مجریان قوانین و نیز ضمانت اجرای نقض این قوانین آگاه میشوند .به عالوه،
گزارشدهی،کهیکیازاشکالتبادلاطالعاتاست،موجبکشفمواردنقضوآغازفرایند
طرحدعاویحقوقی،ادارییامدنیدرخصوصنقضتعهداتزیستمحیطیومآالً«اجرا»ی

اینتعهداتاست .
درسطحبینالمللینیز«اجرا»دارایفرایندیبااجزایگوناگوناست،ازجملهاینکهچه

قضیکتعهدزیستمحیطیرابهچالشبکشد؟ودرصورت

کسیوبرچهمبناییمیتواندن

اثباتنقض،چهکسیوباچهابزاریمیتواندمتخلفرامجبوربهایفایتعهداتشکند؟ 6

درمیزانرسمیتآنهاباشد،بدانمعناکهادعاینقض

عملیسازی»
ازتفاوتهای«اجرا»و« 

نظرمیرسدیکیدیگر

 .6
به
بهخوبینشان
یکتعهدزیست محیطی،معموالًدردادگاهکهنهادیرسمیاستاثباتشودوعنصراجباردرفرایند«اجرا» 

بهرعایتتعهداتشکردواینبه

سختیمیتوانباسازوکارهایداوطلبانهوغیررسمیمتخلفرا«مجبور»


دهدکهبه

می
فعلدرآوردنتعهداتزیستمحیطیبه

عملیسازی» 
،به
معنایاستفادهازسازوکارهایرسمیاست؛حالآنکههدفاز« 
ازجملهاقداماتداوطلبانهبازیگراندرسطوحملیوبینالمللیمانندسازوکارهایحقوق

هرطریقرسمییاغیررسمی -
انعکاسی) -(Reflexive Lawاست.شایدبههمیندلیلتعریفیکهتصمیم 3116شورایحکامیونپاز«اجرا»ارائه
هاودستگاههایرسمی

هایاجراییصالحیتدارآن–کهالبتهمقام

داده،تنهاازفرایندهاواعمالدولت،مقامهایادستگاه
چشممیخورد.


دادهاستنیزعنصررسمیت،به
هستند-نامبردهشدهاست.همچنیندرتعریفیکهگزارشیونپاز«اجرا»
سازیبهاینعنصربرخوردنمیکنیم.دراینگزارشاجراچنین


گفتهدربارهعملی
درحالیکهدرهیچیکازدومنبعپیش

میکنندو
چندجانبهزیستمحیطی[  

روالهاوکنشهایرسمیکهاجباربه«رعایت»]موافقتنامههای 
تعریفشدهاست «:
میشوند»  .برای اطالعات بیشتر درباره حقوق انعکاسی نگاه کنید به :جم ،فرهاد،
عدمرعایت» ]این موافقتنامهها[  
مانع « 
(«،)6945دستسنگینسنتبرگلوگاهزمین»،همشهری،دوشنبه66آذر،سالشانزدهم،شماره .4569
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هاحقدارندتنهابهصرفنقضتعهدات،بهموجبمقرراتقراردادییاعرفی،

وقتیدولت
هاینقضکنندهرادردادگاهتحتپیگردقراردهندیامستقیماًآنهاراواداربهاجرایتعهدات

دولت
مربوطهکنندویااقداماتیازقبیلرهنمودونظایرآنرادرجهتاجرایتعهداتنقضشدهانجام
دهند،آنگاهتبادلاطالعاتمیتواندنقشخودراایفاکند.هنگامیکهبازیگرانجامعهجهانیبه

اطالعات در گردش و در حال مبادله از قبیل ،گزارشهای واصله به دبیرخانهها یا ارگانهای
کنوانسیونهایاسازمانهایبینالمللیکهازطریقدولتهایدیگر،بازیگرانغیردولتیو...دست
یتعهداتبینالمللی

پیدامیکنند،ازنقضهایاحتمالینیزباخبرمیشوندومیتوانندفرایند«اجرا»
راآغازکنند.براینمونهمطابقماده651(335پیشین)معاهدهجامعهاروپایی،هردولتعضو،که
ازجملهتعهداتزیستمحیطی-درچارچوبمعاهدهیاد

گمانکندعضودیگربهتعهداتخود-
داشتهباشدوتنهابهصرفنقض

شدهعملنمیکندبدونآنکهنیازبهاثباتوجود«منفعتکافی»
مقررات معاهده یاد شده ،میتواند در دادگاه اروپایی طرح دعوا کند و خواستار اجرای تعهد
نقضشده شود .همچنین در بخش پنجم موافقتنامه  ،6337ذخایر ماهیان ابرمهاجر ،تحت عنوان
«رعایت» و «اجرا» دولتهایساحلییادولتهای عضوموافقتنامهمیتوانند درصورتمشاهده
نقضتعهداتمربوطه،دولتهایپرچمرامستقیماًوبدونمراجعهبهدادگاهواخذحکم،واداربه
).نمونهدیگررامیتواندرپروتکل6345مونترالمالحظه

انجامتعهداتخودکنند(مواد63تا36
کردکهبراساسآنقصوردراجرایتعهداتهردولت،موجبمیشودتاهریکازدیگراعضا،
بدونآنکهنیازبهنشاندادنورودآسیبمادیحاصلازقصورادعاییباشد،قادربهاجبارکردن
طرفناقضبهاجرایتعهداتنقضشدهخودازطریقسازوکار«عدمرعایت»یامکانیسمحل
اختالفبهموجبپروتکلشود.اماکنوانسیونبازلیکیازنمونههاییاستکهنقشاطالعاتبه

شکلپیشگفتهدرآننمودیافتهاست.براساسماده 63اینکنوانسیونهریکازاعضاکهبنابه

دالیلیگمانکندعضودیگر،تعهداتخودبهموجبکنوانسیونرانقضکردهیادرحالنقض
آنهاستمیتواندمراتبرابهدبیرخانهوعضوخاطیاطالعدهد؛دراینصورتاطالعاتیادشده
بایدتسلیماعضاشود.درماده 69کنوانسیونسایتس نیزاگردبیرخانه،اطالعاتیدالبرتأثیرسوء
ناشیازتجارتنمونههاییازگونههایدرمعرضِخطرِانقراضدریافتکند،میتوانداطالعاتیاد
شدهرابهعضویااعضایذینفعمنتقلکردهکههمینموردمیتواندمنجربهبررسیموضوعدر
نشستبعدیاعضاوارائهرهنمودهایضروریشود) .(Sands, 2003: 184-192
هایچندجانبهزیستمحیطی

بهطورکلیتبادلاطالعات،نقشموثریدراجرایموافقتنامه
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دارد.درفرایندرسیدگیبهدعاویزیستمحیطیِمرزگذرهمچونتجارتغیرقانونیگونههای

در معرض خطر یا مواد شیمیایی مخرب الیه ازون ،آلودگی هوا ،سفرههای آب مشترک
زیرزمینیو...دولتهاازطریقتبادلاطالعاتدرزمینهاستماعشهادتشاهدان،همکاریهای
متقابلقضاییومواردیازایندستبایکدیگرتعاملدارند) .(Bruch, 2006: 615


 .4نتیجهگیری
محیطیتوسطدولتهادرگروایفایتعهدات


انبهزیست
مفادموافقتنامههایچندج

«رعایتِ»
موافقتنامههای یاد شده و دستیابی به اهداف این

آنها به موجب این موافقتنامههاست« .رعایتِ» 
اسناد و نهایتاً حفاظت از محیط زیست در عرصههای ملی ،منطقهای و بینالمللی ،از طریق
عملیسازی» مفاد این موافقتنامهها و «اجرا»ی آنها حاصل میشود .اهمیت «رعایتِ» این
« 
موافقتنامههاچناناستکهدرواقعمیتوانگفت؛تحققهدفیادشدهبیشازآنکهمستلزم
تصویباسنادبینالمللیجدیدباشد،درگروعملیکردنموثرترهمینمعاهداتموجوداست.

بهیاریشیوههایحقوقی،ازجملهوضع

بدینمنظوردروهلهنخست،اعضاتعهداتخودرا
هایغیرحقوقیازجملهسیاستگذاری،تأسیسنهادها،روالها

قوانینومقرراتداخلیونیزروش
عملیسازی»نامدارد،محققمیسازند.دراینمرحلهتمرکز
ورویههایمشخصطیفرایندیکه« 
اینشیوههانهبرنقضاینتعهداتبلکهبرایجادآنهابارویکردی«پیشینی»است.تبادلاطالعات،به
مثابه ابزاری برای تحقق عملیسازی و نظارت بر کیفیت آن توسط دولتهای متعهد ،یکی از
تکنیکهای «عملیسازی» به مثابه شیوهای پیشینی برای قراردادن دولتها در وضعیت «رعایت»
طریقتبادلاطالعاتدرحوزههایگوناگونازجملهتبادل

است.بهبیانبهتربازیگرانبینالمللیاز
دانشوفناوری،تبادلاطالعاتراجعبهچگونگیومیزانپایبندیدولتهابهتعهداتخودازیک
سو ،موجب باال بردن سطح دانش و آگاهی و ایجاد ظرفیتهای الزم برای ایفای تعهدات
هایموجودرادرمییابدواعضایناتواناز

زیستمحیطی خودمیشوندوازدیگرسو،کاستی

ایفایاینتعهداترایاریمیکنند.همچنین،تبادلاطالعاتنقشیکلیدیدر«نظامهاینظارتبر
عملیسازی»-کهبهواسطهآننهادهایرسمیوغیررسمینظارتیدریکسیستمفراگیردرتعامل

با یکدیگر قرار میگیرند -دارد .عالوه بر این ،تبادل اطالعات نقشی بسیار مهم در بسیاری از
شیوههایمتداولبرایعملیسازیازجمله«روالهایعدمرعایت»«،ظرفیتسازی»«،فهرستثبت
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انتشاروانتقالآلودگی»ونیز«دستورالعملکنترلجامعپیشگیریازآلودگی»ایفامیکند.همچنین
تبادلاطالعاتمیتواندنقشموثریدرتسهیلدستیابیدولتهابهظرفیتیامنابع،ازتدوینقوانین
واضحوروشنگرفتهتاآموزشکارکنان،ایفاکند.ازطریقتبادلاطالعاتاستکهواضعان
قوانینازمحتوایتعهداتزیستمحیطیآگاهشدهوازهمینطریقنیزازتجاربدیگرانآگاه

میشوند .این همهموجبمیشود تاقانونگذاران؛قوانینومقررات روشنتر ،شفافترودارای
ضمانتاجرایمتناسبباکیفیاتنظامحقوقیخودراوضعکنند .
هایچندجانبهزیستمحیطی

اگرباوجودتمامیتمهیداتپیشگفته،دولتهایعضوِموافقتنامه
بهتعهداتخودعملنکنندبناگزیربایدآنهارامجبوربهرعایتتعهداتمزبورکردهودروضعیت
«رعایتِ»اینموافقتنامههاقرارداد.لذاازآنجاکهدراینمرحله،تمرکزبرنقضتعهداتیادشده
است،میتوانآنرارویکردی«پسینی»نامید.اطالعات،دسترسیوتبادلآنمیاناینبازیگرانکه
المللیمیشود

زارشهایواصلهبهدبیرخانههایاارگانهایکنوانسیونهایاسازمانهایبین

شاملگ
نقشمهمیایفاکرده،مقدماتطرحدعاویزیستمحیطیرافراهممیکند«.اصولژوهانسبورگ

راجعبهنقشحقوقوتوسعهپایدار»نیزبرایقضاتوسایردستاندرکارانفرایندقضاییدرسطوح

یحقوقبینالملل

ملی،منطقهایوجهانینقشیاساسیدربهبودِ«رعایت»«،عملیسازی»و«اجرا»

محیط زیست قائل شده است و بر این موضوع تأکید دارد که تحوالت سریع موافقتنامههای
چندجانبهزیستمحیطی،قوانیناساسیکشورهاودیگرقوانینموضوعهدرحوزهحفاظتازمحیط

یست،بیشازپیشاقتضامیکندکهدادگاههااسنادحقوقیجدیدرادرپرتواصولتوسعهپایدار

ز
ژوهانسبورگ،تفسیرواجراکنند.البتهکمبودمنابعدرکنارنقضعهدنهادهاومقاماترسمی
بسیاری از کشورهای جهان ،موجب شده است تا دولتها به «اجرای خصوصیِ» تعهدات
زیستمحیطی ملی روی آورند؛ بدان معنا که اشخاص حقیقی ،گروهها و صاحبان تجارت در

تضمین «رعایت» نقش ایفا میکنند .در این میان به باور برخی ،تمهیدات تجاری ،یگانه امکان
ستمحیطیمحسوبمیشودزیراچنیناستدالل
واقعگرایانهدر«اجرا»یموافقتنامههایچندجانبهزی 
نوعیتهایتجاری علیه کشورهای غیرعضویااعضای خاطی،آنهاراواداربه

شده است کهمم
محیطیخودمیکند .


اجرایتعهداتزیست
عملیسازی» یا «اجرا» نیست ،بلکه ممکن است این
در عین حال «رعایت» ،الزاماً نتیجه « 
وضعیتازقبلموجودباشدیابهدالیلدیگریبعداًبهوجودآید.نمونهآنرعایتسهمیهانتشار
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گازهایگلخانهای بهدلیل رکوداقتصادیاست .لذامیتوانایننوعقرارگرفتندولتها در

وضعیت«رعایت»راازبابتالشآنهابرایقرارگرفتندراینوضعیت«،رعایتمنفعل»نامیدو
عملیسازی»و«اجرا»ستقرارداد .
آنرادرمقابل«رعایتفعال»کهحاصل« 
در مجموع به نظر میرسد اطالعاتِ راجعبه عملکرد اعضای موافقتنامههای چندجانبه
زیستمحیطی و تبادل آن ،نقشی اساسی در ارزیابی میزان پایبندی دولتها به تعهدات

زیستمحیطیخودواستفادهازآندرتحقق«رعایتِ»اینموافقتنامهها،چهباتسهیل«عملیسازی»

وسیلهبکارانداختنسازوکارهای«اجرا»،ازجملهطرحدعاویمربوطهداشتهباشد.بدیهی

وچهبه
استکهنقصیانبوداطالعاتراجعبهعملکردایندولتهامیتواندموجبپنهانکاریآنهادر

خصوص میزان و نحوه ایفای تعهدات زیستمحیطی آنها به موجب موافقتنامههای چندجانبه
زیستمحیطیشده،نهایتاًمنجربه«عدمرعایت»،عملینشدنوعدماجرایتمامیابخشیازمفاد

اینموافقتنامههاشود .
در پایان ،به منظور «رعایتِ» کارآمدتر« ،عملیسازی» و «اجرا»ی گستردهترِ موافقتنامههای
چندجانبهزیستمحیطی،میتوانمواردزیررا(بامحوریتاطالعاتوتبادل آن)موردمالحظه

قرارداد :
 .6گزارشدهی ،گردآوری و تبادل منظم اطالعات میان دولتها ،از جمله تجربیات و
اطالعاتمرتبطبامدیریتمحیطزیست،ارزیابیمیزانکاراییوکارآمدیسازوکارهایتعبیه
هایچندجانبهزیستمحیطیتوسطکنفرانساعضایاینموافقتنامهها،بهمنظور

شدهدرموافقتنامه
هادراجرایتعهداتزیستمحیطیخود؛

سنجشعملکرددولت
باالبردنسطحآگاهیومطالباتمردمیازطریقرسانههابخصوصشبکههایاجتماعی

.3
اینترنتی ،روزنامهها ،مجالت ،رادیو  ،تلویزیون و  ...در زمینه عملیکردن مفاد موافقتنامههای
ویژهآگاهکردنمردمازنقشموثرایشاندرکمکبهدولتهابرای

چندجانبهزیستمحیطی،به

هایچندجانبهزیستمحیطی؛


مفادموافقتنامه
«رعایتِ»
 .9بکارگیری اطالعات و گزارشهای تهیه شده در سطوح ملی (پس از راستیآزمایی از
سوی منابع مستقل) ،منطقهای و بینالمللی برای تشخیص «رعایتِ» یا «عدم رعایتِ» تعهدات
زیستمحیطیدولتهاوتعیینحدودومیزان«عدمرعایتِ»اینتعهدات؛

هابهمنظورشناساییوتوجهویژهبهدولتهاییکهمشکالت

 .4تبادلاطالعاتمیاندولت
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خاص زیستمحیطی دارند یا دارای منابع و توان کافی برای اجرای موافقتنامههای چندجانبه
زیستمحیطینیستند؛

 .7ایجاد و تقویت ظرفیتهای موردنیاز اعضایِ در حال توسعه و کمتر توسعهیافتۀ
هایچندجانبهزیستمحیطی؛شاملکمکهایمالی،فنیوانتقالتکنولوژیبهآنها،با

موافقتنامه
هادرایفایتعهداتزیستمحیطیخود؛

هدفکمکبهایندولت
 .1هماهنگیمیانوزارتخانهها،دستگاههایاداری،جامعهمدنی،متخصصانوسایرذینفعان
برایاجرایهرچهبهترتعهداتزیستمحیطیدولتهادرسطحملی؛ 

 .5برگزاری کارگاههای آموزشی با مشارکت دولتها ،سازمانهای غیردولتی ،بخش
خصوصی و سازمانهای بینالمللی و منطقهای و دبیرخانههای موافقتنامههای چندجانبه
زیستمحیطی در ارتباط با «رعایت» مفاد این موافقتنامهها و بررسی مسائل و موضوعاتی که

موافقتنامههایادشدهتأثیربگذارد؛ 

میتواندبر«رعایتِ»

 .4هماهنگی میان دولتها در ارتباط با حذف موازی کاریها و ایجاد همافزایی میان
موافقتنامههای چندجانبه زیستمحیطی موجود ،به ویژه هنگامی که موضوع تصویب اسناد
االجرایجدیدمطرحمیشود؛


الزم
 .3تبادل اطالعات و همکاری و هماهنگی میان دولتهای عضو موافقتنامههای چندجانبه
زیستمحیطی و نهادهای جامعه مدنی و نیز سازمانها و نهادهای غیردولتی بینالمللی ،بویژه

نهادهایتخصصیدرزمینهتدوینقوانینمدل،برایوضعقوانینومقرراتموثروکارآمدکه
محیطیمکلفبهوضعآنها


هایچندجانبهزیست
دولتهابهمنظور«عملیسازی»مفادموافقتنامه

هستند؛
 .61تبادل اطالعات و تجربیات میان دولتها درخصوص مجازاتها یا آرای صادره از
دادگاههایکشورهاعلیهناقضانحقوقمحیط زیستومرتکبانجرائم زیستمحیطی  ،بهبود
المللیدرزمینهجرائمزیستمحیطیِدارایجنبههایمرزگذر،به


سطحهمکاریوهماهنگیبین
هایچندجانبهزیستمحیطی؛

منظور«اجرا»یموافقتنامه
تبادلاطالعاتوهمکاریدولتهادرزمینهرسیدگیقضاییوفراینددادرسیشامل

.66
ادلهاثباتو...ازجملهتبادلاطالعات،کمکهایمتقابلحقوقیودیگرتمهیداتتوافقشده
میانکشورها؛
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ایجادمسیرهایارتباطیمناسببهمنظورتبادلبهموقعاطالعاتِمرتبطباکشفموارد

.63
نقضحقوقمحیطزیست،بادرنظرگرفتناقتضائاتخاصنظامهایحقوقیگوناگونکشورها،
بهویژهایجادطرقارتباطیبرایتبادلاطالعاتمیانیونپ ،دبیرخانهموافقتنامههایچندجانبه
زیستمحیطی ،سازمان جهانی گمرک و دیگر نهادهای بینالدولی ،موسسات تحقیقاتی،

یحقوقبینالمللازقبیلاینترپل؛

سازمانهایغیردولتیوآژانسهای«اجرا»
البتهموارددیگریراهممیتوانبهاینفهرستافزود،اماازدیدگاهیکلی،تبادلاطالعات

هایچندجانبهزیستمحیطیاست.به


تروکارآمدترموافقتنامه

گسترده
راهیموثربرای«رعایتِ»
هایگوناگونوبسیارمتنوع،ازکنشهایغیرحقوقیصِرف

بیاندیگر،تبادلاطالعاتدرزمینه
گذاری،تصمیمگیری،ارتقایسطحآگاهیومطالبات


طبهسیاست
شاملتبادلاطالعاتمربو
مردمی ،فعالیتهایآموزشی و ظرفیتسازیگرفته تاتبادلاطالعات در زمینهوضعقوانین و
مقرراتمناسبوبهرهگیریازتجاربدیگربازیگرانداخلیوبینالمللیدراینخصوصو

نهایتاًتبادلاطالعاتِمرتبطباواکنشهایصرفاًحقوقیوقضاییازجملهرسیدگیقضاییبه
مواردنقضحقوقمحیطزیستوجرائمزیستمحیطیوصدوراحکامقضاییواجرایاین

تواندبهتوسعههرچهبیشترحقوقبینالمللمحیطزیستکمک

احکام،هریکبهنوبهخودمی
کند .
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