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 چکیده
الملل محیطی، حقوق بینزيستالمللی به مسائل و موضوعات بینه به تناسب تغییر در رويکرد جامع

بینی شماری به خود ديده است. پیشنظام حقوقی نسبتاً سازمند، تحوالت بی عنوانبه زيستمحیط

نود ه چندجانبه از اوايل دهمحیطی های زيستنامهدر موافقت 0«پايبندی آيین عدم»سازکاری به نام 

شود. اين آيین که متفاوت از سازکارهای سنتی ترين اين تحوالت محسوب میمهم ازجملهمیالدی، 
شود با اتخاذ طیف ها تالش میترتیباتی است که از طريق آنه فصل اختالفات است، دربرگیرندوحل

و فنی( گرفته تا اقدامات سخت )مانند تحريم(، ای از تدابیر، از اقدامات نرم )مانند مساعدت مالی گسترده
در  پايبندی عدمضمن بررسی جايگاه آيین  د. اين مقالهشوپايبندی بیشتر به تعهدات تضمین 

موردی به تبیین جوانب ساختاری و نهادی و برخی از  طوربهمحیطی چندجانبه، های زيستنامهموافقت
پردازد. در می« اليه اوزنه راجع به مواد کاهند مونترالپروتکل » پايبندی عدمترين نتايج عملی آيین مهم

های نامهشود که اين آيین دارای مبنا، پشتوانه و جايگاه حقوقی باثباتی در موافقتپايان استدالل می
است و بررسی روند اجرای اين پروتکل، حکايت از افزايش پايبندی اعضا  مونترالپروتکل  ويژهبهمذکور 

 کارگیری اين آيین دارد.هب ةنتیجدر 
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 پايبندی، پروتکل مونترال، نهاد پايبندی محیطی چندجانبه، اجرا، آيین عدمهای زيستنامهموافقت
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1. Non-Compliance procedure 
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 مقدمه
، سرآغاز خوبی مفید است شودرعايت میقانون تا زمانی رسد که اين مطلب ساده که به نظر می
مندکردن رفتار بازيگران الملل برای چارچوبحقوق بین رغم تالشباشد. علی مسئلهبرای طرح 

. حقوق شودقصور می هادولتتوسط  ويژهبهالمللی، همواره در اجرای تعهدات و نقض مقررات بین
صدد آن بوده است که موضوع پايبندی به تعهدات با قوت بیشتری دنبال شود و  الملل دربین

د. برسان باشند، گسترش ياتوانند در اين راستا ياریمیهايی که ها و آيیندايره مصاديق شیوه
المللی قرار گرفته است، های که در چند دهه گذشته مورد توجه خاص جامعه بینيکی از شیوه

المللی حقوق بشر و حقوق است که برخی معاهدات بین پايبندی عدمسازکاری تحت عنوان آيین 
الملل . اين آيین در حقوق بیناندکردهاستقبال  از آن زيستمحیطبشردوستانه، خلع سالح و 

های ديگر، با مقبولیت بیشتری همراه بوده است. اکثر در مقايسه با حوزه زيستمحیط
در اجرای صحیح  هادولتمحیطی چندجانبه به منظور مقابله با قصور های زيستنامهموافقت

 مونترالپروتکل »اند. کردهبینی را پیشاين تأسیس حقوقی  ،هاتعهدات خود و کنترل پايبندی آن
 2،«راجع به حمايت از اليه اوزن وينکنوانسیون » الحاقی به 3،«راجع به مواد کاهنده اليه اوزن

 
2. Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 1987. 

 انداست، عبارت« برنده اليه اوزنمواد تحلیل»وجب اين پروتکل که هدفش رفع و حذف تدريجی مها بهترين تعهدات دولتمهم
شده در مصرفشان از اجسام کنترل ةشدبینیبايد مراقبت کنند که سطح پیش اعضاين صورت که ه ااز: اتخاذ تدبیر کنترلی؛ ب

 ةشدبینیاالجراشدن سند، از سطح پیشز الزم)پیوست الف پروتکل( در يک دوره زمانی مشخص بعد ا 3و  0های گروه
بايد سطوح  اعضاد سال مذکور افزايش يافته باشد؛ تجاوز نکند، مگر آنکه اين سطح، کمتر از ده درص 0311مصرفشان در سال 

رف توقف تولید و مص ،کاهش و در نهايت صادرات و واردات را محاسبه کنند؛خود برای مواردی چون مصرف،  ةشدبینیپیش
شده از اعمال ممنوعیت نسبت به واردات اجسام کنترل شده؛وزن طبق جداول زمانی تعريفيک دسته از مواد کاهنده اليه ا

شده شده با اجسام کنترليا محدودکردن واردات تولیدات ساخته کشورهای غیرعضو طی يک سال از تاريخ اجرای پروتکل؛ ممنوع
گزارش اطالعات آماری درباره تولید، واردات و صادرات هريک از  ريخ اجرای سند؛سال از تا 5ظرف  از کشورهای غیرعضو

همکاری در پیشبرد پژوهش، توسعه و مبادله اطالعات در ماه پس از عضويت؛  2ظرف  0311شده برای سال اجسام کنترل
بردن دادن يا ازمیانرشکلهای مهارکردن، بهبودبخشیدن، تغییها برای اصالح شیوهخصوص مواردی چون بهترين فناوری

مساعدت فنی به ها؛ شده با آنهای ممکن برای اين اجسام، تولیدات و محصوالت ساختهشده و ايجاد جايگزيناجسام کنترل
 ويژه با توجه به نیاز کشورهای در حال رشد.منظور تسهیل مشارکت در اجرای پرتکل به

3. Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 22 March, 1985. 

زيست راجع به حمايت از اليه اوزن، قصد اين است که با اثرات مضر بر سالمت بشر و محیط وينچارچوب کنوانسیون  در
 شرح است:به اين ها طبق سند ترين تعهدات دولتهای انسانی مقابله شود. مهمناشی از تغییرات اليه اوزن به دلیل فعالیت

 اوزنهای انسان بر اليه از طريق مشاهدات، پژوهش و مبادله اطالعات منظم جهت فهم بهتر و ارزيابی اثرات فعالیتهمکاری 
ها و ضوابط مورد توافق و همکاری در تدوين اقدامات، رويه زيست؛بر سالمت انسان و محیط اوزناليه  و اثرات تغییرات

هت اجرای مؤثرتر اين قال اطالعات دانش فنی میان کشورهای عضو جانت ی والمللصالح بینهای ذینهادهمکاری با 
های علمی در خصوص مواردی چون فرايندهای فیزيکی و شیمیايی تأثیرگذار بر اليه انجام پژوهش و ارزيابیکنوانسیون؛ 

گزارش  ی، علمی و فنی؛های حقوقنههمکاری در زمی های جديد؛اوزن؛ اجسام و فناوریهای اليه اوزن؛ اثرات اقلیمی دگرگونی
 ها را دارند، به دبیرخانه.هايی که عضويت آنبرای اجرای اين کنوانسیون و پروتکلاطالعات مربوط به تدابیر اتخاذشده 
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پروتکل »و  4«هاآن فرامرزی مواد زائد خطرناک و دفع انتقاالت راجع به کنترل بازلکنوانسیون »
ترين اين از مهم 5«وهوايیراجع به تغییرات آب منضم به کنوانسیون ساختار ملل متحد کیوتو

ها نامهشوند. اين آيین از ساختار منسجم و مشخصی در اين موافقتها محسوب مینامهموافقت
برخوردار است. شیوه معمول در اين اسناد، بررسی موضوع پايبندی عضو توسط نهاد پايبندی در 

ی طرف هادولتبرابر عضو متخلف به کنفرانس  توصیه نوع اقدامات در ،وهله اول، و در ادامه
. در چارچوب اين آيین، بر استاتخاذ تصمیم نهايی توسط اين کنفرانس  ،معاهده و در نهايت

اتخاذ اساس ظرفیت موجود در معاهده، ممکن است تصمیمات مستقیم در ارتباط با عضو ناپايبند 
مالی گرفته تا تعلیق حقوق و مزايای که ممکن است طیفی از اقدامات، از مساعدت فنی و شود 

د. نکته مهم ديگر اينکه بايد میان اين آيین با سازکارهای شوعضويت يا اعمال تحريم را شامل 
امکان  ،محیطی چندجانبههای زيستنامهتفکیک قائل شد. اکثر موافقت ،فصل اختالفاتوحل
در اند. بینی کردهصل اختالفات را پیشفوهای حلو آيین پايبندی عدمزمان آيین کارگیری همهب

بینی شد. نظر به پیش مونترال، اين آيین نخستین بار در پروتکل هانامهمیان اين موافقت
، اين سند خود را مونترالکارگیری اين آيین در پروتکل هناشی از بآمدة دستبههای موفقیت

تکل اين زمینه را فراهم کرده است که الگويی در اين عرصه معرفی کرده است. اين پرو عنوانبه
يک عضو، هريک از متعاهدين هم  پايبندی عدمنسبت به  اعضاعالوه بر شکايت دبیرخانه و نیز 

بتوانند از طريق سازکار خودارجاعی، ناتوانی و مشکالت خود در مسیر پايبندی به تعهداتشان را 
مند بهره اعضای اين کمیته و نیز اجالس ها و رهنمودهاو از مساعدتکنند نزد کمیته اجرا مطرح 

ند. شو روروبهنسبت به خود  اعضاو در مواردی هم با اتخاذ اقدامات سخت از سوی اجالس 
آمده، اين مقاله به دنبال پاسخ به اين پرسش اساسی است که آيا آيین عمله بر توصیف ب مبتنی
به جايگاه  مونترالپروتکل  ويژهبهمحیطی چندجانبه های زيستنامهدر موافقت پايبندی عدم

فرضیه اين مقاله اين است سازکار مناسب و مفید جهت افزايش پايبندی به تعهدات رسیده است؟ 
تأسیس حقوقی نسبتاً منسجم از جايگاه حقوقی باثباتی در اين  عنوانبهکه اين آيین 

ديگر در مقايسه با  رالمونتدر ارتباط با پروتکل  ويژهبهها برخوردار است و نامهموافقت
نقش مؤثری  ،به تعهداتشان هادولتمحیطی مهم، در افزايش پايبندی های زيستنامهموافقت

داشته است. در راستای بررسی موضوع و ارائه پاسخ مشخص به سؤال مذکور، مطالب مقاله در سه 
تبط با آن بررسی و در و مفاهیم مر پايبندی عدماجمال مفهوم شود: نخست بهقسمت اصلی ارائه می

های نامهدر موافقت پايبندی عدمکلی به تبیین مفهوم، ماهیت و ساختار آيین  طوربهادامه، 
شود. قسمت سوم به بررسی جوانب ساختاری و نهادی و محیطی چندجانبه پرداخته میزيست

 
4. Basel Convention of the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their 

Disposal, 1989. 

5. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 1997. 
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 .دارددر پروتکل مونترال اختصاص  پايبندی عدمهمچنین نتايج عملی آيین 
 

 پایبندی عدممفهوم  .9
و  1«اجرا»ناخواه ذهن را متوجه مفاهیم خواه 1،«پايبندی عدم»نظر به اينکه شناخت دقیق مفهوم 

 توانمی الملل. در حقوق بینشناختنیز را معنای اين مفاهیم  بايدکند، ناگزير می 1«پايبندی»
بخشی از طیف وسیع » ،طالحمعنا کرد. اين اص 3«عمل الزام به پايبندی به قانون»اجرا را به 

مانند کارآمدی و  ،شده برای توصیف الگوهای مطابقت با هنجارهای قانونیاصطالحات استفاده
با  هادولتاجرا به اقداماتی اشاره دارد که  01«.استسازی مؤثربودن، قابلیت تشخیص و پیاده

اگرچه برخی از اسناد به  کنند.المللی در حقوق داخلی خود اتخاذ میهدف اثربخشی به اسناد بین
ها کردن آنشان، بدون نیاز به تدوين قوانین ملی برای اجرايیدلیل نوع ساختار و سازماندهی

واژه  00به اين قوانین و مقررات نیاز است. ،سازی بیشتر و بهتر اسنادبرای پیاده ،قابلیت اجرا دارند
به پايبندی  هادولتی که بر بازگرداندن شود؛ مفهوماجرا، ابزار تنبیهی برای پايبندی محسوب می

های نامهدر مجموع در ارتباط با موافقت 03به تعهدات، پس از نقض معاهدات تمرکز دارد.
ای از اقدامات، همچون پذيرش قوانین و مقررات، توان اجرا را مجموعهمحیطی میزيست
است در قلمرو سرزمینی خود المللی دانست که دولت ممکن ها، ايجاد نهادهای ملی و بینسیاست

محیطی چندجانبه انجام دهد. در خصوص مفهوم های زيستنامهبه منظور تضمین اجرای موافقت
گرفته، منطبق بر آن چیزی باشد که تجويز شده است، چنانچه عمل صورت پايبندی بايد گفت که

مشخص در انطباق با  صورتبهتوان معتقد به پايبندی بود. بدون ترديد در مواردی که عمل می
در چارچوب مفهوم پايبندی، تأکید  02شود.محسوب می پايبندی عدمشده نباشد، رفتار تجويز

از طريق انجام اقدامات  هادولتاصلی بر اين است که با ارزيابی میزان رعايت تعهدات توسط 
لزوم، نسبت به  دقت بررسی و در صورتالمللی، رفتار متعاهدين بههای ملی و بینالزم در حوزه

 
6. Non-Compliance 

7. Enforcement 

8. Compliance 

9. Garner, Bryan A. and Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, 8th ed. United States: St. Paul, 

MN: Thomson/West, 2004, p. 569. 

های نوين در پرتو حقوق رهیافت، در: «زيستمحیطالملل های عدم اجرا در حقوق بینآيین»السادات؛ لوی، زهرهع .93
 .135، ص 0235، به اهتمام سبحان طیبی، خرسندی، زيستمحیطالملل بین

11. Jacobson, Harold K. and Edith Brown Weiss, “A Framework for Analysis”, in: Engaging Countries: 

Strengthening Compliance with International Environmental Accords, Edith Brown Weiss and Harold K. 
Jacobson (eds.), United States: MIT Press, 1998, p. 4. 

12. Raustiala, Kal, “Compliance & Effectiveness in International Regulatory Cooperation”, Case 

Western Reserve Journal of International Law, vol. 32, issue 3, 2000, pp. 392-293. 

13. Beth A., Simmons, “Compliance with International Agreements”, The Annual Review of Political 

Science, vol. 1, 1998, p. 77. 
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در کل بايد گفت که اين مفهوم به  04با هدف اجرای کامل تعهدات اقدام شود. هادولتتغییر رفتار 
 یوضعیت سازگاری رفتار بازيگر با قواعد حقوقی اشاره دارد. سنجش و ارزيابی، کنترل و ارتقا

، مسائل واقعی زمان سطوح پايبندی و قدرت استانداردهای مربوطهسازی همپايبندی و بهینه
بر اساس آنچه در باب معنای اجرا و  05مرتبط با پايبندی و انطباق رفتار با قواعد قانونی است.

بسیار شکننده بیان اين دو وجود دارد و مخاطب در  یشود که مرزپايبندی گفته شد، مشخص می
عنا بداند. اگرچه نگاه اول و بدون دانستن معنای دقیق اين دو واژه، ممکن است هر دو را به يک م

گیرد و به هر میزان که اجرا بهتر و درست است که اجرا در راستای تحقق پايبندی صورت می
 شود، همانتأثیر گذاشته می هادولتتر صورت گیرد، به همان میزان بر روی درجه پايبندی کامل

توان ست بلکه میکه اجرا همیشه الزمه پايبندی اشود گونه تصور گونه که گفته شد، نبايد اين
المللی پايبند بدون اتخاذ اقدامات قانونگذاری، قضايی و اجرايی در سطح ملی هم به تعهدات بین
های الزم در بود. البته بايد گفت که غالباً پايبندی مستلزم انجام اقدامات مذکور و بسترسازی

 سطح ملی خواهد بود.
از لحاظ لغوی به معنای قصور يا  توان آن رامی پايبندی عدماما در خصوص اصطالح 

رغم ارائه تعريف مشخص و واضح، سرپیچی در پیروی از چیزی مانند حکم يا قاعده دانست. علی
توان بیان داشت که اين مفهوم به وضعیتی اشاره دارد که در آن، عضو معاهده قادر به اجرای می

مواردی  .اجرا از عضو سلب شودباعث شده است که توان  یتعهدات مقرر نیست يا اينکه مشکالت
های اجرايی يا چون غفلت و شکست در وضع و اتخاذ تصمیمات و اقدامات الزم و برنامه

داليل احتمالی  01باشد.ترين داليل وضعیت مذکور تواند از مهمها در قلمرو خود میسازی آنپیاده
دو دسته کلی علل مستقل يا ها را به توان آبه معاهدات، گسترده هستند که می پايبندی عدم

بندی کرد. در خصوص دسته نخست )مانند فقدان بیرونی و علل محرک )وابسته يا درونی( تقسیم
 ،کشورهای در حال توسعه ويژهبهامروزه  ،ظرفیت و غفلت( بیان شده است که برای مثال

کست در رعايت اين امر، موجبات ش را ندارند.های مالی، فنی و اجرايی ها و توانايیظرفیت
های راهبرد، فشار و نتايج زيستمحیطبخصوص در زمینه حفاظت از  ؛کندتعهدات را فراهم می

 همچون ،. غیر از موارد مذکور نبايد از علل محرکهستندسیاسی غالباً نامعلوم و غیرقابل استناد 

 
14. Bafundo, Nina E., “Compliance with the Ozone Treaty: Weak States and the Principle of Common 

but Differentiated Responsibility”, American University International Law Review, vol. 21, issue 3, 2006, 

pp. 471-472. 

15. Ehrmann, Markus, “Procedures of Compliance Control in International Environmental Treaties”, 

Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, vol. 13, no. 2, 2002, p. 379. 

16. Bigi, Giulia, “Draft Non-Compliance Procedure under the 2001 Stockholm Convention on Persistent 

Organic Pollutants”, in: Non-Compliance Procedures and Mechanisms and the Effectiveness of 

International Environmental Agreements, Tullio Treves et al (eds.), The Hague, The Netherlands: T.M.C. 
Asser Press, 2009, p. 133. 
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ممکن  افل ماند.الملل غنگاشتن معاهده به زبانی غیر از زبان مرسوم نگارش معاهدات حقوق بین
استفاده کرده و در مسیر کشورها از ابهام موجود در معاهده برای ارتکاب رفتار عمدی سوء است
به معاهده گام بردارند. بنابراين با اين توصیف، به منظور اجرای کامل و امن مفاد  پايبندی عدم

معاهده به زبان مبهم  بردن يا تعديل داليل مستقیم، از نگاشتنعالوه بر ازبین دبايمعاهده 
در ادامه ضمن تبیین  01خودداری، و عوامل تهییج و ترغیب پايبندی به تعهدات را تقويت کرد.

محیطی چندجانبه های زيستنامه، نقش اين آيین در چارچوب موافقتپايبندی عدممفهوم آيین 
 شود.بررسی می

 

 حیطی چندجانبهمهای زیستنامهدر موافقت پایبندی عدم. جایگاه آیین 2
توجهی به صحت و درستی کل نظام معاهده بستگی دارد. به مفاد معاهدات به نحو قابل پايبندی

محققان بر اين باورند که ظرفیت و توانايی دولت به همراه قصد انجام معاهده و تحقق اهداف 
زم، نیازمند برای داشتن ظرفیت ال هادولتترين عوامل تأثیرگذار بر پايبندی هستند. آن، مهم

قطعًا  01شفاف، حمايت سیاسی و اقدامات کارشناسی فنی هستند.بوروکراسی منابع اقتصادی، 
بینی ها، پیشترين آنها ملزوماتی دارد که از مهمافزايش میزان اجرای تعهدات و پايبندی بدان

لبته اين امر، . ااست پايبندی عدمهايی تضمین و تسهیل پايبندی از طريق رسیدگی به موارد آيین
خود مشروط به تعريف شفاف قواعد و استانداردها، تعیین موضوعات مورد اختالف مربوط به 

با هدف  03.است پايبندی عدماعمال اين قواعد و استانداردها در عمل و نیز تشخیص موارد قصور 
نزديک به در حوزه اجرا و پايبندی به مقررات،  زيستمحیطالملل های حقوق بینکاستن از ضعف

محیطی چندجانبه، به روشی ابتکاری دست های زيستنامهاست که اطراف موافقت سه دهه
اعضا به تعهداتشان، در چارچوب سازکاری به نام آيین  پايبندی عدماند که در چارچوب آن، زده
د؛ آيینی که از جوانب گوناگون، متفاوت از سازکارهای سنتی شوبررسی می پايبندی عدم
ابعاد  ،دادگستری و داوری است. نظر به مطالب مذکور، در ذيل فصل اختالفات همچونوحل

 شود.فصل اختالفات تشريح میوهای سنتی حلو مقايسه آن با شیوه پايبندی عدممختلف آيین 
 
 

 
 .131-131، صص همان ؛علوی. 92

18. Bafundo, op.cit., 473. / Weiss, Edith Brown, “Understanding Compliance with International 

Environmental Agreements: The Baker’s Dozen Myths”, University of Richmond Law Review, vol. 32, 

issue 5, 1998. 

مهرداد محمدی، شهر دانش، : ، ترجمه و تحقیقزيستمحیطالملل آينده حقوق بین ؛لیری، ديويد و باالکريشتا پیسوپاتی. 91

 .052، ص 0234
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 ها و کارکرد. ساختار، ویژگی9ـ2
ست، در چارچوب کنون تعريف دقیق و مشخصی از اين آيین صورت نگرفته ا با اينکه تا

اند سازکارهايی معرفی شده عنوانبه پايبندی عدممحیطی چندجانبه، آيین های زيستنامهموافقت
در زمینه  اعضابه تعهدات و شناسايی مشکالت  پايبندی عدمها، احراز بینی آنکه هدف از پیش

. تعريف استسئله فصل دوستانه موپايبندی به منظور رفع اين مشکالت، تسهیل پايبندی و حل
شود با اتخاذ تدابیر ها تالش میتر اينکه اين آيین دربرگیرنده ترتیباتی است که با اتکا بر آندقیق
فصل اختالفات، بدون توسل وتر و سنتی حلتر در مقايسه با ترتیبات متداولتر و منعطفماليم

و مقابله و پايبندی به مفاد عض پايبندی عدمها و پرداخت غرامت، با سريع به اِعمال تحريم
داليلی دارد  زيستمحیطالملل و ارتقا يابد. توجه به اين آيین در حقوق بین شود معاهده تضمین

و بر اين اساس، اين  ستاغیرتقابلی  ماهیت تعهدات اين حوزهـ 0 از: اندعبارتعمده  طوربهکه 
پذيری، سادگی و ابتنا بر یت، انعطافبودن، شفافهای غیرتقابلی، دوستانهها هم از ويژگیآيین

موضوع نفع عمومی در اين حوزه پررنگ است و لذا خسارات ناشی  ـ3همکاری و مشورت برخوردارند. 
هايی که محدوديت ـ2دهد. المللی در کل را تحت تأثیر قرار میجامعه بین ،از نقض تعهدات اين حوزه

های شخصی، موضوعی و زمانی وجود دارد، تفصل اختالفات از حیث صالحیوهای حلدر شیوه
های ويژگی ،سهولت در اجرا و ماهیت دوستانه ،کلی طوربهدر اين آيین چندان مطرح نیست و 

مشابه هر تأسیس حقوقی، در تبیین ساختار اين آيین، ابتدا  31شود.عمده اين آيین محسوب می
بر  پايبندی عدمحاظ کارکرد، اتکای آيین بايد به سراغ مبنای حقوقی )قانونی( ايجاد آن رفت. از ل

و  33«نهادهای پايبندی»تحت عنوان  است که ترکیبی از نهادهای خاص 30«نهادیشبه»ساختار 
ها و ای و همچنین مشارکت بازيگران ديگر، خواه دول عضو، سازمانديگر نهادهای معاهده

لتی در فرايند بررسی های غیردوالمللی و بازيگران خصوصی همچون سازمانمؤسسات بین
مرکز ثقل و نهاد اصلی  عنوانبهکه البته در اين میان، اين نهاد پايبندی است که  32استپايبندی 

کند. چنین نهادی ممکن است کارکردهای متفاوتی داشته در معاهده عمل می پايبندی عدمآيین 
عاهده، توجه به موارد های اطراف متواند طیفی از اقدامات، شامل تحلیل گزارشباشد که می

های خاص يا موضوعات کلی مربوط به عدم پايبندی را دربرگیرد. يکی از مشخصه
های قانونی نیستند، بلکه محیطی جديد اين است که صرفاً حاوی مقررههای زيستنامهموافقت

 .نندکای ايجاد شده است که فرايند وضع مقررات را تسهیل میها نهادهای معاهدهآن واسطهبه

 
.001، ص 0231، جلد دوم، جنگل، نظام جهانی ارزيابی و حمايت از حقوق بشرمیرعباسی، باقر و فرناز میرعباسی؛ . 23

21. Quasi-institutional 

22. Compliance bodies 

23. Fodella, Alessandro. “Structural and Institutional Aspects of Non-Compliance Mechanisms”, in: 

Non-Compliance Procedures and Mechanisms…, op.cit, p. 355. 
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نهادهای  35،«اعضااجالس »يا  34«اعضاکنفرانس »های منظم ارکان عمومی همچون اجالس
گیری مباحث فنی برای شکلرا بسترهای الزم  ،های کارشناسیای از گروهفرعی تابعه و مجموعه

محیطی سازکارهای . غالباً در اسناد زيستکندمیرعايت مقررات معاهده فراهم راجع به و حقوقی 
های فنی و علمی، کمیته يا شعبه اجرا و دبیرخانه مانند کنفرانس اعضا، کمیته اجرا، کمیته ،تنظار
حکايت از پذيرش  ،محیطیهای زيستنامهبررسی محتوای برخی موافقت 31.است بینی شدهپیش

 پايبندی عدم( در چارچوب آيین اعضاالگوی عمومی )وجود نهاد پايبندی و کنفرانس يا اجالس 
ها وجود نامههايی هم میان سازکارهای موجود در هريک از موافقتکه البته در مقابل، تفاوتدارد 
. بر است، مصالحه و مذاکره استنهاد پايبندی که متشکل از نمايندگان دول عضو هدف دارد. 

 31کنند.تعريف می هادولتلماتیک پاين اساس، برخی اين نهاد را کنفرانس دي
اين آيین را  ،«کنوانسیون آرهوس» 05ماده  ،ن آيین، برای مثالهای ايخصوص ويژگی در

، بازلکنوانسیون  پايبندی عدمغیر از اين موارد، آيین  31داند.غیرتقابلی، غیرقضايی و مشورتی می
جهت  اعضاشمرد: ترغیب و تشويق مثبت هرچه بیشتر گونه برمیهای اين آيین را اينويژگی

های سنتی در مقايسه با شیوه پايبندی عدمتر به موارد تر و منعطفاجرای تعهدات، واکنش ماليم
 عدمنشان از اين دارد که در آيین  جنبه پیشگیرانه 33بودن.پیشگیرانه فصل اختالفات ووحل

در انطباق با الزامات معاهده و  اعضاسو با ترغیب و تشويق مثبت هرچه بیشتر از يک پايبندی
مانند  ،االمکان با اقدامات نرمتنبیه عضو متخلف حتی ،ه، و از سوی ديگرشدساير تعهدات پذيرفته

و پرداخت  چون اعمال تحريم ،مساعدت مالی و فنی و بدون توسل سريع به اقدامات سخت
شود که به عدم پايبندی عضو پايان بخشیده شود. ويژگی ديگر اين آيین که غرامت تالش می

کارگیری طیفی از ه، تسهیل پايبندی و باستاصلی تأسیس آن هدف  ،واقعترين ويژگی و بهمهم
هدف کلی اين آيین، ايجاد  21ست.هادولتمحیطی توسط سازکارهای اجرای تعهدات زيست

تر اين تر و آسانسازی راحتشده و پیادهای برای تضمین اجرای تعهدات پذيرفتهسامانه
 

24. Conferences of the Parties (COPs) 

25. Meetings of Parties (MOPs) 

، المللیها در اسناد بینمحیطی دولتسازکارهای نظارت بر اجرای تعهدات زيست ؛دهقی، مسعود و حسین عبدوسراعی . 26

 .15، ص 0234مجد، 

27. Birnie, Patricia et al, International Law and the Environment, United Kingdom: Oxford University 

Press, 2009, pp. 238-239. 

28. Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice 

in Environmental Matters (Aarhus Convention), 25 June, 1998, art. 15. 

29. Report of the Conference of the Parties to the Basel Convention of the Control of Transboundary 

Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, Doc. UNEP/CHW.6/40, 10 February 2003, Annex: 
Establishment of a Mechanism for Promoting Implementation and Compliance, Decision VI/12, p. 46. 

[hereinafter Basel Convention NCP]. 

30. Bodansky, Daniel, The Art and Craft of International Environmental Law, United States: Harvard 

University Press, 2010, p. 227. 
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جای زی از مجرای گفتگوی غیرتقابلی بهها در فضای چندجانبه و نیز اعتمادسانامهموافقت
شود تا با مساعدت به دولت هدف و در چارچوب اين ساختار تالش می 20قضاوت و داوری است.

هدف مذکور را از توان مید. شوآمیز، اجرای تعهدات با سهولت بیشتری همراه به نحو مصالحه
آن، کمیته اجرا موظف  موجببهه برداشت کرد ک مونترالپروتکل  پايبندی عدمآيین  1پاراگراف 

شود، با هدف يافتن شیوه است لوايح، اطالعات و اظهارات مکتوبی را که بدان ارجاع می
همچنین آيین  23.کند فصل مسئله بر پايه احترام به مقررات پروتکل بررسیوای برای حلدوستانه

های نامهدر میان موافقت 22نیز به اين هدف اشاره کرده است. بازلکنوانسیون  پايبندی عدم
و روشنی، تسهیل، ارتقا و تقويت  صراحتبهتنها سندی است که  کیوتومحیطی، پروتکل زيست

در ارزيابی کلی بايد گفت که اين  24پايبندی به تعهدات پروتکل را هدف اين آيین دانسته است.
پايبندی بهتر و محیطی چندجانبه جهت کمک به اجرا و های زيستنامهرويکرد عملی موافقت

بیشتر به تعهدات خود، نشانگر دو واقعیت است: نخست اينکه دول متخلف به احتمال زياد در 
هايی در زمینه ظرفیت و توانايی واقعی خود برای پايبندی به تعهداتشان سطح ملی با محدوديت

سازی ه ظرفیتنامه بدون استثنا نسبت باين موافقت هستند. به همین دلیل است که همه روروبه
اند. دوم اينکه در مقايسه با تعیین مجازات دادهنشان خود حساسیت  اعضایو تقويت توانايی 

رسان ، اتخاذ راهکارهايی که بتواند در مسیر پايبندی کامل به تعهدات ياریپايبندی عدمبرای 
ها نامهموافقتدر دستیابی به اهداف اين  اعضاقطع موجب خواهد شد که نفع جمعی  طوربهباشد، 

 د. شوبهتر محقق 
دو موضوع مهم قابل ذکر است. اولین موضوع  ،پايبندی عدمدر خصوص نحوه کارکرد آيین 

، پايبندی عدمطرح ادعای از:  اندعبارتدهنده اين آيین است که تشکیلاجزای در خصوص 
از(. در خصوص جزء )در صورت احر پايبندی عدممقابله با  بررسی شکايت )ارزيابی پايبندی( و
شکايت يک عضو علیه عضو ديگر، گزارش شود: اندازی میراهاول، معموالً اين آيین به سه شکل 

ها، نامههای اين موافقتدبیرخانه و خودارجاعی. در بعضی موارد استثنائی، ديگر نهادها يا ارگان
آيین استناد کنند. اين شیوه  ينه اتوانند بهای غیردولتی و جوامع مدنی نیز میناظران يا سازمان

عضو ديگر را نزد نهاد پايبندی مطرح و  پايبندی عدمکه يک عضو يا بیش از يک عضو بتوانند 
 

31. Fitzmaurice, Malgosia, “The Kyoto Protocol Compliance Regime and Treaty Law”, Singapore 

YearBook of International Law and Contributors, vol. 8, 2004, p. 25. 

32. Report of the Tenth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the 

Ozone Layer, UNEP/OzL.Pro.10/9, 3 December, 1998, Annex II: Non-Compliance Procedure, para. 8. 

[hereinafter Montreal Protocol NCP]. 

33. Basel Convention NCP, op.cit., art. 48. 

34. Report of the Conference of the Parties on its Seventh Session, UN Doc. FCCC/CP/2001/13/Add.3, 

21 January 2002, Procedures and mechanisms relating to compliance under the Kyoto Protocol, Decision 

24/CP.7, Annex: Procedures and mechanisms relating to compliance under the Kyoto Protocol, Section I, 
p. 65. [hereinafter Kyoto Protocol NCP]. 
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محیطی های زيستنامهموافقت پايبندی عدمهای خواستار رسیدگی بدان شوند، در همه آيین
ساز با خوبی همیوه، که بهکه البته با توجه به ماهیت غیردوستانه اين ش 25آمده است چندجانبه

عالوه ، در عمل چندان با استقبال همراه نشده است. بهنیست پايبندی عدمماهیت دوستانه آيین 
مطلع شوند مگر اينکه فقدان يا عدم  اعضادشوار است که از سطح پايبندی ديگر  اعضاغالباً برای 

اندازی آيین را تحت تأثیر قرار راهدول خواهان  ،مستقیم طوربهها نامهصحت اجرای اين موافقت
های نامهاندازی کند، در بسیاری از موافقترا راه پايبندی عدمدهد. اينکه دبیرخانه بتواند آيین 

اند، به اين آيین متوسل شده اعضامحیطی مقرر است. اين نهاد در آن مواردی هم که زيست
های اطراف دريافت اطالعات و گزارشمنبع اطالعاتی بسیار قوی عمل خواهد کرد.  عنوانبه

و  اعضاعضو يا  پايبندی عدمشان، لوايح شکايت نسبت به معاهده راجع به وضعیت پايبندی
برای ارائه اطالعات بیشتر در صورت نیاز، وظايف اصلی و عمده دبیرخانه در  اعضادرخواست از 
 به دبیرخانهبوط به پايبندی همه اطالعات مرهمچنین  .هستند پايبندی عدمهای چارچوب آيین

يعنی  پايبندی عدمهای شود. در باب شیوه خودارجاعی، منطق حاکم بر تمامی آيینمیسپرده 
ترين دلیل اين مسئله است که چرا همه اين بودن، اصلیکنندگی و پیشگیرانهرويکرد تسهیل

زمینه پايبندی نزد  ها برای طرح مشکالتشان درنامهها، حق اطراف معاهدات و موافقتآيین
در مرحله ارزيابی پايبندی، منابع اطالعاتی مختلفی  21شناسند.نهادهای صالح را به رسمیت می

هايی بدان توانند به شیوهند؛ عالوه بر اطالعات اضافی که دبیرخانه و کمیته اجرا میاآفريننقش
در اين یار اين را دارند که های غیردولتی و جوامع مدنی نیز توانايی و اختدست يابند، سازمان

اجرا  کمیته ،مونترالپروتکل  موجببه ،. برای نمونهکمک کنندنهادهای پروتکل خصوص به 
بنا به دعوت آن  ،های الزم، در سرزمین عضو مربوطتواند جهت گردآوری اطالعات و دادهمی

گونه سازمند بدينمحیطی، دومین و سومین جزء، های زيستنامهحضور پیدا کند. در موافقت
 پايبندی عدمشده، موقعیت ها و آمار گزارشاند که ابتدا نهاد پايبندی بر طبق اطالعات، دادهشده

کند. در صورت ها و علل احتمالی را تجزيه و تحلیل میده و واقعیتکربررسی دقت بهادعايی را 
کمک کننده، مشارکتی و به تسهیل، با توجه به اينکه رويکرد در اين مرحله، جنپايبندی عدماحراز 

مانند مساعدت  ،های مثبتشود که با توصیه و تصمیم به اتخاذ مشوقبه عضو دارد، تالش می
 ،د. در صورت عدم کفايت اقدامات، در مرحله دومشوفصل ومالی و فنی، مسئله دوستانه حل

شود و در اين محول می اعضاعضو به کنفرانس يا اجالس  پايبندی عدمتصمیم نهايی در زمینه 
کند. ب اعضای را به کنفرانس يهانهاد پايبندی در خصوص عضو مربوط، توصیه ممکن است ارتباط

عضو در گام دوم، اقدامات و  پايبندی عدمنامه نشانگر اين است که در صورت تأيید مفاد موافقت
 

35. See e.g. Basel Convention NCP, op.cit., para. 9 (b); Kyoto Protocol NCP, op.cit., section VI.1 (b); 

36. Jacur, Francesca Romanin. “Triggering Non-Compliance Procedures”, in: Non-Compliance 

Procedures and Mechanisms…, op.cit., pp. 374-375. 
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ب آتی، اجزا و مراحل مزبور تری در انتظار عضو ناپايبند خواهد بود. در مطالتصمیمات سختگیرانه
 شود.بررسی می مونترالدر پرتو پروتکل 

است که  پايبندی عدمها برای پاسخ به موارد نامههای اين موافقتدومین موضوع مهم، شیوه
اجرا. در حالت اول، دوم، و  21«مديريتی»اول، : است در قالب دو رويکرد کلی قابل تقسیم

احوال مختلف وو همچنین شرايط و اوضاع پايبندی عدميل ها معموالً به دالنامهموافقت
ها به دنبال حل نامهکنند؛ به عبارت ديگر در اين حالت، موافقتی متخلف توجه میهادولت
عناصر شفافیت و کردن برجستهاين راهکار با  هستند. پايبندی عدمای و مبنايی مسئله ريشه

پايبندی ارتقای روی پايبندی و همچنین کالت پیشسازی، امکان شناخت بهتر اغلب مشظرفیت
)اقدامات نرم( اين است  کند. باور معتقدان به رويکرد مديريتیها را فراهم مینامهبه اين موافقت

چرا که بیشتر موارد  ،های مديريتی رفتجای عنصر زور و اجبار، به سراغ فنون و شیوهبهد بايکه
 21.هستندغیرارادی همچون ابهام در معاهده و ناتوانی دولت  نتیجه عوامل ،معمول طوربهنقض 

ساز نیست، بلکه به فرايند تعامل در واقع در رويکرد نخست، تهديد به اعمال مجازات چندان چاره
منعطف و مؤثر میان اعضای مربوط نیاز هست تا از طريق آن بتوان همان تعادل منافعی که در 

، دوباره احیا و برقرار کرد. همچنین با توجه کرده معاهده متقاعد را برای پیوستن ب اعضاآن ابتدا 
فصل اختالفات، مساعدت وهای حل، با بهبود آيینپايبندی عدمعلل و منشأهای بیشتر موارد به 

توان به نحو مؤثرتری به تضمین پايبندی کمک مالی و فنی و افزايش شفافیت در عملکرد می
المللی با کلیدی جهت باالبردن میزان همکاری میان بازيگران بین عنصر ،رويکرد مديريتی 23کرد.

شود. اين شیوه به دنبال توضیح و تبیین چرايی پايبندی مندسازی جهانی محسوب میهدف نظام
الملل نه از طريق قهر و اجبار، بلکه از طريق شیوه پايبندی غیرخصمانه مبتنی بر به حقوق بین

دارد که ی فرايندهای تعاملی است. در مقابل، رويکرد اجرا بیان میکارگیرهب واسطهبههمکاری 
تر به تعهداتشان بايد ها به پايبندی بیشتر و کاملجهت تأثیرگذاری بر رفتار متعاهدين و الزام آن

تا تغییرات اساسی و جدی در  ها روی آوردهمانند تحريم ،های سختگیرانه و غیردوستانهبه روش
های منطق مبنايی اين رويکرد اين است که زمانی که اجرای توافق 41د.شود ايجا اعضاعملکرد 

ها برای نقض آشکار شود، انگیزهتر میدشوارتر و پرهزينه ،المللی برای کشورهای عضوبین

 
37. Managerial 

38. Downs, George, “Enforcement and the Evolution of Cooperation”, Michigan Journal of 

International Law, vol. 19, no. 2, 1998, p. 319. 

39. Chayes, Abram and Antonia Handler Chayes, The New Sovereignty: Compliance with International 

Regulatory Agreements, Cambridge: Harvard University Press, 1995, pp. 22-25. 

40. Victor, David G., “The Operation and Effectiveness of the Montreal Protocol’s Non-Compliance 

Procedure”, in: The Implementation and Effectiveness of International Environmental Commitments, 

David G. Victor, Eugene B. Skolnikoff, Kal Raustiala (eds.), Cambridge: The MIT Press, 1998, pp. 138-
139. 



622    9911 تابستانـ  بهار/ 62 شماره /المللیحقوقی بین مجله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تر يابد. در چنین مواردی، ضرورت اتخاذ اقدامات اجرايی پیوسته و سختتعهدات نیز افزايش می
به تعهدات و توقف فرايند خالف مقررات، بیش از پیش ضرورت پیدا  پايبندی عدمبرای مقابله با 

، تعلیق حقوق و مزايای پايبندی عدمبرای  اعضا، صدور اخطار به پايبندی عدمکند. اعالم می
ترين مصاديق اقدامات سخت مقرر توسط عضويت و تحريم در صورت عدم اجرای تعهدات، اصلی

. برای نمونه در ارتباط با اعالم استمحیطی چندجانبه های زيستنامهموافقت پايبندی عدمآيین 
عضو توسط  پايبندی عدم، در جايی که کیوتوپروتکل  پايبندی عدمآيین  موجببه، پايبندی عدم

بايد دو اقدام صورت گیرد  پايبندی عدمشعبه اجرا محرز شد، با توجه به علت، نوع، درجه و تکرار 
ها هر دو نامهنظر به اينکه غالب موافقت ،در مجموع 40.است پايبندی عدمالمیه که يکی صدور اع

رسد که ترکیبی از هر دو رويکرد سبب اند، به نظر میدسته اقدامات نرم و سخت را مقرر کرده
شود زيرا از يک سو رويکرد  روروبهبا نتايج بهتری  پايبندی عدمخواهد شد که در عمل، آيین 

در پیش گرفته راهکارهای غیردوستانه  ،پايبندی عدمشود که برای مقابله با ع میمديريتی مان
ساز زمینه ،و از سوی ديگر بر اساس رويکرد اجرا، تهديد به استفاده از اقدامات سختگیرانه شود

 تضمین همکاری بیشتر برای اجرای معاهده خواهد شد.
، شايد اين تصور پايبندی عدميین های آبا توجه به توضیحات در خصوص جوانب و ويژگی

در حالی که بايد گفت که اين شیوه  ،نیست روروبهايجاد شود که اين آيین با هیچ ايراد و انتقادی 
مؤثر و کافی:  یاجرافقدان ضمانت -0ند از: اها عبارتترين آنماند که مهمنیز دور از انتقاد نمی

های مجری آيین مبنی بر تسهیل پايبندی از ها و تصمیمات نهادبه نظر می رسد که توصیه
اجرای مؤثر و کافی ندارد. ضمانت ،های مالی، فنی، آموزشی و انتقال فناوریطريق مساعدت

جدی و کامل به اين  طوربهيافته کشورهای توسعهشود بدون ترديد بسیار سخت است که تصور 
در پی عدم موفقیت در دريافت کمک  ها و تصمیمات گردن نهند. کما اينکه مثالً کاناداتوصیه

ناچار در سال های کالن اجرای تعهدات، بهبرای تأمین هزينه کیوتومالی از نهاد پايبندی پروتکل 
کننده و غالباً اگرچه اتخاذ رويکرد تسهیل -3 گیری کرد.از عضويت در سند کناره 3111

رسد که در مواردی که از همان ر میهای بارز و مثبت اين آيین است، به نظغیرتنبیهی از ويژگی
، ديگر است پايبندی عدمو وجود الگوی پايا از  پايبندی عدمابتدا شواهد حاکی از اصرار عضو بر 

 طوربهدر همان وهله نخست بايد تواند چندان جوابگو باشد و در چنین مواردی اين رويکرد نمی
نهاد پايبندی هم قابل انتقاد است.  اعضای ترکیب -2جدی و به نحو تنبیهی با عضو مقابله شود؛ 

کنند بايد گفت که اين احتمال يشان اقدام میهادولتمستقل از  اشود که اعضاگرچه بیان می
يشان است و در واقع به نوعی در قالب هادولتمتأثر از  ،جدی وجود دارد که ديدگاه اين افراد

رسد در مواردی که عضو ناپايبند، کشور به نظر می -4کنند؛ نمايندگان سیاسی دولت عمل می
 

41. Kyoto Protocol NCP, op.cit., XV (1) (a). 
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تواند اين جدی و قوی نمی یاجرا فقدان ضمانتعلت ه ، اين آيین بباشديافته و قدرتمند توسعه
های اقدام جهت بازگشت به مسیر کشورها را وادار به اتخاذ اقدامات عملی همچون انجام برنامه

 پايبندی بکند.
 

 فصل اختالفاتوه با سازکارهای حلدر مقایس پایبندی عدم آیین. 2ـ2
فصل اختالفات )حقوقی و ودر کنار سازکارهای سنتی حل پايبندی عدماعتقاد برخی، آيین  به

اين نظر چندان  43الدولی است.شیوه سوم، ناظر به رتق و فتق اختالفات بین عنوانبهغیرحقوقی( 
کارگیری اين آيین هود ندارد و با بچرا که در بسیاری از موارد اصالً اختالفی وج یستصحیح ن

شود که پیش از بروز اختالف، موضوع عدم پايبندی عضو معاهده بررسی و حتی از تالش می
ايجاد اختالف پیشگیری شود. همچنین بايد گفت که از لحاظ ساختاری نیز نهاد پايبندی که 

دادگستری و همچنین های داوری و محل اصلی ظهور اين آيین است تا حدود زيادی با ديوان
گری و سازش متفاوت است. نکته مهم ديگر در خصوص های غیرحقوقی همچون میانجیشیوه

در  ويژهبهاين آيین است؛ موضوعی که  جدر اجرای نتاي« اصل همکاری»اين آيین، توجه به 
در بايد های حقوقی چندان پررنگ نیست. مبتنی بر اين اصل، اطراف و نهادهای معاهده روش

نظر به  42کنند.را کنترل کننده، پايبندی کننده و تسهیلارتباط با تعهداتشان، به شیوه حمايت
تربودن نقش و نوع اقدامات علیه دولت متخلف و همچنین پررنگ پايبندی عدمماهیت آيین 

های سنتی بازيگران غیردولتی و جوامع مدنی در فرايند بررسی پايبندی در مقايسه با شیوه
جهت افزايش میزان پايبندی به  ایشیوه عنوانبهتوان از اين آيین ل اختالفات، میفصوحل

نجامد ی و همکاری سیاسی بیهای سنتتواند به سازش میان شیوهتعهدات ياد کرد که خود می
های حقوقی است و از سوی ديگر از تر از شیوهتر و قابل دسترسسو بسیار منعطفزيرا از يک

 ويژگی عمده 44های غیرحقوقی برخوردار است.سودمندی بیشتری نسبت به شیوه قاطعیت، نفوذ و
های سنتی پايبندی به معاهدات اين است که صرفاً محدود به اين آيین در مقايسه با شیوه

گونه که گفته شد، طیفی از اقدامات را شامل ، بلکه هماننیستتحريم  ازجملهاقدامات منفی 
و تشويقی چون کمک مالی گرفته تا صدور اخطار در زمینه تصمیم به  شود؛ از اقدامات مثبتمی

اينکه  ازجملهبه داليلی  ،تحريم يا جبران خسارت. واضح است که اين آيین، شیوه قضايی نیست
ی به های قضايی مطرح است و نیز توجه جد  های دادرسی همانند آنچه در رسیدگیتضمین

ک متقن در اين آيین چندان مطرح نیست. همچنین برخالف موضوع بار اثبات ادعا مبتنی بر مدار
 

 .013، ص همان ؛میرعباسیو  میرعباسی. 42

43. Montini, Massimiliano, “Procedural Guarantees in Non-Compliance Mechanisms”, in: Non- 

Compliance Procedures and Mechanisms …, op.cit., pp. 389-405. 

44. Fodella, op.cit., pp. 362, 365-366 
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رضايت دولت مربوط و وجود دولت نیازی به  ،اين آيین اندازیبه منظور راههای سنتی، شیوه
تر و زمان رسیدگی، باصرفه از لحاظ هزينه پايبندی عدمديده نیست. نکته ديگر اينکه آيین آسیب

برگزيدن رويکرد مديريتی نرم، در ترغیب  واسطهبه دیپايبن عدمو از لحاظ نوع واکنش به 
  45تر خواهد بود.تر به تعهداتشان موفقکامل به پايبندی بیشتر و هادولت

های از آيین پايبندی عدمآيین  ،صراحتبهمحیطی چندجانبه های زيستنامهمتن موافقت در
زمان هر دو آيین را کارگیری همهبامکان  ،فصل اختالفات تفکیک شده است. اکثر اين اسنادوحل
، مونترالپروتکل  پايبندی عدماند. برای نمونه در همان زمان تدوين سند آيین بینی کردهپیش

زمان از هر دو آيین مشاهده ديدگاه بسیاری از کارشناسان اين بود که هیچ مشکلی در استفاده هم
دارد: مقدمه سند مذکور مقرر می 41برگزينند. توانند يکی از آن دو رامی اعضااند و اينکه نکرده

به اِعمال آيین  خدشه ايرادپروتکل مقرر شده است بايد بدون  1ماده  موجببهآيینی که »
اين  03پاراگراف  41.«به اجرا گذاشته شود وينکنوانسیون  00فصل اختالفات مقرر در ماده وحل

و پروتکل  وينن را در چارچوب کنوانسیون خوبی يکی از وجوه ارتباط میان هر دو آيیسند به
کارگیری آيین هب واسطهبهکه  اعضادسته از  کند؛ بدين صورت که اگر آنمشخص می مونترال

فصل اختالفات واند پیش از توسل به اين آيین، تصمیم به حلدرگیر موضوع شده، پايبندی عدم
 عدممحض شروع آيین اند که بهموظف کنوانسیون گرفته باشند، 00خود از مجرای سازکار ماده 

در خصوص  00های ماده را در جريان نتايج رسیدگی اعضا، از طريق دبیرخانه، اجالس پايبندی
قرار  3پاراگراف  موجببه اعضااحتمالی، اجرای آن نتايج و اجرای هر تصمیم  پايبندی عدم
تضمین کنند که ، معلق پايبندی معدداند که طرفین درگیر در آيین اين مقرره الزم می 41دهند.
احتمالی، در اختیار  پايبندی عدمفصل اختالفات در خصوص وهای حلکارگیری آيینهنتايج ب

علنی مورد توجه قرار گیرد. عبارت پاراگرف  طوربهپروتکل قرار گرفته و  ینشست اجالس اعضا
 ،فصل اختالفاتوهای حليج آيیننتاممکن است رساند که نیز می راتلويحی اين معنا  طوربه 03

تواند در خصوص تأثیر می اعضاباشد و اينکه کنفرانس يا اجالس  پايبندی عدمحکايت از تحقق 
در کنار  43گیری کند.معلق تصمیم پايبندی عدمفصل اختالف بر روی آيین وحل نتیجه آيین

زمان تعلیق روند که در نیز اين امکان را فراهم کرده است  02مقرره مزبور، پاراگراف 
بتواند در فاصله زمانی دو اجالس رسمی،  اعضا، اجالس 00شده تحت ماده های آغازرسیدگی

 
45. Fitzmaurice, Malgosia and Catherine Redgwell, “Environmental Non-compliance Procedures and 

International Law”, Netherlands Yearbook of International Law, vol. 31, 2000, pp. 52-59. 

46. Koskenniemi, Martti, “Breach of Treaty or Non-Compliance? Reflections on the Enforcement of the 

Montreal Protocol”, Yearbook of International Environmental Law, vol. 3, issue 1, 1992, p. 131. 

47. Montreal Protocol NCP, op.cit., Preamble. 

48. Ibid., para. 12. 

49. Treves, Tullio, “The Settlement of Disputes and Non-Compliance Procedures”, in: Non-Compliance 

Procedures and Mechanisms…, op.cit., pp. 505-506. 
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در مجموع بايد گفت که تمايز  51هايی ارائه دهد.نشست موقت تشکیل دهد و/يا اينکه توصیه
یدگی از يکديگر محیطی، در استقالل اين دو نوع رسهای زيستنامهدر موافقت میان اين دو آيین

شود. البته نبايد فراموش کرد که در يک مانع ديگری نمیبه نحوی که هیچ ،شودمنعکس می
ی که برخی طوربه ،پذير استعین استقالل، وجود برخی روابط میان آن دو امکان

و ناپذير و بالعکس، اجتناب پايبندی عدمفصل اختالفات بر آيین وهای حلهای آيینتأثیرگذاری
 .هستندالملل، قابل توضیح البته در پرتو حقوق بین

 

 پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده الیه اوزن پایبندی عدمآیین  .9
 0333، در سال مونترالمحیطی چندجانبه، دول عضو پروتکل های زيستنامهدر چارچوب موافقت

پروتکل  یین نشست اجالس اعضا. البته دهمتأسیس کردندبرای اين سند را  پايبندی عدمآيین 
به منظور افزايش و اثربخشی آيین، تغییرات اندکی در آن ايجاد کرد. در اين  0331در سال 

کارگیری اين هترين نتايج عملی بقسمت ابتدا به بررسی جوانب نهادی و سازمانی و سپس به مهم
 شود.میپرداخته آيین 
 

 . جوانب نهادی و سازمانی9ـ9
 پایبندی عدمادعای  . طرق طرحالف

شکل سه به  پايبندی عدمو توسل آيین  اعضا پايبندی عدمطبق سند، طرح شکايت نسبت به 
 پذير است:امکان

 
 شکایت یک عضو یا بیش از یک عضو علیه عضو دیگر (9

راجع  در صورتی که يک يا بیش از يک عضو مونترالپروتکل  پايبندی عدمآيین  0پاراگراف  طبق
مکتوب،  صورتبهتوانند د، مینی تعهدات پروتکل توسط عضو ديگر ترديدهايی داشته باشبه اجرا

. اين نهاد پروتکل در ظرف زمانی دو هفته پس از دريافت اليحه شکايت، کننددبیرخانه را مطلع 
دهد. هرگونه پاسخ و نظر است در جريان قرار میاش به مقررات مطمحکه پايبندیرا عضوی 

شود. اما شاکی ارسال می یاين عضو در اختیار دبیرخانه قرار دهد برای عضو يا اعضا اطالعاتی که
ماه پس از ارسال کپی شکايت به عضو مذکور، پاسخی دريافت نکند، بار ديگر  سهاگر دبیرخانه 

دهد. اقدام نهايی دبیرخانه اين است که پاسخ بخواهد که پاسخ ضمن يادآوری موضوع، از عضو می
ت عضو )در صورت موجودبودن( را به همراه اليحه شکايت، جهت بررسی و انجام اقدامات و اطالعا

 
50. Montreal Protocol NCP, op.cit., para. 13. 
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ه است. شدمقرره استفاده ناين از  تا کنونها طبق بررسی 50کند.مقتضی به کمیته اجرا ارسال 
 موجببه(، همگی 4جز يک مورد )بر پايه پاراگراف اند، بهقضايايی هم که تا به امروز مطرح شده

پروتکل  پايبندی عدمپروتکل بوده است. در زمان تهیه سند آيین  پايبندی عدم آيین 2راف پاراگ
پروتکل را به  یعضو يا اعضا پايبندی عدمهای غیردولتی نیز بتوانند ، مطرح شد که سازمانمونترال

توانند از می هاالبته اين سازمان 53و خواستار رسیدگی شوند، که پذيرفته نشد.داده کمیته اجرا اطالع 
پايبندی اعضا به تعهدات  یارتقاهای کمیته اجرا برای ، تأثیر تالشهادولتطريق اِعمال فشار بر 

 پروتکل را افزايش دهند.
 

 دبیرخانه (2

دريافت شان وضعیت پايبندیرا درباره های اطراف سند نظر به اينکه دبیرخانه اطالعات و گزارش
موضوع را به کمیته اجرا و اجالس ابتدا دهد، دبیرخانه رخ  يبندیپا عدمکند، زمانی که قضیه می

شیوه کار بدين منوال است که چنانچه اين نهاد در جريان تهیه گزارش  52دهد.گزارش می اعضا
د، بتواند از عضو مزبور بخواهد شوبه تعهداتش آگاه  اعضاهريک از  پايبندی عدمخود، از احتمال 

ماه پاسخی دريافت نکند، سه موضوع را ارائه دهد. اگر دبیرخانه ظرف  که اطالعات الزم راجع به
فصل مسئله از طريق اقدامات اداری يا مناسبات وحکايت از عدم حل ،احوالوبه دلیل اينکه اوضاع

پروتکل،  03ماده  2بند  موجببه اعضاديپلماتیک دارد، دبیرخانه در گزارش خود به اجالس 
 در واقع دبیرخانه نقش 54.کردکمیته اجرا را برای بررسی مطلع خواهد  موضوع را منعکس و نیز

دست اين ه قبل از اينکه ب ،زيرا همه اطالعات مربوط داردو کمیته اجرا را  اعضامیانجی بین 
 کمیته برسد بايد تحت نظارت دبیرخانه قرار گیرد. 

 
  خودارجاعی (9

در جايی که يک »کند: وتکل تصريح میپر پايبندی عدمسند آيین  55،«خودارجاعی»در باب 
نیت، قادر به اجرای  ها مبتنی بر حسنرغم انجام بهترين تالشگیرد که علیعضو نتیجه می
 ويژهبهتواند اليحه کتبی به دبیرخانه ارسال کند و پروتکل نیست می موجببهکامل تعهداتش 
شود توضیح دهد. دبیرخانه بايد محسوب می پايبندی عدمعلت  ،که به نظر عضورا شرايط خاصی 

 
51. Montreal Protocol NCP, op.cit., paras. 1-2. 

52. Gillespie, Alexander, Climate Change, Ozone Depletion and Air Pollution: Legal Commentaries 

with Policy and Science Considerations, Netherlands: Brill, 2006, p. 217. 

53. Montreal Protocol NCP, op.cit., paras. 1, 2, 4. 

54. Ibid., para. 3. 

55. Self-trigger 
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تنها خودارجاعی نه 51.«شودبررسی  هرچه زودترتا  بفرستدای را به کمیته اجرا چنین اليحه
محیطی چندجانبه است، بلکه با توجه به استفاده زياد از آن های زيستنامهمشخصه ثابت موافقت

 51.ستهدر کل نیز  اين آيینهای غیرقضايی و مشورتی در عمل، عنصر اساسی در تأيید ويژگی
ها به دنبال تسهیل هايی که سازکارهای پايبندی در آننامهموافقت موجببهاين روش بخصوص 

های مالی و پايبندی و تشويق اعضا برای مراجعه به نهادهای پايبندی با اعتماد به دريافت کمک
ر اليحه عضو، عامل مهم است. تضمین محرمانگی اطالعات مندرج د بارها به کار رفتهفنی، 

رويه موجود  ،را به استفاده از اين شیوه ترغیب کرده است. با اين حال هادولتديگری است که 
نیت به مشکالت خود نزد نهادهای پايبندی رغم اينکه کشورها با حسندهد که علینشان می

پاسخ اين نهادها در قالب  گونه نبوده است که در همه موارد، اين ،اند، برخالف انتظاراعتراف کرده
با وجود رويکرد مثبت و  ،های مثبت باشد. برای مثالهای مالی و فنی و ديگر مشوقمساعدت

 اعضا، اجالس مونترالفدراسیون روسیه به پروتکل  پايبندی عدممبتنی بر همکاری در موضوع 
اقدامات گرفت تصمیم در کنار تصمیم به ارائه کمک مالی به اين کشور، طبق توصیه کمیته اجرا 

شامل ممنوعیت تجارت مواد کاهنده اليه اوزن توسط اِعمال کند که تنبیهی نسبت به اين کشور 
 0334در سال  51.استالمنافع اين کشور با کشورهای غیرعضو کشورهای مستقل مشترک

س اظهار ای به اجالفدراسیون روسیه به همراه بالروس، بلغارستان، لهستان و اوکراين در بیانیه
داشتند که با توجه به ظرفیت داخلی خود، احتماالً قادر به پايبندی به تعهد خود برای توقف 

نیستند.  0331از سال  11«هاکلرو فلورو کربن»و  0334از  53«هالون»تدريجی تولید و مصرف 
ر پاسخ دانست و آن را به کمیته اجرا ارجاع داد. کمیته د 4دبیرخانه اليحه را مشمول پاراگراف 

المللی به اين فدراسیون در زمینه رعايت مکرر، مساعدت بین پايبندی عدماشعار داشت که نظر به 
 موجببهتعهداتش، منوط به گزارش کافی آمار مرتبط با تأسیسات بازيافت مواد کاهنده اليه اوزن 

 یاعضايگر شده با دشده راجع به تجارت مواد کنترلروزپروتکل و اطالعات به 1و  4مواد 
توسعه( پروتکل به منظور نظارت بر میزان )وضعیت خاص کشورهای درحال 5ماده  0مشمول بند 

 10.استپروتکل  موجببهتولید مواد تحت کنترل 
 
 

 
56. Montreal Protocol NCP, op.cit., para. 4. 

57. Treves, Tullio, “Introduction”, in: Non- Compliance Procedures and Mechanisms…, op.cit., p. 6. 

58. Jacur, op.cit., pp. 374-375. 

59. Halon 

60. Chlorofluorocarbon (CFC) 

61. Report of the Seventh Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the 

Ozone Layer, Decision VII/18. Compliance with the Montreal Protocol by the Russian Federation, 
UNEP/OzL.Pro.7/12, 27 December 1995, p. 35. 
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 های مجری آیین کارکرد نهاد ب.

 کمیته اجرا (9
زيع بر پايه تو اعضا. اجالس است پايبندی عدمکمیته اجرا رکن اصلی رسیدگی به قضايای 

کند. امکان کشور را برای عضويت دو ساله در اين کمیته انتخاب میده جغرافیايی منصفانه، 
از:  اندعبارتوظايف اين کمیته  13پذير است.برای يک دوره متوالی امکان اعضاانتخاب مجدد اين 

 4و  3، 0های ای که مطابق با پاراگرافدريافت، بررسی و ارائه گزارش در مورد هر اليحه -0
دريافت، بررسی و ارائه گزارش در مورد هرگونه اطالعات يا مالحظات مربوط  -3شود. تنظیم می

پروتکل و نیز ديگر اطالعات مربوط به پايبندی 03های موضوع قسمت )پ( ماده به تهیه گزارش
به  درخواست ارائه اطالعات بیشتر راجع -2به مقررات پروتکل که به دبیرخانه ارسال شده است. 

ها و داليل تعیین واقعیت -4موضوعات در دست بررسی، در موارد مورد نیاز از طريق دبیرخانه. 
احتمالی عدم پايبندی يک دولت عضو که وضعیت آن به کمیته ارجاع شده است و ارائه 

بنا به دعوت دولت عضو، اطالعات الزم برای  -5. اعضاهای الزم و مقتضی به اجالس توصیه
به منظور ارائه توصیه به  ويژهبه -1آوری کند. ف خود را از سرزمین آن کشور جمعانجام وظاي
ابتدا بايد  اين کمیته 12کند.تبادل اطالعات « کمیته اجرايی صندوق چندجانبه»، با اعضااجالس 

د؛ با اين هدف که بر پايه احترام کنتوجه  بند هفتمشده در اليحه، اطالعات و مالحظات اشارهبه 
مطلب اخیر را در توان میفصل شود. ودوستانه حل ،ررات پروتکل، موضوعِ در دست بررسیبه مق

گزارش عملکرد خود را که بايد ترين وظیفه کمیته اجرا دانست. اين رکن پروتکل واقع مهم
ارائه دهد. البته اين گزارش بايد  اعضابه اجالس  استهای الزم و مقتضی شامل توصیه ازجمله
تواند به منظور تحقق قرار گیرد. کمیته می اعضال از برگزاری اجالس در اختیار هفته قبشش 

پايبندی کامل عضو به تعهداتش و همچنین پايبندی به اهداف پروتکل، تصمیم بگیرد که 
عالوه بر وظايف مذکور، چنانچه در  14مساعدت به دولت متخلف صورت بگیرد. ازجملهاقداماتی 

رار به عدم پايبندی کند، به نحوی که شواهد نشان از الگوی پايا از اص ،موردی يک عضو پروتکل
در ارائه  پايبندی عدمدرباره احوال ودر کنار توجه به اوضاع دداشته باشد، کمیته باي پايبندی عدم

دست آورده و ه ، پیشرفتی که عضو مذکور در جهت دستیابی به پايبندی باعضاگزارش به اجالس 
دقت در نظر شده برای کمک به عضو جهت بازگشت به پايبندی را نیز بهامنیز اقدامات انج

به  ،اعضای کمیته اين اختیار را دارند که راجع به موضوعات در دست بررسی بحث 15گیرد.

 
62. Montreal Protocol NCP, op.cit., paras. 5-6. 

63. Ibid., para. 7(d). 

64. Montreal Protocol NCP, op.cit., paras. 8-9. 

65. Report of the Tenth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the 

Ozone Layer, Decision X/10: Review of the non-compliance procedure, Nov. 24, 1998, para. 3. 
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در پايبندی به معاهده هستند،  اعضاتوصیه و نسبت به اين مسئله که عضو يا  اعضااجالس 
رعی کارآمد، قابلیت بحث بر سر موضوعات و ارائه توصیه، د. همانند هر رکن فنسازی کنشفاف

دهد که به مثابه محکمه، در ايستگاه اول به موضوعاتی که در نهايت در اين اجازه را به کمیته می
قادر  شها و اختیاراترسیدگی کند. اين کمیته بنا به قابلیت شودبررسی نهايی می اعضااجالس 

در مسیر افزايش کارآمدی  اعضاويس تصمیمات برای اجالس ناست از طريق تدوين برخی پیش
اين  پايبندی عدمنقش ويژه و تأثیرگذاری داشته باشد. هرچند آيین  ،مونترالو سودمندی پروتکل 

هدف خود ياد  عنوانبهحل دوستانه برای حل مشکالت پايبندی پروتکل از دستیابی به راه
کند، بررسی روند اجرای مقررات سند نشان از اين دارد که با توجه به اين مسئله که عمالً می

 ،، تشديد تدريجی مقابله با اين مواردخوردبه چشم میدر قالب الگوی پايا  پايبندی عدمموارد 
  رد.از طريق توسل به اقداماتی چون تعلیق حقوق و مزايای عضويت ضرورت دا ازجمله
 

 اعضااجالس  (2
نويس ، گزارش و نیز پیشاستنهادی که شامل همه اطراف پروتکل  عنوانبه اعضا اجالس

کند. گیری میها تصمیمتصمیمات مصوب کمیته اجرا را بررسی و در خصوص پذيرش آن
ر تواند از کمیته مزبور درخواست کند که از طريق ارائه توصیه، اين اجالس را دمی اعضااجالس 

در واقع در نهايت، تصمیمات نهايی  11احتمالی ياری رساند. پايبندی عدمرسیدگی به موضوعات 
در موارد  11.دارداجرا ؛ تصمیماتی که برخالف تدابیر کمیته، ضمانتبه عهده اجالس اعضاست

تصمیم بگیرد که به نحو مثبت و از طريق  اعضااجالس  ممکن است ،پايبندی عدمتأيید 
مقابله کند يا اينکه با رويکرد منفی، به عضو در  پايبندی عدم، فنی و آموزشی، با مساعدت مالی

اخطار دهد يا اينکه در مواردی چون تولید، مصرف، تجارت، انتقال فناوری  پايبندی عدمخصوص 
های مزبور، به نظر در خصوص شیوه 11.کندحقوق و مزايای عضويت را تعلیق  ،و سازکار مالی

ها بود، چیدمان و نحوه تنظیم اين مراتب میان آنچند نبايد قائل به ترتیب و سلسلهرسد که هرمی
تالش  پايبندی عدمد که در چارچوب آيین کنها از لحاظ شکلی اين نکته را آشکار میپاسخ

 عدمهای الزم به مقابله با شود که نخست با رويکرد مثبت و دربردارنده مشوقحداکثری می
، تقصیر و عمد عضو نباشد و پايبندی عدمچرا که ممکن است که علت  ،خته شودپردا پايبندی

 
66. Montreal Protocol NCP, op.cit., para. 14. 

 تغییرات خصوص در تعهدات ايفای عدم با مقابله ابزار المللی؛مسئولیت بین و دادخواهی» ؛پورهاشمی، عباس و همکاران .62

، تا کنوندهد که ها نشان می. بررسی11، ص 0232زمستان  ،20 ماره، شزيستفصلنامه انسان و محیط، «هوايی و آب
 نويسی تمامی تصمیمات کمیته را پذيرفته است.پیش اعضااجالس 

68. Report of the Tenth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the 

Ozone Layer, Annex V: Indicative List of Measures that Might be Taken by a Meeting of the Parties in 
Respect of Non-Compliance with the Protocol, Doc. UNEP/Ozl. Pro.4/15, 25 November, 1992, p. 55. 
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ابهام در تعهدات، نقص در ظرفیت و توانايی داخلی برای اجرا و مواردی از اين دست باشد؛ کما 
عضو يا  پايبندی عدمپاسخ به  گونه است.اين پايبندی عدمموارد اينکه در واقعیت هم دلیل اکثريت 

های ديگری را نیز عالوه بر مساعدت، شیوه مونترالشود. پروتکل موارد مذکور ختم نمیبه  اعضا
تالش کافی عضو  در مورد عدم اعضاکه کمیته اجرا به اجالس  در مواقعیبینی کرده است. پیش

دهد که با صدور اخطار، عضو متخلف را به برای انجام تعهداتش گزارش دهد، اجالس ترجیح می
رسد که چنین پاسخی در نوع خود تهديد گونه به نظر میدی هدايت کند. در واقع اينمسیر پايبن

های ، از مساعدتپايبندی عدمشود به اينکه به احتمال زياد در صورت استمرار عضو محسوب می
مدنظر پروتکل محروم خواهد شد يا اينکه حقوق و مزايای عضويت را برای مدتی از دست خواهد 

هايی همچون تولید، مصرف، تجارت، انتقال فناوری و سازکار ين حقوق و مزايا در حوزهداد. تعلیق ا
 13خواهد بود. پايبندی عدممالی، سومین و شديدترين شیوه واکنش به 

 

 . نتایج عملی2ـ9
عمده تأثیرگذار بوده است که نسبت به  طوربه، اين آيین زمانی مونترالدر چارچوب پروتکل 

به اند، به سهولت نسبی پايبندی به تعهدات مربوطه پی برده هادولتها آن هايی که دروضعیت
همچون قصور مداوم برخی کشورها در امر گزارش  ،ه است. در موارد بسیار دشوارترشداستناد آن 

را وادار به پیروی از مقررات پروتکل کرده است که قادر  اعضازمانی  ،آمار و اطالعات، اين آيین
های مقرر توسط ديگر نهادهای ها و مجازاتبا پاداش اعضارتباط میان عملکرد به برقراری ا

از سوی صندوق چندجانبه پروتکل و  اعضاتأمین مالی  ويژهبهموجود در چارچوب پروتکل )
خود اين آيین نسبتاً ناتوان خودی( بوده است، وگرنه بهزيستمحیطصندوق تسهیالت جهانی 
های نخستین عضويت خود با مشکالتی در زمینه ای پروتکل در سالاست. اگرچه تعدادی از اعض

ها و تدريج و به دنبال سیاستبودند، به روروبهها و اطالعات درخواستی به نحو دقیق گزارش داده
 یاعضا ،ها رو به بهبودی گذاشت. برای مثالرويکردهای ارکان متولی پروتکل، وضعیت آن

واسطه دريافت مساعدت هدار از اقتصاد در حال گذار بری برخوپروتکل و کشورها 5مشمول ماده 
 11،«زيستمحیطتسهیالت جهانی »مالی و فنی از سوی صندوق چندجانبه پروتکل و صندوق 

هم در راستای  اعضادهی ارتقا دادند. کمیته اجرا و اجالس در زمینه گزارشرا عملکرد خود 
ها تر به تعهدشان در خصوص گزارش دادهدر مسیر پايبندی کامل اعضافصل مشکالت وحل

در مواردی بنا به توصیه کمیته اجرا، تصمیماتی  اعضااند. برای نمونه، اجالس تالش فراوانی کرده
 صورتبهپروتکل را تحت فشار قرار داده است تا  5ماده  نمشموال ويژهبه اعضااتخاذ کرده و 

 
69. Montreal Protocol, op.cit.,: art. 4, paras. 1-3. 

70. Global Environmental Facility 
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کردن یز در خصوص چگونگی بهبود و کارآمدترهای خود را ارسال کنند و نگزارش ،منظم و سريع
  10هايی کرده است.ها توصیهدهی به آنسازکار گزارش

ويژه  طوربهدهی، يکی ديگر از تعهدات پروتکل که پايبندی بدان بر تعهد گزارش عالوه
 عدمکنون راجع به  در قضايايی که تا ( است.3است، تعهد به اقدامات کنترلی )ماده  شدهبررسی 
 اعضاگیری کمیته اجرا و اجالس به اين تعهد مطرح شده است، شیوه بررسی و تصمیم پايبندی

مربوطه  یاعضاين صورت بوده است که اين دو رکن، آيین و روشی را برای درخواست از ه اب
اند. در برای بازگشت به مسیر پايبندی پذيرفته 13«معیارها و اهداف ساالنه»و معرفی  برای ارائه

ه است. اجالس شدهر ساله و با رجوع به چنین معیارهايی بررسی  اعضاچارچوب، عملکرد اين 
های کمیته اجرا، با توجه به شرايط هر موقعیت هم بر مبنای بررسی دقیق و نیز توصیه اعضا

هايی که کشورها به بعد، بر اساس آمار و داده 3110برای مثال از سال  12است. تصمیم گرفته
به تعهدات خود  5کشور از میان کشورهای مشمول ماده سی که  شدمشخص گزارش دادند، 

ها، درخواست کرد که اين کشورها آن پايبندی عدمضمن اعالم  اعضااند. اجالس پايبند نبوده
به منظور حصول اطمینان به بازگشت سريع  به همراه معیارهای زمانی خاصرا يک برنامه اقدام 

اين کشورها به میزانی  ته اجرا ارسال کنند. اجالس تصمیم گرفت کهبه مسیر پايبندی، برای کمی
که در حال تالش و فعالیت برای اجرای اقدامات کنترلی خاص مندرج در پروتکل هستند بايد 
رفتاری مشابه رفتار عضو پايبند از خود نشان دهند و اينکه همچنان در مسیر درست پايبندی با 

م بردارند. از رهگذر اين تصمیم، اجالس در انطباق با اختیارش المللی گاهدف دريافت کمک بین
، به کشورهای ناپايبند هشدار داد که پايبندی عدمبرای صدور اخطارهای الزم در مورد احراز 

کننده در شرکت یاعضاند، شوموقع موفق به بازگشت به پايبندی به تعهداتشان چنانچه نتوانند به
توان را نسبت به اين عضو در نظر گیرند. برای نمونه در اين زمینه میاقدامات عملی  دباياجالس 

بخشیدن به تولید مواد پايان ،همچون تضمین دو مسئله ،پروتکل 4ه به اقدامات مندرج در ماد
عدم تأثیر تجارت و ( است پايبندی عدمه موضوع ها )کمانند کلرو فلورو کربن ،کاهنده اليه اوزن

در چهاردهمین اجالس، اگرچه نسبت  14اشاره کرد. پايبندی عدمرار وضعیت چنین موادی در استم
اين مسئله هم اشاره شد که اين به ، شدنیجريه ابراز نگرانی  ازجملهکشور  01 پايبندی عدمبه 
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کشورها برنامه اقدام همراه با معیارهای زمانی خاص برای تضمین بازگشت سريع به پايبندی را 
ها داده در خصوص پايبندی به تعهدات به آنرا جالس هم هشدارهای الزم اند و اارائه داده

الزم  ارائه توضیحاتتصمیم اجالس در مورد برخی کشورها همچون لتونی و بالروس،  15است.
اشاره کردند که نظر به اين مطلب که  اعضاين صورت که ه اشان بود؛ بپايبندی عدمدر خصوص 

کاهندة ( در خصوص مصرف مواد 1شده )طبق ماده ای گزارشهاين کشورها با توجه به داده
شان شدهتوافق های ملی، ناپايبند به برنامه3111پروتکل در سال  (ب)و  (الف)مندرج در ضمايم 

را که از طريق دبیرخانه، توضیحاتشان کرد ها درخواست جدی از آن طوربهد، نشوشناخته می
 11سال کنند.برای کمیته ار پايبندی عدم درباره

در زمینه  اعضااز اين به بیانیه فدراسیون روسیه و چند کشور ديگر خطاب به اجالس  پیش
ه شده اشاره شد که بتعیینهای زمانی ناتوانی اين کشورها در رعايت اقدامات کنترلی در چارچوب

احتمال بر پايه ارزيابی از شرايط اين چند کشور، از  دنبال آن، اجالس در هفتمین نشست خود
ها جهت پايبندی به ن آنکردها در آينده نزديک سخن گفت و برای تواناآن پايبندی عدموقوع 

يکی از تصمیمات مهم اين نشست اين بود که به  المللی کرد.پروتکل، توصیه به مساعدت بین
را منظور توجه به مشکالت اقتصادی و اجتماعی در کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، روسیه 

پروتکل يعنی  3به کشورهای مشمول ماده  مونترالکنترل پروتکل مجاز به صادرات مواد تحت
بالروس و اوکراين دانست. روسیه در انجام  ازجملهالمنافع اعضای کشورهای مستقل مشترک

چنین کاری بايد اقدامات الزم را برای اطمینان از عدم صادرات دوباره اين مواد از سوی اين 
اين تصمیم از آن جهت گرفته شد که اين دو  11.انجام دهدپروتکل  یاعضابه ديگر کشورها 

کشور و نیز ديگر کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق که همگی در رديف کشورهای با 
برنده اوزن به سنتی برای برآوردن نیازشان به مواد تحلیل طوربهاقتصاد در حال گذار قرار داشتند، 

با اين تصمیم خود، عمالً  اعضااين نکته را نبايد فراموش کرد که اجالس  ودند.روسیه متکی ب
که  5دسته از کشورهای عضو ماده  برای صادرات اين مواد به آنرا تلويحی حق روسیه  صورتبه

 شان به چنین موادی نیاز داشتند، تعلیق کرد.برای تأمین نیازهای داخلی

قتصاد در حال گذار که در ارتباط با پايبندی به در مقطعی وضعیت برخی کشورهای با ا
 قرار گرفت. کمیته اعضاويژه مدنظر کمیته اجرا و اجالس  طوربهند، وضع مناسبی نداشت ،پروتکل
 عدمارائه برنامه جداگانه به هريک از اين کشورها در زمینه مواردی چون شناسايی موارد  ضمن

و تضمین  پايبندی عدمهای اقدام با هدف گذار از دوره رنامهبالفعل و بالقوه و نیز ارائه ب پايبندی
در اجرای برنامه زير نظر گرفت. را ها دقت و سالیانه وضعیت آنها به تعهداتشان، بهپايبندی آن

 
75. Ibid., pp. 212, 343-543. 
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هم توصیه کرد که کمیته اجرايی صندوق چندجانبه پروتکل و صندوق تسهیالت  اعضااجالس 
هايی را که در سطح ملی در جهت توقف ند تا بتوانند برنامهجهانی به اين کشورها کمک مالی کن

حمايت مالی ويژه از ند.کناند اجرايی تدريجی تولید و مصرف مواد کاهنده اليه اوزن مصوب کرده
رسانی و نیز جهت برگزاری های آموزشی و اطالعها در اين کشورها با هدف تقويت برنامهپروژه
م و تدوين قوانین و مقررات موردنیاز به منظور تسهیل در روند های آموزشی برای تنظیکارگاه

 اعضاتوقف مرحله به مرحله تولید و مصرف مواد کاهنده اليه اوزن، از موارد توصیه اجالس 
کشورهای مذکور با رفع بیشتر گرفته، تقريباً های صورتاقدامات و حمايتنتیجة در  11بود.

ند. برخالف وضعیت شدر پايبندی به تعهداتشان های خود، موفق به بازگشت به مسیضعف
يافته و صنعتی جز ، در مورد کشورهای توسعهمونترالپايبندی کشورهای غیرصنعتی به پروتکل 

ای از اشاره هیچ نشانههای کمیته اجرا و تصمیمات اجالس اعضا، در گزارشدر يک مورد، ديگر 
شود. اطراف پروتکل در صنعتی ديده نمیهای توسط کشورها و قدرت پايبندی عدمبه مصاديق 

شده از سوی اسرائیل های سالیانه گزارشاعالم کرد که داده اعضاجريان پانزدهمین اجالس 
درصد کاهش مصرف ماده  51تنها تعهد به دهد که اين رژيم نهنشان می 3113برای سال 

ی مصرف آن را نیز را رعايت نکرده است، بلکه حت 3113تا سال  13«متیل برومید»کاهنده 
شود. بالقوه، عضو ناپايبند در نظر گرفته می طوربهافزايش داده است که به همین دلیل اين رژيم 

، برنامه اقدام درخواست کردند که اسرائیل در اين خصوص ضمن ارائه توضیحات به کمیته اعضا
 11ار اين رکن قرار دهد.همراه با معیارهای خاص برای تضمین بازگشت به پايبندی را نیز در اختی

داد اين می را در اختیار کمیته قرار داد که نشان 3112های مرتبط با سال متعاقباً اسرائیل داده
که محل  3113. در ارتباط با وضعیت سال استمذکور  کشور پايبند به برنامه توقف مصرف ماده

ارائه توضیحات الزم توانست از اسرائیل با  بود، در نهايت نماينده اعضابحث کمیته و اجالس 
 10اين کشور جلوگیری کند. پايبندی عدمتصمیم نهايی اجالس نسبت به اعالم 

نمانده است. هجدمین نشست اين اجالس در  اعضانصیب از تصمیمات اجالس ايران نیز بی
ه تحت کنندعضو عمل عنوانبهآمده، عملهب بندیضمن اشاره به اينکه ايران در تقسیم دهلی نو

دارد که گزارش سالیانه اين کشور راجع به شود، اظهار میپروتکل شناخته می 5ماده  0بند 
 13«کربن تتراکلورايد»مندرج در گروه دوم ضمیمه دوم پروتکل يعنی  شدةکنترلمصرف مواد 
نشان از عدم رعايت حداکثر میزان مجاز مصرف دارد. لذا با توجه به اين مسئله  3115برای سال 
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شود. در پاسخ به شناخته می 3و نیز عدم روشنگری بیشتر، ايران ناپايبند به اقدامات کنترلی ماده 
، 3111مارس  20کند که فوری و تا تاريخ از ايران درخواست می اعضا، اجالس پايبندی عدم

در خصوص عبور از مقدار مجاز و افزايش مصرف به همراه برنامه اقدام حاوی را توضیحات خود 
معیارهای زمانی خاص برای تضمین بازگشت سريع به پايبندی به دبیرخانه تحويل دهد تا در 

از  اعضانخستین گام، کمیته اجرا به موضوع رسیدگی کند. پاراگراف چهارم تصمیم اجالس 
نظارت دقیق بر پیشرفت ايران در زمینه توقف تدريجی استفاده از ماده کاهنده مذکور صحبت 

المللی در مسیر پايبندی و اجرای تعهدات و صدور داربودن کمک و مساعدت بینکند. ادامهمی
اخطار در خصوص اعمال اقدامات سختگیرانه چون تعلیق حقوق ناشی از عضويت در صورت عدم 

  12بود. اعضاهای تصمیم اجالس موقع به پايبندی، از ديگر بخشموفقیت در بازگشت به

 

 نتیجه

الملل معاصر که برای اجرای بنابر وضعیت حقوق بین گفت کهمنصفانه بايد قضاوت  طبق
کلی  طوربهالمللی نیست، ای جز همکاری میان بازيگران بینچاره ،تر قواعد آنمناسبت

کننده و مبتنی بر همکاری در مقايسه با راهکارهای سختگیرانه و خصمانه، رويکردهای تسهیل
رغم وجود رويکرد در واقع بايد گفت که علی ات شود.پايبندی و اجرای تعهدموجب تواند بهتر می

کند که از نقش و آثار تنبیهی می تالش پايبندی عدمسخت، آيین مبتنی بر مجازات و اقدامات 
کردن و کلی سوای اين واقعیت که اين آيین اساساً در پی خاطرنشان طوربهاقدامات کاسته شود. 

ست، تجديد و ترمیم پايبندی به امجازات عضو متخلف  جایبه پايبندی عدماشاره به عواقب 
محیطی و همچنین ايجاد انگیزه برای اجرای منظور تضمین يکپارچگی و استحکام زيست

های شود. شاخصهشناخته می پايبندی عدمترتب آثار بر عمدة هدف اصلی و  عنوانبهتعهدات، 
های نامهابلی مقرر در موافقتسازی برای انطباق با تعهدات غیرتقخاصی همچون زمینه

عالوه در هدر اين اسناد را ترقی داده است. ب پايبندی عدممحیطی، جايگاه و اهمیت آيین زيست
گیری از طیفی از اقدامات، از مساعدت و کمک شود که با بهرهچارچوب چنین آيینی سعی می

ق حقوق و مزايای عضويت و ، تعلیپايبندی عدممالی و فنی گرفته تا صدور اخطار در زمینه 
های نامهوافقتاين آيین در م ،له شود. در مجموعمقاب پايبندی عدمبا  ،هادولتتحريم 
تأسیس حقوقی  عنوانبهو  دمحیطی چندجانبه، پشتوانه، مبنا و جايگاه حقوقی باثباثی دارزيست

اين اسناد برخی از پايبندی به ارتقای ری در نسبتاً منسجم و سازمند توانسته است نقش مؤث
شاهدی بر توسعه اين تفکر است که قواعد سنتی حقوق  ،داشته باشد. توسل به اين آيین

گونه که بايد و شايد، آن ،الملل مربوط به نقض ماهوی تعهدات يک معاهده و مسئولیت دولتبین
 

83. Handbook for the International Treaties …, op.cit., pp. 427-428. 



 622  محیطی چندجانبه )با ...های زیستنامهبندی در موافقترویکرد کلی به آیین عدم پای
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشکالت تواند کامل نمی طوربهو در واقع چنین قواعدی  است با نتايج مثبت همراه نبوده
به دلیل ماهیت غیرتقابلی الزامات  مسئلهپايبندی به معاهدات را شناسايی و رفع کند. اين 

های ذاتی قواعد حاضر مربوط به نقض معاهده و مسئولیت دولت محیطی و محدوديتزيست
با  هادولتشود که باعث می پايبندی عدمنسبت به آثار پايبندی و  هادولت. افزايش آگاهی است

المللی های بیننامهگیزه و حساسیت بیشتر، راهبردهای مؤثرتری برای پايبندی به موافقتان
به  پايبندی عدمرسد با توجه به اينکه آيین طراحی کنند. در مجموع بايد گفت که به نظر می

کنندگی و به تعهدات، از طريق اتخاذ رويکرد تسهیل پايبندی عدمدنبال رفع موانع و مشکالت 
 ، اين آيین تا حدود زيادی توانسته است نقش مؤثری در زمینهستاعضاهای مثبت به ه مشوقارائ

که درصد شود اگر ادعا  رسدايفا کند. در مجموع به نظر می زيستمحیطالملل توسعه حقوق بین
محیطی چندجانبه جهت پیشگیری و مقابله با های زيستنامهزيادی از موفقیت بسیاری از موافقت

، گزافه استدر دو دهه اخیر مديون اتخاذ راهبرد اجرای نرم  ويژهبهمحیطی رات زيستخسا
. در شدقائل  پايبندی عدمترين نقش را بايد برای آيین ترين و عمده. در اين خصوص، مهمنیست

کارگیری ه، بهترين مثال از بمونترالمحیطی چندجانبه، پروتکل های زيستنامهمیان موافقت
کارگیری اين آيین در رعايت هبه شکلی که نتايج مثبت ب ،استدر عمل  پايبندی عدمین موفق آي

که آيین  شدموجب  ازون اليه برندهتعهدات و تحقق هدف کاهش تولید و مصرف مواد تحلیل
الملل نامه چندجانبه در حقوق بینهای مشابه در ديگر موافقتاين پروتکل، به مدلی برای آيین

د. بررسی نتايج عملی اين آيین که از جايگاه حقوق باثباتی در پروتکل شوتبديل  زيستمحیط
ها به و تسهیل بازگشت آن اعضابرخوردار است، تأثیرگذاری بسیار آن در رفع مشکالت پايبندی 

اطالعات که در  دهی و ارائهاينکه در موضوع تعهد گزارش ويژهبه ؛دهدمسیر پايبندی را نشان می
المللی شده های معاهدات بینترين دغدغهيکی از مهم ،عدم رعايت دقیق و کامل آن ،رحال حاض

به مرور زمان رو به  اعضاپروتکل، عملکرد  3است و نیز تعهد به اقدامات کنترلی مندرج در ماده 
بهبودی نهاده است. در خصوص بسیاری از کشورهای عضو که منابع مالی و توان فنی در مسیر 

وجود دو صندوق مالی مرتبط توانست بسیاری از  واسطهبهپروتکل  ، آيینا ندارندرپايبندی 
به  اعضافصل کند. همچنین در نتیجه اقدامات کمیته اجرا و اجالس ومشکالت را دوستانه حل

از طريق مساعدت مالی(، وضعیت  ازجملهمنظور کمک به کشورهای با اقتصاد در حال گذار )
بندی به تعهدات در آغاز قرن بیستم رو به بهبودی نهاد، به نحوی که تا ها در پاينامناسب آن

حدود زيادی توانستند در پايبندی به تعهدات با موفقیت عمل کنند. اين پروتکل به همراه 
 ،که ملل دنیا با همکاری يکديگر است هشدراجع به حمايت از اليه اوزن موجب  وينکنوانسیون 

ند. در واقع در نتیجه اين شومحیطی جهانی يدات و خطرات زيستترين تهدمانع يکی از بزرگ
رود مشارکت جهانی گسترده و هماهنگی جدی میان کشورها در طی سه دهه گذشته، انتظار می
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که وضعیت اليه اوزن تا اواسط قرن حاضر بهبود يابد. در حال حاضر با توجه به تعهد جدی 
از بین  درصد از مواد کاهنده اين اليه 31بیش از کشورهای جهان برای حفاظت از اليه اوزن، 

( رسیده است. در کیلوگرم 0111هر تن متريک، « )تن متريک»میلیون  3.5اند و به حدود رفته
 بخش و مؤثربودن آيیننتیجه ويژهبهدر عرصه اجرا  مونترالهای پروتکل نظر به موفقیت ،مجموع

اذعان داشت که اين سند در  دبه تعهداتشان باي عضاادر افزايش میزان پايبندی  پايبندی عدم
 .است پايبندی عدممحیطی چندجانبه در اجرای آيین نامه زيستترين موافقتحال حاضر موفق
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