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ی محیط زیست، معضل آلوودگی ر حوزههای اخیر دهای سالیکی از چالش

-ها امکانبه تنهایی از سوی دولت . مقابله با چنین معضلیاستناشی از پسماندها 

نیاز به مشاوران،  محیطی، های زیستهای بسیار سنگین پروژهباشد. هزینهپذیر نمی

از  المللویآور بینمتخصصان و کارشناسان متبحر و ضرورت تصویب قوانین الزام

-های بینها در چارچوب سازماناملی هستند که موجب شده است دولتده عوعم

المللی در جهت حفاظت از محیط زیست در برابور آلوودگی ناشوی از پسوماندها 

المللی دارای های بیناقدام نمایند. در همین راستا این مقاله به بررسی نقش سازمان

-و چالش رابر پسماندهازیست در بصالحیت جهانی در راستای حفاظت از محیط

نو  و اگیورد کوه بوا وجوود مونتیجوه موی پردازد. این مقالهمی های فراروی آنها

ی المللی عملکرد قابل قبولی را در زمینههای بیننهای گوناگون، سازمامحدودیت

تووان بوه به عنوان مثال موی  اند؛زیست در برابر پسماندها داشتهحفاظت از محیط
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های مرتبط بوا ی تصویب کنوانسیونمتحد در حوزه ی سازمان مللبرخی از نهادها

پسماندها همچون کنوانسیون بازل، در خصوص حمل و نقل فرامرزی پسماندهای 

اجرایوی مودیریت  هایو نیز فعالیت 9میالدی 9191خطرناک و دف  آنها، مصوب 

 2)یونپ( ی محیط زیست ملل متحدی برنامهوسیلهاز مناطق به پسماندها در برخی

هوا در هر حال برای ایفای نقش موثرتری از سوی این گونه سوازمان. بهاشاره کرد

مدیریت پسماندها، بایستی همکاری بیشتری میان کشورهای صنعتی و کشوورهای 

ی کارشناسوان آوری، ارائههای انتقال دانش و فنه در زمینهدر حال توسعه، به ویژ

 های مزبور صورت گیرد.ر چارچوب سازمانمتخصص و تامین مناب  مالی الزم د

 

گی زیست محیطی، پسماندها، آلود : حفاظت از محیط زیست، مقابله باهاواژهکلید

 .صالحیت جهانی دارایالمللی های بینسازمان

 

 مقدمه .9

هـا در دوران معاصـر و بـویاه از قـرن هفـدهم مـیالدی، گیری دولتاز زمان شکل

-حدودی بوده است. در همین راستا نیز تاریخ روابط بـینهمکاری میان آنها در سطح م

های دیپلماسی دوجانبه برای حل باشد که استفاده از روشالملل نشانگر این موضوع می

هـای ها بـه منوـور همکـاریترتیب دولتمسائل جهانی کافی و موثر نبوده است. بدین

همکـاری آنهـا در تـری تـالش نمودنـد کـه اولـین شـکل المللی در سطح گسـتردهبین

المللی نمود پیـدا کـرد. کنفـرانس صـلح وسـتفالی در سـال های بینکنفرانس چارچوب

هـای سـال در 1وکنفرانس صلح الهه 1میالدی 4141کنگره وین در سال  9میالدی، 4411

المللی مهم در قـرون اخیـر های بینهایی از اولین کنفرانسمیالدی نمونه 4391و  4133

ای نیـز نمـود دیگـری از های منطقـه( تاسیس کمیسیون1و  9: 4913،می باشند. )طالیی

ت کوتـاهی پـس در مدّو 4ظهور کمیسیون راینها است.  با  های فراملی دولتهمکاری

هـای مشـتر ، ها در رابطه با مدیریت و استفاده ازرودخانـهاز آن، ایجاد دیگر کمیسیون

ها بـه منوـور هماهنـر کـردن منـاف  و ای از سوی دولتی سازمان یافتهگسترده شبکه

اهدافشان در چارچوب این مناطق خاص شکل گرفت. در اواسط قرن نوزدهم مـیالدی 
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-بـین هـایسـازمانای ازگیری طیف گسـتردهضرورت شکلاکتشافات، نیز اختراعات و

 ((Gibson, 1995:34-35ها ایجاب نمود. المللی را به منوور ایجاد هماهنگی

المللـی بـه منوـور های بینالمللی، به عنوان ارگانیسمی بینهاازمانبدین ترتیب س  

ها به ایـن ها شدند. همچنین دولتالملل مددکار دولتحل مشکالت ناشی از روابط بین

المللی ت جز از رهگذر همکاری نهادین بینزیس باور رسیدند که حمایت موثر از محیط

ای بود که در قرن بیستم شـمار گونهها بهمانساز ی اینقابل تحقق نیست. رشد و توسعه

هـا بسـیار بـاالتر رفـت. الملـل یعنـی دولـتی حقوق بـینها از تابعان اولیهاین سازمان

 (  41و 49: 4911)زمانی،

مـیالدی شـروع بـه  4349ی زیسـت از دهـهالمللی مرتبط با محیط های بینسازمان

ترین حوادث زیست محیطـی در که مهم بود فعالیت نمودند. این دهه مصادف با دورانی

بار آنها قابل مقایسه با گذشـته نبـود. در دوران معاصر رخ دادند. حوادثی که اثرات زیان

-های منطقه ای و بـینی وقوع این حوادث زیست محیطی، الزم گردید تا سازماننتیجه

ی هبـرای نمونـه اتحادیـ .المللی در جهت حمایت از محیط زیسـت وارد عمـل گردنـد

زیسـت و منـاب  ن آفریقـایی حفاظـت از محـیطوکنوانسی"میالدی  4341آفریقا در سال 

شورای اروپا در همین سـال دو سـند را تحـت  . همچنینرا به تصویب رساند 1"طبیعی

)سـیجانی،  3"منشور اروپایی آب" ، 1"ای در جهت مبارزه با آلودگی هوااعالمیه"عنوان 

ی محدود کردن استفاده از برخی پا  کننده هـا در زمینه" ای درموافقتنامه ( و43: 4939

این روند بـا  (431: 4911تصویب نمود. )موسوی،  49"شستشو و تمیز کردن محصوالت

از سوی کنفرانس محیط زیسـت 44 میالدی 4311در سال  "ی استکهلماعالمیه"تصویب 

در کنفـرانس 41 دیمیال 4331در سال  "ی ریواعالمیه"بشر سازمان ملل متحد و پذیرش 

راه تکامل خـود را بـه سـرعت طـی نمـود.  ملل متحد ی سازمانهزیست و توسعمحیط

المللی بـا صـالحیت جهـانی های بینامروزه نه تنها سازمان ملل متحد بلکه دیگرسازمان

یکی از مسائل زیست  نیز قدم در راه توسعه و بهبود حفاظت از محیط زیست نهاده اند.

میالدی ذهن بشر را بـه خـود مشـ ول داشـته اسـت، مشـکل  4319ه محیطی که از ده

هـای آلودگی های ناشی از پسماندها می باشد. پیشرفت در فن آوری، احداث کارخانـه

ای، معضل آلودگی زیست محیطی بزرگ صنعتی و دستیابی اکثر کشورها به انرژی هسته
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-های بـینای که حتی سازمانگونهرا به مشکلی جهانی مبدل نمود. بهناشی از پسماندها 

محیطی تصمیم گرفتند به مسـایل زیسـت المللی با اهدافی خاص غیر از اهداف زیست 

شود کـه  ذول دارند. حال این سوال مطرح میشان توجه کافی مبمحیطی ناشی از فعالیت

 زیسـت در اند در راستای حفاظت از محـیطالمللی تا چه اندازه توانستههای بینسازمان

اند یـا های موثری را بردارند و آیا عملکرد موفقی در این زمینه داشتهرابر پسماندها گامب

گردد که آلـودگی ناشـی از پسـماندها در حساسیت این موضوع زمانی آشکار میخیر؟ 

به طور جدی به خود واداشـته و المللی را قرن گذشته یعنی قرن بیستم توجه جامعه بین

البتـه نیازمنـد توسـعه و تکامـل مـی زمینه برداشته شده است کههای نوینی در این گام

تـرین ردیده کـه پـس از معرفـی اجمـالی مهـمباشند. بر این اساس در این مقاله سعی گ

ی مقابله بـا آلـودگی پسـماندها، المللی دارای صالحیت جهانی درحوزههای بینسازمان

پسماندها مـورد بررسـی قـرار  زیست در برابرعملکرد آنها در راستای حفاظت از محیط

 گیرد.

از محیط زیست در برابر  نقش نهادهای سازمان ملل متحد در جهت حفاظت .2

 آلودگی ناشی از پسماندها

   حفاظوت  ت سازمان ملل متحد )یونپ( در جهتی محیط زیس. نقش برنامه9-2

 ازمحیط زیست در برابر  آلودگی ناشی از پسماندها

 یط زیست سازمان ملل متحدی مح. معرفی برنامه9-9-2

مـیالدی در  4311 در سـال ملـل متحـد زیست بشر سازمان پس از کنفرانس محیط

زیست سازمان ملل متحد به عنوان بازوی اجرایی جهـانی ایـن  محیط یاستکلهم، برنامه

ی مجم  عمومی تاسیس گردید تا وسیلهزیست به داری از محیطسازمان در حفظ و نگه

محیطی در سطح ملـی ها و تدابیر زیستزیست جهانی و اثرات سیاست وضعیت محیط

، ( یونـ  مرکـب از شـورای حکـام49 :4911ببـران، و بین المللی را مدیریت نمایـد. )

ل توجهی را در باشد. شورای حکام یون  نقش قابدبیرخانه و صندوق محیط زیست می

هـایی بـه گیری اصول و توصیهشکل ای و جهانی داشته و درهای منطقهانعقاد موافقتنامه

ی مناب  طبیعی مشتر ، ت ییرات آب و هوا، اکتشـاف در زمینه بویاه 49عنوان حقوق نرم
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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 

یـز ( صـندوق محـیط زیسـت ن411و 411: 4913ری داشته است. )کیس و دیگـران،موث

ی های زیست محیطی یون  فـراهم سـاخته و دبیرخانـهمناب  مالی را برای اجرای طرح

های کشورها را در زمینه حفاظت مناطق ی، طرحدائمی یون  در کنار انجام وظایف ادار

دهـد. ره را به شورای حکـام ارائـه مـییمختلف دریایی، آلودگی هوا، ت ییرات جوی وغ

 (143: 4934)موسی زاده، 
 . یونپ و مدیریت پسماندها2-9-2  

پیش از پذیرش کنوانسیون بازل در خصوص حمـل و نقـل فرامـرزی پسـماندهای 

میالدی، شورای حکام یون  نوارت بر پسـماندهای  4313خطرنا  و دف  آنها در سال 

ی انی مورد شناسایی قرار داد و بـه منوـور توسـعهخطرنا  را به عنوان یک نگرانی جه

فنی در جهت مدیریت پسماندهای خطرنا  اقدام نمود. در همـین راسـتا  یدستورالعمل

شـورای  14/49تصمیم  میالدی مونته ویدئو )که طی  4311 ینیز یکی از اهداف برنامه

ی اندهای سمّحکام یون  به تصویب رسید( رسیدگی به حمل و نقل، کنترل و دف  پسم

 یزیست ملل متحد )یون ( به منوور توسعهی محیطبه برنامه و خطرنا  بوده است که

دستورالعمل قانونی مدیریت پسماندهای خطرنا  رهنمودهایی را ارائه نمود. در همـین 

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

صحیح و دف  پسـماندهای خطرنـا  ها و اصول مدیریت العمل قاهره با موضوع دستور

هم آورد. در نهایت شورای حکام دستورالعمل قـاهره را تصـویب نمـود و از دبیـر گرد

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

 4313وائـل سـال مبتنی بر نوارت بر حمل و نقل فرامـرزی پسـماندهای خطرنـا  در ا

 11بـازل در  های یون ، کنوانسـیوناورد. باالخره در نتیجه این تالشمیالدی گرد هم بی

 هـدف (Annette, Petsonk, 1990:373-378) .تصـویب رسـیدمیالدی به 4313مارچ 

رات نـامطلوب این کنوانسیون حفاظت از سالمت انسـان و محـیط زیسـت در برابـر اثـ

ای از پسماندها را براساس . کنوانسیون بازل طیف گستردهدباشپسماندهای خطرنا  می
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گیرد و در کنار آنها نیـز عنوان پسماندهای خطرنا  در بر میمنشاء یا خصوصیت آنها به

مـواد  از سـوازندن حاصـل بقایایدو نوع از انواع پسماندها یعنی پسماندهای خانگی و 

ذکـر اسـت کـه نموده اسـت. الزم بـه معرفی "دیگر پسماندها"را با عنوان زائد خانگی 

کـاهش تولیـد پسـماندهای  -4محور ذیـل قـرار دارد:  9مقررات کنوانسیون بازل حول 

خطرنا  و ارتقاء مدیریت سازگار با محیط زیست پسماندهای خطرنا  در هـر جـایی 

محدود کردن حمل و نقل فرامـرزی پسـماندهای خطرنـا   -1که محل دف  آنها باشد. 

 نوـاماعمـال یـک  -9که منطبق با اصول سازگار با محـیط زیسـت اسـت. به جز جایی 

 نوارتی در حمل و نقل فرامرزی پسماندها.

تعهدات عمومی دولـت  "کنوانسیون با عنوان  1توان در قالب ماده محور اول را می

هـایی را در رابطـه بـا حمـل و نقـل فرامـرزی مشاهده نمود. محور دوم محدودیت "ها

دارد؛ به عنوان مثال: نمی توان پسماندها را بـه کشـورهایی کـه عضـو می انپسماندها بی

وارد نمود.  اند،کنوانسیون نیستند و یا ورود پسماندها را به داخل کشورشان ممنوع کرده

نوارتی بر اساس رضـایت آگاهانـه قبلـی،  نوام ،در رابطه با محور سوم باید اذعان نمود

دهد. این نوام مستلزم آن است که قبل از اینکه یل میکسنر بنای کنوانسیون بازل را تش

صادرات صورت گیرد مقامات کشـور صـادر کننـده، مقامـات کشـور وارد کننـده را بـا 

حمل و نقل پسماندها مطل  نمایند. بنابراین  یاطالعات دقیق در مورد پسماندها و شیوه

ر وارد کننـده رضـایت گیرد که کشوات، حمل و نقل در صورتی انجام میطبق این مقرر

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 

باشـند و بایسـتی ایـن رگیر در این حمل و نقل مسئول مـیورهای دبگیرد کشور یا کش

ه پسماندها را تولید کـرده اسـت پسماندها را یا به روش ایمن دف  کنند یا به کشوری ک

)بـه ویـاه بـین کشـورهای  ء راگردانند. همچنین کنوانسیون بازل همکاری بین اعضـابر

تواند در اجرای هـر چـه ی که مینتوسعه یافته و در حال توسعه( در خصوص مسائل ف

 ,The Convention)بینـی نمـوده اسـت. مقررات کنوانسـیون مفیـد باشـد، پـیشبهتر 

Overview: 2014: 1-2) 
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تـوان آن را یون  مورد تصویب قرار گرفـت و مـی یکی دیگر از اسنادی که توسط

در  مکنوانسیون استکهل"مکمل در اجرای صحیح مدیریت پسماندهای خطرنا  دانست 

ر جهـت رفـ  عـوارا ناشـی از است. این کنوانسـیون د 41"های پایداری آالیندهزمینه

آئـین اعـالم »  تحت عنوان 41های پایدار در چارچوب اجرای کنوانسیون روتردامآالینده

-وم دف  آفـات خطرنـا  در تجـارت بـینرضایت قبلی برای برخی موادشیمیائی و سم

برخـی از مـواد موجـود در  ت و خطرنـا  بـودنیسـمّپذیرفتـه شـد. نوـر بـه  «المللی

برخی از این مـواد مـدنور قـرار تجارت کنوانسیون روتردام، پیشنهادی جهت ممنوعیت 

هـای پایـدار گرفت که مبنای ایجاد کنوانسیون جدیدی تحت عنوان کنوانسـیون آالینـده

نسـان و های پایدار بر سـالمت اه خطرات و مضرات حاصل از آالیندهگردید. با توجه ب

میالدی از مدیر اجرایی  4331فوریه سال  1زیست، شورای حکام یون  در تاریخ محیط

 یالمللی ذیربط نسبت به ایجاد کمیتههای بیندرخواست نمود تا به همراه سازمانیون  

در مورد این مواد اقدام نماید.  آوریالمللی الزامالمللی برای انعقاد سند بینمذاکراتی بین

گیـری کنوانسـیون اسـتکهلم شـد و در ین جلسات و مذاکرات، منجر به شـکلامجموع 

مـاده  41میالدی این کنوانسیون با هدف از رده خارج نمودن و حذف کامل  1994سال 

مـیالدی بـه  1911و  1911ی و خطرنا  از محیط زیست به ترتیب تـا سـال بسیار سمّ

یار خطرنـا ، توجـه بـه اصـل ی و بسـماده سمّ 41امضا رسید. عالوه بر حذف نمودن 

در راستای حفاظت  44پایدار یاجالس ریو در خصوص محیط زیست و توسعه پانزدهم

مـاده  41های پایدار و عدم تولید ایـن ان و محیط زیست در مقابل آالیندهاز سالمت انس

خطرنا  و جایگزینی آنها با مواد کم خطرتر، کـاهش و ممنوعیـت مصـرف، ممنوعیـت 

ده و پا  سازی مناطق آلوده بـه آنهـا، از رات، از بین بردن مواد ذخیره شواردات و صاد

 (491: 4913باشد. )دبیری و دیگران، دیگر اهداف کنوانسیون می
 

مـدیریت صـحیح پسـماندهای  یعالوه بر اقدامات شورای حکام یونـ  در زمینـه

ال توسـعه مدیریت صحیح پسماندها در کشورهای در ح یخطرنا ، این شورا به مسئله

نیز توجه نموده است. در همین راستا شورای حکام در بیست و ششمین نشست خـود، 
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بنـد  49های نوین و صحیح مدیریت پسماند در کشورهای در حـال توسـعه را در شیوه

مـدیریت  یطرحـی در زمینـه یمورد بررسی قرار داد. از نکات مهم این نشسـت ارائـه

د که تمام مناب  پسماندها اعم از شـهری و صـنعتی و باشمی 41یکپارچه سازی پسماندها

نیز تمام مراحل مدیریت پسـماندها شـامل بـه حـداقل رسـاندن و تفکیـک آنهـا بـرای 

انرژی و در بازیافت، جم  آوری و حمل و نقل، ذخیره سازی به منوور بازیافت مواد و 

 گیرد. نهایت دف  را در برمی
(Govermental council of the United Nations Environment Programme.2010:1-5) 

المللـی مدیریت پسماندها، در قالـب مرکـز بـین یاز دیگر اقدامات یون  در زمینه

زیست سازمان ملـل محیط یباشد. این مرکز بخشی از برنامهمی 41زیستفناوری محیط 

ر هـای سـازگار بـا محـیط زیسـت داش تـروی  فنـاوریی اصلیکه وظیفهمتحد است 

ایـن مرکـز بـر مسـائل  به تازگیباشد. حال توسعه و با اقتصادی گذرا می کشورهای در

مــدیریت  یزمینــه در (IETC, 2014: 1)مــدیریت پســماندها تمرکــز نمــوده اســت. 

زیست اقداماتی را به شرح ذیل انجـام نمـوده المللی فناوری محیط پسماندها، مرکز بین

 است: 

ایـن پـروژه در تـالش اسـت کـه  43ندهای جامـد:سازی پسمامدیریت یکپارچه-4

سازی پسـماندهای جامـد را توسـعه دهـد. مراحـل عمـده در فراینـد مدیریت یکپارچه

های مدیریت یکپارچه سازی پسماندهای جامد عبارتند از: )الف(  توجه برنامه یتوسعه

افی کـه به کیفیت پسماندها، )ب( بررسی نوام فعلی مدیریت پسماندها، )ج( تنویم اهـد

( د)دسـت آیـد،  یکپارچه سازی پسماندهای جامـد بـه رود از طریق مدیریتانتوار می
   Demonstration, Pilot Projects, 2013: 1)(.19نفعانشناسایی مسائل مربوط به ذی

 

مـدیریتی  یبرنامـه در این زمینه سعی بر توسـعه :14مدیریت پسماندهای خاص -1

ایـن پـروژه بـر شناسـایی فنـاوری بـه منوـور  یعمدهپسماندهای خاص است. تمرکز 

المللـی باشـد. در حـال حاضـر مرکـز بـینمفید مناب  از پسماندهای خاص مـی بازیابی

زیست بر سه پسـماند خـاص تمرکـز کـرده اسـت: )الـف( پسـماندهای فناوری محیط 

  Ibid:1)-2()ج( پسماندهای کشاورزی.  11پالستیکی، )ب( پسماندهای الکترونیکی،
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های زیست محیطی: این پروژه آوریمناب  مالی در جهت استفاده از فنافزایش   -9

محیطـی منطبـق بـا شـرایط زیسـت  هایدر چارچوب افزایش مناب ، بر پذیرش فناوری

زیست به منوور باال بردن آگاهی و های سازگار با محیطمحل تاکید دارد. اجرای فناوری

در کشورهای در حال توسـعه  پایدار ییت از توسعههای محلی برای حمابهبود ظرفیت

هـا دو چالش رو به رو هستند. اول، آنریزی شده است. کشورهای در حال رشد با برنامه

نیاز به حصول اطمینان از در دسترس بودن مداوم مناب  بـه منوـور حمایـت سـری  بـه 

شـورها  بایـد کـه کتانداردهای زندگی دارنـد. دوم آناس یسمت صنعتی شدن و توسعه

برای پرداختن بـه هـر دوی ایـن آلودگی ناشی از مناب  صنعتی و شهری را کنترل کنند. 

ها، یون  با یک طرح این پروژه را در صنعت شکر ویتنام به منوـور جمـ  آوری چالش

اجرا نمـود.  19ها و تبدیل پسماندهای آلی به کمپوستمجدد از پساب آب باران، استفاده

ها درخواست برای آب شیرین را کـاهش مجدد از پساب ین و استفادهبرداشت آب بارا

گردد. همچنین ایـن شوند، میهایی که تخلیه میپساب دهد و  منجر به کاستن مقدارمی

   (Ibid: 2) نماید .طرح به کشاورزان در کاهش هزینه در خرید کود کمک می

هـای مناسـب را ز فنـاوریا ایمجموعـهزیسـت المللی فناوری محیط مرکز بین -1

 . بـدین ترتیـب اطالعـاتی را در زمینـهبرای مدیریت پسماندها گردآوری نمـوده اسـت

گـذاران و تصـمیم گیرنـدگان در های مختلف فناوری فراهم آورده و بـه سیاسـتگزینه

های محلی، اقتصادی، زیست محیطـی، های مناسب با توجه به ویاگیآوریشناسایی فن

-های مختلف دارد: )الف(اسـتفادهها استفادهنماید. این فناوریمی کمک اجتماعی و فنی

 Technologyهـا )آزمایشـی )ج(اسـتفاده درآزمایشـگاه هـایهای تجاری، )ب(استفاده

Support, 2013: 1). زیسـت یـک روش المللی فناوری محیط عالوه بر این، مرکز بین

بی و انتخـاب فنـاوری مناسـب تحـت گذاران در ارزیاپایدار به منوور کمک به سیاست

سـازی شرایط خاص محلی پیشنهاد نموده و آموزش پرسنل مربوط به مدیریت یکپارچه

 ( Capacity Building, 2013: 1پسماندها را در دستور کار خود قرار داده است. )

ی مدیریت پسماندها به انجام رسانده کـه این مرکز جلسات و اقداماتی در زمینه -1

 19الـی  41ژاپـن در آن در مورد مدیریت پسماندهای الکترونیکی در اوزاکـای آخرین 

هـای خصوصـی، سـازمان های ها، بخشبین دولت اتباشد. این جلسمی 1941جوالی 
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های دارای مناف  عمومی به منوور اهداف زیر طراحی غیردولتی، دانشگاهیان و نیز گروه

 شده است: 

خصوصـی در مـورد پسـماندهای  -ومی)الف( بررسـی همکـاری بـین بخـش عمـ

شناسـایی بهتـرین  الکترونیکی در کشورهایی که در جلسـه شـرکت کـرده بودنـد، )ب(

خصوصی برای دستیابی به مدیریت  -روش به منوور ارتقاء همکاری بین بخش عمومی

 پسماندهای الکترونیکی در آینده. یبهینه
 (Multi-stakeholder Policy Dialogue on E-waste Management, 2013: 1) 

ایجاد شهرهایی با ساختارهای مناسب زیسـت محیطـی از دیگـر اهـداف مرکـز  -4

در واقـ  ایـن  .باشدمدیریت پسماندها می یمحیطی در زمینه زیست المللی فناوریبین

کـه منـاطقی محیطـی  های مناسب مدیریت زیسـتریزی شهری و روشبرنامه به برنامه

بـرداری از منـاب ، واق  شده اند و به دنبـال افـزایش بهـره ن محدودهدر آ صنای  اینگونه

اقتصـادی  -صـنعتی یتروی  و توسـعهو زیست، مدیریت پسماندها، حفاظت از محیط 

برداری و کـاهش اثـرات منفـی بـر کند. دیدگاه این برنامه افزایش بهرهاشاره می ،هستند

باشد. این برنامه نیازهای اساسی سب میهای منازیست از طریق ابزارها و فناوریمحیط 

کسب و کار را، هم برای عملکرد اقتصادی و بهبود کیفیت در فرآینـد تولیـد و هـم بـه 

این برنامه نه تنهـا مـدیریت  یشناسد. دامنهمحیطی به رسمیت میمنوور اهداف زیست 

د تولیـد و سازی پسماندها را با اهـداف دسـتیابی بـه الگوهـای پایـدار در مـوریکپارچه

، بازیـافتن و بازیـابی، ی کـاهشتواند عملیات سه گانهدهد، بلکه میمصرف پوشش می

کارآمـد و  یاسـتفاده 11ریزی سبز )برنامه ریـزی زیسـت محیطـی(، خریـد سـبز،برنامه

ــاب  طبیعــی حفاظــت ــرژی و آب( و از من ــواد خــام، ان ــد. )م ــره را توســعه ده   11غی
(Development of Eco-Towns in the Asia-Pacific Region, 2013: 1) 

 

 ی مدیریت پسماندها. تحلیل عملکرد یونپ در زمینه3-9-2

بدون شک تصویب کنوانسیون بازل یکی از مهـم تـرین اقـدامات یونـ  در زمینـه 

مه، کنوانسـیون ضمی 4ماده و  13مدیریت پسماندهای خطرنا  است. این کنوانسیون با 

 ،باشد. ضمائم این کنوانسیونمدیریت پسماندهای خطرنا  می یتقریبا جامعی در زمینه

http://www.unep.org,p1/
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-دهند. به عنوان نمونـه مـیتوضیحات مفصلی را در خصوص مواد کنوانسیون ارائه می

اشـاره  "انتقال برون مرزی بین اعضـای کنوانسـیون"کنوانسیون با عنوان  4توان به ماده 

این ماده به اطالعاتی که باید در مورد حمل و نقل فرامـرزی پسـماندها بـه  4بند  .نمود

 1شـماره  یکشور وارد کننده ارائه شـود اشـاره نمـوده اسـت. در ایـن راسـتا ضـمیمه

به تفصیل  "ال ارائه گردداطالعاتی که باید در مورد سند نقل و انتق"کنوانسیون با عنوان 

اید توسط کشور صادرکننده پسماندها به کشور وارد کند که دقیقا چه اطالعاتی ببیان می

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 

فات ناشـی از تفسـیر و پیش بینی نهاد داوری برای حل اختال ،این کنوانسیون یبرجسته

هـای سـری  و سـتفاده از روشاهمیـت ا یاجرای کنوانسـیون اسـت کـه نشـان دهنـده

باشـد. بـا فات ناشی از مسائل زیست محیطـی مـیآمیز برای حل و فصل اختالمسالمت

توجه به اینکه یون  در تصویب این کنوانسیون تقریبا تمام جوانب را رعایت نموده امـا 

 "دها و چگـونگی دفـ  آنهـاحمل و نقل فرامرزی پسمان"ونی در قالببهتر بود کنوانسی

گردیـد. نمود تا مقررات آن شامل پسماندهای عادی یا غیر خطرنا  هم مـیتصویب می

اه امروزه کشورهای در حال توسعه با چالش مدیریت صحیح پسـماندهای عـادی و ویب

و دف  این دسته از پسماندها غیر خطرنا  مواجه هستند و بسیاری از آنها توان بازیافت 

را به روشی که مطابق با اصول زیست محیطی باشد، ندارند. اگرچه کنوانسیون بـازل در 

سـوزاندن پسـماندهای  خود از پسماندهای خانگی و بقایای حاصل از 1ضمیمه شماره 

که بیشتر ترکیبات شیمیایی پسـماندها  4برد اما با توجه به ضمیمه شماره خانگی نام می

رسـد کـه منوـور از بـه نوـر مـی ،را برای خطرنا  بودن آنهـا مـورد توجـه قـرار داده

باشد که ناشی از پخت و پز و استفاده از پسماندهای خانگی آن دسته از پسماندهایی می

تمیز کننده های شیمیایی اسـت. بنـابراین در کنوانسـیون بـازل جـای پسـماندهای غیـر 

رسـد. شـاید امـروزه باشد خالی به نور میسان میخطرنا  که ناشی از فعالیت عادی ان

مـدیریت  یها به خودکفایی علمی و فنی در زمینهاین تفکر وجود داشته باشد که کشور

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

بازیافـت اینگونـه  به رشد جمعیت و عدم توانایی فنی کشـورهای در حـال توسـعه بـه
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های دفن این گونه امروزه مشکالت عویمی هم برای افرادی که نزدیک محل ،پسماندها

وجـود آورده اسـت. الزم  کنند و هم برای دیگر موجودات زنده بهمی پسماندها زندگی

باشد که سوزاندن اینگونه پسماندها بدون شیوه های صحیح زیسـت محیطـی به ذکر می

ازهای گلخانه ای به ویاه متان بیشتر از گذشته منتشر شوند و همـین باعث گردیده که گ

ت. گرچه شورای حکـام یونـ  در موضوع زنر خطری برای ت ییرات آب و هوایی اس

های خود طرح هایی را برای مـدیریت پسـماندهای جامـد شـهری ها و گزارشنشست

اما بـه  ،جرا نموده استایجاد و آن را در برخی مناطق پرجمعیت دنیا مانند هند و چین ا

مـدیریت پسـماندهای  یرسد آماده کردن پیش نویس کنوانسیونی عام در زمینـهنور می

عادی یا غیر خطرنا  با سهولت بیشتری بتواند اهداف شورای حکـام را در ایـن زمینـه 

پیونـدد و ملـزم بـه اجـرای نگامی که دولتی به کنوانسیونی میپیش ببرد. بدیهی است ه

تواند در مـورد تعهـدات تی کنوانسیون با سهولت بیشتری میشود، نوام نواریمفاد آن م

های ارائـه شـده تر از طرحتر و راحتمال گردد. این روش به مراتب سری آن دولت اع

تـر بـرای اجـرای آن های به مراتـب پیچیـدههای شورای حکام و نیز رایزنیدر گزارش

 باشد. ها میطرح

ی مـیالدی در زمینـه 1994کنوانسیون استکهلم در سـال  همچنین یون  با تصویب

مدیریت صحیح پسماندهای خطرنا  برداشـت.  یهای پایدار گامی مهم در زمینهآالینده

-ی و خطرنـا  مـیماده سمّ 41همانطور که گفته شد هدف کنوانسیون استکهلم حذف 

ین در راسـتای بنـابرا . انـدازدانسان و محیط زیسـت را بـه خطـر مـی باشد که سالمتی

کنوانسیون بازل و نیز کنترل بر پسماندهای خطرنا  باید گفت که حذف ایـن مـواد تـا 

توانـد در یون استکهلم پیش بینـی شـده اسـت مـیمیالدی که در کنوانس 1911و  1911

  بـر محـیط زیسـت و پسماندهای خطرنـا یهایی که مواد تشکیل دهندهجهت آسیب

از اقـدامات مـوثر یونـ  در  شد. اما نباید از یاد بـرد کـهگذارد موثر باسالمت انسان می

المللـی بـین خطرنـا  در قالـب مرکـزیت پسماندها اعم از خطرنا  و غیرمدیر یزمینه

 -4باشـد: کرد آن از چند جهت حائز اهمیت میفناوری محیط زیست بوده است که عم

های عادی انسـان تیبا رشد جمعیت جهان مشکل تولید پسماندهای جامد ناشی از فعال

جهانی بدل شـده اسـت. بنـابراین بررسـی مسـائل مربـوط بـه مـدیریت  به یک نگرانی
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توانـد مشـکالت ناشـی از دفـ ، باشد که مـیدهای جامد از آنجا حائز اهمیت میپسمان

سوزاندن و بازیافت این گونه مـواد را شناسـایی و در جهـت رفـ  آن کوشـش نمایـد. 

اندازد ناشی ست محیطی که سالمت انسان را نیز به خطر میهای زیامروزه بیشترآلودگی

هـای دفـن دهای جامـد و سـوزاندن آنهـا در محـلاز تولید حجم بسـیار بـاالی پسـمان

پسماندها است که این مرکز با شناسایی و بررسی کیفیت مواد ایـن دسـته از پسـماندها 

دها عالوه چه سازی پسمانیکپار آورد. مدیریتبازیافت مناسب آنها را فراهم می یزمینه

دف  و سوزاندن پسماندها کمـک  یهای ایمن و مطمئن در زمینهبر اینکه به ایجاد روش

-فنـاوری جذب سرمایه گذاران در جهت بازیافت مواد و اسـتفاده از یکند در زمینهمی

توجه به پسماندهای خاص و جـدا کـردن ایـن   -1نماید. های مدرن کمک شایانی می

ایی خطرنـا  در یی وجود مواد شـیمسماندها از دیگر انواع آن که نشان دهندهدسته از پ

المللـی باشد. این عملکرد مرکـز بـیناست از عملکرد مثبت این مرکز می این پسماندها

فناوری زیست محیطی نشان از این دارد که با تخصص و فناوری الزم به بهتـرین نحـو 

پسـماندهای پالسـتیکی  :یت نمود. به عنوان مثالتوان این دسته از پسماندها را مدیرمی

تولید سوخت دارند که با مهیا کـردن فنـاوری الزم و تعلـیم  یقابلیت بازیافت در زمینه

منـاب   یتواند به کشورها در ذخیـرهاین مهم انجام خواهد شد و نیز میافراد متخصص 

مرکـز  -9نی نمایـد. کمک شـایا باشدمی فسیلی که دغدغه ای برای نسل های آینده نیز

یـت هـر ظرف ،های مدیریت پسماندهاریزی اوری زیست محیطی در برنامهبین المللی فن

های ج رافیایی همـان منطقـه در نوـر گرفتـه اسـت و ایـن منطقه را با توجه به ویاگی

 یالمللی فناوری زیست محیطـی در زمینـهیکی از نقاط قوت عمکرد مرکز بین موضوع

باشد. در همین جا الزم به ذکر است زمـانی طـرح هـای صـنعتی می مدیریت پسماندها

شود که کشـورها شـرایط داخلـی فناوری زیست محیطی مفید واق  می مرکز بین المللی

بـه  ،های صـنعتی ایـن مرکـزد کارشناسان و متخصصان و نیز طرحخود را نیز برای ورو

 سرزمین خود فراهم سازند. 

 در جهت 22،قیق سازمان ملل متحد  )یونیتار(آموزش و تح یموسسه . نقش2-2

 حفاظت از محیط زیست در برابرآلودگی ناشی از پسماندها
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 . معرفی یونیتار9-2-2
مجمـ   4111 آموزش و تحقیق ملل متحد برای اولین بار در قطعنامه یموسسه ایده

آمـوزش و تحقیـق ملـل  یمیالدی مطرح گردیـد. موسسـه 4341دسامبر 41عمومی در 

 4391ی متحد به دنبال توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی به مجم  عمومی، با قطعنامه

میالدی  4341میالدی تاسیس گردید. این سازمان در سال  4349مجم  عمومی در سال 

 The Unitar Institude`s).کار خود را آغاز و دفاتری را در نیویور  و ژنو ایجاد نمود

History, 2013: 2)  

باشد کـه بازوی تربیتی سیستم ملل متحد می ،آموزش و تحقیق ملل متحد یموسسه

و موسسـات بـه منوـور افـزایش  افراد، سـازمان هـا ظرفیت هایی ماموریت آن توسعه

باشد. ای بهتر میهای داخلی برای آیندهفعالیت گیری جهانی در جهت حمایت ازتصمیم

-هیـات امنـا اداره مـی یبه وسـیله متحداین سازمان به عنوان نهاد مستقل سازمان ملل 

 (The Unitar Institute, 2013: 2)شود و ریاست آن با یک مدیر اجرایی است. 

 . یونیتار و مدیریت پسماندها2-2-2

آموزش و تحقیق ملل متحـد و دفـاتر آن در حمایـت از  یهای موسسهبیشتر برنامه

ت به منوور حمایت از سـالمت بشـر و ظرفی یها و ذینفعان در توسعهها، سازماندولت

مـدیریت  یباشد. برنامهزیست در برابر مواد شیمیایی و پسماندهای خطرنا  می محیط

آموزش و تحقیـق ملـل  یهای موسسهاصلی فعالیت یمواد شیمیایی و پسماندها، هسته

یالدی مـ 4331دهد. در همین راسـتا یونیتـار در سـال متحد را در این زمینه تشکیل می

که این نهاد حاصـل  ،مدیریت مواد شیمیایی شد یعضو یک نهاد بین سازمانی در زمینه

محیط زیست سازمان ملل متحد، سازمان بهداشـت  یمشتر  بین  برنامه یموافقت نامه

سـازمان  13سازمان بین المللی خواربار و کشاورزی، 11سازمان بین المللی کار، ،11جهانی

و نیـز دبیرخانـه  94سازمان همکـاری اقتصـادی و توسـعه 99متحد،صنعتی ملل  یتوسعه

باشد. کشورها می 91های شیمیاییروتردام، بازل و کنوانسیون سالح کنوانسیون استکهلم،

هایی چون سوئیس، ایاالت متحـده آمریکـا، هلنـد، کمیسـیون اتحادیـه اروپـا، و سازمان

یط زیست سازمان ملل متحد و صـندوق مح یبرنامه 99عمران ملل متحد، یکانادا، برنامه

  باشند.ک کنندگان اصلی به این برنامه میاز کم 91محیط زیست جهانی
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Management Programme, 2014: 1) (Unitar’s chemicals and Waste 

-ست محیطی سرلوحه کار خـود قـرار مـییکی از اصولی که یونیتار در مسائل زی 

 49و اصـل  91ای قـوانین کنوانسـیون آرهـوستشویق و ترغیب کشورها بـه اجـر ،دهد

محیطـی اسـت. از در رابطه با همکاری عمـومی در تصـمیمات زیسـت 94ریو یاعالمیه

هـای ظرفیـت یمدیریت پسـماندها، توسـعه یجمله عملکردهای این سازمان در زمینه

 بین المللی اطالعات و محلی در خصوص مدیریت پسماندها از طریق راه اندازی شبکه

آموزش و تحقیق ملل متحـد  یای موسسهافزاری عملیات ماهواره نرم ینیز ایجاد برنامه

نقشـه از مکـان تخلیـه  یمدیریت پسماندها ماننـد تهیـه یاست که خدماتی را در زمینه

 Chemicals and Waste Management at)دهــد. ی ارائــه مــیپســماندهای ســمّ

UNITAR, 2013: 2)  

ای کـه یونـ  در اوزاکـای میالدی در کنفرانس دوسـاله 1941وامبر ن 14یونیتار در 

مـدیریت  یمیزبان آن بود شرکت نمـود. ایـن کنفـرانس متخصصـانی را در زمینـه ژاپن

دسـت چالش جهانی مدیریت پسـماندها و بـهحل در مورد پسماندها به منوور یافتن راه

موثرتر، از سراسر جهـان بـه محیطی از طریق همکاری آوردن مزایای اقتصادی و زیست

شـود و انتوـار بیلیون تن پسماند شهری در سال تولید مـی 9/4دور هم گردآورد. تقریبا 

 1/1مـیالدی بـه  1911های بانک جهانی حجم آن تـا سـال رود که مطابق پیش بینیمی

آلـودگی دور کـردن به منوـور ضروری  که اقداماتیبیلیون تن برسد. بنابراین از آنجایی 

آموزش و تحقیق ملل  یپسماندها مورد نیاز است، موسسهی زیست محیطی ناشی از ها

پسـماندها ارائـه  طرح مـدیریت یمتحد دستورالعمل مشتر  یون /یونیتار را در توسعه

مـدیریت  کشورها را در رابطه با اجرای طرح های ملی در زمینه ینمود. این سند تجربه

-عنوان یک مرج  برای رف  مشکالت در روند توسعهکشد و به پسماندها به تصویر می

 یتوسـعه بـه منوـورهای ملی مدیریت پسماندها و شناسایی ابزارهای اجرایـی طرح ی

سـوی از  ،باشد و به عنوان یـک مشـاوره بـرای ذینفعـان مربوطـهمدیریت پسماندها می

راهبـردی  یهگیرد. همچنین یونیتار به عنوان عضـو کمیتـکشورها مورد استفاده قرار می

 همکاری جهانی در مدیریت پسماندها، در اولین نشست این کمیته حضور یافت. کمیته

باشـد کـه ای حاکم بر همکاری جهـانی در مـدیریت پسـماندها مـی راهبردی مجموعه
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های حاصـل پسماندها را مهیا و پیشرفت همکاری مدیریت جهانی یوظایف کلی برنامه

ــی ــی م ــده را بررس ــدش  Global Partnership on Waste Management).نمای

Biennium Conference, 2013: 1-2)  

المللـی فنـاوری در اوزاکای ژاپن با همکـاری مرکـز بـین 1949فوریه  1یونیتار در 

ها برای توسـعه، بررسـی و بـه روز محیطی شروع به ایجاد و اجرای دستورالعملزیست

های د. هدف این طرح پرورش دستورالعملهای ملی مدیریت پسماندها نمو کردن طرح

هـای این طرح بر سیاست جام  و فراگیر به منوور تقویت مدیریت ملی پسماندها است.

نوینی همچون اقتصاد سبز، ارتباط بین مـدیریت پسـماندها و ت ییـرات آب و هـوایی و 

. در ایـن ارزیابی ظرفیت های موجود برای بازیابی مناب  بیشتر از پسـماندها تاکیـد دارد

المللـی، بخـش خصوصـی، های بینها، سازمانمتخصص از دولت 99 ،آموزشی یدوره

کشـور گـرد هـم  41از  ،در ارتباط با منـاف  عمـومی ،های گوناگوندانشگاهیان و گروه

 آمدند. 
(Guidelines for the Development, Review and Updating of National 

Waste Management Strategies, 2013: 1-2) 

 مدیریت پسماندها ی. تحلیل عملکرد یونیتار در زمینه3-2-2

تـوان بـه چنـد نکتـه مدیریت پسماندها مـی یدر رابطه با عملکرد یونیتار در زمینه

تحقیـق و آمـوزش ملـل  طور که از نام این سازمان پیدا است )سازمانتوجه نمود. همان

-بهترین راهکار در زمینه یلعه و تحقیق و ارائههای این نهاد در قالب مطامتحد( فعالیت

-ظرفیـت یالمللی اطالعات برای توسعهبین باشد. ایجاد شبکهمدیریت پسماندها می ی

توانند تجـارب خـود را موثر این نهاد است که کشورها می یکی از اقدامات ،های محلی

وص کشـورهایی کـه به خصـ ؛در زمینه مدیریت پسماندها در اختیار یکدیگر قرار دهند

مچنـین اسـتفاده از تصـاویر شرایط اقلیمی و ج رافیایی مشـابهی بـا یکـدیگر دارنـد. ه

تـری را در مـورد مناسـب تواند اطالعات به مراتب دقیـقای از سوی یونیتار میماهواره

اطالعـات از آن های دف  پسماندهای خطرنا  ارائه دهـد. دسـتیابی بـه ایـن بودن مکان

های مسکونی نزدیک این که به دلیل نزدیکی برخی از محلباشد می جهت حائز اهمیت

ای ناشی از دف  این پسـماندها، تـاثیرات نـامطلوبی بـر ها و انتشار گازهای گلخانهمکان

ای مزبـور گردد که اسـتفاده از تصـاویر مـاهوارهسالمت انسان و محیط زیست وارد می
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نمایـد. از دیگـر پـذیر مـیمکانتری الوبت مطارزیابی و کنترل این تاثیرات را به صور

ائل مربـوط بـه ها و بررسی تخصصـی مسـاین نهاد همکاری با دیگر سازمان تنقاط قوّ

یان به پیشبرد باشد. همچنین استفاده از نورات کارشناسی دانشگاهمدیریت پسماندها می

دها یریت پسـمانمـد یهای فعال در زمینههای یونیتار و دیگر سازمانهر چه بهتر برنامه

 ،یونیتـار یتـرین مشخصـهبـزرگ :تـوان گفـتنماید. به طور کلی میکمک شایانی می

هـا و پسـماندها اسـت و ایـن آگـاهی عـالوه بـر دولـت یآگاهی دادن در مورد مسئله

جـه یونیتـار بـه تو یگردد و این نشان دهنـدهشامل افراد نیز می ،المللیبین هایسازمان

)به عنوان یکی از موضوعات  ،هایی برای تحقق حق بر محیط زیستفراهم نمودن زمینه

باشد. بدیهی است که با افزایش آگاهی قوق بشر( از طریق اطالع رسانی مینسل سوم ح

هـای ملـی در رابطـه بـا ن المللی زیست محیطی و نیز ظرفیـتافراد از استانداردهای بی

ایــت ها بــرای رعمــدیریت صــحیح پســماندها یــک جنــبش عمــومی در داخــل کشــور

المللی در زمینه مدیریت پسماندها شکل خواهد گرفـت. هنگـامی کـه استانداردهای بین

-ر از هر گونه آلودگی ناشـی از سـهلبر حق خود به داشتن محیطی سالم و به دو ،افراد

مسئولین کشـورها  ،الملل بشر آگاه باشنده عنوان یکی از موضوعات حقوق بینانگاری ب

المللی در مسـائل زیسـت محیطـی بیشـتر از استانداردهای بین به ،ند بودنیز ناچار خواه

بـا  ،پیش پایبند گردند. بدین ترتیب یونیتار به عنوان بازوی آموزشی سازمان ملل متحـد

مـدیریت  یالمللـی در مـورد مسـئلههای مختلف ملی و بـینآگاه کردن افراد و سازمان

در راه غلبه بر مشکالت مدیریت نادرسـت و قدم   ،هاهای فراروی آنپسماندها و چالش

نیز منطبق کردن هر چه بیشتر مدیریت پسماندها با اصول زیست محیطی نمـوده اسـت. 

 یالمللـی در زمینـههای مختلف ملی و بـینایای آگاهی یافتن افراد و سازماناز دیگر مز

ی در گـذارجه افراد خصوصی را بـه سـمت سـرمایهمدیریت پسماندها این است که تو

اقالم ضـروری و مـورد نیـاز جلـب  های مدرن و نیز بازیافت پسماندها بهه فناوریزمین

هـا و موانـ  ه یونیتار ممکن است با برخی چـالشتوان گفت کنماید. با این حال میمی

هماهنر کردن نورات کشورها در اجرای طرحی مناسـب  که از آن جمله:  ؛رو باشدروب

عـدم  .طقی که شرایط اقلیمی و ج رافیـایی مشـابهی دارنـددر مدیریت پسماندها در منا

المللی و نیز متخصصـان بـه منوـور های بینبرخی از کشورها  به دخالت سازماناجازه 
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حاکمیتی دانستن این موضـوع و  مدیریت ملی پسماندها و یهایی در زمینهطرح یارائه

ل زیست محیطـی از جملـه در بر بودن امر تحقیق و مطالعه در مسائزمان ،تر از همهمهم

التی مواجـه تواند عملکرد یونیتار را با مشـکهمه و همه می ،مدیریت پسماندها یزمینه

 یتواند منجر بـه ایفـای نقـش مـوثرتر از سـوی یونیتـار در زمینـهنماید که رف  آنها می

 مدیریت پسماندها به ویاه پسماندهای خطرنا  گردد.

در برابر  ،محیط زیست حفاظت از در جهتنقش سازمان بهداشت جهانی .  3

 آلودگی ناشی از پسماندها

 . معرفی سازمان بهداشت جهانی9-3

وجود آمد تا خالء مسائل بهداشـتی میالدی ب 4311داشت جهانی در سال سازمان به

و درمانی که دانش و فنـاوری امـروزی بـرای بهبـود شـرایط زنـدگی بوجـود آورده را 

درمانی که اکثر مردم جهان بـا آن دسـت بـه -ناسب بهداشتیامبرطرف نماید و شرایط ن

گریبان هستند را بهبود بخشد. هدف این سازمان، تامین باالترین سطح بهداشت ممکـن 

 باشد:ان بهداشت جهانی دارای سه رکن میسازم .(441: 4911)آقایی،  برای همه است

ل یافـت و در های عضو تشکیی سالمت: این مجم  از تمامی دولتمجم  عموم-4

بهداشـت بـرای همـه را اعـالم نمـود )تقـی زاده انصـاری،  یمیالدی برنامه 4311سال 

)بیـر زاده،  های کلی سازمان اسـتتعیین سیاست ،اصلی مجم  یوظیفه .(411: 4911

4913 :431). 

تهیه دستور کار برای هر اجـالس مجمـ ،  ،آن اصلی یهیات اجرایی که وظیفه -1 

 باشد.لیت به عنوان مشاور مجم  میو فعا هاتصمیم اجرای

که از سـوی سـازمان  هاییریت سایر ارکان سازمان و کنفرانسدبیرخانه که مدی -9 

 خود را به نماینـدگانش اعطـا نمایـدتواند وظایف برعهده دارد و می را شودتشکیل می

 .(191 :4934،)همان

 . سازمان بهداشت جهانی و مدیریت پسماندها2-3

ارائـه  ،مـدیریت پسـماندها یاقدامات سـازمان بهداشـت جهـانی در زمینـه یکی از

 91هـای بهداشـتیت صحیح پسماندهای حاصل از مراقبتراستای مدیریدر پیشنهادهایی
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هـای باشد. درچارچوب حمایت از مدیریت مناسب پسـماندهای حاصـل از مراقبـتمی

هـایی پیشـنهاد رحطریق طـ بهداشتی، سازمان بهداشت جهانی همکاری با کشورها را از

  نماید:می

تا زمانی کـه کشـورها بـه نوـام جـام  و ثـابتی بـرای مـدیریت ت: طرح کوتاه مدّ

توانند در قالـب هداشتی دست یابند، این کشورها میهای بپسماندهای حاصل از مراقبت

های ذیل نسبت به مـدیریت پسـماندهای مزبـور اقـدام نماینـد: )الـف( سـوزاندن شیوه

هـایی بـا سـاختار مناسـب، بـه صحیح در قالب دستگاه یدهای بهداشتی به شیوهپسمان

)ب( تفکیک پسماندها و کـاهش  .را تولید نمایند ایای که کمترین گازهای گلخانهگونه

)ج( ساخت وسایل پزشکی مناسب از مواد قابل  .های ناشی از پسماندهای عفونیآسیب

کـار بـا  ید( آمـوزش اشـخاص مسـئول در زمینـه) .انهـبهینه از آ یبازیافت و استفاده

های خون و فلـزات کیسه )ه( عدم سوزاندن .های سوزاندن پسماندهای بهداشتیدستگاه

ر مـورد اصول مدیریت سازگار بـا محـیط زیسـت د ی)و( توسعه .سنگین )مانند جیوه(

ش و )ز( پـاوه .های بهداشتی منطبق بـا کنوانسـیون بـازلپسماندهای حاصل از مراقبت

اسـتفاده از )تحقیق برای ساختن تمام اجزای سرنر از پالستیک بـرای تسـهیل بازیافـت

شناسـایی و  (. )س(هـای پزشـکیرایگان برای دستگاه91پالستیک های پلی وینیل کلرید

 شیشه. و های بازیافت ایمن برای موادی همچون پالستیکتوسعه گزینه
ت سـازمان بهداشـت جهـانی مـدّ های طـرح میـاناز جمله برنامهت: میان مدّ طرح

هـای غیـر ضـروری بـه منوـور بیشتر برای از بین بردن تزریق عبارتند از: )الف( تالش

هـای بهداشـتی، )ب( پـاوهش در کاهش مقدار پسماندهای خطرنا  حاصل از مراقبت

ی و هـای سـمّمورد اثرات بهداشتی در معرا قـرار گـرفتن طـوالنی در برابـر آالینـده

( ارزیابی خطرات بهداشتی مرتبط با سوزاندن در مقایسه با خطرات ناشـی شیمیایی،  )ج

 های بهداشتی.گرفتن پسماندهای حاصل از مراقبت راز در معرا قرا
ت سـازمان بهداشـت جهـانی هـای طـرح بلنـد مـدّاز جمله برنامه ت:طرح بلند مدّ

اتی بـرای عبارتند از: )الف( حمایـت از کشـورهای در حـال توسـعه از طریـق پیشـنهاد

)ب(  .هـای بهداشـتی در سـطح ملـیت صحیح پسـماندهای حاصـل از مراقبـتمدیری

هایی غیر از سوزاندن پسـماندها بـرای دفـ  نهـایی پسـماندهای افزایش تروی  فنآوری
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هـای ناشـی از مـدیریت ز بیمـاریهای بهداشتی به منوور جلوگیری احاصل از مراقبت

)ج(  93.هـای شـیمیاییر گرفتن در برابر آالیندهراایمن پسماندها و در معرا خطر قغیر

هـای مناب  انسانی و مالی برای مـدیریت ایمـن پسـماندهای حاصـل از مراقبـت یارائه

-کمک به کشورها در جهت سیاست گذاری و قـانون ی)د( ارائه . بهداشتی در کشورها

 های بهداشتی.پسماندهای حاصل از مراقبت یگذاری در زمینه

هـای ذیـل را ان بهداشت جهانی مصمم است تا گامسازم ،های مزبورطرحر عالوه ب

 دنبال نماید: 
ت بهداشتی مرتبط بـا در معـرا قرارگـرفتن پسـماندهای حاصـل از از خطرا -1

هـای بـا تـروی  سیاسـت (هم برای کارگران و هـم بـرای عمـوم،)های بهداشتیمراقبت

 جلوگیری کند. ،مدیریت سازگار با محیط زیست

اتمسـفر بـه منوـور  درای های جهانی برای کـاهش گازهـای گلخانـهشاز تال -2

ها و به تعویق انداختن ت ییرات آب و هوایی، پشـتیبانی الزم را بـه عمـل کاهش بیماری

 آورد.

کنوانسـیون بـازل در مـورد و های پایدارآالینده از کنوانسیون استکلهم در مورد -3

 ید.پسماندهای خطرنا  و دیگر پسماندها حمایت نما

ت افـراد بـا گرفتن طـوالنی مـدّرمعرا قرااز هرگونه تالشی برای کاهش در  -4

-روش پسماندهای بهداشتی حمایت نموده ومرتبط با فرایند احتراق  یهای سمّآلودگی

 Health-Care)های مناسب برای سـوزاندن پسـماندهای بهداشـتی را تـروی  نمایـد. 

Wate Management, 2013: 5-6) 
 ،مـیالدی 1991جهانی همچنـین در طـول نشسـت ژنـو در سـال سازمان بهداشت 

مـدیریت صـحیح پسـماندهای حاصـل از  یاصول اساسـی را بـرای توسـعه در زمینـه

ها، کسانی که در امر مدیریت دولت ،هاکه این توصیه ؛های بهداشتی توصیه نمودمراقبت

هـای غیـر های بهداشـتی دخالـت دارنـد، سـازمانصحیح پسماندهای حاصل از مراقبت

 ها عبارتند از:گیرد. این توصیهصوصی را در برمیدولتی و بخش خ

های صـحیح کافی به منوور حفظ سیستم یبودجه ی)الف( ارائه ها:توصیه به دولت

)ب( تامین مناب  مالی، به ویـاه از  .های بهداشتیمدیریت پسماندهای حاصل از مراقبت
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در امر مـدیریت پسـماندها سـهیم  به نوعیکه  افرادیرین و های خیّطریق جذب کمک

هـای مـدیریت صـحیح پسـماندهای حاصـل از )ج( اجرا و نوارت بر سیستم .باشندمی

برابـر  سالمت و بهداشـت جامعـه و کـارگران در )د( حمایت از . های بهداشتیمراقبت

 پسماندهای بهداشتی.

مــدیریت هــای هــای مــرتبط بــا سیســتمپوشــش دادن هزینــهین: توصــیه بــه خیــرّ 

 های بهداشتی.پسماندهای حاصل از مراقبت
تروی  مدیریت صحیح پسماندهای حاصل  )الف(دولتی: های غیرتوصیه به سازمان 

هـایی در راسـتای مـدیریت هـا و فعالیـت)ب( اجرای برنامـه . های بهداشتیمراقبت از

 های بهداشتی .صحیح پسماندهای حاصل از مراقبت

یرش مسئولیت مدیریت صحیح پسـماندهای حاصـل پذ توصیه به بخش خصوصی:

 .های بهداشتی مرتبط با تولیدات و خدماتاز مراقبت

)الــف( تــروی  مــدیریت صــحیح  هــای ذیــربط:توصــیه بــه موسســات و ســازمان

های نوین بـه منوـور های بهداشتی، )ب( استفاده از روشپسماندهای حاصل از مراقبت

جهـانی   هـای بهداشـتها و برنامهجه به طرحتو  یت پسماندها، )ج(کاهش حجم و سمّ

                                    های بهداشتی.های مدیریت پسماندهای حاصل از مراقبتدر رابطه با برنامه
(WHO Core Principles for Achieving Safe and Sustainable Management of 

Health-Care Waste, 2013: 1-2) 

 مدیریت پسماندها یلکرد سازمان بهداشت جهانی در زمینهتحلیل عم. 3-3

ایـن  هـایفعالیـت عمـده ،طور که از نام سازمان بهداشت جهانی پیـدا اسـتهمان

هـای غیرضـروری، عـدم باشـد. تزریـقابطه با پسماندهای بیمارستانی مـیسازمان در ر

هروندان در هـا و عـدم آگـاهی شـندهای عفونی و عادی در بیمارستانتفکیک بین پسما

چه بیشـتر سـازمان بهداشـت ه هربرخورد با پسماندهای بیمارستانی، باعث توجّ یزمینه

ین دسته از پسماندها تا جایی اهمیت دارند که جهانی به این نوع پسماندها شده است. ا

پسـماندهای پزشـکی را تحـت  ،خود در اولین بنـد 4کنوانسیون بازل درضمیمه شماره 

ای ماننـد هـای منطقـهست و ایـن موضـوع حتـی در کنوانسـیونانوارت خود درآورده 

جلـوگیری از واردات و کنتـرل حمـل و نقـل فرامـرزی و  یکنوانسیون باماکو در زمینه
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نیز گنجانده  19میالدی 4334آفریقا مصوب  یمدیریت پسماندهای خطرنا  در محدوده

ــه شــده اســت. ــانی در زمین ــابراین ســازمان بهداشــت جه ــدیریت یبن پســماندهای  م

اصـول گنجانـده در کنوانسـیون بـازل را مـد نوـر قـرار دهـد. در  سـتیبای ،بیمارستانی

کنوانسیون بازل مراحل دف  پسماندها عالوه بر سوزاندن در دریا و خشکی و جدا کردن 

گرفتـه و ایـن نیـز مـدنور قرار برخی مواد شیمیایی و فیزیکی، احیا و بازیابی پسـماندها

شـود. در واقـ  ت سازمان بهداشت جهانی دیده میهای کوتاه مدّطرحه در موارد به ویا

توان گفت سازمان بهداشت جهانی با اشراف براصول کنوانسیون بازل توانسته اسـت می

هـای خـود راهکارهـایی را در ها و برنامهکرار و تاکید بر این اصول در طرحعالوه بر ت

سـوزاندن پسـماندهای  یان مثال در زمینهارائه نماید. به عنو راستای تحقق اصول مزبور

درجـه  199هـا در دمـای بـاالی ازمان تاکیـد بسـیار بـر سـوزاندن آناین س ،بیمارستانی

ی و مضر سوزانده سانتیگراد دارد تا پسماندها بدون هیچ عیب و نقص و تولید مواد سمّ

مکـرر  هایهیدر همین راستا سازمان بهداشت جهانی توص (Ibid, 2013: 1-3)شوند. 

ی مـدرن و هابیمارستانی و استفاده از دستگاه های مناسب سوزاندن پسماندهایبه روش

هـا و آگاه نمودن دولت 14.نمایدها میکار با دستگاه یزمینهمناسب و افراد متخصص در

های نامناسب و نیـز توصـیه آثار مخرب وجبران ناپذیر ناشی از فناوری یافراد در زمینه

هـای همـه از  فعالیـت ،های مالی به آنهاکمک یرین در زمینهتشویق خیّبه کشورها در 

اصول منـدرج دف  صحیح این پسماندها در کنار  یزمینهدر موثرسازمان بهداشت جهانی

 ،باشـد. از دیگـر عملکردهـای مثبـت سـازمان بهداشـت جهـانیدر کنوانسیون بازل می

باشد و این باعث شـده پایدار می هایدهرابطه با آالیناستکهلم در  حمایت از کنوانسیون

است که این سازمان تـالش خـود را در راسـتای حـذف و جـایگزینی برخـی از مـواد 

ال مطابق بـا آنچـه حکار برد. به هردهنده وسایل و ابزارهای پزشکی بهخطرنا  تشکیل 

های پیش روی این سازمان در راستای دسـتیابی بـه اهـداف خـود در اشاره شد، چالش

عــدم آگــاهی افــراد عــادی از پســماندهای  ،مــدیریت پســماندهای بهداشــتی یینــهزم

ها، عـدم ها به امر مدیریت صحیح پسماندبودجه کافی دولتتخصیص بیمارستانی، عدم 

بطـه بـا دفـ  ها و عدم وجود افراد مسئول و متخصـص در رانوارت موثر در بیمارستان

ها موظفند در افزایش آگاهی افـرادی لتباشد. در این راستا دوصحیح این پسماندها می
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ها، نقش مـوثرتری را ایفـاء ستانها حضور دارند، به ویاه کارکنان بیمارکه در بیمارستان

سـوز در هـای زبالـهکار بـا دسـتگاه ینمایند. به خصوص باید به افراد مسئول در زمینه

ادی اقدام نمـوده و ها تاکید گردد که نسبت به تفکیک پسماندهای عفونی و عبیمارستان

وظایف خود را در چارچوب اصول سازمان بهداشت جهانی در جهت مدیریت صـحیح 

 پسماندهای بهداشتی به طور مسئوالنه انجام دهند. 

 

محیط  در جهت حفاظت از 42المللی دریانوردی )ایمو(. نقش سازمان بین 4

 زیست در برابر آلودگی ناشی از پسماندها

 ین المللی دریانوردی. معرفی سازمان ب9-4
کشورهای جهان را بر آن داشت تا به منوور افـزایش ایمنـی  ،وقوع حوادث دریایی

المللـی های بـینتاسیس نمایند تا در قالب همکاری را جهانی سازمانی ،عملیات دریایی

المللـی در ی دست یابند. بر این اساس بود کـه طـی کنفـرانس بـینبتوانند به چنین مهمّ

ول الـدّوسس سازمان دریانوردی مشورتی بینسند م ،میالدی در ژنو 4311ششم مارس 

کـار  ،االجرا گردیده و سازمانمیالدی الزم 4311در سال  )ایمکو( پذیرفته شد. این سند

هـای اصـالحیه در سـال 1 بـابعـدها  میالدی در لندن آغاز نمود. 4313خود را از سال 

ترین ایـن مهم ییراتی در آن انجام گرفت.ت  4339و  4313، 4311، 4311، 4341، 4341

های فنی بخصوص به کشـورهای در ایش یک رکن اصلی در رابطه با کمکت ییرات افز

-سـازمان بـین )ایمو( بـود.دریـانوردی المللیعه و ت ییر نام آن به سازمان بینحال توس

ن ملـل سازما های تخصصیابق( جزو یکی از آژانس)ایمکو س المللی دریانوردی یا ایمو

آلـودگی دریـایی ود ایمنی دریانوردی و جلـوگیری ازمتحد است. از ابتدای کار ایمو بهب

های اصلی و فرعـی ایمـو، سازمان بوده است. )ساختار کمیته ترین اهداف اینجزو مهم

 : باشدمو متشکل از نهادهای اصلی ذیل میای( 1و4: 4931

هـای اداری سـازمان را بـر تتصویب قوانین و تعیین سیاس یمجم  که وظیفه -4 

باشد و اداره امور جـاری سـازمان شورا: نهاد اداری و اجرایی سازمان می -1 .عهده دارد

ایمنـی  یها عبارتنـد از کمیتـههای مختلف ایمو که این کمیتهکمیته -9.را بر عهده دارد
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 یحفاظـت از محـیط زیسـت دریـایی، کمیتـه یحقـوقی، کمیتـه یدریانوردی، کمیتـه

دبیرخانـه: شـامل دبیرکـل و کارکنـان  -1 .تسـهیل و غیـره یهای فنی و کمیتههمکاری

-111: 4934سازمان که  مسئولیت امور اداری و اجرایی را عهـده دار هسـتند. )همـان، 

114) 

 . ایمو و مدیریت پسماندها2-4

تواننـد باعـث از بـین رفـتن )مانند روغن و مواد شیمیایی( می هاپسماندهای کشتی

ها هستند که بـرای ها پالستیکیکی از خطرات پسماندهای کشتی ؛زندگی دریایی شوند

 ،هـا و پسـتانداران دریـاییها شناور باشند. گاهی اوقـات مـاهیدر دریا وانندتها میسال

 4319گیرند. در همین راستا  ایمو در سـال را به جای مواد غذایی اشتباه می هاپالستیک

هـا بـه جلوگیری از آلـودگی ناشـی از کشـتی یرا در زمینه 19پلمیالدی کنوانسیون مار

ز آن )پیشـگیری ا 1 یویاه در چـارچوب ضـمیمهبـتصویب رساند. کنوانسیون مارپـل، 

اندهایی کـه های حذف و کاهش مقدار پسـمها(، راهآلودگی ناشی از پسماندهای کشتی

کمیسیون حفاظـت از محـیط  نماید.شوند را ارائه میها تخلیه میدر دریا از طریق کشتی

کنوانسیون مارپل را اصالح نمود کـه  1 یمیالدی ضمیمه 1994زیست دریایی در اکتبر 

اعـالم بـه طـور کلـی  ،اصالح شده یهممیالدی الزم االجرا گردید. ضمی 1949در سال 

ایـن طبـق ). شـودجلـوگیری  بایستی انواع پسماندها به دریا یاز تخلیه تمامدارد که می

هـای هـا، روغـنمانند مواد غذایی، تمام پالستیک ، پسماندها شامل تمام انواع آنضمیمه

ملزم  هستند  هابر طبق این ضمیمه دولت (باشند.لوازم ماهیگیری و غیره میپخت و پز، 

مـورد نیـاز بـرای دفـ   و امکانـات تسـهیالت ،هاهای توقف کشتیکه در بنادر و مکان

های خود ها بتوانند به نحو مقتضی پسماندای که کشتیگونهبه  11پسماندها فراهم آورند.

  (Prevention of Pollution by Garbage from Ships, 2014:1-2) را دف  نمایند. 

تعدد در مـورد های مپذیرش قطعنامه ،المللی دریاییهای سازمان بیناز دیگر فعالیت

 ز:های آن عبارتند اباشد که نمونهمدیریت پسماندها می
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مجم  عمومی در مورد  از سویمیالدی  4311نوامبر  41مصوب  911 قطعنامه -9

های نفتی و پسـماندها بـر طبـق کنوانسـیون مقررات پذیرش تاسیسات برای باقی مانده

 میالدی. 4319ها )مارپل( مصوبالمللی جلوگیری از آلودگی کشتیبین

عمومی در مورد  مجم  از سویمیالدی  4311نوامبر  41مصوب  931 قطعنامه -2

پذیرش وظایفی توسط ایمو طبـق کنوانسـیون جلـوگیری از آلـودگی دریـایی ناشـی از 

  11میالدی. 4311پسماندها و دیگر مواد مصوب  یتخلیه

مـیالدی مجمـ  عمـومی در مـورد  4311بر منوا 19مصوب 111( 41) قطعنامه -3

ای مـای  هـای حامـل پسـماندهدستورالعملی در راسـتای سـاخت و تجهیـزات کشـتی

 خطرنا  به منوور تخلیه در دریا. 

نقـل و حمل یمیالدی مجم  عمومی درباره 4313مصوب  414( 44) قطعنامه -4

حمایـت از محـیط زیسـت  یفرامرزی پسماندهای خطرنا  و ارزیـابی فنـی در زمینـه

 دریایی.
زیسـت حمایـت از محـیط  یمـیالدی کمیتـه 4339مصوب  19( 99) قطعنامه -5

 ورد جلوگیری از آلودگی پسماندها در دریای مدیترانه.دریایی در م
مـیالدی مجمـ  عمـومی در مـورد فراینـد  4339مصـوب  111( 41) قطعنامه  -2

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(. 
مـیالدی مجمـ  عمـومی در مـورد  4339نوامبر  1مصوب  111 (41) قطعنامه  -7

ای، پولوتونیـوم و پسـماندهای دستورالعمل بـرای حمـل و نقـل ایمـن سـوخت هسـته

 کشتی. رادیواکتیو با سطح باال در بطری در عرشه

حمایـت از محـیط زیسـت  یمیالدی کمیتـه 4334مصوب  14( 91) قطعنامه  -9

 .هاهای مدیریت پسماندبرنامه یی به منوور توسعههایدستورالعمل دریایی در مورد

ارائـه و  یمیالدی مجم  عمومی در زمینه 4333مصوب   134 (14) قطعنامه   -1

 های دریافت تاسیسات مربوط به پسماندها.استفاده از بندرگاه
زیست دریـایی حمایت از محیط یمیالدی کمیته 1993مصوب  414قطعنامه  -91

های کشور امکانات مناسب پذیرش تسهیالت در بندرگاه یرای ارائهدر مورد راهنمایی ب
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هـا، کشـتی یبه وسیلهزیست دریایی محیط ساحلی با هدف از بین بردن آلودگی عمدی

 از جمله آلودگی ناشی از پسماندها.

زیسـت حمایت از محـیط یمیالدی کمیته 1941مصوب  143( 49) قطعنامه  -99

مقـررات  یکنوانسـیون مارپـل )در زمینـه 1 یضمیمه یمورد چگونگی اجرادریایی در

 ها(.جلوگیری از آلودگی ناشی از پسماندهای کشتی

 مدیریت پسماندها ی. تحلیل عملکرد ایمو در زمینه3-4
توجه خاص ایمو به جلوگیری از آلـودگی ناشـی از پسـماندها در محـیط زیسـت 

ابطـه بـا محور کار این سازمان را در ر ،آلوده کننده در دریا دریایی و نیز توجه به عوامل

ایمنی دریـانوردی و جلـوگیری  ،ترین اهداف ایمودهد. مهممدیریت پسماندها نشان می

حمایـت از محـیط  یاز آلودگی دریایی است که در این راستا مجم  عمـومی و کمیتـه

انـد. وین مقـررات و اصـول راهبـردی داشـتهزیست دریایی سهم بـه سـزایی را در تـد

 یها و ضمیمهجلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ییب کنوانسیون مارپل در زمینهتصو

ها را مورد توجه قرارداده است( و تصویب کشتی آن )که آلودگی ناشی از پسماندهای 1

های متعدد ایمو برای اصالح و بهبود بخشیدن به مسائل زیست محیطی ناشی از قطعنامه

-دررابطه بـا مـدیریت پسـماندها مـی های موثر این سازماناز تالش ،آلودگی پسماندها

 4311های مشورتی به اعضای کنوانسیون کمک یباشد. همچنین نوارت بر اجرا و ارائه

میالدی لندن در خصوص جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دف  پسـماندها و دیگـر 

لـودگی ناشـی از ز آجلـوگیری ا یمیالدی در زمینه 14 4334مواد و پروتکل آن مصوب 

المللـی صـالح در های  بـینی زیست محیطی و همکاری با سازمانهاپسماندها، ارزیابی

ها یکی دیگر از خدمات ایمـو در رابطـه بـا آلـودگی رابطه با پیشگیری و کنترل آلودگی

 دریایی ناشی از تخلیه مواد زائد و دیگر مواد است. 
(The Law of the Sea for the International Maritime Organization, 2008: 65) 

های فنی بـین کشـورهای توسـعه یافتـه و درحـال ایمو با در نور گرفتن همکاری 

هـای خـاص های فنی و اجرای پروژهتخصیص مناب  مالی برای اجرای طرحتوسعه و با 

حمایت از محیط  یای ارکان خود همچون مجم  عمومی و کمیتهو نیز فراخواندن دوره

زیست دریایی برای بازنگری در قواعد و مقررات موجود به منوور تطابق بـا شـرایط و 
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سعی بر برطرف نمودن موان  پیش روی خود داشـته تـا بتوانـد حـداقل  ،امکانات فعلی

حفاظت از محیط زیست دریایی در رابطه با آلـودگی ناشـی از  یسهم خود را در زمینه

ند که عـالوه برعضـویت کشورهای عضو سازمان هستپسماندها ایفاء نماید. امروزه این 

بایـد بـه  ،های تصویب شده به منوور حفاظـت از محـیط زیسـت دریـاییدرکنوانسیون

در راسـتای های این سازمان در خصوص پسماندها و مواد زائد توجـه نمـوده و توصیه

 ت گمارند.های موجود زیست محیطی در دریا همّبهبود بخشیدن به ظرفیت

 

در جهت حفاظت ازمحیط زیست در  47المللی انرژی اتمیآژانس بین رد. عمک5

 برابر آلودگی ناشی از پسماندها

 . معرفی آژانس بین المللی انرژی اتمی9-5

-از اسـتفاده ر غیرقابل جبران ناشـیپس از پایان جنر جهانی دوم و با توجه به آثا

ی جمهور وقت ایاالت متحده )رئیس 11های نوامی از انرژی اتمی، دوایت دی. آیزنهاور

المللی انرژی اتمـی را در پیشنهاد تشکیل یک نهاد بین ،میالدی 4319آمریکا( در دسامبر 

اکتبـر  19اجالس مجم  عمومی سازمان ملل متحـد مطـرح نمـود. در همـین راسـتا در 

هـای صـلح آمیـز از انـرژی کنفرانس سازمان ملل متحد راج  به استفاده ،میالدی 4314

آژانس بین المللی انرژی اتمـی( در نیویـور  آمریکـا  )کنفرانس راج  به اساسنامه اتمی

المللی انرژی اتمی بـه اتفـاق آراء از آژانس بین یاساسنامه ،برگزار شد. در این کنفرانس

کشو حاضر در کنفرانس پذیرفته شد. این آژانس کار خود را به طـور رسـمی  14سوی 

: 4913)همـان،  مـیالدی آغـاز نمـود 4311ی ژوئیـه 13در شهر وین کشور اتـریش در 

کنفـرانس  -4الملی انرژی اتمـی از ارکـان زیـر تشـکیل شـده اسـت: آژانس بین .(413

عمومی: که باالترین رکن آژانـس اسـت و طبـق اساسـنامه داری اختیـارات وسـیعی در 

ی شـورای شورای حکام: اعضا -1خط مشی و امور مالی و اداری آژانس دارد.  یزمینه

آژانـس از  یدبیرخانـه: دبیرخانـه -9باشـند. از دو گروه انتصـابی و انتخـابی مـیحکام 

س آن قرار دارد، تشکیل شده است. دبیرکـل بنـا أدادی کارمند و یک دبیرکل که در رتع

ی چهـار سـاله انتخـاب به پیشنهاد هیات حکام و با تایید کنفرانس اعضا برای یک دوره
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         ت برعهـده دارد. أی امـور جـاری آژانـس را زیـر نوـر هیـت ادارهمی گردند و مسـئولی

 (19و  13 :4911شیرودی،)

 المللی انرژی اتمی و مدیریت پسماندها. آژانس بین2-5

مدیریت پسماندها به طـور خـاص  یالملی انرژی اتمی در حوزهفعالیت آژانس بین

تـرین . در ذیـل بـه برخـی از مهـمدباشـمدیریت پسماندهای رادیواکتیو مـی یدر زمینه

 اقدامات آژانس بین المللی انرژی اتمی در این زمینه اشاره شده است: 

مدیریت سوخت مصرف شـده و ایمنـی  یتصویب کنوانسیون مشتر  در زمینه -4

 41میالدی امضـا و در  4331سپتامبر  13: این کنوانسیون که در 13پسماندهای رادیواکتیو

المللـی انـرژی اتمـی بـه االجرا گردید، تحت نور آژانس بـینالزم  میالدی 4331ژوئن 

 تصویب رسید.
 (Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on 

the Safety of Radioactive Waste Management, 2013: 1) 

نقــل فرامــرزی پســماندهای حمــل و یتصــویب مجموعــه قواعــدی در زمینــه -1

کشـورها بایـد  تمـام ،طبـق ایـن دسـتورالعمل 19میالدی: 4339نوامبر  49کتیو در ایوراد

سـرزمین یـا تحـت  یمنوور ایمنی پسماندهای رادیواکتیو در محدودهاقدامات الزم را به

ای که این پسماندها به طریـق ایمـن مـدیریت و صالحیت یا تحت کنترل خود به گونه

ا به خطر نیندازند، اتخـاذ نماینـد. همچنـین دف  شوند و سالمت بشر و محیط زیست ر

کاهش مقـدار پسـماندهای رادیواکتیـو بـا  لزم هستند اقدامات مقتضی را برایکشورها م

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 

و تمـام  پسماندهای رادیواکتیـو بـه داخـل یـا خـارج کشورشـان بـه رسـمیت شـناخته

باشـند ملـزم پسماندهای رادیو اکتیو درگیر می نقل فرامرزیکشورهایی را که در حمل و

-حمل ونقلی طبق اسـتانداردهای بـینمنوور تضمین چنین کند تا اقدامات الزم را بهمی

شـود لـزوم که در این مجموعه قواعد دیده مـی زیالمللی انجام دهند. یکی از نکات بار

 ؛باشـدفرامرزی پسماندهای رادیواکتیـو مـیاطالع قبلی به کشور مقصد در حمل و نقل 

-را در حمـلپسماندها باید رضایت کشور مقصـد یصورت که کشور حمل کنندهبدین
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اعـد نقل فرامرزی پسماندها جلب نماید. از دیگر نکات جالب توجه ایـن مجموعـه قوو

های فنی و نیـز روش باید عالوه بر رضایت، از تواناییآن است که کشور دریافت کننده 

اکتیو برخوردار بوده و چنین فنـاوری و یحی در رابطه با پسماندهای رادیومدیریتی صح

المللـی باشـد. همچنـین ایـن مجموعـه باید مطابق با استانداردهای بـین روش مدیریتی

هـای جبـران قـوانین ملـی خـود، مسـئولیت و شـیوه که در کشورها را ملزم کرده است

بینـی نمـوده و کشـور رزی پسماندهای رادیواکتیو را پـیشخسارت در حمل و نقل فرام

نقـل نماید تا در صورتی که حمـل وندهای رادیواکتیو را نیز ملزم میپسما یکنندهصادر

گیرد، امکانـات دفـ  آمیزی صورت نتفرامرزی پسماندهای رادیواکتیو به صورت موفقیّ

ویـاه از ایـن جنبـه قواعد بـه هاینگونه پسماندها را در کشور خود مهیا کند. این مجموع

امرزی پسماندهای خطرنا  نقل فرکه کنوانسیون بازل در خصوص حمل واهمیت دارد 

 شود.ای و رادیواکتیو نمیو دف  آنها شامل پسماندهای هسته

-طبـق برخـی از اسـناد بـین لمللی انرژی اتمیاآژانس بین طتوس ایفای وظایفی -9

)کـه ایـن  14ایکنوانسیون اعالم فوری حوادث هسته 1 المللی: به عنوان نمونه طبق ماده

المللـی ( آژانس بـین.گردداوی پسماندهای رادیواکتیو نیز میسیسات حأحوادث شامل ت

م حادثـه بـه عهـده های مربوطه را در هنگـارسانی به دولت اطالع یانرژی اتمی وظیفه

 یکنوانسیون کمک رسانی بـه هنگـام وقـوع حادثـه 1 ماده 4دارد. همچنین بر طبق بند 

ای امکـان دارد در زمـان وقـوع که وقوع چنین حادثه 11ای یا فوریت رادیولوژیکیهسته

حمل و نقل پسماندهای رادیواکتیو یا هنگام دف  آن پیش بیاید، آژانس موظف است بـه 

المللـی رسـاند. )آژانـس بـینهای مربوطه یـاری ای به دولتهسته یحادثه هنگام وقوع

 کند(. را نیز اعمال می اسناد وظایف امین ،انرژی اتمی درخصوص این دو کنوانسیون

مــدیریت  یهمچنــین آژانــس بــین المللــی انــرژی اتمــی انتشــاراتی در زمینــه -1

توان به مجموعه مقاالتی در مـورد میه عنوان مثال پسماندهای رادیواکتیو نموده است. ب

هـایی همچـون دفـ  سـوخت میالدی در زمینه 4331در سپتامبر پسماندهای رادیواکیتو 

مصرف شده و پسماندهای رادیواکتیو در سطح باال، مدیریت پسماندهای رادیواکتیـو در 

کشورهای در حال توسعه و مدیریت پسماندهای رادیواکتیـو در اروپـای شـرقی اشـاره 

  (Radioactive Waste, Bulletin, 2015: 1)مود. ن
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مــیالدی نشســتی را بــرای تبــادل تجربیــات و  1941آگوســت  41آژانــس در  -5

راهکارهای مناسب به منوور مـدیریت پسـماندهای رادیواکتیـو در میـان اعضـای خـود 

اسـتانداردهای ایمنـی در  یهای آژانس در این زمینه شامل توسـعهبرگزار نمود. فعالیت

هـای عضـو در اجـرای ورد مدیریت و دف  سوخت مصـرف شـده، کمـک بـه دولـتم

مدیریت سوخت  یالمللی در زمینههای آموزش بیناستانداردهای ایمنی، میزبانی کارگاه

ای متعاهـد هـمصرف شده و نیـز بـه خـدمت گـرفتن دبیرخانـه بـرای جلسـات طـرف

-مـیهای رادیواکتیـو مدیریت سوخت مصرف شده و پسماند کنوانسیون مشتر  ایمنی

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

 یکمک به کشـورهای در حـال توسـعه در زمینـه ،های آژانساز دیگر فعالیت -6

های آژانس در ایـن زمینـه باشد. یک نمونه از فعالیتمدیریت پسماندهای رادیواکتیو می

ارزیـابی اس است که آژانس به هنـدوراس بـه منوـور در هندور  /HON 002 /9 پروژه

ادیواکتیو کمک نمـود. از جملـه مدیریت پسماندهای ر یزمینهشرایط ایمنی و امنیتی در

مجوز برای اولـین تسـهیالت مرکـزی ذخیـره سـازی  یارائه ،های صورت گرفتهکمک

رادیواکتیـو مناب  منسـوخ  411باشد. همچنین با کمک آژانس پسماندهای رادیواکتیو می

 1944در سـال  از تسهیالتی که به تاسیسات مرکزی منتقـل شـده بودنـد برداشـته شـد.

های ملی برای حفاظت در برابر تشعش  و ایمنـی رادیولـوژیکی میالدی، تقویت ظرفیت

ت در برنامه همکاری فنی آژانس در آمریکـای التـین قـرار گرفـت. به عنوان یک اولویّ

هـای ملـی و ه عبـارت بودنـد از: تقویـت زیرسـاختروژاهداف تحصیل شده از این پـ

چارچوب قانونی بـرای مـدیریت ایمـن پسـماندهای رادیواکتیـو در کشـورهای عضـو 

 (Tchenical Coopration Report for 2011, 2012: 72)آمریکای التین. 

مودیریت  یالمللوی انورژی اتموی در زمینوه. تحلیل عملکرد آژانوس بوین3-5

 پسماندها
پسـماندهای ناشـی از  مـدیریت المللـی انـرژی اتمـی در راسـتایانس بینتوجه آژ

تواند عنوان پسماندهای خطرنا  میای و رادیواکتیو بها انرژی هستههای مرتبط بتفعالی

گـردد کـه ت این نکته زمانی بیشتر مـی. اهمیّفنی آن حائز اهمیت باشد یبه لحاظ جنبه
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ای سماندهای خطرنا ، پسماندهای هستهپ یینههای تصویب شده در زماکثر کنوانسیون

حمل و نقـل و چـه در  یاکتیو را به لحاظ خطرنا  بودن این مواد چه در زمینهو رادیو

ای و و نقل و دف  ایمن پسـماندهای هسـتهاند. حمل مشمول خود ندانسته ،دف  یزمینه

شـعات و آسـیب اکتیو نیازمند تجهیزات و افراد متخصص برای جلـوگیری از تشعرادیو

باشـد کـه نـوع پسـماندها مـی ناشی از ایـن های جبران ناپذیر زیست محیطی و انسانی

اقی بماند. بنابراین اولین و مهمتـرین اقـدام آژانـس های سال بها سالممکن است آثار آن

 یکردن قواعد مربوط به حمل و نقـل و دفـ  در زمینـه قانونمند ،المللی انرژی اتمیبین

-هـای زیسـتنیز مسئولیت کشورها در قبـال آسـیبدهای رادیواکتیو و مدیریت پسمان

هـای متعـدد از سـوی باشد. برگزاری کنفرانسای میهای هستهمحیطی ناشی از فعالیت

راهکارهـا و  یمـدیریت پسـماندهای هسـته ای و رادیواکتیـو، ارائـه یآژانس در زمینه

ای دارنـد ریت پسماندهای هستهرابطه با مدی هایی در کشورهایی که ضعف فنی درطرح

باشد. ایجاد مرکز اطالعاتی اینترنتی بـرای امات موثر آژانس در این زمینه میاز دیگر اقد

های مثبت آژانـس اسـت کـه اطالعـاتی ندهای رادیواکتیو از دیگر فعالیتمدیریت پسما

ع بـوط بـه ایـن نـودفـ  آنهـا، قـوانین مر همچون مدیریت ملی پسماندهای رادیواکتیو،

 یهـای صـورت گرفتـه در زمینـهها و طـرحهای مدیریتی و برنامهپسماندها و سیاست

ــدیریت ا ــیم ــر م ــماندها را در ب ــته از پس ــن دس ــردی  Waste Technology).گی

Section,2014:1)  این می باشد که تمامی کشـورها  ،از مزایای مرکز اطالعاتی اینترنتی

نوام های مدیریتی خود در رابطه با مدیریت  می توانند با دسترسی آسان به آن در بهبود

در ضمن بایـد تاکیـد نمـود کـه یکـی از نکـات  پسماندهای رادیواکتیو کوشش نمایند.

توجه خاص ایـن ، اقدامات آژانس در رابطه با مدیریت پسماندهای رادیواکتیو یبرجسته

ویب شده سازمان به همکاری با کشورهای در حال توسعه می باشد که هم در اسناد تص

 از سوی آژانس و هم در سیاست های آن انعکاس پیدا نموده است. 

در جهت حفاظت  المللی دارای صالحیت جهانیهای بین. نقش سایر سازمان2

 از محیط زیست در برابر آلودگی ناشی از پسماندها
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در جهت حفاظت از محیط زیست در برابر  53. نقش سازمان تجارت جهانی9-2

 ز پسماندهاآلودگی ناشی ا

میالدی، بیست و سـه کشـور سـندی را امضـا کردنـد کـه مـتن  4311اکتبر  99در 

بود. هشـت کشـور اصـلی شـرکت  11)موسوم به گات(« کلی تعرفه و تجارت توافقنامه»

« پروتکـل اجـرای موقـت»ن کننده در مذاکرات مربوط به توافقنامه، پروتکلی را با عنـوا

بـا رعایـت شـرایط  4311کلی از تاریخ اول ژانویه  نامهآن توافق نمودند توافقو در امضا

المللـی نمـود کلی در قالب یک سازمان بـین خاصی به اجرا درآید. اگرچه این توافقنامه

نمـود. در سـال المللی انجام وظیفـه مـیازمان بینهمچون یک س در عملپیدا نکرد، اما 

کت کننـده در نشسـت میالدی نمایندگان کشـورهای طـرف توافقنامـه کلـی شـر 4331

-میالدی، در مراکش بر توافقنامه 4314-4331پایانی دور اوروگوئه  یدر جلسه ،وزیران

 توافقنامه»ای موافقت نمودند که سازمان تجارت جهانی را ایجاد نمود. این توافقنامه که 

باشـد، ماده مـی 44شود و شامل یک مقدمه و نامیده می« موسس سازمان تجارت جهانی

: 4911نیکبخـت،  ی سند نهایی مذاکرات تجاری دور اوروگوئه است. )ااسناد ضمیمهاز 

14 - 11) 

شـورای  -1کنفرانس وزیـران،   -4این سازمان عبارتند از:  یارکان تشکیل دهنده  

شـوراهای  -1اری، هـای تجـرکن بررسی خط مشی -1 ،رکن حل اختالف -9عمومی، 

 (141: 4934یرخانه. )همان، دب -1های تخصصی، کمیته -4تخصصی، 

محیط زیسـت  یسازمان تجارت جهانی و پیش از آن گات به طور مستقل به مسئله

اند. با این وجود این مسئله باعث نادیده گرفتن مسائل زیسـت محیطـی، از توجه ننموده

آنها نگردیـده اسـت. از از سوی موضوعات تجاری  جمله معضل پسماندها، در رابطه با

اقـدامات زیسـت محیطـی و  گـروه»مات صورت گرفته از سوی گات، ایجاد جمله اقدا

باشـد. بـین مـیالدی مـی 4314در سـال  شورای گـات یبه وسیله 11«المللتجارت بین

ار زیست محیطی افزایش تجارت و آث یمیالدی، گات در نتیجه  4334و  4314های سال

تـوان بـه عنـوان زمینه مـی توجه نمود. در این های زیست محیطیآن به تدوین سیاست

مـیالدی و دور  4313-4319هـای کرات تجـاری در دور توکیـو بـین سـالنمونه به مذا
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زیسـت محیطـی را میالدی اشاره نمود که مسـائل   4331-4314اروگوئه بین سال های 

 هــای اتخــاذی خــود در امــر تجــارت مــورد توجــه قراردادنــد.در رابطــه بــا سیاســت

(Environment: History, 2015: 1-2) . همچنین سـازمان تجـارت جهـانی از ابتـدای

را گنجانید. یکی از « کمیته تجارت و محیط زیست»میالدی در ساختار خود  4331سال 

ابعـاد ارتبـاط  یبررسـی و مطالعـه ،زیسـتتجـارت و محـیط  یکمیته یوظایف اولیه

ر دور جدیـد زیست بوده است. سازمان تجارت جهانی در دسـتور کـاتجارت با محیط 

بـه  ،میالدی آغـاز شـده 1994که از سال  "دور دوحه"مذاکرات تجاری خود موسوم به 

نهـایی  یبیانیـه 99، و 91، 94بحث محیط زیست توجه خاصی نموده اسـت. بنـدهای 

تجـارت و »چهارمین نشست کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت در دوحه با عنوان 

جارت و محیط زیست تاکید کرده و مـواردی همچـون بر ارتباط متقابل ت« محیط زیست

ت تجـاری برقراری ارتباط بین قواعد و مقررات کنونی سازمان جهانی تجـارت، تعهـدا

محیطی و کاهش و یـا حـذف موانـ   زیست یهای چندجانبهدر موافقتنامه خاص مقرر

رات کـرده محیطـی را وارد مـذاکای برای کاالها و خدمات زیسـت ای و غیرتعرفهتعرفه

های کنر هم با تایید فعالیتوزیران هنر یبیانیه 91، و 94، 99همچنین بندهای  است.

)سازمان تجـارت جهـانی و  نمایدمرار و تقویت این موضوع تاکید میاست انجام شده بر

یکـی از  ،زیسـت حمایت و حفاظـت از محـیطبدین ترتیب  .(1: 4914محیط زیست، 

-باشد که تجارت آزاد را در چارچوب توسـعهجهانی می اساسی سازمان تجارت اهداف

دهد. این سازمان زمینه را برای اعضـای خـود در جهـت پیگیـری ی پایدار گسترش می

 Trade and)سـازد. با تاکید بر سـالمت بشـر فـراهم مـی اهداف زیست محیطی بویاه

Environment, 2013: 1)   د در تواننـیـن سـازمان مـیهـای عضـو ادولـت ،از جمله

-نمایند: الف های مختلف اتخاذاهدافی تصمیمات الزم را در زمینهراستای تحقق چنین 

تعیین معیارهای مربوط بـه کـاال و فراینـد -گمرکی، ب ها و عواراتعیین میزان مالیات

 های واردات و صادرات. تحریم و محدودیت -یزان سوبسید، دتعیین م -تولید، ج

ننـد بـا اسـتفاده از ایجـاد تواهـای عضـو مـیدولـت مدیریت پسماندها یدر زمینه

ی نمونـه از محیط زیست خود محافوت نمایند. برا ،های واردات و صادراتمحدودیت

های واردات و صادرات و با توجه بـه اصـل عـدم تبعـی  در راستای ایجاد محدودیت
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در  به سرزمین خود ممانعـت بـه عمـل آورنـد. ی خطرنا ورود پسماندهااز  توانندمی

در کنوانسـیون بـازل در مـورد حمـل و نقـل فرامـرزی  به صـراحتضمن این موضوع 

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

کنوانسیون بازل به اعضای خود این اجازه را داده است کـه از ورود  1عنوان نمونه ماده 

 ود جلوگیری به عمل آورند.پسماندهای مضر در داخل سرزمین خ

وجود رکن حل و  ،مهم دیگری که در خصوص این سازمان قابل ذکر است ینکته 

تواننـد مسـائل زیسـت محیطـی خـود را بـه باشد کـه کشـورها مـیفصل اختالفات می

خصوص در رابطه با پسماندهای خطرنا  به این رکن ارجاع دهند. به عنوان نمونه این 

)پنبه  14دی به یکی از اعضای خود اجازه داد تا از ورود آزبستمیال 1994رکن در سال 

نسوز( به کشورش خودداری نماید و به این طریق بتواند از شهروندان و کارگران خـود 

-کر است که آزبست یـا پنبـه. الزم به ذ(Ibid, 2013: 2)حمایت الزم را به عمل آورد. 

( 4: 4939ایجاد نمایـد )آزبسـت،  هباری همچون سرطان ریتواند عوارا زیاننسوز می

ازسـوی ایـن گیرد که این مهم پسماندهای خطرنا  قرار می یکه بدین ترتیب در زمره

 .ه قرار گرفته استرکن سازمان تجارت جهانی مورد توجّ

در جهت حفاظت از محیط زیست در برابور آلوودگی  57بانک جهانی . نقش2.2

 ناشی از پسماندها 

، بانک جهانی از یک نهـاد واحـد بـه یـک 4311ر  بانک در سال از زمان آغاز به کا

المللـی تـرمیم و بانک بـین -4افته که عبارتند از: توسعه یی گروه مرتبط از پن  موسسه

آژانـس  -1 49المللـی،مالی بین یموسسه -9 13المللی،بین یانجمن توسعه -1 11توسعه،

المللـی حـل و فصـل مرکـز بـین -1 44تضمین سـرمایه گـذاری یـا میگـا، یچند جانبه

ت مـدیره و یـک أبانک جهانی درقالب یـک هیـ گسترش یافت. 41المللی،اختالفات بین

اعطـای  ،های گذشته هدف اصلی بانـک جهـانیهکند. در دهمی شورای اجرایی فعالیت

 کشورهای اروپایی پس از جنر جهانی دوم بوده است.  یوام برای بازسازی و توسعه
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History, 2013: 1) )ای گسترش یافته است کـه امروزه اهداف این سازمان به گونه

: 4911)خـانی، شـوند. جهت حفظ محیط زیست نیز اعطـاء مـی های مالی دراین کمک

499) 

از جمله اقدامات بانک جهانی در راستای حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی 

ی، جوامـ  و دیگـر نهادهـای مسـئول های محلـیبانی از سازمانپشت  ،ناشی از پسماندها

-ن و مطابق با اصول زیست محیطی میبرای حذف و مدیریت پسماندها به صورتی ایم

هتـرین سیسـتم باشد. همچنین کارشناسـان ایـن بانـک دسـتورالعملی را بـرای تحقـق ب

هـای آلـودگی و هزینهد آلوده کننده به پرداخت تعهّ ،اند که از جملهمدیریتی ارائه نموده

باشد. بانـک جهـانی بـا هـدف مدیریت پسماندهای شهری می یهای برنامهمین هزینهأت

اقتصادی به استفاده از پسماندها به عنوان پتانسیلی  یحفاظت از محیط زیست و توسعه

 برای ایجاد اشت ال و درآمد و تبدیل آنها به مواد با ارزش نیز توجه نموده است. 
(Solid Waste Management, 2014: 1)  

های ملی در خصوص وام به کشورها برای انجام پروژه همچنین این بانک با اعطای

 هایی از آن در ذیل درج گردیده است:پسماندها کمک نموده است که نمونهمدیریت 

مدیریت یکپارچه سازی پسماندهای جامـد در کشـور  یکمک مالی برای پروژه -4

 کند: هداف زیر را دنبال میمیالدی که ا 1949جوالی  11آذربایجان در 

آوری افـزایش پوشـش جمـ  -اندهای جامـد، بمدیریت دف  پسم یتوسعه -الف

 افزایش اطالعات و ظرفیت مالی مربوط به مدیریت پسـماندها در منطقـه -ج ،پسماندها

 بزرگ باکو. 

اندازی سیسـتم کنتـرل همچنین بازسازی و بستن محلهای دفن قدیمی، نصب و راه 

ماندها و معرفی یک های جدید دفن پسسلول ییرابه ناشی از پسماندها، توسعهآب و ش

 باشد.های بانک در این زمینه میمتان از دیگر فعالیت سیستم جذب گاز
(AZ Integrated Solid Waste Management Project (AF), 2013: 1) 

آن در  به حداقل رساندن تولید پسماندهای جامـد شـهری و بازیافـت یپروژه -1

میالدی. هدف این پروژه کمک به مناطق انتخاب شده  1949می  94در  49نینر بو چین

توسط شهرداری نینر بو به منوور افزایش بازیافت با توجه به حجم پسماندهای جامـد 
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جداسـازی پسـماندهای  -باشد که از چهار بخش تشکیل گردیده است: الـفشهری می

 ها. حمل و نقل آن -د ،ه سازی ذخیر -جم  آوری، ج -جامد شهری، ب

(Ningbo Municipal Solid Waste Minimization and Recycling Project, 2013: 1) 

که ایـن پـروژه 41مدیریت پسماندهای جامد در جزایر مرجانی مالدیو یپروژه  -2

و  اب  فنـیمیالدی به تصویب رسید. هـدف ایـن پـروژه ایجـاد منـ 1941دسامبر  14در 

ی به منوور مدیریت موثر پسماندهای جامد تولید شده در جزیـره اسـت تـا نیروی انسان

یابد. این پـروژه از سـه  ای کاهشطرات زیست محیطی و گازهای گلخانهبدان وسیله خ

عه و اجـرای سیسـتم مـدیریت شـامل توسـ ،قسمت تشـکیل شـده اسـت. قسـمت اول

-ریزی و پیادهبرنامه یتوسعه یدر زمینه ،قسمت دوم ؛سازی پسماندهای جامدیکپارچه

ن قسمت مربوط بـه سازی سیستم انتقال پسماندها برای دف  در خارج از جزیره و سومی

 Maldives Ari Atoll Solid Waste Management)باشـد. مـدیریت پـروژه مـی

Project, 2013: 1)   

خـدمات  یی این سازمان عبارت است از: پروژههای تمام شدهازجمله پروژه  -3

 1993سـپتامبر  41برای مدیریت پسماندهای جامد در شهر ایروان ارمنستان در  یمشورت

 (Projects & Operations,2013: 1)میالدی.

هـای بار به کشورهایی که در اجرای طرحبدین ترتیب بانک جهانی با تخصیص اعت

-شـایانی بـه محـیطتوانسته است کمک  ،باشندلی مدیریت پسماندها دچار مشکل میم

جهانی نماید. مدیریت مناسب پسماندها به خصوص پسماندهای جامـد شـهری زیست 

گردد و بانـک جهـانی بـا اشـراف بـر ایـن ای میجر به کاهش انتشار گازهای گلخانهمن

موضوع و با هدف کنتـرل ت ییـرات آب و هـوایی، سـعی در مـدیریت مسـائل زیسـت 

کم درآمـد از دیگـر نکـات  محیطی نموده است. توجه بانک به ایجاد اشت ال برای افراد

 ،باشد، که نشانگر این اسـتمدیریت پسماندها می یمثبت عملکرد این سازمان در زمینه

که بانک  عالوه بر مسائل زیست محیطی به مسـائل اقتصـادی و اجتمـاعی کشـورها در 

هـای موجـود، هر حـال یکـی ازچـالشریت پسماندها توجه نموده است. بهمدی یزمینه

شد که فرصت برخـورداری باها در اعطای وام میجهانی به توان مالی دولتجه بانک تو
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که در این صـورت امکـان ورود  دهدها قرار نمیدولت یها را در اختیار همهاز این وام

 ها وجود دارد.ن ناپذیری به محیط زیست این دولتهای زیست محیطی جبراآسیب

محیط  هت حفاظت اززیست )جف( در ج. نقش صندوق جهانی محیط3-2

 زیست در برابرآلودگی ناشی از پسماندها

صندوق جهانی محیط زیست بر اساس همکاری و مشـارکت میـان برنامـه توسـعه 

محیط زیست ملل متحد )یون ( و بانک جهـانی در اکتبـر  ی)عمران( ملل متحد، برنامه

شـورا، یـک  این صندوق از طریق یک مجمـ ، یـک یمیالدی بنا نهاده شد. اداره 4334

صـندوق  اصـلی یگیـرد. وظیفـهو علمی، و یک دبیرخانه انجام می هیات مشورتی فنی

: 4939باشـد )کوروکوالسـوریا، های زیسـت محیطـی مـیتخصیص اعتبار برای فعالیت

 ی( بر همین اساس و در ارتباط با پسماندها این صندوق از چندین پروژه در زمینـه439

نمـوده اسـت کـه  بر آلودگی ناشی از پسماندها حمایتحفاظت از محیط زیست در برا

 ها عبارتند از: برخی از این پروژه

های دفن بازیافـت گـاز در لتـونی. مدیریت پسماندهای جامد و محل یپروژه -4 

این پروژه هدفش مهار گاز متان در تولید برق با هدف کاهش تولید این گاز گلخانـه ای 

  (Detail of GEF Project#123, 2013: 1)می باشد.

مدیریت پسماندهای جامد شهری در چین. هدف این پـروژه ایجـاد ظرفیـت و  -1

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 

   (Project#4617, 2013: 1)است.

در برزیـل. هـدف  یایجاد سیستم مدیریت و دف  پسماندهای شـیمیایی و سـمّ -9

هـا، مـواد فیت سازی و دف  مواد خطرنا  روغـنمدیریت ظر یاصلی این پروژه توسعه

پایدار به منوور سازگاری با کنوانسـیون اسـتکهلم  یخطرنا  دیگر پسماندهای به شیوه

ماندها خطرنـا  پسـهـای مواده حداقل رسـاندن آسـیبو براج  به آالینده های پایدار 

  (Project#3282, 2013: 1)باشد.برای مردم و محیط زیست می
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ت گرفتـه از مـدیریت نادرسـت أهـای نشـآزادسازی برخـی از آالینـدهکاهش  -1 

زی. هدف این پـروژه تقویـت نهای بازیافت و تولید پالستیک در اندوپسماندها و شیوه

 حقوقی و مدیریت آالینده هایی همچون مواد شیمیایی است.، فنی وملیهای زیرساخت

(Project#5052, 2013: 1) 
 ای مورد حمایت قرار داده است:های ذیل را درسطح منطقههمچنین جف پروژه

 ,Project#59)هـا در آمریکـای التـین و کارائیـب. مدیریت پسماندهای کشتی -4

2013: 1) 

 (Project#2138, 2013: 1)در شرق آسیا.  مدیریت پسماندهای حیوانی  -1

بی تردید از جمله اقدامات موثر جف در راه حفاظت از محیط زیسـت، تخصـیص 

اشـد. کمـک بـه مهـار بمدیریت پسـماندها مـی یاعتبار به کشورهای مختلف در زمینه

ییرات پسماندها، کمک به کاهش ت اشی از پسماندها، تولید انرژی ازای نگازهای گلخانه

هوایی، دف  صحیح مواد خطرنا  پسماندها، توجه به کنوانسیون اسـتکهلم راجـ  ب وآ

خطرنا  و بهبود ساختار تسهیالت مربوط  ای پایدار در رابطه با پسماندهایبه آالینده ه

مـدیریت پسـماندها را  یهای جف در زمینهپسماندها همگی نقاط مثبت فعالیت به دف 

اختصـاص اعتبـارات از سـوی جـف  یده در زمینهچالش عم دهد. به هرحالنشان می

ها باید مستحق دریافت دولت است، بدین صورت که برای برخورداری از این اعتبارات

تحـد از طریـق محیط زیست ملل م یوام از بانک جهانی یا دریافت کمک فنی از برنامه

در  ( ایــن شــرط431: 4939ریــزی کشــوری باشــند. )همــان،آمارهــای شــاخص برنامــه

هـای مـالی هایی را در راسـتای کمـکتواند محدودیتبرخورداری از اعتبارات جف می

 41های زیست محیطی ایجاد نماید.یست محیطی به کشورها و ورود آسیبز

 

 . نتیجه گیری7

تـرین جنبـه هـای المللـی از برجسـتههای بـینبی تردید رشد شگفت انگیز سازمان

های . افزایش تعداد قابل توجه سازمانی بوده استالمللی در قرن بیستم میالدروابط بین

روابـط  یادارهایت از آن دارد کـه نوـام پیشـین درحک ،کوتاه یالمللی در یک دورهبین

 المللی نبوده است.بین یجامعههای امروزمللی قادر به رف  نیازها و ضرورتالبین
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  (Butler, 1987: 31) ه حفاظـت از شتر بـه هر چه بیها توجّیکی از این ضرورت

-آلودگی یلهأباشد. حفاظت از محیط زیست و مسالمللی میمحیط زیست در سطح بین

-نموده و از پس هزینهها به تنهایی بتوانند آن را مدیریت های آن امری نیست که دولت

ترین معضالت زیست محیطی مهم حراست از آن برآیند. یکی ازهای ناشی ازحفاظت و

معضـل مـدیریت نادرسـت پسـماندها اسـت. توجـه بـه مـدیریت  در دهه های اخیـر،

ت دارد که امروزه بیشتر تبعات منفی زیسـت محیطـی را بایـد در پسماندها از آنجا اهمیّ

ای، ازحد ودور از کنترل گازهای گلخانه ست آنها جستجو کرد. تولید بیشمدیریت نادر

ها وشیوع برخی از بیماری ر دریا وخشکیاز بین رفتن حیات جانوران آبزی و غیر آن د

همـه و همـه از  ،همچون انواع سرطان در مناطق شهری به خصـوص شـهرهای بـزرگ

صـحیح باشد. امـروزه مـدیریت جـام  وتبعات مدیریت نادرست پسماندها میاثرات و 

اقدامات ملـی اسـت. در همـین المللی وهای بینت جمعی سازمانپسماندها نیازمند همّ

المللی دارای صالحیت جهـانی در های بینتحلیل نقش عمده سازمانمقاله به  راستا این

روی آنهـا  های فـراالوه بر نشان دادن اقدامات، چالشتا ع ،مدیریت پسماندها پرداخت

هـا اقـدامات قابـل تـوجهی را در را نیز به تصویر بکشد. با وجـود اینکـه ایـن سـازمان

المللـی در بـین یچـه امـروزه جامعـه اند، اما آندهمدیریت صحیح پسماندها اتخاذ نمو

 الملل بـه آن نیازمنـدست مانند دیگر شاخه های حقوق بینراستای حفاظت از محیط زی

جهت اجرای این قواعد است. اگر وجود ضمانت اجرا ومکانیسمی قدرتمند در ،باشدمی

 یهای زیسـت محیطـی، از جملـه مسـئلهالمللی سعی نموده که چالشبین یچه جامعه

نوـر  ها برطرف گردنـد، امـا بـهالمللی و دولتهای بینماندها، با تعامل میان سازمانپس

المللـی محـیط زیسـت در کنـار دیـوان بـین یحیطـهرسد وجود دادگاهی خاص درمی

د به تضـمین اجـرای تصـمیمات توانمی41 المللی حقوق دریاهاو دیوان بین 44دادگستری

محـیط زیسـت بـه  یحـوزهبیشتر اقدامات آنهـا در ثیر هرچهالمللی و تاهای بینسازمان

خـاص کمـک شـایانی نمایـد. مدیریت صحیح پسماندها بـه طور یحوزهطورکلی و در

درست است که امروزه چارچوب سـازمانی خـاص بـرای ضـمانت اجـرای تخلـف از 

ی را کـه در المللـاما نباید مکانیسم مسـئولیت بـین ،مقررات زیست محیطی وجود ندارد

-مکانیسمی که می ؛نماید نادیده گرفتالمللی تحقق پیدا میکاب تخلف بینصورت ارت
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خـود نمایـد. در تحلیـل  المللـیها را به نحومطلوبی پایبند به تعهـدات بـینتواند دولت

انـد گـام مللی دارای صالحیت جهانی توانسـتهالبین هایتوان گفت که سازماننهایی می

ت در برابر پسماندها بردارنـد و ایـن ناشـی از مثبت و موثری را برای حفظ محیط زیس

شـد. بـه هـر باحیطی و به ویاه معضل پسماندها مـیتوجه روزافزون به مسائل زیست م

ها است که گاهی ناشی از چارچوب هایی فرا روی این سازمانحال در این راستا چالش

های مالی مکک یسازمانی آنها بوده )مانند صندوق جهانی محیط زیست درراستای ارائه

 باشـد.به کشورها( وگاهی ناشی ازهمکاری اند  کشـورها درراسـتای تعهداتشـان مـی

ضو موظف به همکـاری المللی کشورهای عهای بینگرچه در اکثر اسناد مصوب سازمان

-قدرتمند شرایط تحقـق چنـین همکـاری اوقات کشورهای اما گاهی ؛اندبا یکدیگرشده

 ،الملـلبـین یجامعههای موجود درکنار تمامی این واقعیتمایند. در نهایی را دشوار می

توان به نقش کشورها در داخل مرزهای سرزمین خـود اشـاره کـرد کـه بـا افـزایش می

ایجـاد چـارچوب سـازمانی منسـجم در آور وادن به مردم، تصویب قوانین الزامآگاهی د

لی را تکمیـل و نقشـی ملالبین یتوانند جنبش آغاز شده در جامعهاجرای این قوانین می

زیست محیطی  المللی دارای صالحیت جهانی در مقابله با آلودگیهای بینرا که سازمان

 بهبود بخشند. نمایند رامی ناشی از پسماندها ایفاء
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  41 -European Agreement on the Restriction of the Use of Certain Detergents in Washining 
and Cleaning Products, Strasbourg,1968. 
 
  44 -United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972. 

 
  42 -Rio Declaration on Environment and Development, 1992. 

 
  43 -Soft Law. 
  44-Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Stockholm, 2001. 

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

 
دولت ها برای حفاظت از محیط زیسـت مـی بایسـت بـه  » ریو مقرر می دارد: یاعالمیه 41اصل  - 44

ی مبذول نمایند. در مواردی که خطر ایجـاد انه ایطور گسترده و برحسب توان خویش اقدامات پیشگیر
عدم یقین کـافی علمـی نبایـد مستمسـکی  صدمات جدی یا جبران ناپذیر به محیط زیست وجود دارد،

جلوگیری از تخریـب محـیط  یجهت به تعویق انداختن اقداماتی که از نور هزینه کارآمد بوده و الزمه
 «.زیستند شود

جام  در مورد پیشـگیری، بازیافـت، کمپوسـت و  یمدیریت یکپارچه سازی پسماندها یک برنامه - 41
ارتی موثر بر مدیریت یکپارچـه سـازی پسـماندها بـه چگـونگی دف  می باشد. یک سیستم نو یبرنامه

که برای سـالمت انسـان و  زمینه هاییجلوگیری از تولید پسماند، بازیافت و مدیریت پسماند جامد در 
 محیط زیست موثرتر است می پردازد.

EPA. ( 2014). “What is Integrated Solid Waste Management”. www.epa.gov.   
 

48 -International Environmental Technology Centre (IETC). 
یـل، کنیـا و ین پروژه با موفقیت در کشورهای جمهوری خلق چین، هند، لسـوتو، سـریالنکا، برزا - 43

 اتیوپی اجرا شده است.

د ماننـد نـهـا قـرار ده در اختیـار آنذینفعان افرادی می باشند که پسماندها می تواننـد منـافعی را  - 19
 بازیافت پسماندها به انرژی یا به دیگر اقالم مورد نیاز مردم.

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

 د.باشن و تایلند در حال اجرا میاین پروژه در حال حاضر در فیلیپی - 14

11-   waste.-E- «تجهیـزات  تمـامیعمـومی اسـت کـه بـرای  ییـک واژه «پسماندهای الکترونیکی
کـار هشود و غیر قابل استفاده است بالکترونیکی که توسط مصرف کنندگان اصلی آن به دور انداخته می

 هـای مـایکروویو،هـا، اجـاقشود. این تجهیزات از وسـایل بـزرگ خـانگی همچـون یخچـالبرده می

 شود.ها را شامل میهای همراه و اسباب بازیهای دیجیتال دستی، تلفنتا دستگاه رایانه ها ها،تلویزیون

 ."پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی"(. 4931شیری گرگانی، علیرضا.) 
www.doe.ir 

http://www.epa.gov/
http://www.doe.ir,pp/
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باشد. کمپوست ترکیبی از ضایعات مواد خوراکی و  بازیافتترین روش کمپوست کردن شاید کهن - 19

 یه هوازی به خا  سیاه و سفید غنی دگرگون شده است.است که از راه تجز هاییزباله

 www.fa.wikipedia.org               ."کمپوست"(. 4939ویکی پدیا، )

 11-Green Purchasing. 
زیست  محیطخرید سبز اشاره به خرید محصوالت و خدماتی دارد که آثار زیانبار بر سالمت انسان و 

دهد. والت و خدمات مشابه دیگر کاهش میرا در مقایسه با محص  

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

 باشد.این برنامه در کشورهای مالزی، اندونزی و چین در حال اجرا می - 11
 

 26 -United Nations Institude for Training and Resaerch. (UNITAR). 
 

 27  -World Health Organization. (WHO). 
 

 28- International Labour Organization. (ILO). 
 

 
 29-Food and Agriculture Organization of the United Nations. (FAO). 

 
 31-United Nations Industrial Development Organization.(UNIDO). 
 
 34-Organization for Economic Co-Operation and Development. (OECD). 

 
 32-Chemical Weapons Convention. 1992 . (CWC). 
 33-United 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. 

 
مسائل مربوط به محیط زیست هنگامی به بهترین نحو حـل »ریو بیان می دارد:  یاعالمیه 49اصل  - 94

طح ملـی، شهروندان در سطوح مناسب در آن مشارکت داشته باشند. در سـ یو فصل می شوند که کلیه
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 

ت مربـوط بـه عـام اطالعـا یشرکت در فرآیند تصمیم گیری را داشته باشد. دولت ها از طریق اشـاعه
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

 
هـایی از های بهداشتی شامل پسماندهای تیز، غیر تیز، خـون، بخـشمراقبت پسماندهای حاصل از - 91
 باشد. ایی، پسماندهای دارویی، دستگاه های پزشکی و مواد رادیواکتیو میین، پسماندهای شیمبد

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

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87
http://www.fa.wikipedia.org/
http://www.who.int/
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91 - .Polyvinyl chloride (PVS) «ت و در شـرایط نوعی پالستیک بسیار پرکاربرد اس «پلی ونیل کلراید

پلـی ونیـل "(. 4939ویکـی پـدیا، )  حاضر یکی از ارزشمندترین محصوالت صنعت پتروشیمی است.
 ."کلراید

www.fa.wikipedia.org. 
د، بـه بیشتر از تراکم معمولش )بیش از حد استاندارد( در فضا یافت شـو هرگاه ماده ای با تراکمی - 93

 www.gerdavari.com.       "(.آالینده های شیمیایی4939بهبودی، علی. ) .آن آالینده گویند

 

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

Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa, 1991. 
 
زبالـه  اکثر بیمارسـتان هـای کشـور ملـزم بـه اسـتفاده از که در ایرانآن الزم به ذکر است با وجود - 14

کاربردی نداشـته و مـورد اسـتفاده قـرار نمـی  در عملسوزهای مخصوص می باشند، این زباله سوزها 
وجود نوارت بر بیمارستان ها به خصوص بیمارسـتان گیرند. یکی از مشکالت عمده در این زمینه عدم 

های دولتی در امر سوزاندن پسماندها می باشد و مشکل دیگر فرسوده بودن اکثر این دستگاه ها اسـت 
قابلیت خود را از دست داده اند. بنابراین اکثر بیمارستان هـای کشـور بـا شـیوه هـای غیـر  در عملکه 

یمارستانی می پردازند که این خود معضلی برای شـهر هـای بـزرگ استاندارد به سوزاندن پسماندهای ب
 کشور ازجمله تهران در خصوص آلودگی هوا می باشد.

 42-International Maritime Organization (IMO).    
 

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

 
در ایران بنادر امام خمینی، خرمشهر، شـهید رجـایی، بوشـهر و چابهـار در جنـوب کشـور و بنـادر - 11

نوشهر، نکاء و انزلی در شمال کشور به عنوان مراکز دریافت پسماندهای تولید شده در کشـتی هـا مـی 
 باشند.

   "مراکز دریافت مواد زائد از کشتی ها"(. 4939و دریانوردی.) سازمان بنادر

    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. 
 
 47- International Atomic Energy Agency. (IAEA). 

 
 18- Dwight D.Eisenhower. 
 
 49- Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of 
Radioactive Waste Management, 1997. 

http://www.fa.wikipedia.org/
http://www.gerdavari.com./
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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 Bank of Reconstruction and Development. (IBRD). 

 
 09 -International Development Association. (IDA). 
 
 06-International Finance Coparation. (IFC). 

 
 44-Multilateral Investment Guarantee Agency. (MIGA). 
 
 42-International Centre for Settlement of Investment Disputes .(ICSID). 
 
 43-Ningbo, 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،

Organization (WIPO)  )است. وایپو دارای چهار رکن اصلی ذیل می باشد: )الف( مجم  عمومی، )ب
 المللی. بین همکاری،  )د( دبیرخانه یکنفرانس اعضا، )ج( کمیته

 ."معرفی سازمان جهانی مالکلیت فکری"(. 4911فن بازار ملی ایران. )

www.techmart.ir 

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

 

 44-International Court of Justice. 

47-International Tribunal for the Law of the Sea. 

 

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cenna.html
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cenna.html
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cacnare.html
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cacnare.html
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cacnare.html
http://www.worldbank.org/ida
http://www.worldbank.org/ida
http://www.icj-cij.org/homepage/
http://www.icj-cij.org/homepage/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.itlos.org%2F&ei=xqiNVKuTI8XkasajgvgG&usg=AFQjCNH74w5M3KRUi3uzQ4Vo9cAeWQ1yTA&sig2=kSliyV2j_-LrlLOXdkSNJw&bvm=bv.81828268,d.bGQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.itlos.org%2F&ei=xqiNVKuTI8XkasajgvgG&usg=AFQjCNH74w5M3KRUi3uzQ4Vo9cAeWQ1yTA&sig2=kSliyV2j_-LrlLOXdkSNJw&bvm=bv.81828268,d.bGQ
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 مناب  و ماخذ:

 . مناب  فارسی 9

 الف( کتب
 .تهران: انتشارات عدالت. حقوق سازمان های بین المللی. (4911آقایی، سید داوود. )-

 . تهران: انتشارات مجد.ن المللیهای بیحقوق سازمان(. 4913بیر زاده، ابراهیم. )-

 . تهران: نشر قوس.های بین المللیحقوق سازمان(. 4911تقی زاده انصاری، مصطفی. )-
 . تهران: انتشارات شهر دانش.حقوق سازمان های بین المللی(. 4911زمانی، قاسم. )-

 . تهران: انتشارات جنگل.های بین المللیحقوق سازمان(. 4913طالیی، فرهاد. )-
، ترجمه محمد حسن حبیبی. تهران:  حقوق محیط زیست(. 4913کیس، الکساندر و دیگران. )-

 انتشارات دانشگاه تهران. 

ترجمه محمـد مهـدی مبانی حقوق بین الملل محیط زیست،  (.4939کوروکوالسوریا، الل. )-

 حسینی. تهران: نشر میزان.
 هران: نشر میزان.. تسازمان های بین المللی(. 4914موسی زاده، رضا. )-

تهران: نشر سیر تحوالت مناب  حقوق بین الملل محیط زیست.  (.4911موسوی، فضل اهلل. )-

 میزان.

 ب( مقاالت
نشوریه . "محیط زیسـت اصالح ساختار سازمان ملل متحد در زمینه"(. 4911ببران، صدیقه. )-

 . 441-444: 14، راهبرد

. "تضـاد یـا تکامـل: محیط زیست و تجارت آزاد حقوق بین الملل" (.4911پارسا، علیرضا. )-

 .413-419: 419و 413 مجله اطالعات سیاسی و اقتصادی.

در  popsبررسی ابعـاد حقـوقی کنوانسـیون "(. 4913دبیری، فرهاد، عبادی، تقی و دیگران. )-

: 1. "چارچوب قانونی برای کنترل آالینده های آلی پایدار در سطح ملـی یایران به منوور ارائه
499-411. 

آژانــس بــین المللــی انــرژی اتمــی )زمینــه هــا، ســاختارها و "(. 4911شـیرودی، مرتضــی. )- 

 .13-11 :19. نشریه فلسفه و کالم )رواق اندیشه(. "عملکردها(
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مجلوه تحقیقوات  ."نوـام حقـوق سـازمان تجـارت جهـانی" (.4911نیکبخت، حمیدرضا. )-

 .491-41: 91. حقوقی

 ج( پایان نامه
ارزیابی حقوق کارآمدی سـازمان هـای بـین المللـی در حمایـت از "(. 4939اص ر. )سیجانی، 

دانشوگاه  دانشکده حقووق و علووم سیاسوی. به راهنمایی دکتر فرهاد طالیی، "محیط زیست

 .شیراز
 

 رنتیتد( مناب  این

   ."آالینده های شیمیایی"(.4939بهبودی، علی.) -

www.gerdavari.com. 

 ."ساختار کمیته های اصلی و فرعی ایمو" (4931) سازمان بنادر و دریانوردی. -

www.intagencies.pmo.ir 

 "مراکز دریافت مواد زائد از کشتی ها"(. 4939سازمان بنادر و دریانوردی. ) -
     www.maritimesafety.ir 

   ."پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی" (.4931شیری گرگانی، علیرضا. ) -

www.doe.ir 

محـیط سـازمان جهـانی تجـارت و"(.4914دفتر نمایندگی تجاری جمهوری اسالمی ایران. ) -

 "زیست

www.irtr.gov.ir 

 ."زمان جهانی مالکلیت فکریمعرفی سا"(. 4911فن بازار ملی ایران. ) -

www.techmart.ir 

 ."پلی وینیل کلراید"(. 4931ویکی پدیا. ) -

www.fa.wikipeida.org 
 .  "آزبست"(. 4939ویکی پدیا. ) -

www.fa.wikipedia.org 
 

 مناب  التین. 2

 
A) Books 

- Butler,W.E.(1987). International Law and the International System. 

Martinus Nijhoff: Dordrecht. 

http://www.gerdavari.com./
http://www.gerdavari.com./
http://www.intagencies.pmo.ir/
http://www.intagencies.pmo.ir/
http://www.doe.ir,pp/
http://www.doe.ir,pp/
http://www.techmart.ir/
http://www.techmart.ir/
http://www.fa.wikipeida.org/
http://www.fa.wikipeida.org/
http://www.fa.wikipedia.org/
http://www.fa.wikipedia.org/
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