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چکیده
یکی از چالشهای سالهای اخیر در حوزهی محیط زیست ،معضل آلوودگی
ناشی از پسماندها است .مقابله با چنین معضلی به تنهایی از سوی دولتها امکان-
پذیر نمیباشد .هزینههای بسیار سنگین پروژههای زیست محیطی ،نیاز به مشاوران،
متخصصان و کارشناسان متبحر و ضرورت تصویب قوانین الزامآور بینالمللوی از
عمده عواملی هستند که موجب شده است دولتها در چارچوب سازمانهای بین-
المللی در جهت حفاظت از محیط زیست در برابور آلوودگی ناشوی از پسوماندها
اقدام نمایند .در همین راستا این مقاله به بررسی نقش سازمانهای بینالمللی دارای
صالحیت جهانی در راستای حفاظت از محیطزیست در برابر پسماندها و چالش-
های فراروی آنها میپردازد .این مقاله نتیجوه مویگیورد کوه بوا وجوود موانو و
محدودیتهای گوناگون ،سازمانهای بینالمللی عملکرد قابل قبولی را در زمینهی
حفاظت از محیطزیست در برابر پسماندها داشتهاند؛ به عنوان مثال مویتووان بوه
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برخی از نهادهای سازمان ملل متحد در حوزهی تصویب کنوانسیونهای مرتبط بوا
پسماندها همچون کنوانسیون بازل ،در خصوص حمل و نقل فرامرزی پسماندهای
خطرناک و دف آنها ،مصوب  9191میالدی 9و نیز فعالیتهای اجرایوی مودیریت
پسماندها در برخی از مناطق بهوسیلهی برنامهی محیط زیست ملل متحد (یونپ)

2

اشاره کرد .بههر حال برای ایفای نقش موثرتری از سوی این گونه سوازمانهوا در
مدیریت پسماندها ،بایستی همکاری بیشتری میان کشورهای صنعتی و کشوورهای
در حال توسعه ،به ویژه در زمینههای انتقال دانش و فنآوری ،ارائهی کارشناسوان
متخصص و تامین مناب مالی الزم در چارچوب سازمانهای مزبور صورت گیرد.

کلیدواژهها :حفاظت از محیط زیست ،مقابله با آلودگی زیست محیطی ،پسماندها،
سازمانهای بینالمللی دارای صالحیت جهانی.
 .9مقدمه
از زمان شکلگیری دولتهـا در دوران معاصـر و بـویاه از قـرن هفـدهم مـیالدی،
همکاری میان آنها در سطح محدودی بوده است .در همین راستا نیز تاریخ روابط بـین-
الملل نشانگر این موضوع میباشد که استفاده از روشهای دیپلماسی دوجانبه برای حل
مسائل جهانی کافی و موثر نبوده است .بدینترتیب دولتها بـه منوـور همکـاریهـای
بینالمللی در سطح گسـتردهتـری تـالش نمودنـد کـه اولـین شـکل همکـاری آنهـا در
چارچوب کنفرانسهای بینالمللی نمود پیـدا کـرد .کنفـرانس صـلح وسـتفالی در سـال
 4411میالدی 9،کنگره وین در سال  4141میالدی 1وکنفرانس صلح الهه 1در سـالهـای
 4133و  4391میالدی نمونههایی از اولین کنفرانسهای بینالمللی مهم در قـرون اخیـر
می باشند( .طالیی 9 :4913،و  )1تاسیس کمیسیونهای منطقـهای نیـز نمـود دیگـری از
همکاریهای فراملی دولت ها است .با ظهور کمیسیون راین 4ودر مدّت کوتـاهی پـس
از آن ،ایجاد دیگر کمیسیونها در رابطه با مدیریت و استفاده ازرودخانـههـای مشـتر ،
شبکه گستردهی سازمان یافتهای از سوی دولتها بـه منوـور هماهنـر کـردن منـاف و
اهدافشان در چارچوب این مناطق خاص شکل گرفت .در اواسط قرن نوزدهم مـیالدی
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نیز اختراعات واکتشافات ،ضرورت شکلگیری طیف گسـتردهای ازسـازمانهـای بـین-
المللی را به منوور ایجاد هماهنگیها ایجاب نمود)Gibson, 1995:34-35) .

بدین ترتیب سازمانهای بینالمللی ،به عنوان ارگانیسمهای بینالمللـی بـه منوـور
حل مشکالت ناشی از روابط بینالملل مددکار دولتها شدند .همچنین دولتها به ایـن
باور رسیدند که حمایت موثر از محیط زیست جز از رهگذر همکاری نهادین بینالمللی
قابل تحقق نیست .رشد و توسعهی این سازمانها بهگونهای بود که در قرن بیستم شـمار
این سازمانها از تابعان اولیهی حقوق بـینالملـل یعنـی دولـتهـا بسـیار بـاالتر رفـت.
(زمانی49 :4911،و )41
سازمانهای بینالمللی مرتبط با محیط زیسـت از دهـهی  4349مـیالدی شـروع بـه
فعالیت نمودند .این دهه مصادف با دورانی بود که مهمترین حوادث زیست محیطـی در
دوران معاصر رخ دادند .حوادثی که اثرات زیانبار آنها قابل مقایسه با گذشـته نبـود .در
نتیجهی وقوع این حوادث زیست محیطی ،الزم گردید تا سازمانهای منطقه ای و بـین-
المللی در جهت حمایت از محیط زیسـت وارد عمـل گردنـد .بـرای نمونـه اتحادیـهی
آفریقا در سال  4341میالدی "کنوانسیون آفریقـایی حفاظـت از محـیطزیسـت و منـاب
طبیعی" 1را به تصویب رساند .همچنین شورای اروپا در همین سـال دو سـند را تحـت
عنوان "اعالمیهای در جهت مبارزه با آلودگی هوا"" ، 1منشور اروپایی آب"( 3سـیجانی،
 )43 :4939و موافقتنامهای در "زمینهی محدود کردن استفاده از برخی پا کننده هـا در
شستشو و تمیز کردن محصوالت" 49تصویب نمود( .موسوی )431 :4911 ،این روند بـا
تصویب "اعالمیهی استکهلم" در سال  4311میالدی 44از سوی کنفرانس محیط زیسـت
بشر سازمان ملل متحد و پذیرش "اعالمیهی ریو" در سال  4331میالدی 41در کنفـرانس
محیطزیست و توسعهی سازمان ملل متحد راه تکامل خـود را بـه سـرعت طـی نمـود.
امروزه نه تنها سازمان ملل متحد بلکه دیگرسازمانهای بینالمللی بـا صـالحیت جهـانی
نیز قدم در راه توسعه و بهبود حفاظت از محیط زیست نهاده اند .یکی از مسائل زیست
محیطی که از دهه  4319میالدی ذهن بشر را بـه خـود مشـ ول داشـته اسـت ،مشـکل
آلودگی های ناشی از پسماندها می باشد .پیشرفت در فن آوری ،احداث کارخانـههـای
بزرگ صنعتی و دستیابی اکثر کشورها به انرژی هستهای ،معضل آلودگی زیست محیطی
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ناشی از پسماندها را به مشکلی جهانی مبدل نمود .بهگونهای که حتی سازمانهای بـین-
المللی با اهدافی خاص غیر از اهداف زیست محیطی تصمیم گرفتند به مسـایل زیسـت
محیطی ناشی از فعالیتشان توجه کافی مبذول دارند .حال این سوال مطرح میشود کـه
سازمانهای بینالمللی تا چه اندازه توانستهاند در راستای حفاظت از محـیط زیسـت در
برابر پسماندها گامهای موثری را بردارند و آیا عملکرد موفقی در این زمینه داشتهاند یـا
خیر؟ حساسیت این موضوع زمانی آشکار میگردد که آلـودگی ناشـی از پسـماندها در
قرن گذشته یعنی قرن بیستم توجه جامعه بینالمللی را به طور جدی به خود واداشـته و
گامهای نوینی در این زمینه برداشته شده است که البتـه نیازمنـد توسـعه و تکامـل مـی
باشند .بر این اساس در این مقاله سعی گردیده کـه پـس از معرفـی اجمـالی مهـمتـرین
سازمانهای بینالمللی دارای صالحیت جهانی درحوزهی مقابله بـا آلـودگی پسـماندها،
عملکرد آنها در راستای حفاظت از محیطزیست در برابر پسماندها مـورد بررسـی قـرار
گیرد.
 .2نقش نهادهای سازمان ملل متحد در جهت حفاظت از محیط زیست در برابر
آلودگی ناشی از پسماندها
 .2-9نقش برنامهی محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ) در جهت حفاظوت
ازمحیط زیست در برابر آلودگی ناشی از پسماندها
 .2-9-9معرفی برنامهی محیط زیست سازمان ملل متحد
پس از کنفرانس محیط زیست بشر سازمان ملـل متحـد در سـال  4311مـیالدی در
استکلهم ،برنامهی محیط زیست سازمان ملل متحد به عنوان بازوی اجرایی جهـانی ایـن
سازمان در حفظ و نگهداری از محیط زیست بهوسیلهی مجم عمومی تاسیس گردید تا
وضعیت محیط زیست جهانی و اثرات سیاستها و تدابیر زیستمحیطی در سطح ملـی
و بین المللی را مدیریت نمایـد( .ببـران )49 :4911 ،یونـ
دبیرخانه و صندوق محیط زیست میباشد .شورای حکام یون

مرکـب از شـورای حکـام،
نقش قابل توجهی را در

انعقاد موافقتنامههای منطقهای و جهانی داشته و در شکلگیری اصول و توصیههـایی بـه
عنوان حقوق نرم 49بویاه در زمینهی مناب طبیعی مشتر  ،ت ییرات آب و هوا ،اکتشـاف
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و استخراج در اعماق دریا ،ممنوعیت و محدودیت مواد شیمیایی ،مواد زائـد خطرنـا ،
آلودگی ناشی از مناب مستقر در خشـکی و ارزیـابی پیامـدهای زیسـت محیطـی نقـش
موثری داشته است( .کیس و دیگـران 411 :4913،و )411صـندوق محـیط زیسـت نیـز
مناب مالی را برای اجرای طرحهای زیست محیطی یون
دائمی یون

فـراهم سـاخته و دبیرخانـهی

در کنار انجام وظایف اداری ،طرحهای کشورها را در زمینه حفاظت مناطق

مختلف دریایی ،آلودگی هوا ،ت ییرات جوی وغیره را به شورای حکـام ارائـه مـیدهـد.
(موسی زاده)143 :4934 ،
 .2-9-2یونپ و مدیریت پسماندها
پیش از پذیرش کنوانسیون بازل در خصوص حمـل و نقـل فرامـرزی پسـماندهای
خطرنا

و دف آنها در سال  4313میالدی ،شورای حکام یون

خطرنا

را به عنوان یک نگرانی جهانی مورد شناسایی قرار داد و بـه منوـور توسـعهی

دستورالعملی فنی در جهت مدیریت پسماندهای خطرنا

نوارت بر پسـماندهای

اقدام نمود .در همـین راسـتا

نیز یکی از اهداف برنامهی  4311میالدی مونته ویدئو (که طی تصمیم  49/14شـورای
حکام یون

به تصویب رسید) رسیدگی به حمل و نقل ،کنترل و دف پسماندهای سمّی

و خطرنا

بوده است که به برنامهی محیطزیست ملل متحد (یون ) به منوور توسعهی

دستورالعمل قانونی مدیریت پسماندهای خطرنا
چارچوب یون

رهنمودهایی را ارائه نمود .در همـین

گروه کاری از متخصصان فنی و قـانونی را در سـال  4311مـیالدی در

قاهره با موضوع دستور العملها و اصول مدیریت صحیح و دف پسـماندهای خطرنـا
گرد هم آورد .در نهایت شورای حکام دستورالعمل قـاهره را تصـویب نمـود و از دبیـر
اجرایی یون

درخواست کرد که یک گروه کاری را به منوور آماده کـردن کنوانسـیونی

مبتنی بر نوارت بر حمل و نقل فرامـرزی پسـماندهای خطرنـا در اوائـل سـال 4313
میالدی گرد هم بیاورد .باالخره در نتیجه این تالشهای یون  ،کنوانسـیون بـازل در 11
مارچ  4313میالدی بهتصـویب رسـید (Annette, Petsonk, 1990:373-378) .هـدف
این کنوانسیون حفاظت از سالمت انسـان و محـیط زیسـت در برابـر اثـرات نـامطلوب
پسماندهای خطرنا

میباشد .کنوانسیون بازل طیف گستردهای از پسماندها را براساس
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منشاء یا خصوصیت آنها بهعنوان پسماندهای خطرنا در بر میگیرد و در کنار آنها نیـز
دو نوع از انواع پسماندها یعنی پسماندهای خانگی و بقایای حاصـل از سـوازندن مـواد
زائد خانگی را با عنوان "دیگر پسماندها" معرفی نموده اسـت .الزم بـهذکـر اسـت کـه
مقررات کنوانسیون بازل حول  9محور ذیـل قـرار دارد -4 :کـاهش تولیـد پسـماندهای
خطرنا

و ارتقاء مدیریت سازگار با محیط زیست پسماندهای خطرنا

در هـر جـایی

که محل دف آنها باشد -1 .محدود کردن حمل و نقل فرامـرزی پسـماندهای خطرنـا
به جز جایی که منطبق با اصول سازگار با محـیط زیسـت اسـت -9 .اعمـال یـک نوـام
نوارتی در حمل و نقل فرامرزی پسماندها.
محور اول را میتوان در قالب ماده  1کنوانسیون با عنوان " تعهدات عمومی دولـت
ها" مشاهده نمود .محور دوم محدودیتهـایی را در رابطـه بـا حمـل و نقـل فرامـرزی
پسماندها بیان میدارد؛ به عنوان مثال :نمی توان پسماندها را بـه کشـورهایی کـه عضـو
کنوانسیون نیستند و یا ورود پسماندها را به داخل کشورشان ممنوع کردهاند ،وارد نمود.
در رابطه با محور سوم باید اذعان نمود ،نوام نوارتی بر اساس رضـایت آگاهانـه قبلـی،
سنر بنای کنوانسیون بازل را تشکیل میدهد .این نوام مستلزم آن است که قبل از اینکه
صادرات صورت گیرد مقامات کشـور صـادر کننـده ،مقامـات کشـور وارد کننـده را بـا
اطالعات دقیق در مورد پسماندها و شیوهی حمل و نقل پسماندها مطل نمایند .بنابراین
طبق این مقررات ،حمل و نقل در صورتی انجام میگیرد که کشور وارد کننـده رضـایت
کتبی خود را به کشور صادرکننده اطالع دهد .در همین راستا کنوانسیون بازل این مسئله
را مورد توجه قرار داده است که در صورتی کـه حمـل و نقـل فرامـرزی پسـماندها بـه
صورت غیر قانونی باشد و یا حمل و نقل نتواند بـه صـورت موفقیـت آمیـزی صـورت
بگیرد کشور یا کشورهای درگیر در این حمل و نقل مسئول مـیباشـند و بایسـتی ایـن
پسماندها را یا به روش ایمن دف کنند یا به کشوری که پسماندها را تولید کـرده اسـت
برگردانند .همچنین کنوانسیون بازل همکاری بین اعضـاء را (بـه ویـاه بـین کشـورهای
توسعه یافته و در حال توسعه) در خصوص مسائل فنی که میتواند در اجرای هـر چـه
بهتر مقررات کنوانسـیون مفیـد باشـد ،پـیشبینـی نمـوده اسـت(The Convention, .
)Overview: 2014: 1-2
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مورد تصویب قرار گرفـت و مـیتـوان آن را

مکمل در اجرای صحیح مدیریت پسماندهای خطرنا

دانست "کنوانسیون استکهلم در

زمینهی آالیندههای پایدار" 41است .این کنوانسـیون در جهـت رفـ عـوارا ناشـی از
آالیندههای پایدار در چارچوب اجرای کنوانسیون روتردام 41تحت عنوان « آئـین اعـالم
رضایت قبلی برای برخی موادشیمیائی و سموم دف آفـات خطرنـا در تجـارت بـین-
المللی» پذیرفتـه شـد .نوـر بـه سـمّیت و خطرنـا بـودن برخـی از مـواد موجـود در
کنوانسیون روتردام ،پیشنهادی جهت ممنوعیت تجارت برخی از این مـواد مـدنور قـرار
گرفت که مبنای ایجاد کنوانسیون جدیدی تحت عنوان کنوانسـیون آالینـدههـای پایـدار
گردید .با توجه به خطرات و مضرات حاصل از آالیندههای پایدار بر سـالمت انسـان و
محیطزیست ،شورای حکام یون
یون

در تاریخ  1فوریه سال  4331میالدی از مدیر اجرایی

درخواست نمود تا به همراه سازمانهای بینالمللی ذیربط نسبت به ایجاد کمیتهی

مذاکراتی بینالمللی برای انعقاد سند بینالمللی الزامآوری در مورد این مواد اقدام نماید.
مجموع این جلسات و مذاکرات ،منجر به شـکلگیـری کنوانسـیون اسـتکهلم شـد و در
سال  1994میالدی این کنوانسیون با هدف از رده خارج نمودن و حذف کامل  41مـاده
بسیار سمّی و خطرنا

از محیط زیست به ترتیب تـا سـال  1911و  1911مـیالدی بـه

امضا رسید .عالوه بر حذف نمودن  41ماده سمّی و بسـیار خطرنـا  ،توجـه بـه اصـل
پانزدهم اجالس ریو در خصوص محیط زیست و توسعهی پایدار 44در راستای حفاظت
از سالمت انسان و محیط زیست در مقابل آالیندههای پایدار و عدم تولید ایـن  41مـاده
خطرنا و جایگزینی آنها با مواد کم خطرتر ،کـاهش و ممنوعیـت مصـرف ،ممنوعیـت
واردات و صادرات ،از بین بردن مواد ذخیره شده و پا سازی مناطق آلوده بـه آنهـا ،از
دیگر اهداف کنوانسیون میباشد( .دبیری و دیگران)491 :4913 ،
عالوه بر اقدامات شورای حکام یونـ

در زمینـهی مـدیریت صـحیح پسـماندهای

خطرنا  ،این شورا به مسئلهی مدیریت صحیح پسماندها در کشورهای در حال توسـعه
نیز توجه نموده است .در همین راستا شورای حکام در بیست و ششمین نشست خـود،
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شیوههای نوین و صحیح مدیریت پسماند در کشورهای در حـال توسـعه را در  49بنـد
مورد بررسی قرار داد .از نکات مهم این نشسـت ارائـهی طرحـی در زمینـهی مـدیریت
یکپارچه سازی پسماندها 41میباشد که تمام مناب پسماندها اعم از شـهری و صـنعتی و
نیز تمام مراحل مدیریت پسـماندها شـامل بـه حـداقل رسـاندن و تفکیـک آنهـا بـرای
بازیافت ،جم آوری و حمل و نقل ،ذخیره سازی به منوور بازیافت مواد و انرژی و در
نهایت دف را در برمیگیرد.
)(Govermental council of the United Nations Environment Programme.2010:1-5

از دیگر اقدامات یون

در زمینهی مدیریت پسماندها ،در قالـب مرکـز بـینالمللـی

فناوری محیط زیست 41میباشد .این مرکز بخشی از برنامهی محیطزیست سازمان ملـل
متحد است که وظیفهی اصلیاش تـروی فنـاوریهـای سـازگار بـا محـیط زیسـت در
کشورهای در حال توسعه و با اقتصادی گذرا میباشد .به تازگی ایـن مرکـز بـر مسـائل
مــدیریت پســماندها تمرکــز نمــوده اســت (IETC, 2014: 1) .در زمینــهی مــدیریت
پسماندها ،مرکز بینالمللی فناوری محیط زیست اقداماتی را به شرح ذیل انجـام نمـوده
است:
-4مدیریت یکپارچهسازی پسماندهای جامـد 43:ایـن پـروژه در تـالش اسـت کـه
مدیریت یکپارچهسازی پسـماندهای جامـد را توسـعه دهـد .مراحـل عمـده در فراینـد
توسعهی برنامههای مدیریت یکپارچه سازی پسماندهای جامد عبارتند از( :الف) توجه
به کیفیت پسماندها( ،ب) بررسی نوام فعلی مدیریت پسماندها( ،ج) تنویم اهـدافی کـه
انتوار میرود از طریق مدیریت یکپارچه سازی پسماندهای جامـد بـهدسـت آیـد( ،د)
شناسایی مسائل مربوط به ذینفعان(Demonstration, Pilot Projects, 2013: 1).19

 -1مدیریت پسماندهای خاص :14در این زمینه سعی بر توسـعه برنامـهی مـدیریتی
پسماندهای خاص است .تمرکز عمدهی ایـن پـروژه بـر شناسـایی فنـاوری بـه منوـور
بازیابی مفید مناب از پسماندهای خاص مـیباشـد .در حـال حاضـر مرکـز بـینالمللـی
فناوری محیط زیست بر سه پسـماند خـاص تمرکـز کـرده اسـت( :الـف) پسـماندهای
پالستیکی( ،ب) پسماندهای الکترونیکی( 11،ج) پسماندهای کشاورزی(Ibid:1-2) .
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 -9افزایش مناب مالی در جهت استفاده از فنآوریهای زیست محیطی :این پروژه
در چارچوب افزایش مناب  ،بر پذیرش فناوریهای منطبـق بـا شـرایط زیسـت محیطـی
محل تاکید دارد .اجرای فناوریهای سازگار با محیطزیست به منوور باال بردن آگاهی و
بهبود ظرفیتهای محلی برای حمایت از توسعهی پایدار در کشورهای در حال توسـعه
برنامهریزی شده است .کشورهای در حال رشد با دو چالش رو به رو هستند .اول ،آنهـا
نیاز به حصول اطمینان از در دسترس بودن مداوم مناب بـه منوـور حمایـت سـری بـه
سمت صنعتی شدن و توسعهی استانداردهای زندگی دارنـد .دوم آنکـه کشـورها بایـد
آلودگی ناشی از مناب صنعتی و شهری را کنترل کنند .برای پرداختن بـه هـر دوی ایـن
چالشها ،یون

با یک طرح این پروژه را در صنعت شکر ویتنام به منوـور جمـ آوری

آب باران ،استفاده مجدد از پسابها و تبدیل پسماندهای آلی به کمپوست 19اجرا نمـود.
برداشت آب باران و استفادهی مجدد از پسابها درخواست برای آب شیرین را کـاهش
میدهد و منجر به کاستن مقدار پسابهایی که تخلیه میشوند ،میگردد .همچنین ایـن
طرح به کشاورزان در کاهش هزینه در خرید کود کمک مینماید (Ibid: 2).

 -1مرکز بینالمللی فناوری محیط زیسـت مجموعـهای از فنـاوریهـای مناسـب را
برای مدیریت پسماندها گردآوری نمـوده اسـت .بـدین ترتیـب اطالعـاتی را در زمینـه
گزینههای مختلف فناوری فراهم آورده و بـه سیاسـتگـذاران و تصـمیم گیرنـدگان در
شناسایی فنآوریهای مناسب با توجه به ویاگیهای محلی ،اقتصادی ،زیست محیطـی،
اجتماعی و فنی کمک مینماید .این فناوریها استفادههای مختلف دارد( :الف)اسـتفاده-
های تجاری( ،ب)استفادههـای آزمایشـی (ج)اسـتفاده درآزمایشـگاههـا ( Technology

 .)Support, 2013: 1عالوه بر این ،مرکز بینالمللی فناوری محیط زیسـت یـک روش
پایدار به منوور کمک به سیاستگذاران در ارزیابی و انتخـاب فنـاوری مناسـب تحـت
شرایط خاص محلی پیشنهاد نموده و آموزش پرسنل مربوط به مدیریت یکپارچهسـازی
پسماندها را در دستور کار خود قرار داده است)Capacity Building, 2013: 1( .
 -1این مرکز جلسات و اقداماتی در زمینهی مدیریت پسماندها به انجام رسانده کـه
آخرین آن در مورد مدیریت پسماندهای الکترونیکی در اوزاکـای ژاپـن در  41الـی 19
جوالی  1941میباشد .این جلسات بین دولتها ،بخش های خصوصـی ،سـازمانهـای
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غیردولتی ،دانشگاهیان و نیز گروههای دارای مناف عمومی به منوور اهداف زیر طراحی
شده است:
(الف) بررسـی همکـاری بـین بخـش عمـومی -خصوصـی در مـورد پسـماندهای
الکترونیکی در کشورهایی که در جلسـه شـرکت کـرده بودنـد( ،ب) شناسـایی بهتـرین
روش به منوور ارتقاء همکاری بین بخش عمومی -خصوصی برای دستیابی به مدیریت
بهینهی پسماندهای الکترونیکی در آینده.
)(Multi-stakeholder Policy Dialogue on E-waste Management, 2013: 1

 -4ایجاد شهرهایی با ساختارهای مناسب زیسـت محیطـی از دیگـر اهـداف مرکـز
بینالمللی فناوری زیست محیطی در زمینهی مدیریت پسماندها میباشد .در واقـ ایـن
برنامه به برنامهریزی شهری و روشهای مناسب مدیریت زیسـت محیطـی منـاطقی کـه
اینگونه صنای در آن محدوده واق شده اند و به دنبـال افـزایش بهـرهبـرداری از منـاب ،
مدیریت پسماندها ،حفاظت از محیط زیست ،و تروی و توسـعهی صـنعتی -اقتصـادی
هستند ،اشاره میکند .دیدگاه این برنامه افزایش بهرهبرداری و کـاهش اثـرات منفـی بـر
محیط زیست از طریق ابزارها و فناوریهای مناسب میباشد .این برنامه نیازهای اساسی
کسب و کار را ،هم برای عملکرد اقتصادی و بهبود کیفیت در فرآینـد تولیـد و هـم بـه
منوور اهداف زیست محیطی به رسمیت میشناسد .دامنهی این برنامه نه تنهـا مـدیریت
یکپارچهسازی پسماندها را با اهـداف دسـتیابی بـه الگوهـای پایـدار در مـورد تولیـد و
مصرف پوشش میدهد ،بلکه میتواند عملیات سه گانهی کـاهش ،بازیـافتن و بازیـابی،
برنامهریزی سبز (برنامه ریـزی زیسـت محیطـی) ،خریـد سـبز 11،اسـتفادهی کارآمـد و
حفاظــت از منــاب طبیعــی (مــواد خــام ،انــرژی و آب) و غیــره را توســعه دهــد.

11

)(Development of Eco-Towns in the Asia-Pacific Region, 2013: 1

 .2-9-3تحلیل عملکرد یونپ در زمینهی مدیریت پسماندها
بدون شک تصویب کنوانسیون بازل یکی از مهـم تـرین اقـدامات یونـ

در زمینـه

مدیریت پسماندهای خطرنا است .این کنوانسیون با  13ماده و  4ضمیمه ،کنوانسـیون
تقریبا جامعی در زمینهی مدیریت پسماندهای خطرنا میباشد .ضمائم این کنوانسیون،
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توضیحات مفصلی را در خصوص مواد کنوانسیون ارائه میدهند .به عنوان نمونـه مـی-
توان به ماده  4کنوانسیون با عنوان "انتقال برون مرزی بین اعضـای کنوانسـیون" اشـاره
نمود .بند  4این ماده به اطالعاتی که باید در مورد حمل و نقل فرامـرزی پسـماندها بـه
کشور وارد کننده ارائه شـود اشـاره نمـوده اسـت .در ایـن راسـتا ضـمیمهی شـماره 1
کنوانسیون با عنوان "اطالعاتی که باید در مورد سند نقل و انتقال ارائه گردد" به تفصیل
بیان میکند که دقیقا چه اطالعاتی باید توسط کشور صادرکننده پسماندها به کشور وارد
کننده ارائه شود .به عنوان مثال در این ضمیمه تاکید شده است که کشـور صـادر کننـده
باید دالئلی برای صدور ماده زائد بـه کشـور وارد کننـده ارائـه نمایـد .از دیگـر نکـات
برجستهی این کنوانسیون ،پیش بینی نهاد داوری برای حل اختالفات ناشـی از تفسـیر و
اجرای کنوانسـیون اسـت کـه نشـان دهنـدهی اهمیـت اسـتفاده از روشهـای سـری و
مسالمتآمیز برای حل و فصل اختالفات ناشی از مسائل زیست محیطـی مـیباشـد .بـا
توجه به اینکه یون

در تصویب این کنوانسیون تقریبا تمام جوانب را رعایت نموده امـا

بهتر بود کنوانسیونی در قالب"حمل و نقل فرامرزی پسماندها و چگـونگی دفـ آنهـا"
تصویب مینمود تا مقررات آن شامل پسماندهای عادی یا غیر خطرنا هم مـیگردیـد.
بویاه امروزه کشورهای در حال توسعه با چالش مدیریت صحیح پسـماندهای عـادی و
غیر خطرنا مواجه هستند و بسیاری از آنها توان بازیافت و دف این دسته از پسماندها
را به روشی که مطابق با اصول زیست محیطی باشد ،ندارند .اگرچه کنوانسیون بـازل در
ضمیمه شماره  1خود از پسماندهای خانگی و بقایای حاصل از سـوزاندن پسـماندهای
خانگی نام میبرد اما با توجه به ضمیمه شماره  4که بیشتر ترکیبات شیمیایی پسـماندها
را برای خطرنا

بودن آنهـا مـورد توجـه قـرار داده ،بـه نوـر مـیرسـد کـه منوـور از

پسماندهای خانگی آن دسته از پسماندهایی میباشد که ناشی از پخت و پز و استفاده از
تمیز کننده های شیمیایی اسـت .بنـابراین در کنوانسـیون بـازل جـای پسـماندهای غیـر
خطرنا که ناشی از فعالیت عادی انسان میباشد خالی به نور میرسـد .شـاید امـروزه
این تفکر وجود داشته باشد که کشورها به خودکفایی علمی و فنی در زمینهی مـدیریت
پسماندهای غیر خطرنا

رسیده اند .اما تولید حجم بسیار باالی این پسماندها با توجـه

به رشد جمعیت و عدم توانایی فنی کشـورهای در حـال توسـعه بـه بازیافـت اینگونـه
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پسماندها ،امروزه مشکالت عویمی هم برای افرادی که نزدیک محلهای دفن این گونه
پسماندها زندگی میکنند و هم برای دیگر موجودات زنده به وجـود آورده اسـت .الزم
به ذکر میباشد که سوزاندن اینگونه پسماندها بدون شیوه های صحیح زیسـت محیطـی
باعث گردیده که گازهای گلخانه ای به ویاه متان بیشتر از گذشته منتشر شوند و همـین
موضوع زنر خطری برای ت ییرات آب و هوایی است .گرچه شورای حکـام یونـ

در

نشستها و گزارشهای خود طرح هایی را برای مـدیریت پسـماندهای جامـد شـهری
ایجاد و آن را در برخی مناطق پرجمعیت دنیا مانند هند و چین اجرا نموده است ،اما بـه
نور میرسد آماده کردن پیش نویس کنوانسیونی عام در زمینـهی مـدیریت پسـماندهای
عادی یا غیر خطرنا با سهولت بیشتری بتواند اهداف شورای حکـام را در ایـن زمینـه
پیش ببرد .بدیهی است هنگامی که دولتی به کنوانسیونی میپیونـدد و ملـزم بـه اجـرای
مفاد آن میشود ،نوام نوارتی کنوانسیون با سهولت بیشتری میتواند در مـورد تعهـدات
آن دولت اعمال گردد .این روش به مراتب سری تر و راحتتر از طرحهای ارائـه شـده
در گزارشهای شورای حکام و نیز رایزنیهای به مراتـب پیچیـدهتـر بـرای اجـرای آن
طرحها میباشد.
همچنین یون

با تصویب کنوانسیون استکهلم در سـال  1994مـیالدی در زمینـهی

آالیندههای پایدار گامی مهم در زمینهی مدیریت صحیح پسماندهای خطرنا برداشـت.
همانطور که گفته شد هدف کنوانسیون استکهلم حذف  41ماده سمّی و خطرنـا مـی-
باشد که سالمتی انسان و محیط زیسـت را بـه خطـر مـیانـدازد .بنـابراین در راسـتای
کنوانسیون بازل و نیز کنترل بر پسماندهای خطرنا

باید گفت که حذف ایـن مـواد تـا

 1911و  1911میالدی که در کنوانسیون استکهلم پیش بینـی شـده اسـت مـیتوانـد در
جهت آسیبهایی که مواد تشکیل دهندهی پسماندهای خطرنـا

بـر محـیط زیسـت و

سالمت انسان میگذارد موثر باشد .اما نباید از یاد بـرد کـه از اقـدامات مـوثر یونـ

در

زمینهی مدیریت پسماندها اعم از خطرنا و غیرخطرنـا در قالـب مرکـز بـینالمللـی
فناوری محیط زیست بوده است که عمکرد آن از چند جهت حائز اهمیت میباشـد-4 :
با رشد جمعیت جهان مشکل تولید پسماندهای جامد ناشی از فعالیتهای عادی انسـان
به یک نگرانی جهانی بدل شـده اسـت .بنـابراین بررسـی مسـائل مربـوط بـه مـدیریت
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پسماندهای جامد از آنجا حائز اهمیت میباشد که مـیتوانـد مشـکالت ناشـی از دفـ ،
سوزاندن و بازیافت این گونه مـواد را شناسـایی و در جهـت رفـ آن کوشـش نمایـد.
امروزه بیشترآلودگیهای زیست محیطی که سالمت انسان را نیز به خطر میاندازد ناشی
از تولید حجم بسـیار بـاالی پسـماندهای جامـد و سـوزاندن آنهـا در محـلهـای دفـن
پسماندها است که این مرکز با شناسایی و بررسی کیفیت مواد ایـن دسـته از پسـماندها
زمینهی بازیافت مناسب آنها را فراهم میآورد .مدیریت یکپارچه سازی پسماندها عالوه
بر اینکه به ایجاد روشهای ایمن و مطمئن در زمینهی دف و سوزاندن پسماندها کمـک
میکند در زمینهی جذب سرمایه گذاران در جهت بازیافت مواد و اسـتفاده از فنـاوری-
های مدرن کمک شایانی مینماید -1 .توجه به پسماندهای خاص و جـدا کـردن ایـن
دسته از پسماندها از دیگر انواع آن که نشان دهندهی وجود مواد شـیمیایی خطرنـا در
این پسماندها است از عملکرد مثبت این مرکز میباشد .این عملکرد مرکـز بـینالمللـی
فناوری زیست محیطی نشان از این دارد که با تخصص و فناوری الزم به بهتـرین نحـو
میتوان این دسته از پسماندها را مدیریت نمود .به عنوان مثال :پسـماندهای پالسـتیکی
قابلیت بازیافت در زمینهی تولید سوخت دارند که با مهیا کـردن فنـاوری الزم و تعلـیم
افراد متخصص این مهم انجام خواهد شد و نیز میتواند به کشورها در ذخیـرهی منـاب
فسیلی که دغدغه ای برای نسل های آینده نیز میباشد کمک شـایانی نمایـد -9 .مرکـز
بین المللی فناوری زیست محیطی در برنامه ریزیهای مدیریت پسماندها ،ظرفیـت هـر
منطقه را با توجه به ویاگیهای ج رافیایی همـان منطقـه در نوـر گرفتـه اسـت و ایـن
موضوع یکی از نقاط قوت عمکرد مرکز بینالمللی فناوری زیست محیطـی در زمینـهی
مدیریت پسماندها میباشد .در همین جا الزم به ذکر است زمـانی طـرح هـای صـنعتی
مرکز بین المللی فناوری زیست محیطی مفید واق میشود که کشـورها شـرایط داخلـی
خود را نیز برای ورود کارشناسان و متخصصان و نیز طرحهای صـنعتی ایـن مرکـز ،بـه
سرزمین خود فراهم سازند.
 .2-2نقش موسسهی آموزش و تحقیق سازمان ملل متحد (یونیتار) 22،در جهت
حفاظت از محیط زیست در برابرآلودگی ناشی از پسماندها

مجله مطالعات حقوقی/

494

دوره هفتم ،شماره دوم ،تابستان 4931

 .2-2-9معرفی یونیتار
ایده موسسهی آموزش و تحقیق ملل متحد برای اولین بار در قطعنامه  4111مجمـ
عمومی در  41دسامبر 4341میالدی مطرح گردیـد .موسسـهی آمـوزش و تحقیـق ملـل
متحد به دنبال توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی به مجم عمومی ،با قطعنامهی 4391
مجم عمومی در سال  4349میالدی تاسیس گردید .این سازمان در سال  4341میالدی
کار خود را آغاز و دفاتری را در نیویور

و ژنو ایجاد نمود(The Unitar Institude`s .

)History, 2013: 2

موسسهی آموزش و تحقیق ملل متحد ،بازوی تربیتی سیستم ملل متحد میباشد کـه
ماموریت آن توسعهی ظرفیت های افراد ،سـازمان هـا و موسسـات بـه منوـور افـزایش
تصمیمگیری جهانی در جهت حمایت از فعالیتهای داخلی برای آیندهای بهتر میباشد.
این سازمان به عنوان نهاد مستقل سازمان ملل متحد به وسـیلهی هیـات امنـا اداره مـی-
شود و ریاست آن با یک مدیر اجرایی است(The Unitar Institute, 2013: 2) .

 .2-2-2یونیتار و مدیریت پسماندها
بیشتر برنامههای موسسهی آموزش و تحقیق ملل متحـد و دفـاتر آن در حمایـت از
دولتها ،سازمانها و ذینفعان در توسعهی ظرفیت به منوور حمایت از سـالمت بشـر و
محیط زیست در برابر مواد شیمیایی و پسماندهای خطرنا میباشد .برنامهی مـدیریت
مواد شیمیایی و پسماندها ،هستهی اصلی فعالیتهای موسسهی آموزش و تحقیـق ملـل
متحد را در این زمینه تشکیل میدهد .در همین راسـتا یونیتـار در سـال  4331مـیالدی
عضو یک نهاد بین سازمانی در زمینهی مدیریت مواد شیمیایی شد ،که این نهاد حاصـل
موافقت نامهی مشتر بین برنامهی محیط زیست سازمان ملل متحد ،سازمان بهداشـت
جهانی ،11سازمان بین المللی کار 11،سازمان بین المللی خواربار و کشاورزی 13،سـازمان
توسعهی صنعتی ملل متحد 99،سازمان همکـاری اقتصـادی و توسـعه 94و نیـز دبیرخانـه
کنوانسیون استکهلم ،روتردام ،بازل و کنوانسیون سالحهای شیمیایی 91میباشد .کشورها
و سازمانهایی چون سوئیس ،ایاالت متحـده آمریکـا ،هلنـد ،کمیسـیون اتحادیـه اروپـا،
کانادا ،برنامهی عمران ملل متحد 99،برنامهی محیط زیست سازمان ملل متحد و صـندوق
محیط زیست جهانی 91از کمک کنندگان اصلی به این برنامه میباشند.
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)(Unitar’s chemicals and Waste Management Programme, 2014: 1

یکی از اصولی که یونیتار در مسائل زیست محیطی سرلوحه کار خـود قـرار مـی-
دهد ،تشویق و ترغیب کشورها بـه اجـرای قـوانین کنوانسـیون آرهـوس 91و اصـل 49
اعالمیهی ریو 94در رابطه با همکاری عمـومی در تصـمیمات زیسـتمحیطـی اسـت .از
جمله عملکردهای این سازمان در زمینهی مدیریت پسـماندها ،توسـعهی ظرفیـتهـای
محلی در خصوص مدیریت پسماندها از طریق راه اندازی شبکه بین المللی اطالعات و
نیز ایجاد برنامهی نرم افزاری عملیات ماهوارهای موسسهی آموزش و تحقیق ملل متحـد
است که خدماتی را در زمینهی مدیریت پسماندها ماننـد تهیـهی نقشـه از مکـان تخلیـه
پســماندهای سـمّی ارائــه مــیدهــد(Chemicals and Waste Management at .
)UNITAR, 2013: 2

یونیتار در  14نوامبر  1941میالدی در کنفرانس دوسـالهای کـه یونـ

در اوزاکـای

ژاپن میزبان آن بود شرکت نمـود .ایـن کنفـرانس متخصصـانی را در زمینـهی مـدیریت
پسماندها به منوور یافتن راهحل در مورد چالش جهانی مدیریت پسـماندها و بـهدسـت
آوردن مزایای اقتصادی و زیستمحیطی از طریق همکاری موثرتر ،از سراسر جهـان بـه
دور هم گردآورد .تقریبا  4/9بیلیون تن پسماند شهری در سال تولید مـیشـود و انتوـار
میرود که مطابق پیش بینیهای بانک جهانی حجم آن تـا سـال  1911مـیالدی بـه 1/1
بیلیون تن برسد .بنابراین از آنجایی که اقداماتی ضروری به منوـور دور کـردن آلـودگی
های زیست محیطی ناشی از پسماندها مورد نیاز است ،موسسهی آموزش و تحقیق ملل
متحد دستورالعمل مشتر یون /یونیتار را در توسعهی طرح مـدیریت پسـماندها ارائـه
نمود .این سند تجربهی کشورها را در رابطه با اجرای طرح های ملی در زمینه مـدیریت
پسماندها به تصویر میکشد و به عنوان یک مرج برای رف مشکالت در روند توسعه-
ی طرحهای ملی مدیریت پسماندها و شناسایی ابزارهای اجرایـی بـه منوـور توسـعهی
مدیریت پسماندها میباشد و به عنوان یـک مشـاوره بـرای ذینفعـان مربوطـه ،از سـوی
کشورها مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین یونیتار به عنوان عضـو کمیتـهی راهبـردی
همکاری جهانی در مدیریت پسماندها ،در اولین نشست این کمیته حضور یافت .کمیته
راهبردی مجموعه ای حاکم بر همکاری جهـانی در مـدیریت پسـماندها مـیباشـد کـه
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وظایف کلی برنامهی همکاری مدیریت جهانی پسماندها را مهیا و پیشرفتهای حاصـل
شــده را بررســی مــینمایــد(Global Partnership on Waste Management .
)Biennium Conference, 2013: 1-2

یونیتار در  1فوریه  1949در اوزاکای ژاپن با همکـاری مرکـز بـینالمللـی فنـاوری
زیستمحیطی شروع به ایجاد و اجرای دستورالعملها برای توسـعه ،بررسـی و بـه روز
کردن طرح های ملی مدیریت پسماندها نمود .هدف این طرح پرورش دستورالعملهای
جام و فراگیر به منوور تقویت مدیریت ملی پسماندها است .این طرح بر سیاستهـای
نوینی همچون اقتصاد سبز ،ارتباط بین مـدیریت پسـماندها و ت ییـرات آب و هـوایی و
ارزیابی ظرفیت های موجود برای بازیابی مناب بیشتر از پسـماندها تاکیـد دارد .در ایـن
دورهی آموزشی 99 ،متخصص از دولتها ،سازمانهای بینالمللـی ،بخـش خصوصـی،
دانشگاهیان و گروههای گوناگون ،در ارتباط با منـاف عمـومی ،از  41کشـور گـرد هـم
آمدند.
(Guidelines for the Development, Review and Updating of National
)Waste Management Strategies, 2013: 1-2

 .2-2-3تحلیل عملکرد یونیتار در زمینهی مدیریت پسماندها
در رابطه با عملکرد یونیتار در زمینهی مدیریت پسماندها مـیتـوان بـه چنـد نکتـه
توجه نمود .همانطور که از نام این سازمان پیدا است (سازمان تحقیـق و آمـوزش ملـل
متحد) فعالیتهای این نهاد در قالب مطالعه و تحقیق و ارائهی بهترین راهکار در زمینه-
ی مدیریت پسماندها میباشد .ایجاد شبکه بینالمللی اطالعات برای توسعهی ظرفیـت-
های محلی ،یکی از اقدامات موثر این نهاد است که کشورها میتوانند تجـارب خـود را
در زمینه مدیریت پسماندها در اختیار یکدیگر قرار دهند؛ به خصـوص کشـورهایی کـه
شرایط اقلیمی و ج رافیایی مشـابهی بـا یکـدیگر دارنـد .همچنـین اسـتفاده از تصـاویر
ماهوارهای از سوی یونیتار میتواند اطالعات به مراتب دقیـقتـری را در مـورد مناسـب
بودن مکانهای دف پسماندهای خطرنا ارائه دهـد .دسـتیابی بـه ایـن اطالعـات از آن
جهت حائز اهمیت میباشد که به دلیل نزدیکی برخی از محلهای مسکونی نزدیک این
مکانها و انتشار گازهای گلخانهای ناشی از دف این پسـماندها ،تـاثیرات نـامطلوبی بـر
سالمت انسان و محیط زیست وارد میگردد که اسـتفاده از تصـاویر مـاهوارهای مزبـور
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ارزیابی و کنترل این تاثیرات را به صورت مطلوبتری امکانپـذیر مـینمایـد .از دیگـر
نقاط قوّت این نهاد همکاری با دیگر سازمانها و بررسی تخصصـی مسـائل مربـوط بـه
مدیریت پسماندها میباشد .همچنین استفاده از نورات کارشناسی دانشگاهیان به پیشبرد
هر چه بهتر برنامههای یونیتار و دیگر سازمانهای فعال در زمینهی مـدیریت پسـماندها
کمک شایانی مینماید .به طور کلی میتـوان گفـت :بـزرگتـرین مشخصـهی یونیتـار،
آگاهی دادن در مورد مسئلهی پسـماندها اسـت و ایـن آگـاهی عـالوه بـر دولـتهـا و
سازمانهای بینالمللی ،شامل افراد نیز میگردد و این نشان دهنـدهی توجـه یونیتـار بـه
فراهم نمودن زمینههایی برای تحقق حق بر محیط زیست( ،به عنوان یکی از موضوعات
نسل سوم حقوق بشر) از طریق اطالع رسانی میباشد .بدیهی است که با افزایش آگاهی
افراد از استانداردهای بین المللی زیست محیطی و نیز ظرفیـتهـای ملـی در رابطـه بـا
مــدیریت صــحیح پســماندها یــک جنــبش عمــومی در داخــل کشــورها بــرای رعایــت
استانداردهای بینالمللی در زمینه مدیریت پسماندها شکل خواهد گرفـت .هنگـامی کـه
افراد ،بر حق خود به داشتن محیطی سالم و به دور از هر گونه آلودگی ناشـی از سـهل-
انگاری به عنوان یکی از موضوعات حقوق بینالملل بشر آگاه باشند ،مسئولین کشـورها
نیز ناچار خواهند بود ،به استانداردهای بینالمللی در مسـائل زیسـت محیطـی بیشـتر از
پیش پایبند گردند .بدین ترتیب یونیتار به عنوان بازوی آموزشی سازمان ملل متحـد ،بـا
آگاه کردن افراد و سازمانهای مختلف ملی و بـینالمللـی در مـورد مسـئلهی مـدیریت
پسماندها و چالشهای فراروی آنها ،قدم در راه غلبه بر مشکالت مدیریت نادرسـت و
نیز منطبق کردن هر چه بیشتر مدیریت پسماندها با اصول زیست محیطی نمـوده اسـت.
از دیگر مزایای آگاهی یافتن افراد و سازمانهای مختلف ملی و بـینالمللـی در زمینـهی
مدیریت پسماندها این است که توجه افراد خصوصی را بـه سـمت سـرمایهگـذاری در
زمینه فناوریهای مدرن و نیز بازیافت پسماندها به اقالم ضـروری و مـورد نیـاز جلـب
مینماید .با این حال میتوان گفت که یونیتار ممکن است با برخی چـالشهـا و موانـ
روبرو باشد؛ که از آن جمله :هماهنر کردن نورات کشورها در اجرای طرحی مناسـب
در مدیریت پسماندها در مناطقی که شرایط اقلیمی و ج رافیـایی مشـابهی دارنـد .عـدم
اجازه برخی از کشورها به دخالت سازمانهای بینالمللی و نیز متخصصـان بـه منوـور
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ارائهی طرحهایی در زمینهی مدیریت ملی پسماندها و حاکمیتی دانستن این موضـوع و
مهمتر از همه ،زمانبر بودن امر تحقیق و مطالعه در مسائل زیست محیطـی از جملـه در
زمینهی مدیریت پسماندها ،همه و همه میتواند عملکرد یونیتار را با مشـکالتی مواجـه
نماید که رف آنها میتواند منجر بـه ایفـای نقـش مـوثرتر از سـوی یونیتـار در زمینـهی
مدیریت پسماندها به ویاه پسماندهای خطرنا

گردد.

 .3نقش سازمان بهداشت جهانی در جهت حفاظت از محیط زیست ،در برابر
آلودگی ناشی از پسماندها
 .3-9معرفی سازمان بهداشت جهانی
سازمان بهداشت جهانی در سال  4311میالدی بوجود آمد تا خالء مسائل بهداشـتی
و درمانی که دانش و فنـاوری امـروزی بـرای بهبـود شـرایط زنـدگی بوجـود آورده را
برطرف نماید و شرایط نامناسب بهداشتی-درمانی که اکثر مردم جهان بـا آن دسـت بـه
گریبان هستند را بهبود بخشد .هدف این سازمان ،تامین باالترین سطح بهداشت ممکـن
برای همه است (آقایی .)441 :4911 ،سازمان بهداشت جهانی دارای سه رکن میباشد:
-4مجم عمومی سالمت :این مجم از تمامی دولتهای عضو تشکیل یافـت و در
سال  4311میالدی برنامهی بهداشـت بـرای همـه را اعـالم نمـود (تقـی زاده انصـاری،
 .)411 :4911وظیفهی اصلی مجم  ،تعیین سیاستهای کلی سازمان اسـت (بیـر زاده،
.)431 :4913
 -1هیات اجرایی که وظیفهی اصلی آن ،تهیه دستور کار برای هر اجـالس مجمـ ،
اجرای تصمیمها و فعالیت به عنوان مشاور مجم میباشد.
 -9دبیرخانه که مدیریت سایر ارکان سازمان و کنفرانسهایی که از سـوی سـازمان
تشکیل میشود را برعهده دارد و میتواند وظایف خود را به نماینـدگانش اعطـا نمایـد
(همان.)191 :4934،
 .3-2سازمان بهداشت جهانی و مدیریت پسماندها
یکی از اقدامات سـازمان بهداشـت جهـانی در زمینـهی مـدیریت پسـماندها ،ارائـه
پیشنهادهایی درراستای مدیریت صحیح پسماندهای حاصل از مراقبتهـای بهداشـتی
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میباشد .درچارچوب حمایت از مدیریت مناسب پسـماندهای حاصـل از مراقبـتهـای
بهداشتی ،سازمان بهداشت جهانی همکاری با کشورها را از طریق طـرحهـایی پیشـنهاد
مینماید:
طرح کوتاه مدّت :تا زمانی کـه کشـورها بـه نوـام جـام و ثـابتی بـرای مـدیریت
پسماندهای حاصل از مراقبتهای بهداشتی دست یابند ،این کشورها میتوانند در قالـب
شیوههای ذیل نسبت به مـدیریت پسـماندهای مزبـور اقـدام نماینـد( :الـف) سـوزاندن
پسماندهای بهداشتی به شیوهی صحیح در قالب دستگاههـایی بـا سـاختار مناسـب ،بـه
گونهای که کمترین گازهای گلخانهای را تولید نمایند( .ب) تفکیک پسماندها و کـاهش
آسیبهای ناشی از پسماندهای عفونی( .ج) ساخت وسایل پزشکی مناسب از مواد قابل
بازیافت و استفادهی بهینه از آنهـا( .د) آمـوزش اشـخاص مسـئول در زمینـهی کـار بـا
دستگاههای سوزاندن پسماندهای بهداشتی( .ه) عدم سوزاندن کیسههای خون و فلـزات
سنگین (مانند جیوه)( .و) توسعهی اصول مدیریت سازگار بـا محـیط زیسـت در مـورد
پسماندهای حاصل از مراقبتهای بهداشتی منطبق بـا کنوانسـیون بـازل( .ز) پـاوهش و
تحقیق برای ساختن تمام اجزای سرنر از پالستیک بـرای تسـهیل بازیافـت(اسـتفاده از
پالستیک های پلی وینیل کلرید91رایگان برای دستگاههـای پزشـکی)( .س) شناسـایی و
توسعه گزینههای بازیافت ایمن برای موادی همچون پالستیک و شیشه.
طرح میان مدّت :از جمله برنامههای طـرح میـان مـدّت سـازمان بهداشـت جهـانی
عبارتند از( :الف) تالش بیشتر برای از بین بردن تزریقهـای غیـر ضـروری بـه منوـور
کاهش مقدار پسماندهای خطرنا

حاصل از مراقبتهـای بهداشـتی( ،ب) پـاوهش در

مورد اثرات بهداشتی در معرا قـرار گـرفتن طـوالنی در برابـر آالینـدههـای سـمّی و
شیمیایی( ،ج) ارزیابی خطرات بهداشتی مرتبط با سوزاندن در مقایسه با خطرات ناشـی
از در معرا قرار گرفتن پسماندهای حاصل از مراقبتهای بهداشتی.
طرح بلند مدّت :از جمله برنامههـای طـرح بلنـد مـدّت سـازمان بهداشـت جهـانی
عبارتند از( :الف) حمایـت از کشـورهای در حـال توسـعه از طریـق پیشـنهاداتی بـرای
مدیریت صحیح پسـماندهای حاصـل از مراقبـتهـای بهداشـتی در سـطح ملـی( .ب)
افزایش تروی فنآوریهایی غیر از سوزاندن پسـماندها بـرای دفـ نهـایی پسـماندهای
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حاصل از مراقبتهای بهداشتی به منوور جلوگیری از بیمـاریهـای ناشـی از مـدیریت
غیرایمن پسماندها و در معرا خطر قرار گرفتن در برابر آالیندههـای شـیمیایی( 93.ج)
ارائهی مناب انسانی و مالی برای مـدیریت ایمـن پسـماندهای حاصـل از مراقبـتهـای
بهداشتی در کشورها( .د) ارائهی کمک به کشورها در جهت سیاست گذاری و قـانون-
گذاری در زمینهی پسماندهای حاصل از مراقبتهای بهداشتی.
عالوه بر طرحهای مزبور ،سازمان بهداشت جهانی مصمم است تا گامهـای ذیـل را
دنبال نماید:
 -1از خطرات بهداشتی مرتبط بـا در معـرا قرارگـرفتن پسـماندهای حاصـل از
مراقبتهای بهداشتی(،هم برای کارگران و هـم بـرای عمـوم) بـا تـروی سیاسـتهـای
مدیریت سازگار با محیط زیست ،جلوگیری کند.
 -2از تالشهای جهانی برای کـاهش گازهـای گلخانـهای در اتمسـفر بـه منوـور
کاهش بیماریها و به تعویق انداختن ت ییرات آب و هوایی ،پشـتیبانی الزم را بـه عمـل
آورد.
 -3از کنوانسیون استکلهم در مورد آالیندههای پایدار وکنوانسـیون بـازل در مـورد
پسماندهای خطرنا

و دیگر پسماندها حمایت نماید.

 -4از هرگونه تالشی برای کاهش درمعرا قرارگرفتن طـوالنی مـدّت افـراد بـا
آلودگیهای سمّی مرتبط با فرایند احتراق پسماندهای بهداشتی حمایت نموده و روش-
های مناسب برای سـوزاندن پسـماندهای بهداشـتی را تـروی نمایـد(Health-Care .
)Wate Management, 2013: 5-6

سازمان بهداشت جهانی همچنـین در طـول نشسـت ژنـو در سـال  1991مـیالدی،
اصول اساسـی را بـرای توسـعه در زمینـهی مـدیریت صـحیح پسـماندهای حاصـل از
مراقبتهای بهداشتی توصیه نمود؛ که این توصیهها ،دولتها ،کسانی که در امر مدیریت
صحیح پسماندهای حاصل از مراقبتهای بهداشـتی دخالـت دارنـد ،سـازمانهـای غیـر
دولتی و بخش خصوصی را در برمیگیرد .این توصیهها عبارتند از:
توصیه به دولتها( :الف) ارائهی بودجهی کافی به منوور حفظ سیستمهای صـحیح
مدیریت پسماندهای حاصل از مراقبتهای بهداشتی( .ب) تامین مناب مالی ،به ویـاه از
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طریق جذب کمکهای خیّرین و افرادی که به نوعی در امر مـدیریت پسـماندها سـهیم
میباشند( .ج) اجرا و نوارت بر سیستمهـای مـدیریت صـحیح پسـماندهای حاصـل از
مراقبتهای بهداشتی( .د) حمایت از سالمت و بهداشـت جامعـه و کـارگران در برابـر
پسماندهای بهداشتی.
توصــیه بــه خیـرّین :پوشــش دادن هزینــههــای مــرتبط بــا سیســتمهــای مــدیریت
پسماندهای حاصل از مراقبتهای بهداشتی.
توصیه به سازمانهای غیردولتی( :الف) تروی مدیریت صحیح پسماندهای حاصل
از مراقبتهای بهداشتی( .ب) اجرای برنامـههـا و فعالیـتهـایی در راسـتای مـدیریت
صحیح پسماندهای حاصل از مراقبتهای بهداشتی .
توصیه به بخش خصوصی :پذیرش مسئولیت مدیریت صحیح پسـماندهای حاصـل
از مراقبتهای بهداشتی مرتبط با تولیدات و خدمات.
توصــیه بــه موسســات و ســازمانهــای ذیــربط( :الــف) تــروی مــدیریت صــحیح
پسماندهای حاصل از مراقبتهای بهداشتی( ،ب) استفاده از روشهای نوین بـه منوـور
کاهش حجم و سمّیت پسماندها( ،ج) توجه به طرحها و برنامههـای بهداشـت جهـانی
در رابطه با برنامههای مدیریت پسماندهای حاصل از مراقبتهای بهداشتی.
(WHO Core Principles for Achieving Safe and Sustainable Management of
)Health-Care Waste, 2013: 1-2

 .3-3تحلیل عملکرد سازمان بهداشت جهانی در زمینهی مدیریت پسماندها
همانطور که از نام سازمان بهداشت جهانی پیـدا اسـت ،عمـده فعالیـتهـای ایـن
سازمان در رابطه با پسماندهای بیمارستانی مـیباشـد .تزریـقهـای غیرضـروری ،عـدم
تفکیک بین پسماندهای عفونی و عادی در بیمارستانهـا و عـدم آگـاهی شـهروندان در
زمینهی برخورد با پسماندهای بیمارستانی ،باعث توجّه هرچه بیشـتر سـازمان بهداشـت
جهانی به این نوع پسماندها شده است .این دسته از پسماندها تا جایی اهمیت دارند که
کنوانسیون بازل درضمیمه شماره  4خود در اولین بنـد ،پسـماندهای پزشـکی را تحـت
نوارت خود درآورده است و ایـن موضـوع حتـی در کنوانسـیونهـای منطقـهای ماننـد
کنوانسیون باماکو در زمینهی جلـوگیری از واردات و کنتـرل حمـل و نقـل فرامـرزی و
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در محدودهی آفریقا مصوب  4334میالدی 19نیز گنجانده

شــده اســت .بنــابراین ســازمان بهداشــت جهــانی در زمینــهی مــدیریت پســماندهای
بیمارستانی ،بایسـتی اصـول گنجانـده در کنوانسـیون بـازل را مـد نوـر قـرار دهـد .در
کنوانسیون بازل مراحل دف پسماندها عالوه بر سوزاندن در دریا و خشکی و جدا کردن
برخی مواد شیمیایی و فیزیکی ،احیا و بازیابی پسـماندها نیـز مـدنور قرارگرفتـه و ایـن
موارد به ویاه در طرحهای کوتاه مدّت سازمان بهداشت جهانی دیده میشـود .در واقـ
میتوان گفت سازمان بهداشت جهانی با اشراف براصول کنوانسیون بازل توانسته اسـت
عالوه بر تکرار و تاکید بر این اصول در طرحها و برنامههـای خـود راهکارهـایی را در
راستای تحقق اصول مزبور ارائه نماید .به عنوان مثال در زمینهی سـوزاندن پسـماندهای
بیمارستانی ،این سازمان تاکیـد بسـیار بـر سـوزاندن آنهـا در دمـای بـاالی  199درجـه
سانتیگراد دارد تا پسماندها بدون هیچ عیب و نقص و تولید مواد سمّی و مضر سوزانده
شوند (Ibid, 2013: 1-3) .در همین راستا سازمان بهداشت جهانی توصیههای مکـرر
به روشهای مناسب سوزاندن پسماندهای بیمارستانی و استفاده از دستگاههای مـدرن و
مناسب و افراد متخصص درزمینهی کار با دستگاهها مینماید 14.آگاه نمودن دولتهـا و
افراد در زمینهی آثار مخرب وجبران ناپذیر ناشی از فناوریهای نامناسب و نیـز توصـیه
به کشورها در تشویق خیّرین در زمینهی کمکهای مالی به آنها ،همـه از فعالیـتهـای
موثرسازمان بهداشت جهانی درزمینهی دف صحیح این پسماندها در کنار اصول منـدرج
در کنوانسیون بازل میباشـد .از دیگـر عملکردهـای مثبـت سـازمان بهداشـت جهـانی،
حمایت از کنوانسیون استکهلم در رابطه با آالیندههای پایدار میباشد و این باعث شـده
است که این سازمان تـالش خـود را در راسـتای حـذف و جـایگزینی برخـی از مـواد
خطرنا تشکیل دهنده وسایل و ابزارهای پزشکی بهکار برد .به هرحال مطابق بـا آنچـه
اشاره شد ،چالشهای پیش روی این سازمان در راستای دسـتیابی بـه اهـداف خـود در
زمینــهی مــدیریت پســماندهای بهداشــتی ،عــدم آگــاهی افــراد عــادی از پســماندهای
بیمارستانی ،عدم تخصیص بودجه کافی دولتها به امر مدیریت صحیح پسماندها ،عـدم
نوارت موثر در بیمارستانها و عدم وجود افراد مسئول و متخصـص در رابطـه بـا دفـ
صحیح این پسماندها میباشد .در این راستا دولتها موظفند در افزایش آگاهی افـرادی
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که در بیمارستانها حضور دارند ،به ویاه کارکنان بیمارستانها ،نقش مـوثرتری را ایفـاء
نمایند .به خصوص باید به افراد مسئول در زمینهی کار بـا دسـتگاههـای زبالـهسـوز در
بیمارستانها تاکید گردد که نسبت به تفکیک پسماندهای عفونی و عادی اقدام نمـوده و
وظایف خود را در چارچوب اصول سازمان بهداشت جهانی در جهت مدیریت صـحیح
پسماندهای بهداشتی به طور مسئوالنه انجام دهند.
 . 4نقش سازمان بینالمللی دریانوردی (ایمو) 42در جهت حفاظت از محیط
زیست در برابر آلودگی ناشی از پسماندها
 .4-9معرفی سازمان بین المللی دریانوردی
وقوع حوادث دریایی ،کشورهای جهان را بر آن داشت تا به منوور افـزایش ایمنـی
عملیات دریایی ،سازمانی جهانی را تاسیس نمایند تا در قالب همکاریهای بـینالمللـی
بتوانند به چنین مهمّی دست یابند .بر این اساس بود کـه طـی کنفـرانس بـینالمللـی در
ششم مارس  4311میالدی در ژنو ،سند موسس سازمان دریانوردی مشورتی بینالـدّول
(ایمکو) پذیرفته شد .این سند در سال  4311میالدی الزماالجرا گردیده و سازمان ،کـار
خود را از سال  4313میالدی در لندن آغاز نمود .بعـدها بـا  1اصـالحیه در سـالهـای
 4313 ،4311 ،4311 ،4341 ،4341و  4339ت ییراتی در آن انجام گرفت .مهمترین ایـن
ت ییرات افزایش یک رکن اصلی در رابطه با کمکهای فنی بخصوص به کشـورهای در
حال توسعه و ت ییر نام آن به سازمان بینالمللی دریـانوردی(ایمو) بـود .سـازمان بـین-
المللی دریانوردی یا ایمو (ایمکو سابق) جزو یکی از آژانسهای تخصصی سازمان ملـل
متحد است .از ابتدای کار ایمو بهبود ایمنی دریانوردی و جلـوگیری ازآلـودگی دریـایی
جزو مهمترین اهداف این سازمان بوده است( .ساختار کمیتههای اصلی و فرعـی ایمـو،
4 :4931و )1ایمو متشکل از نهادهای اصلی ذیل میباشد :
 -4مجم که وظیفهی تصویب قوانین و تعیین سیاستهـای اداری سـازمان را بـر
عهده دارد -1 .شورا :نهاد اداری و اجرایی سازمان میباشد و اداره امور جـاری سـازمان
را بر عهده دارد -9.کمیتههای مختلف ایمو که این کمیتهها عبارتنـد از کمیتـهی ایمنـی
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دریانوردی ،کمیتـهی حقـوقی ،کمیتـهی حفاظـت از محـیط زیسـت دریـایی ،کمیتـهی
همکاریهای فنی و کمیتهی تسـهیل و غیـره -1 .دبیرخانـه :شـامل دبیرکـل و کارکنـان
سازمان که مسئولیت امور اداری و اجرایی را عهـده دار هسـتند( .همـان-111 :4934 ،
)114
 .4-2ایمو و مدیریت پسماندها
پسماندهای کشتیها (مانند روغن و مواد شیمیایی) میتواننـد باعـث از بـین رفـتن
زندگی دریایی شوند؛ یکی از خطرات پسماندهای کشتیها پالستیکها هستند که بـرای
سالها میتوانند در دریاها شناور باشند .گاهی اوقـات مـاهیهـا و پسـتانداران دریـایی،
پالستیکها را به جای مواد غذایی اشتباه میگیرند .در همین راستا ایمو در سـال 4319
میالدی کنوانسیون مارپل 19را در زمینهی جلوگیری از آلـودگی ناشـی از کشـتیهـا بـه
تصویب رساند .کنوانسیون مارپـل ،بـویاه در چـارچوب ضـمیمهی  1آن (پیشـگیری از
آلودگی ناشی از پسماندهای کشتیها) ،راههای حذف و کاهش مقدار پسـماندهایی کـه
در دریا از طریق کشتیها تخلیه میشوند را ارائه مینماید .کمیسیون حفاظـت از محـیط
زیست دریایی در اکتبر  1994میالدی ضمیمهی  1کنوانسیون مارپل را اصالح نمود کـه
در سال  1949میالدی الزم االجرا گردید .ضمیمهی اصالح شده ،بـه طـور کلـی اعـالم
میدارد که از تخلیه تمامی انواع پسماندها به دریا بایستی جلـوگیری شـود( .طبـق ایـن
ضمیمه ،پسماندها شامل تمام انواع آن مانند مواد غذایی ،تمام پالستیکهـا ،روغـنهـای
پخت و پز ،لوازم ماهیگیری و غیره میباشند ).بر طبق این ضمیمه دولتها ملزم هستند
که در بنادر و مکانهای توقف کشتیها ،تسـهیالت و امکانـات مـورد نیـاز بـرای دفـ
پسماندها فراهم آورند 11.به گونهای که کشتیها بتوانند به نحو مقتضی پسماندهای خود
را دف نمایند(Prevention of Pollution by Garbage from Ships, 2014:1-2) .

از دیگر فعالیتهای سازمان بینالمللی دریایی ،پذیرش قطعنامههای متعدد در مـورد
مدیریت پسماندها میباشد که نمونههای آن عبارتند از:
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 -9قطعنامه  911مصوب  41نوامبر  4311میالدی از سوی مجم عمومی در مورد
مقررات پذیرش تاسیسات برای باقی ماندههای نفتی و پسـماندها بـر طبـق کنوانسـیون
بینالمللی جلوگیری از آلودگی کشتیها (مارپل) مصوب 4319میالدی.
 -2قطعنامه  931مصوب  41نوامبر  4311میالدی از سوی مجم عمومی در مورد
پذیرش وظایفی توسط ایمو طبـق کنوانسـیون جلـوگیری از آلـودگی دریـایی ناشـی از
تخلیهی پسماندها و دیگر مواد مصوب  4311میالدی.

11

 -3قطعنامه ( 111 )41مصوب 19نوامبر  4311مـیالدی مجمـ عمـومی در مـورد
دستورالعملی در راسـتای سـاخت و تجهیـزات کشـتیهـای حامـل پسـماندهای مـای
خطرنا

به منوور تخلیه در دریا.

 -4قطعنامه ( 414 )44مصوب  4313میالدی مجم عمومی دربارهی حمل ونقـل
فرامرزی پسماندهای خطرنا

و ارزیـابی فنـی در زمینـهی حمایـت از محـیط زیسـت

دریایی.
 -5قطعنامه ( 19 )99مصوب  4339مـیالدی کمیتـهی حمایـت از محـیط زیسـت
دریایی در مورد جلوگیری از آلودگی پسماندها در دریای مدیترانه.
 -2قطعنامه ( 111 )41مصـوب  4339مـیالدی مجمـ عمـومی در مـورد فراینـد
کنترل عملیات مورد نیاز مربوط به ایمنـی کشـتی هـا و جلـوگیری از آلـودگی (کـه در
بخشی از آن به آلودگی ناشی از پسماندها نیز پرداخته است).
 -7قطعنامه ( 111 )41مصوب  1نوامبر  4339مـیالدی مجمـ عمـومی در مـورد
دستورالعمل بـرای حمـل و نقـل ایمـن سـوخت هسـتهای ،پولوتونیـوم و پسـماندهای
رادیواکتیو با سطح باال در بطری در عرشه کشتی.
 -9قطعنامه ( 14 )91مصوب  4334میالدی کمیتـهی حمایـت از محـیط زیسـت
دریایی در مورد دستورالعملهایی به منوور توسعهی برنامههای مدیریت پسماندها.
-1

قطعنامه ( 134 )14مصوب  4333میالدی مجم عمومی در زمینهی ارائـه و

استفاده از بندرگاههای دریافت تاسیسات مربوط به پسماندها.
 -91قطعنامه  414مصوب  1993میالدی کمیتهی حمایت از محیطزیست دریـایی
در مورد راهنمایی برای ارائهی امکانات مناسب پذیرش تسهیالت در بندرگاههای کشور
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ساحلی با هدف از بین بردن آلودگی عمدی محیطزیست دریایی به وسیلهی کشـتیهـا،
از جمله آلودگی ناشی از پسماندها.
 -99قطعنامه ( 143 )49مصوب  1941میالدی کمیتهی حمایت از محـیطزیسـت
دریایی درمورد چگونگی اجرای ضمیمهی  1کنوانسـیون مارپـل (در زمینـهی مقـررات
جلوگیری از آلودگی ناشی از پسماندهای کشتیها).
 .4-3تحلیل عملکرد ایمو در زمینهی مدیریت پسماندها
توجه خاص ایمو به جلوگیری از آلـودگی ناشـی از پسـماندها در محـیط زیسـت
دریایی و نیز توجه به عوامل آلوده کننده در دریا ،محور کار این سازمان را در رابطـه بـا
مدیریت پسماندها نشان میدهد .مهمترین اهداف ایمو ،ایمنی دریـانوردی و جلـوگیری
از آلودگی دریایی است که در این راستا مجم عمـومی و کمیتـهی حمایـت از محـیط
زیست دریایی سهم بـه سـزایی را در تـدوین مقـررات و اصـول راهبـردی داشـتهانـد.
تصویب کنوانسیون مارپل در زمینهی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها و ضمیمهی
 1آن (که آلودگی ناشی از پسماندهای کشتیها را مورد توجه قرارداده است) و تصویب
قطعنامههای متعدد ایمو برای اصالح و بهبود بخشیدن به مسائل زیست محیطی ناشی از
آلودگی پسماندها ،از تالشهای موثر این سازمان دررابطه بـا مـدیریت پسـماندها مـی-
باشد .همچنین نوارت بر اجرا و ارائهی کمکهای مشورتی به اعضای کنوانسیون 4311
میالدی لندن در خصوص جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دف پسـماندها و دیگـر
مواد و پروتکل آن مصوب  14 4334میالدی در زمینهی جلـوگیری از آلـودگی ناشـی از
پسماندها ،ارزیابیهای زیست محیطی و همکاری با سازمانهای بـینالمللـی صـالح در
رابطه با پیشگیری و کنترل آلودگیها یکی دیگر از خدمات ایمـو در رابطـه بـا آلـودگی
دریایی ناشی از تخلیه مواد زائد و دیگر مواد است.
)(The Law of the Sea for the International Maritime Organization, 2008: 65

ایمو با در نور گرفتن همکاریهای فنی بـین کشـورهای توسـعه یافتـه و درحـال
توسعه و با تخصیص مناب مالی برای اجرای طرحهای فنی و اجرای پروژههـای خـاص
و نیز فراخواندن دورهای ارکان خود همچون مجم عمومی و کمیتهی حمایت از محیط
زیست دریایی برای بازنگری در قواعد و مقررات موجود به منوور تطابق بـا شـرایط و
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امکانات فعلی ،سعی بر برطرف نمودن موان پیش روی خود داشـته تـا بتوانـد حـداقل
سهم خود را در زمینهی حفاظت از محیط زیست دریایی در رابطه با آلـودگی ناشـی از
پسماندها ایفاء نماید .امروزه این کشورهای عضو سازمان هستند که عـالوه برعضـویت
درکنوانسیونهای تصویب شده به منوور حفاظـت از محـیط زیسـت دریـایی ،بایـد بـه
توصیههای این سازمان در خصوص پسماندها و مواد زائد توجـه نمـوده و در راسـتای
بهبود بخشیدن به ظرفیتهای موجود زیست محیطی در دریا همّت گمارند.
 .5عمکرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی 47در جهت حفاظت ازمحیط زیست در
برابر آلودگی ناشی از پسماندها
 .5-9معرفی آژانس بین المللی انرژی اتمی
پس از پایان جنر جهانی دوم و با توجه به آثار غیرقابل جبران ناشـی از اسـتفاده-
های نوامی از انرژی اتمی ،دوایت دی .آیزنهاور( 11رئیس جمهور وقت ایاالت متحدهی
آمریکا) در دسامبر  4319میالدی ،پیشنهاد تشکیل یک نهاد بینالمللی انرژی اتمـی را در
اجالس مجم عمومی سازمان ملل متحـد مطـرح نمـود .در همـین راسـتا در  19اکتبـر
 4314میالدی ،کنفرانس سازمان ملل متحد راج به استفادههـای صـلح آمیـز از انـرژی
اتمی (کنفرانس راج به اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمـی) در نیویـور آمریکـا
برگزار شد .در این کنفرانس ،اساسنامهی آژانس بینالمللی انرژی اتمی بـه اتفـاق آراء از
سوی  14کشو حاضر در کنفرانس پذیرفته شد .این آژانس کار خود را به طـور رسـمی
در شهر وین کشور اتـریش در  13ژوئیـهی  4311مـیالدی آغـاز نمـود (همـان:4913 ،
 .)413آژانس بینالملی انرژی اتمـی از ارکـان زیـر تشـکیل شـده اسـت -4 :کنفـرانس
عمومی :که باالترین رکن آژانـس اسـت و طبـق اساسـنامه داری اختیـارات وسـیعی در
زمینهی خط مشی و امور مالی و اداری آژانس دارد -1 .شورای حکام :اعضای شـورای
حکام از دو گروه انتصـابی و انتخـابی مـیباشـند -9 .دبیرخانـه :دبیرخانـهی آژانـس از
تعدادی کارمند و یک دبیرکل که در رأس آن قرار دارد ،تشکیل شده است .دبیرکـل بنـا
به پیشنهاد هیات حکام و با تایید کنفرانس اعضا برای یک دورهی چهـار سـاله انتخـاب
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می گردند و مسـئولیت ادارهی امـور جـاری آژانـس را زیـر نوـر هیـأت برعهـده دارد.
(شیرودی 13 :4911،و )19
 .5-2آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مدیریت پسماندها
فعالیت آژانس بینالملی انرژی اتمی در حوزهی مدیریت پسماندها به طـور خـاص
در زمینهی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مـیباشـد .در ذیـل بـه برخـی از مهـمتـرین
اقدامات آژانس بین المللی انرژی اتمی در این زمینه اشاره شده است:
 -4تصویب کنوانسیون مشتر در زمینهی مدیریت سوخت مصرف شـده و ایمنـی
پسماندهای رادیواکتیو :13این کنوانسیون که در  13سپتامبر  4331میالدی امضـا و در 41
ژوئن  4331میالدی الزم االجرا گردید ،تحت نور آژانس بـینالمللـی انـرژی اتمـی بـه
تصویب رسید.
(Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on
)the Safety of Radioactive Waste Management, 2013: 1

 -1تصــویب مجموعــه قواعــدی در زمینــهی حمــل ونقــل فرامــرزی پســماندهای
رادیواکتیو در  49نوامبر  4339میالدی 19:طبـق ایـن دسـتورالعمل ،تمـام کشـورها بایـد
اقدامات الزم را بهمنوور ایمنی پسماندهای رادیواکتیو در محدودهی سـرزمین یـا تحـت
صالحیت یا تحت کنترل خود به گونهای که این پسماندها به طریـق ایمـن مـدیریت و
دف شوند و سالمت بشر و محیط زیست را به خطر نیندازند ،اتخـاذ نماینـد .همچنـین
کشورها ملزم هستند اقدامات مقتضی را برای کاهش مقـدار پسـماندهای رادیواکتیـو بـا
توجه به مسائل اجتماعی ،زیست محیطی ،فنی و شرایط اقتصادی به عمل بیاورنـد .ایـن
مجموعه اصل حق حاکمیت را بـرای کشـورها بـه منوـور جلـوگیری از حمـل و نقـل
پسماندهای رادیواکتیـو بـه داخـل یـا خـارج کشورشـان بـه رسـمیت شـناخته و تمـام
کشورهایی را که در حمل ونقل فرامرزی پسماندهای رادیو اکتیو درگیر میباشـند ملـزم
میکند تا اقدامات الزم را بهمنوور تضمین چنین حمل ونقلی طبق اسـتانداردهای بـین-
المللی انجام دهند .یکی از نکات بارزی که در این مجموعه قواعد دیده مـیشـود لـزوم
اطالع قبلی به کشور مقصد در حمل و نقل فرامرزی پسماندهای رادیواکتیـو مـیباشـد؛
بدینصورت که کشور حمل کنندهی پسماندها باید رضایت کشور مقصـدرا در حمـل-
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ونقل فرامرزی پسماندها جلب نماید .از دیگر نکات جالب توجه ایـن مجموعـه قواعـد
آن است که کشور دریافت کننده باید عالوه بر رضایت ،از تواناییهای فنی و نیـز روش
مدیریتی صحیحی در رابطه با پسماندهای رادیواکتیو برخوردار بوده و چنین فنـاوری و
روش مدیریتی باید مطابق با استانداردهای بـینالمللـی باشـد .همچنـین ایـن مجموعـه
کشورها را ملزم کرده است که در قـوانین ملـی خـود ،مسـئولیت و شـیوههـای جبـران
خسارت در حمل و نقل فرامرزی پسماندهای رادیواکتیو را پـیشبینـی نمـوده و کشـور
صادرکنندهی پسماندهای رادیواکتیو را نیز ملزم مینماید تا در صورتی که حمـل ونقـل
فرامرزی پسماندهای رادیواکتیو به صورت موفقیّتآمیزی صورت نگیرد ،امکانـات دفـ
اینگونه پسماندها را در کشور خود مهیا کند .این مجموعه قواعد بـهویـاه از ایـن جنبـه
اهمیت دارد که کنوانسیون بازل در خصوص حمل ونقل فرامرزی پسماندهای خطرنا
و دف آنها شامل پسماندهای هستهای و رادیواکتیو نمیشود.
 -9ایفای وظایفی توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی طبـق برخـی از اسـناد بـین-
المللی :به عنوان نمونه طبق ماده  1کنوانسیون اعالم فوری حوادث هستهای( 14کـه ایـن
حوادث شامل تأسیسات حاوی پسماندهای رادیواکتیو نیز میگردد ).آژانس بـینالمللـی
انرژی اتمی وظیفهی اطالع رسانی به دولتهای مربوطه را در هنگـام حادثـه بـه عهـده
دارد .همچنین بر طبق بند  4ماده  1کنوانسیون کمک رسانی بـه هنگـام وقـوع حادثـهی
هستهای یا فوریت رادیولوژیکی 11که وقوع چنین حادثهای امکـان دارد در زمـان وقـوع
حمل و نقل پسماندهای رادیواکتیو یا هنگام دف آن پیش بیاید ،آژانس موظف است بـه
هنگام وقوع حادثهی هستهای به دولتهای مربوطه یـاری رسـاند( .آژانـس بـینالمللـی
انرژی اتمی درخصوص این دو کنوانسیون ،وظایف امین اسناد را نیز اعمال میکند).
 -1همچنــین آژانــس بــین المللــی انــرژی اتمــی انتشــاراتی در زمینــهی مــدیریت
پسماندهای رادیواکتیو نموده است .به عنوان مثال میتوان به مجموعه مقاالتی در مـورد
پسماندهای رادیواکیتو در سپتامبر  4331میالدی در زمینههـایی همچـون دفـ سـوخت
مصرف شده و پسماندهای رادیواکتیو در سطح باال ،مدیریت پسماندهای رادیواکتیـو در
کشورهای در حال توسعه و مدیریت پسماندهای رادیواکتیـو در اروپـای شـرقی اشـاره
نمود(Radioactive Waste, Bulletin, 2015: 1) .
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 -5آژانــس در  41آگوســت  1941مــیالدی نشســتی را بــرای تبــادل تجربیــات و
راهکارهای مناسب به منوور مـدیریت پسـماندهای رادیواکتیـو در میـان اعضـای خـود
برگزار نمود .فعالیتهای آژانس در این زمینه شامل توسـعهی اسـتانداردهای ایمنـی در
مورد مدیریت و دف سوخت مصـرف شـده ،کمـک بـه دولـتهـای عضـو در اجـرای
استانداردهای ایمنی ،میزبانی کارگاههای آموزش بینالمللی در زمینهی مدیریت سوخت
مصرف شده و نیـز بـه خـدمت گـرفتن دبیرخانـه بـرای جلسـات طـرفهـای متعاهـد
کنوانسیون مشتر

ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و پسماندهای رادیواکتیـو مـی-

باشد(Management of Spent Fuel and Radioactive Waste, 2013: 3) .

 -6از دیگر فعالیتهای آژانس ،کمک به کشـورهای در حـال توسـعه در زمینـهی
مدیریت پسماندهای رادیواکتیو میباشد .یک نمونه از فعالیتهای آژانس در ایـن زمینـه
پروژه  HON/ 9/ 002در هندوراس است که آژانس به هنـدوراس بـه منوـور ارزیـابی
شرایط ایمنی و امنیتی درزمینهی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو کمک نمـود .از جملـه
کمکهای صورت گرفته ،ارائهی مجوز برای اولـین تسـهیالت مرکـزی ذخیـره سـازی
پسماندهای رادیواکتیو میباشد .همچنین با کمک آژانس  411مناب منسـوخ رادیواکتیـو
از تسهیالتی که به تاسیسات مرکزی منتقـل شـده بودنـد برداشـته شـد .در سـال 1944
میالدی ،تقویت ظرفیتهای ملی برای حفاظت در برابر تشعش و ایمنـی رادیولـوژیکی
به عنوان یک اولویّت در برنامه همکاری فنی آژانس در آمریکـای التـین قـرار گرفـت.
اهداف تحصیل شده از این پـروژه عبـارت بودنـد از :تقویـت زیرسـاختهـای ملـی و
چارچوب قانونی بـرای مـدیریت ایمـن پسـماندهای رادیواکتیـو در کشـورهای عضـو
آمریکای التین(Tchenical Coopration Report for 2011, 2012: 72) .

 .5-3تحلیل عملکرد آژانوس بوینالمللوی انورژی اتموی در زمینوهی مودیریت
پسماندها
توجه آژانس بینالمللـی انـرژی اتمـی در راسـتای مـدیریت پسـماندهای ناشـی از
فعالیتهای مرتبط با انرژی هستهای و رادیواکتیو بهعنوان پسماندهای خطرنا میتواند
به لحاظ جنبهی فنی آن حائز اهمیت باشد .اهمیّت این نکته زمانی بیشتر مـیگـردد کـه
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اکثر کنوانسیونهای تصویب شده در زمینهی پسماندهای خطرنا  ،پسماندهای هستهای
و رادیواکتیو را به لحاظ خطرنا

بودن این مواد چه در زمینهی حمل و نقـل و چـه در

زمینهی دف  ،مشمول خود ندانستهاند .حمل و نقل و دف ایمن پسـماندهای هسـتهای و
رادیواکتیو نیازمند تجهیزات و افراد متخصص برای جلـوگیری از تشعشـعات و آسـیب
های جبران ناپذیر زیست محیطی و انسانی ناشی از ایـن نـوع پسـماندها مـیباشـد کـه
ممکن است آثار آنها سالهای سال باقی بماند .بنابراین اولین و مهمتـرین اقـدام آژانـس
بینالمللی انرژی اتمی ،قانونمند کردن قواعد مربوط به حمل و نقـل و دفـ در زمینـهی
مدیریت پسماندهای رادیواکتیو و نیز مسئولیت کشورها در قبـال آسـیبهـای زیسـت-
محیطی ناشی از فعالیتهای هستهای میباشد .برگزاری کنفرانسهـای متعـدد از سـوی
آژانس در زمینهی مـدیریت پسـماندهای هسـته ای و رادیواکتیـو ،ارائـهی راهکارهـا و
طرحهایی در کشورهایی که ضعف فنی در رابطه با مدیریت پسماندهای هستهای دارنـد
از دیگر اقدامات موثر آژانس در این زمینه میباشد .ایجاد مرکز اطالعاتی اینترنتی بـرای
مدیریت پسماندهای رادیواکتیو از دیگر فعالیتهای مثبت آژانـس اسـت کـه اطالعـاتی
همچون مدیریت ملی پسماندهای رادیواکتیو ،دفـ آنهـا ،قـوانین مربـوط بـه ایـن نـوع
پسماندها و سیاستهای مدیریتی و برنامهها و طـرحهـای صـورت گرفتـه در زمینـهی
مــدیریت ایــن دســته از پســماندها را در بــر مــیگیــرد(Waste Technology .

) Section,2014:1از مزایای مرکز اطالعاتی اینترنتی ،این می باشد که تمامی کشـورها
می توانند با دسترسی آسان به آن در بهبود نوام های مدیریتی خود در رابطه با مدیریت
پسماندهای رادیواکتیو کوشش نمایند .در ضمن بایـد تاکیـد نمـود کـه یکـی از نکـات
برجستهی اقدامات آژانس در رابطه با مدیریت پسماندهای رادیواکتیو ،توجه خاص ایـن
سازمان به همکاری با کشورهای در حال توسعه می باشد که هم در اسناد تصویب شده
از سوی آژانس و هم در سیاست های آن انعکاس پیدا نموده است.
 .2نقش سایر سازمانهای بینالمللی دارای صالحیت جهانی در جهت حفاظت
از محیط زیست در برابر آلودگی ناشی از پسماندها

مجله مطالعات حقوقی/

411

دوره هفتم ،شماره دوم ،تابستان 4931

 .2-9نقش سازمان تجارت جهانی 53در جهت حفاظت از محیط زیست در برابر
آلودگی ناشی از پسماندها
در  99اکتبر  4311میالدی ،بیست و سـه کشـور سـندی را امضـا کردنـد کـه مـتن
«توافقنامه کلی تعرفه و تجارت» (موسوم به گات) 11بود .هشـت کشـور اصـلی شـرکت
کننده در مذاکرات مربوط به توافقنامه ،پروتکلی را با عنـوان «پروتکـل اجـرای موقـت»
امضا و درآن توافق نمودند توافقنامه کلی از تاریخ اول ژانویه  4311بـا رعایـت شـرایط
خاصی به اجرا درآید .اگرچه این توافقنامه کلی در قالب یک سازمان بـینالمللـی نمـود
پیدا نکرد ،اما در عمل همچون یک سازمان بینالمللی انجام وظیفـه مـینمـود .در سـال
 4331میالدی نمایندگان کشـورهای طـرف توافقنامـه کلـی شـرکت کننـده در نشسـت
وزیران ،در جلسهی پایانی دور اوروگوئه  4314-4331میالدی ،در مراکش بر توافقنامه-
ای موافقت نمودند که سازمان تجارت جهانی را ایجاد نمود .این توافقنامه که «توافقنامه
موسس سازمان تجارت جهانی» نامیده میشود و شامل یک مقدمه و  44ماده مـیباشـد،
از اسناد ضمیمهای سند نهایی مذاکرات تجاری دور اوروگوئه است ( .نیکبخـت:4911 ،
)11 - 14
ارکان تشکیل دهندهی این سازمان عبارتند از -4 :کنفرانس وزیـران -1 ،شـورای
عمومی -9 ،رکن حل اختالف -1 ،رکن بررسی خط مشیهـای تجـاری -1 ،شـوراهای
تخصصی -4 ،کمیتههای تخصصی -1 ،دبیرخانه( .همان)141 :4934 ،
سازمان تجارت جهانی و پیش از آن گات به طور مستقل به مسئلهی محیط زیسـت
توجه ننمودهاند .با این وجود این مسئله باعث نادیده گرفتن مسائل زیسـت محیطـی ،از
جمله معضل پسماندها ،در رابطه با موضوعات تجاری از سوی آنها نگردیـده اسـت .از
جمله اقدامات صورت گرفته از سوی گات ،ایجاد «گـروه اقـدامات زیسـت محیطـی و
تجارت بینالملل» 11به وسیلهی شورای گـات در سـال  4314مـیالدی مـیباشـد .بـین
سالهای  4314و  4334میالدی ،گات در نتیجهی افزایش تجارت و آثار زیست محیطی
آن به تدوین سیاستهای زیست محیطی توجه نمود .در این زمینه مـیتـوان بـه عنـوان
نمونه به مذاکرات تجـاری در دور توکیـو بـین سـالهـای  4313-4319مـیالدی و دور
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اروگوئه بین سال های  4331-4314میالدی اشاره نمود که مسـائل زیسـت محیطـی را
در رابطــه بــا سیاســتهــای اتخــاذی خــود در امــر تجــارت مــورد توجــه قراردادنــد.
 .)(Environment: History, 2015: 1-2همچنین سـازمان تجـارت جهـانی از ابتـدای
سال  4331میالدی در ساختار خود «کمیته تجارت و محیط زیست» را گنجانید .یکی از
وظایف اولیهی کمیتهی تجـارت و محـیط زیسـت ،بررسـی و مطالعـهی ابعـاد ارتبـاط
تجارت با محیط زیست بوده است .سازمان تجارت جهانی در دسـتور کـار دور جدیـد
مذاکرات تجاری خود موسوم به "دور دوحه" که از سال  1994میالدی آغـاز شـده ،بـه
بحث محیط زیست توجه خاصی نموده اسـت .بنـدهای  ،91 ،94و  99بیانیـهی نهـایی
چهارمین نشست کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت در دوحه با عنوان «تجـارت و
محیط زیست» بر ارتباط متقابل تجارت و محیط زیست تاکید کرده و مـواردی همچـون
برقراری ارتباط بین قواعد و مقررات کنونی سازمان جهانی تجـارت ،تعهـدات تجـاری
خاص مقرر در موافقتنامههای چندجانبهی زیست محیطی و کاهش و یـا حـذف موانـ
تعرفهای و غیرتعرفهای برای کاالها و خدمات زیسـت محیطـی را وارد مـذاکرات کـرده
است .همچنین بندهای  ،94 ،99و  91بیانیهی وزیران هنرکنر هم با تایید فعالیتهای
انجام شده بر استمرار و تقویت این موضوع تاکید مینماید (سازمان تجـارت جهـانی و
محیط زیست .)1 :4914 ،بدین ترتیب حمایت و حفاظـت از محـیط زیسـت ،یکـی از
اهداف اساسی سازمان تجارت جهانی میباشد که تجارت آزاد را در چارچوب توسـعه-
ی پایدار گسترش میدهد .این سازمان زمینه را برای اعضـای خـود در جهـت پیگیـری
اهداف زیست محیطی بویاه با تاکید بر سـالمت بشـر فـراهم مـیسـازد(Trade and .

) Environment, 2013: 1از جمله ،دولـتهـای عضـو ایـن سـازمان مـیتواننـد در
راستای تحقق چنین اهدافی تصمیمات الزم را در زمینههای مختلف اتخاذ نمایند :الف-
تعیین میزان مالیاتها و عوارا گمرکی ،ب-تعیین معیارهای مربوط بـه کـاال و فراینـد
تولید ،ج -تعیین میزان سوبسید ،د -تحریم و محدودیتهای واردات و صادرات.
در زمینهی مدیریت پسماندها دولـتهـای عضـو مـیتواننـد بـا اسـتفاده از ایجـاد
محدودیتهای واردات و صادرات ،از محیط زیست خود محافوت نمایند .برای نمونـه
در راستای ایجاد محدودیتهای واردات و صادرات و با توجه بـه اصـل عـدم تبعـی
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به سرزمین خود ممانعـت بـه عمـل آورنـد .در

ضمن این موضوع به صـراحت در کنوانسـیون بـازل در مـورد حمـل و نقـل فرامـرزی
پسماندهای خطرنا

و دف آنها مورد توجه قرار گرفتـه است(.پارسـا )419 :4911 ،بـه

عنوان نمونه ماده  1کنوانسیون بازل به اعضای خود این اجازه را داده است کـه از ورود
پسماندهای مضر در داخل سرزمین خود جلوگیری به عمل آورند.
نکتهی مهم دیگری که در خصوص این سازمان قابل ذکر است ،وجود رکن حل و
فصل اختالفات میباشد کـه کشـورها مـیتواننـد مسـائل زیسـت محیطـی خـود را بـه
خصوص در رابطه با پسماندهای خطرنا

به این رکن ارجاع دهند .به عنوان نمونه این

رکن در سال  1994میالدی به یکی از اعضای خود اجازه داد تا از ورود آزبست( 14پنبه
نسوز) به کشورش خودداری نماید و به این طریق بتواند از شهروندان و کارگران خـود
حمایت الزم را به عمل آورد .(Ibid, 2013: 2) .الزم به ذکر است که آزبست یـا پنبـه-
نسوز میتواند عوارا زیانباری همچون سرطان ریه ایجاد نمایـد (آزبسـت)4 :4939 ،
که بدین ترتیب در زمرهی پسماندهای خطرنا

قرار میگیرد که این مهم ازسـوی ایـن

رکن سازمان تجارت جهانی مورد توجّه قرار گرفته است.
 .2.2نقش بانک جهانی 57در جهت حفاظت از محیط زیست در برابور آلوودگی
ناشی از پسماندها
از زمان آغاز به کار بانک در سال  ،4311بانک جهانی از یک نهـاد واحـد بـه یـک
گروه مرتبط از پن موسسهی توسعه یافته که عبارتند از -4 :بانک بـینالمللـی تـرمیم و
توسعه -1 11،انجمن توسعهی بینالمللی -9 13،موسسهی مالی بینالمللـی -1 49،آژانـس
چند جانبهی تضمین سـرمایه گـذاری یـا میگـا -1 44،مرکـز بـینالمللـی حـل و فصـل
اختالفات بینالمللی 41،گسترش یافت .بانک جهانی درقالب یـک هیـأت مـدیره و یـک
شورای اجرایی فعالیت میکند .در دهههای گذشته هدف اصلی بانـک جهـانی ،اعطـای
وام برای بازسازی و توسعهی کشورهای اروپایی پس از جنر جهانی دوم بوده است.
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) )History, 2013: 1امروزه اهداف این سازمان به گونهای گسترش یافته است کـه
این کمکهای مالی در جهت حفظ محیط زیست نیز اعطـاء مـیشـوند( .خـانی:4911 ،
)499
از جمله اقدامات بانک جهانی در راستای حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی
ناشی از پسماندها ،پشتیبانی از سازمانهای محلـی ،جوامـ و دیگـر نهادهـای مسـئول
برای حذف و مدیریت پسماندها به صورتی ایمن و مطابق با اصول زیست محیطی می-
باشد .همچنین کارشناسـان ایـن بانـک دسـتورالعملی را بـرای تحقـق بهتـرین سیسـتم
مدیریتی ارائه نمودهاند که از جمله ،تعهّد آلوده کننده به پرداخت هزینههـای آلـودگی و
تأمین هزینههای برنامهی مدیریت پسماندهای شهری میباشد .بانـک جهـانی بـا هـدف
حفاظت از محیط زیست و توسعهی اقتصادی به استفاده از پسماندها به عنوان پتانسیلی
برای ایجاد اشت ال و درآمد و تبدیل آنها به مواد با ارزش نیز توجه نموده است.
)(Solid Waste Management, 2014: 1

همچنین این بانک با اعطای وام به کشورها برای انجام پروژههای ملی در خصوص
مدیریت پسماندها کمک نموده است که نمونههایی از آن در ذیل درج گردیده است:
 -4کمک مالی برای پروژهی مدیریت یکپارچه سازی پسماندهای جامـد در کشـور
آذربایجان در  11جوالی  1949میالدی که اهداف زیر را دنبال میکند:
الف -توسعهی مدیریت دف پسماندهای جامـد ،ب -افـزایش پوشـش جمـ آوری
پسماندها ،ج -افزایش اطالعات و ظرفیت مالی مربوط به مدیریت پسـماندها در منطقـه
بزرگ باکو.
همچنین بازسازی و بستن محلهای دفن قدیمی ،نصب و راهاندازی سیسـتم کنتـرل
آب و شیرابه ناشی از پسماندها ،توسعهی سلولهای جدید دفن پسماندها و معرفی یک
سیستم جذب گاز متان از دیگر فعالیتهای بانک در این زمینه میباشد.
)(AZ Integrated Solid Waste Management Project (AF), 2013: 1

 -1پروژهی به حداقل رساندن تولید پسماندهای جامـد شـهری و بازیافـت آن در
نینر بو چین 49در  94می  1949میالدی .هدف این پروژه کمک به مناطق انتخاب شده
توسط شهرداری نینر بو به منوور افزایش بازیافت با توجه به حجم پسماندهای جامـد
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شهری میباشد که از چهار بخش تشکیل گردیده است :الـف -جداسـازی پسـماندهای
جامد شهری ،ب -جم آوری ،ج -ذخیره سازی  ،د -حمل و نقل آنها.
)(Ningbo Municipal Solid Waste Minimization and Recycling Project, 2013: 1

 -2پروژهی مدیریت پسماندهای جامد در جزایر مرجانی مالدیو41که ایـن پـروژه
در  14دسامبر  1941میالدی به تصویب رسید .هـدف ایـن پـروژه ایجـاد منـاب فنـی و
نیروی انسانی به منوور مدیریت موثر پسماندهای جامد تولید شده در جزیـره اسـت تـا
بدان وسیله خطرات زیست محیطی و گازهای گلخانهای کاهش یابد .این پـروژه از سـه
قسمت تشـکیل شـده اسـت .قسـمت اول ،شـامل توسـعه و اجـرای سیسـتم مـدیریت
یکپارچهسازی پسماندهای جامد؛ قسمت دوم ،در زمینهی توسعهی برنامهریزی و پیاده-
سازی سیستم انتقال پسماندها برای دف در خارج از جزیره و سومین قسمت مربوط بـه
مـدیریت پـروژه مـیباشـد(Maldives Ari Atoll Solid Waste Management .
)Project, 2013: 1

 -3ازجمله پروژههای تمام شدهی این سازمان عبارت است از :پروژهی خـدمات
مشورتی برای مدیریت پسماندهای جامد در شهر ایروان ارمنستان در  41سـپتامبر 1993
میالدی(Projects & Operations,2013: 1).
بدین ترتیب بانک جهانی با تخصیص اعتبار به کشورهایی که در اجرای طرحهـای
ملی مدیریت پسماندها دچار مشکل میباشند ،توانسته است کمک شـایانی بـه محـیط-
زیست جهانی نماید .مدیریت مناسب پسماندها به خصوص پسماندهای جامـد شـهری
منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانهای میگردد و بانـک جهـانی بـا اشـراف بـر ایـن
موضوع و با هدف کنتـرل ت ییـرات آب و هـوایی ،سـعی در مـدیریت مسـائل زیسـت
محیطی نموده است .توجه بانک به ایجاد اشت ال برای افراد کم درآمـد از دیگـر نکـات
مثبت عملکرد این سازمان در زمینهی مدیریت پسماندها میباشد ،که نشانگر این اسـت،
که بانک عالوه بر مسائل زیست محیطی به مسـائل اقتصـادی و اجتمـاعی کشـورها در
زمینهی مدیریت پسماندها توجه نموده است .بههر حـال یکـی ازچـالشهـای موجـود،
توجه بانک جهانی به توان مالی دولتها در اعطای وام میباشد که فرصت برخـورداری
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از این وامها را در اختیار همهی دولتها قرار نمیدهد که در این صـورت امکـان ورود
آسیبهای زیست محیطی جبران ناپذیری به محیط زیست این دولتها وجود دارد.
 .2-3نقش صندوق جهانی محیطزیست (جف) در جهت حفاظت از محیط
زیست در برابرآلودگی ناشی از پسماندها
صندوق جهانی محیط زیست بر اساس همکاری و مشـارکت میـان برنامـه توسـعه
(عمران) ملل متحد ،برنامهی محیط زیست ملل متحد (یون ) و بانک جهـانی در اکتبـر
 4334میالدی بنا نهاده شد .ادارهی این صندوق از طریق یک مجمـ  ،یـک شـورا ،یـک
هیات مشورتی فنی و علمی ،و یک دبیرخانه انجام میگیـرد .وظیفـهی اصـلی صـندوق
تخصیص اعتبار برای فعالیتهای زیسـت محیطـی مـیباشـد (کوروکوالسـوریا:4939 ،
 )439بر همین اساس و در ارتباط با پسماندها این صندوق از چندین پروژه در زمینـهی
حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی ناشی از پسماندها حمایت نمـوده اسـت کـه
برخی از این پروژه ها عبارتند از:
 -4پروژهی مدیریت پسماندهای جامد و محلهای دفن بازیافـت گـاز در لتـونی.
این پروژه هدفش مهار گاز متان در تولید برق با هدف کاهش تولید این گاز گلخانـه ای
می باشد(Detail of GEF Project#123, 2013: 1).

 -1مدیریت پسماندهای جامد شهری در چین .هدف این پـروژه ایجـاد ظرفیـت و
استفاده از بهترین فناوری های موجود و بهترین شیوه های زیست محیطی در سـوزاندن
پسماندهای جامد شهری مطابق با کنوانسیون اسـتکهلم راجـ بـه آالینـده هـای پایـدار
است(Project#4617, 2013: 1).

 -9ایجاد سیستم مدیریت و دف پسماندهای شـیمیایی و سـمّی در برزیـل .هـدف
اصلی این پروژه توسعهی مدیریت ظرفیت سازی و دف مواد خطرنا روغـنهـا ،مـواد
خطرنا

دیگر پسماندهای به شیوهی پایدار به منوور سازگاری با کنوانسـیون اسـتکهلم

راج به آالینده های پایدار و به حداقل رسـاندن آسـیبهـای موادخطرنـا پسـماندها
برای مردم و محیط زیست میباشد(Project#3282, 2013: 1) .
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 -1کاهش آزادسازی برخـی از آالینـدههـای نشـأت گرفتـه از مـدیریت نادرسـت
پسماندها و شیوههای بازیافت و تولید پالستیک در اندونزی .هدف این پـروژه تقویـت
زیرساختهای ملی ،فنی وحقوقی و مدیریت آالینده هایی همچون مواد شیمیایی است.
)(Project#5052, 2013: 1

همچنین جف پروژههای ذیل را درسطح منطقهای مورد حمایت قرار داده است:
 -4مدیریت پسماندهای کشتیهـا در آمریکـای التـین و کارائیـب(Project#59, .
)2013: 1
 -1مدیریت پسماندهای حیوانی در شرق آسیا(Project#2138, 2013: 1) .

بی تردید از جمله اقدامات موثر جف در راه حفاظت از محیط زیسـت ،تخصـیص
اعتبار به کشورهای مختلف در زمینهی مدیریت پسـماندها مـیباشـد .کمـک بـه مهـار
گازهای گلخانهای ناشی از پسماندها ،تولید انرژی ازپسماندها ،کمک به کاهش ت ییرات
آب وهوایی ،دف صحیح مواد خطرنا

پسماندها ،توجه به کنوانسیون اسـتکهلم راجـ

به آالینده های پایدار در رابطه با پسماندهای خطرنا و بهبود ساختار تسهیالت مربوط
به دف پسماندها همگی نقاط مثبت فعالیتهای جف در زمینهی مـدیریت پسـماندها را
نشان میدهد .به هرحال چالش عمده در زمینهی اختصـاص اعتبـارات از سـوی جـف
است ،بدین صورت که برای برخورداری از این اعتبارات دولتها باید مستحق دریافت
وام از بانک جهانی یا دریافت کمک فنی از برنامهی محیط زیست ملل متحـد از طریـق
آمارهــای شــاخص برنامــهریــزی کشــوری باشــند( .همــان )431 :4939،ایــن شــرط در
برخورداری از اعتبارات جف میتواند محدودیتهایی را در راسـتای کمـکهـای مـالی
زیست محیطی به کشورها و ورود آسیبهای زیست محیطی ایجاد نماید.
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 .7نتیجه گیری
بی تردید رشد شگفت انگیز سازمانهای بـینالمللـی از برجسـتهتـرین جنبـه هـای
روابط بینالمللی در قرن بیستم میالدی بوده است .افزایش تعداد قابل توجه سازمانهای
بینالمللی در یک دورهی کوتاه ،حکایت از آن دارد کـه نوـام پیشـین درادارهی روابـط
بینالمللی قادر به رف نیازها و ضرورتهای امروزجامعهی بینالمللی نبوده است.
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) (Butler, 1987: 31یکی از این ضرورتها توجّه هر چه بیشتر بـه حفاظـت از
محیط زیست در سطح بینالمللی میباشد .حفاظت از محیط زیست و مسألهی آلودگی-
های آن امری نیست که دولتها به تنهایی بتوانند آن را مدیریت نموده و از پس هزینه-
های ناشی ازحفاظت وحراست از آن برآیند .یکی از مهمترین معضالت زیست محیطی
در دهه های اخیـر ،معضـل مـدیریت نادرسـت پسـماندها اسـت .توجـه بـه مـدیریت
پسماندها از آنجا اهمیّت دارد که امروزه بیشتر تبعات منفی زیسـت محیطـی را بایـد در
مدیریت نادرست آنها جستجو کرد .تولید بیش ازحد ودور از کنترل گازهای گلخانهای،
از بین رفتن حیات جانوران آبزی و غیر آن در دریا وخشکی وشیوع برخی از بیماریها
همچون انواع سرطان در مناطق شهری به خصـوص شـهرهای بـزرگ ،همـه و همـه از
اثرات و تبعات مدیریت نادرست پسماندها میباشد .امـروزه مـدیریت جـام وصـحیح
پسماندها نیازمند همّت جمعی سازمانهای بینالمللی واقدامات ملـی اسـت .در همـین
راستا این مقاله به تحلیل نقش عمده سازمانهای بینالمللی دارای صالحیت جهـانی در
مدیریت پسماندها پرداخت ،تا عالوه بر نشان دادن اقدامات ،چالشهای فـرا روی آنهـا
را نیز به تصویر بکشد .با وجـود اینکـه ایـن سـازمانهـا اقـدامات قابـل تـوجهی را در
مدیریت صحیح پسماندها اتخاذ نمودهاند ،اما آن چـه امـروزه جامعـهی بـینالمللـی در
راستای حفاظت از محیط زیست مانند دیگر شاخه های حقوق بینالملل بـه آن نیازمنـد
میباشد ،وجود ضمانت اجرا ومکانیسمی قدرتمند درجهت اجرای این قواعد است .اگر
چه جامعهی بینالمللی سعی نموده که چالشهای زیسـت محیطـی ،از جملـه مسـئلهی
پسماندها ،با تعامل میان سازمانهای بینالمللی و دولتها برطرف گردنـد ،امـا بـه نوـر
میرسد وجود دادگاهی خاص درحیطـهی محـیط زیسـت در کنـار دیـوان بـینالمللـی
دادگستری 44و دیوان بینالمللی حقوق دریاها 41میتواند به تضـمین اجـرای تصـمیمات
سازمانهای بینالمللی و تاثیر هرچه بیشتر اقدامات آنهـا درحـوزهی محـیط زیسـت بـه
طورکلی و درحوزهی مدیریت صحیح پسماندها بـه طورخـاص کمـک شـایانی نمایـد.
درست است که امروزه چارچوب سـازمانی خـاص بـرای ضـمانت اجـرای تخلـف از
مقررات زیست محیطی وجود ندارد ،اما نباید مکانیسم مسـئولیت بـینالمللـی را کـه در
صورت ارتکاب تخلف بینالمللی تحقق پیدا مینماید نادیده گرفت؛ مکانیسمی که می-
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تواند دولتها را به نحومطلوبی پایبند به تعهـدات بـینالمللـی خـود نمایـد .در تحلیـل
نهایی میتوان گفت که سازمانهای بینالمللی دارای صالحیت جهانی توانسـتهانـد گـام
مثبت و موثری را برای حفظ محیط زیست در برابر پسماندها بردارنـد و ایـن ناشـی از
توجه روزافزون به مسائل زیست محیطی و به ویاه معضل پسماندها مـیباشـد .بـه هـر
حال در این راستا چالشهایی فرا روی این سازمانها است که گاهی ناشی از چارچوب
سازمانی آنها بوده (مانند صندوق جهانی محیط زیست درراستای ارائهی کمکهای مالی
به کشورها) وگاهی ناشی ازهمکاری اند

کشـورها درراسـتای تعهداتشـان مـیباشـد.

گرچه در اکثر اسناد مصوب سازمانهای بینالمللی کشورهای عضو موظف به همکـاری
با یکدیگرشدهاند؛ اما گاهی اوقات کشورهای قدرتمند شرایط تحقـق چنـین همکـاری-
هایی را دشوار مینمایند .در کنار تمامی این واقعیتهای موجود درجامعهی بـینالملـل،
میتوان به نقش کشورها در داخل مرزهای سرزمین خـود اشـاره کـرد کـه بـا افـزایش
آگاهی دادن به مردم ،تصویب قوانین الزامآور وایجـاد چـارچوب سـازمانی منسـجم در
اجرای این قوانین میتوانند جنبش آغاز شده در جامعهی بینالمللی را تکمیـل و نقشـی
را که سازمانهای بینالمللی دارای صالحیت جهانی در مقابله با آلودگی زیست محیطی
ناشی از پسماندها ایفاء مینمایند را بهبود بخشند.
پی نوشت ها:
4-Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and
their Disposal, Basel, 1989.
2 -United Nations Environment Programme (UNEP).
3- The Wesphalia Conference (1948).
4-The Vienna Congress (1815).
5 -The Hague Peace Conferences (1899,1907).

-The Central Commission for the Navigation of the Rhine (1815).

6

-African Convention of the Conservation of Nature and Natural Resources, Algiers, 1968.

7

-Declaration of Principles of Air Pollution Control, 1968.

8

-European Water Charter, 1968.

9
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41 -European Agreement on the Restriction of the Use of Certain Detergents in Washining
and Cleaning Products, Strasbourg,1968.

-United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972.

44

-Rio Declaration on Environment and Development, 1992.

42

-Soft Law.

43

Convention on Persistent Organic Pollutants, Stockholm, 2001.

44-Stockholm

45 -.Rotterdam Convention on the prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous
Chemicals and Pesticides in International Trade, Rotterdam, 1998.

 - 44اصل  41اعالمیهی ریو مقرر می دارد « :دولت ها برای حفاظت از محیط زیسـت مـی بایسـت بـه
طور گسترده و برحسب توان خویش اقدامات پیشگیرانه ایی مبذول نمایند .در مواردی که خطر ایجـاد
صدمات جدی یا جبران ناپذیر به محیط زیست وجود دارد ،عدم یقین کـافی علمـی نبایـد مستمسـکی
جهت به تعویق انداختن اقداماتی که از نور هزینه کارآمد بوده و الزمهی جلوگیری از تخریـب محـیط
زیستند شود».
 - 41مدیریت یکپارچه سازی پسماندها یک برنامهی جام در مورد پیشـگیری ،بازیافـت ،کمپوسـت و
برنامهی دف می باشد .یک سیستم نوارتی موثر بر مدیریت یکپارچـه سـازی پسـماندها بـه چگـونگی
جلوگیری از تولید پسماند ،بازیافت و مدیریت پسماند جامد در زمینه هایی که برای سـالمت انسـان و
محیط زیست موثرتر است می پردازد.

EPA. ( 2014). “What is Integrated Solid Waste Management”. www.epa.gov.
-International Environmental Technology Centre (IETC).
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 - 43این پروژه با موفقیت در کشورهای جمهوری خلق چین ،هند ،لسـوتو ،سـریالنکا ،برزیـل ،کنیـا و
اتیوپی اجرا شده است.
 - 19ذینفعان افرادی می باشند که پسماندها می تواننـد منـافعی را در اختیـار آن هـا قـرار دهنـد ماننـد
بازیافت پسماندها به انرژی یا به دیگر اقالم مورد نیاز مردم.

IEHIAS. (2014). “Defining the Stakeholders; An Example from Wastes”. www. integratedassessment.eu.

 - 14این پروژه در حال حاضر در فیلیپین و تایلند در حال اجرا میباشد.
« -E-waste. -11پسماندهای الکترونیکی» یـک واژهی عمـومی اسـت کـه بـرای تمـامی تجهیـزات
الکترونیکی که توسط مصرف کنندگان اصلی آن به دور انداخته میشود و غیر قابل استفاده است بهکـار
برده میشود .این تجهیزات از وسـایل بـزرگ خـانگی همچـون یخچـالهـا ،اجـاقهـای مـایکروویو،
تلویزیونها ،رایانه ها تا دستگاههای دیجیتال دستی ،تلفنهای همراه و اسباب بازیها را شامل میشود.
شیری گرگانی ،علیرضا" .)4931 (.پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی".
www.doe.ir
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 - 19کمپوست کردن شاید کهنترین روش بازیافت باشد .کمپوست ترکیبی از ضایعات مواد خوراکی و
زبالههایی است که از راه تجزیه هوازی به خا سیاه و سفید غنی دگرگون شده است.
ویکی پدیا" .)4939( ،کمپوست".

www.fa.wikipedia.org
-Green Purchasing.

11

خرید سبز اشاره به خرید محصوالت و خدماتی دارد که آثار زیانبار بر سالمت انسان و محیط زیست
را در مقایسه با محصوالت و خدمات مشابه دیگر کاهش میدهد.

University of California: Santa Cruz.(2013).”Green Purchasing
Guide”.www.financila.ucsc.ed

 - 11این برنامه در کشورهای مالزی ،اندونزی و چین در حال اجرا میباشد.
Nations Institude for Training and Resaerch. (UNITAR).

26 -United

-World Health Organization. (WHO).

27

International Labour Organization. (ILO).

28-

and Agriculture Organization of the United Nations. (FAO).
Nations Industrial Development Organization.(UNIDO).
for Economic Co-Operation and Development. (OECD).

29-Food

31-United

34-Organization
32-Chemical

Weapons Convention. 1992 . (CWC).
Nations Development Programme. (UNDP).
31-Global Environment Facility. (GEF).
35-Convention on Access to Information, Public Participation in Decision- Making and
Access in Environment Matters, (Arhus),1998.
33-United

 - 94اصل  49اعالمیهی ریو بیان می دارد« :مسائل مربوط به محیط زیست هنگامی به بهترین نحو حـل
و فصل می شوند که کلیهی شهروندان در سطوح مناسب در آن مشارکت داشته باشند .در سـطح ملـی،
هر فرد باید به اطالعات مربوط به محیط زیست که در اختیار مقامات عمومی مـی باشـد از جملـه بـه
اطالعات مربوط به مواد و فعالیت های خطر آفرین موجود در جوام خویش دسترسی داشته و امکـان
شرکت در فرآیند تصمیم گیری را داشته باشد .دولت ها از طریق اشـاعهی عـام اطالعـات مربـوط بـه
محیط زیست ،باید در تروی و ارتقاء آگاهی عمومی در این زمینه بکوشند .دسترسی موثر به مـذاکرات
اداری و قضایی ،منجمله به تصمیمات اصالحی متخذه باید تامین گردد».
 - 91پسماندهای حاصل از مراقبتهای بهداشتی شامل پسماندهای تیز ،غیر تیز ،خـون ،بخـشهـایی از
بدن ،پسماندهای شیمیایی ،پسماندهای دارویی ،دستگاه های پزشکی و مواد رادیواکتیو میباشد.

WHO.(2013).”Health-care Waste Management”. www.who.int.

نقش سازمانهای بینالمللی دارای صالحیت جهانی در مقابله با آلودگی زیست محیطی ناشی از پسماندها

441

« Polyvinyl chloride (PVS). - 91پلی ونیل کلراید» نوعی پالستیک بسیار پرکاربرد است و در شـرایط
حاضر یکی از ارزشمندترین محصوالت صنعت پتروشیمی است .ویکـی پـدیا" .)4939( ،پلـی ونیـل
کلراید".
www.fa.wikipedia.org.

 - 93هرگاه ماده ای با تراکمی بیشتر از تراکم معمولش (بیش از حد استاندارد) در فضا یافت شـود ،بـه
آن آالینده گویند .بهبودی ،علی.)4939( .آالینده های شیمیایی"

www.gerdavari.com.

-Bamako Convention on the Ban on the Import into Africa and the Control of

19

Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa, 1991.

 - 14الزم به ذکر است با وجود آنکه در ایران اکثر بیمارسـتان هـای کشـور ملـزم بـه اسـتفاده از زبالـه
سوزهای مخصوص می باشند ،این زباله سوزها در عمل کاربردی نداشـته و مـورد اسـتفاده قـرار نمـی
گیرند .یکی از مشکالت عمده در این زمینه عدم وجود نوارت بر بیمارستان ها به خصوص بیمارسـتان
های دولتی در امر سوزاندن پسماندها می باشد و مشکل دیگر فرسوده بودن اکثر این دستگاه ها اسـت
که در عمل قابلیت خود را از دست داده اند .بنابراین اکثر بیمارستان هـای کشـور بـا شـیوه هـای غیـر
استاندارد به سوزاندن پسماندهای بیمارستانی می پردازند که این خود معضلی برای شـهر هـای بـزرگ
کشور ازجمله تهران در خصوص آلودگی هوا می باشد.
Maritime Organization (IMO).

42-International

43- International Convention for the Prevention of pollution from Ships, 1973. (MARPOL
Convention).

- 11در ایران بنادر امام خمینی ،خرمشهر ،شـهید رجـایی ،بوشـهر و چابهـار در جنـوب کشـور و بنـادر
نوشهر ،نکاء و انزلی در شمال کشور به عنوان مراکز دریافت پسماندهای تولید شده در کشـتی هـا مـی
باشند.
سازمان بنادر و دریانوردی" .)4939(.مراکز دریافت مواد زائد از کشتی ها"
www.maritimesafety.ir.
45-Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and other
Matter, London, 1972.
14-Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste
and other Matter, 1972, London, 1996.

International Atomic Energy Agency. (IAEA).

47-

Dwight D.Eisenhower.

1849-

Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of
Radioactive Waste Management, 1997.
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01- Code of Practice on the International Transboundary Movement of Radioactive Waste,
1990.
04

-Convention on Early Notification of a Nuclear Accident,1986

02 -Convention

on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological
Emergency,1986.
03

-World Trade Organization. (WTO).

01

-General Agreement on Tariff and Trade. (GATT).

00

-Group on Environmental Measures and International Trade.

04

-Asbestos.

07-World

Bank.

08-International
09

Bank of Reconstruction and Development. (IBRD).

-International Development Association. (IDA).

06-International
44-Multilateral

Investment Guarantee Agency. (MIGA).

42-International
43-Ningbo,

Finance Coparation. (IFC).

Centre for Settlement of Investment Disputes .(ICSID).

China.

41-Maldives

Air Atoll.

 همچنین از سازمان های بین المللی دیگـری کـه دارای پتانسـیل بـرای ایفـای نقـش در مـدیریت- 41
World Intellectual Property

) ســازمان جهــانی مالکیــت معنــوی (وایپــو،پســماندها مــی باشــد

) (ب، (الف) مجم عمومی: وایپو دارای چهار رکن اصلی ذیل می باشد. استOrganization (WIPO)
. (د) دبیرخانه بینالمللی، (ج) کمیتهی همکاری،کنفرانس اعضا
." "معرفی سازمان جهانی مالکلیت فکری.)4911( .فن بازار ملی ایران
www.techmart.ir

وایپو از طریق ثبت و حمایت از اختراعات و فناوری هایی که به روند بهبود شرایط بازیافت پسماندها
. نقش خود را در مدیریت پسماندها ایفاء می نماید،و داشتن محیطی سالم تر کمک می کنند
44

-International Court of Justice.

47-International

Tribunal for the Law of the Sea.
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