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 چکیده
 طوربه تواندمی ،گیردمی صورت زيستمحیط بستر در تجاری هایفعالیت و تجارت آزادسازی که آنجا از

 آزاد تجارت در زيستمحیط اهمیت و جايگاه بررسی ،پژوهش اين هدف باشد. اثرگذار آن بر مستقیم
 محیطیزيست هایهمکاری افزايش در کمیسیون همکاریو عملکرد  گیریشکل نحوه شمالی، یامريکا

 مذاکرات و تحوالت ،پژوهش اين محورهای از ديگر يکی .است محیطیزيست شکايات به رسیدگی و
 مقايسه به نهايت در که است مکزيک و کانادا ،امريکا 6870 تجاری نامهموافقت گیریشکل و نفتا اخیر
  است. شده پرداخته آن محیطیزيست تدابیر و اروپا اتحاديه و کانادا اقتصادی تجاری جامع توافق با آن

 مديريت مستلزم که سازیشفاف در توانسته همکاری کمیسیون دهدمی نشان پژوهش هایبررسی
 عضو کشورهای جانبهسه همکاری هاآن الزمه که هايیبرنامه اجرای در همچنین واست  محیطیزيست
  گیرد. قرار مشابه نهادهای برای مناسبی الگوی ،ترتیب بدين وکند  عمل موفق است
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  مقدمه
 را خود نگرانی محیطیزيست هایگروه ،امريکا در 7نفتا خصوص در سیاسی مذاکرات جريان در
 هایگروه دند.کر ابرازکند نقض می راامريکا  دولت استانداردهای نفتا اينکه خصوص در

 فرايند در متخصصین و غیردولتی هایگروه محدود مشارکت از کنگره اعضای و محیطیزيست
 همکاری نامهموافقتامريکا  ،مشکل اين حل جهت دند.کر انتقاد نفتا در اختالفات به رسیدگی

 قوانین که دندکر توافق عضو کشورهای ،ترتیب بدين و دکر پیشنهاد را 6محیطیزيست
  .کنند اجرا ثرتریؤم طوربه را خود محیطیزيست
 ايجاد و یطیمحستيز هایهمکاری افزايش 9،همکاری کمیسیون اصلی وظايف از یکي
 رسیدگی ،کمیسیون ديگر وظايف از .است محیطیزيست هایزمینه در همکاری جهت هايیطرح

 مقررات و قوانین نقض زمینه در شمالی یامريکا در مقیم افراد و هاسازمان شکايات به
 محیطیزيست مسائل خصوص در مردم آگاهی و مشارکت افزايش سبب که است محیطیزيست

 متشکل محیطیزيست همکاری کمیسیون همکاری نامهموافقت ،سوم فصل به مستند است. شده
 و کمیته اين طريق از که مشترک عمومی مشورتی کمیته و دبیرخانه شورا، :است رکن سه از

 مردم ،دارد وجود محیطیزيست همکاری نامهموافقت 72 و 71 مواد اساس بر که شکايتی فرايند
 الگوهای»خصوص در نامهموافقت 92 تا 66 مواد .کنندمی پیدا را کمیسیون در مشارکت امکان

 از هريک ،روش اين در .است عضو کشورهای از يکی توسط محیطیزيست قوانین 1«نقضر پايدا
 وجود محیطیزيست قوانین نقض پايدار الگوهای آيا که ببرد پی داوری طريق از تواندمی طرفین
 و نقدی هایمجازات داوری هیئتممکن است  که شده تصريح 92 تا 96 مواد در .است داشته
 .کند اعمال را نفتا مزايای تعلیق

 و تجارتبالقوة  مسائل حل جهت که شمالی یامريکامحیطی زيست همکاری نامهموافقت
 نامهموافقت نخستین ،استتدوين شده  منطقه در محیطیزيست همکاری ارتقای و زيستمحیط

 مردم بیشتر هرچه مشارکت بر و دهکر مرتبط هم با را زيستمحیط و تجارت که است المللیبین
 است. متمرکز محیطیزيست مسائل در

 :قیتحق یهاهیفرض
 سازوکار فاقد و شودمی محسوب تجاری نامهموافقت ،شمالی یامريکا تجاری توافق الف(

 
دسامبر همان  71منعقد و از  7336نامه بین کشورهای اقتصادی قدرتمند امريکا، کانادا و مکزيک در اکتبر اين موافقت .9

وجود آمد که موانع ه د بترين منطقه تجارت آزابزرگ ،اجرايی شد و بدين ترتیب 7331د. نفتا از اول ژانويه شاالجرا سال الزم
 د.کرای را جهت انتقال کاالها و خدمات از مرزهای سه کشور حذف تعرفهای و غیرتعرفه

2. North American Agreement on Environmental Cooperation (NAAEC) 

3. The Commission for Environmental Cooperation 

4. Persistent Pattern of Failure  
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 .است منطقه محیطیزيست مسائل حل جهت مناسبی

 میزان ،شمالی یامريکا آزاد تجارت واسطههب هاتعرفه کاهش و تجارت افزايش با ب(
 که فرعی محیطیزيست نامهموافقت ايجاد به نیاز و کرد پیدا افزايش طبیعی منابع از برداریبهره

که  استاستوار  فرضیه اين بر تحقیق شد. مطرح باشد دهکر لحاظ را محیطیزيست مسائل
 است. منطقه زيستمحیط از حفاظتجهت  در مهمی گام ،آن کمیسیون و همکاری نامهموافقت

 

 محیطیزیست همکاری کمیسیون معرفی و شناخت .9
 رسیدگی ،محیطیزيست جانبی نامهموافقت موجببه ،همکاری کمیسیون اصلی وظايف از یکي

 .است محیطیزيست قوانین نقض خصوص در شمالی یامريکا در مقیم افراد شکايات به
در اين  .است قضات هیئت و خوانده ،خواهان دارای 2،اطالعات هایدادگاه همانند کمیسیون

صالح دولتی به ها اتهام علیه شخص بدون صدور کیفرخواست و توسط سوگند مأمور ذیدادگاه
کردن فرصت تهیه رسانی به متهم جهت فراهمشود. هدف، اطالعجای هیئت منصفه وارد می

 اما شودمی آوریجمع محیطیزيست قوانین نقض تعیین جهت مستندات و شواهد دفاعیات است.
 دنتواننمی و ستندین رسمی قانونی سمت دارای هادادگاه اين قضات هادادگاه اغلب برخالف
 کمک کمیسیون 2.دنکن محیطیزيست استانداردهای اجرای به الزام ،غیرمستقیم يا مستقیم

 از وکنند  حفاظت زيستمحیط از تریمؤثر طوربه شمالی یامريکا کشورهای که کندمی
 جلوگیری شودمی ايجاد زيستمحیط و تجارت با ارتباط در که احتمالی مسائل و اختالفات

 1.کندمی
 مشورتی کمیته و دبیرخانه شورا، رکن سه از متشکل کمیسیون ،نامهموافقت سوم فصل طبق
 72 و 71 مواد شده دربینیپیش شکايت فرايند و کمیته اين طريق از .است مشترک عمومی
 مقامات از متشکل شورا 0ند.مشارکت کن کمیسیون درتوانند می مردم ،همکاری نامهموافقت
 راهنمايی دارد. عهده بر را کمیسیون تصمیمات اجرای و است عضوکشورهای  محیطیزيست

ممکن است  3.کنندمی عمل عضو هایدولت از مستقل آن اعضای و است دبیرخانه عهده بر شورا
 ؛نیست مشخص کامالً آن وضعیت اما باشد داشته المللیبین سازمان مشابه عملکردی ،کمیسیون
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8. Pacheco-Vega, Raul, “Transnational Environmental Activism in North America: Wielding Soft Power 
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 تجارت سازمان همانند دبیرخانه و شورا دکر تصريح آن به استنادبا  بتوان که ندارد وجود ایماده
  78.نددار حقوقی شخصیت جهانی

 زيستمحیط بر تجارت احتمالی اثرات خصوص در عادی طوربه کمیسیون اساسی کار دستور
 هاسیاست و قوانین سالمت، و هاآالينده زيستی، تنوع از حفاظت اصلی زمینه سه بر و است

 77است. متمرکز
 

 آن در مندرج محیطیزیست شروط و محیطیزیست همکاری نامهموافقت .9-9
 نفتا که داشتند تأکید محیطیزيست هایگروه ،نفتا خصوص در سیاسی مذاکرات جريان در

 محدود مشارکت از همچنین هاآن .آورددرمی چالش به راامريکا  فدرال دولت استانداردهای
 مسائل حل جهت دند.کر انتقاد اختالف فصلوحل فرايند در متخصصین و غیردولتی هایگروه

 نيا بر و دکر پیشنهاد را محیطیزيست همکاری نامهموافقتامريکا  ،زيستمحیط با مرتبط
 علت به 76.دنکن اجرا تریمؤثر طوربه را خود محیطیزيست قوانین دندکر توافق کشور سه ،اساس
 حامیان ،گات تن یماه مسئله همچنین و مکزيک وامريکا  مرز محیطیزيست مسائل
  79داشتند. محیطیزيست نامهموافقت شکل در مهمی نقشامريکا  در زيستمحیط

 در محیطیزيست جانبی نامهموافقت ايجاد جهت مکزيک وامريکا  کانادا، بین مذاکرات
 تينها در و شد فراهم 7339 اوت زدهمیس در آن يینها متن و آغاز 7339 مارس هفدهم

 امضا سفید کاخ در 7339 سپتامبر چهاردهم در را یطیمحستيز یجانب نامهموافقت نتونیکل
 با زمانهم يعنی 7331 ژانويه اول از کار و محیطیزيست جانبی هاینامهموافقت 71د.کر

 از حفاظت مناسب سطوح که شدند متعهد طرفین 72شدند. االجراالزم نفتا نامهموافقت
 نامهموافقت. کنند اجرا ثرؤم طوربه را خود محیطیزيست قوانین و ايجاد را زيستمحیط
 نامهموافقت قالب در را محیطیزيست مسائل که است اینامهموافقت نخستین ،محیطیزيست
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  72است. برآمده آن حل جهت در و کرده بررسی تجارتی
 از: دانعبارت که است اعضا بین همکاری موارد فهرست شامل ،نامهموافقت 78(6) ماده
 از جلوگیریهای راهبرد و هافن ها،آن تحلیل و هاداده آوریجمع هایروش و هاتکنیک مقايسه
 محیطیزيست مسائل ،محیطیزيست مسائل خصوص در دهیگزارش هایشاخص و هاروش آلودگی،

 خطر، معرض در هایگونه از حفاظت باشند، مضر است ممکن که غیربومی هایگونه فرامرزی،
 ممکن که مسائلی ساير و شناختیبوم حسابداری اقتصادی، توسعه با مرتبط محیطیزيست مسائل

  71بشود. گیریتصمیم آن خصوص در است
 

 محیطیزیست همکاری کمیسیون گیریشکل .9-2
 در همکاری جهت را چارچوبی ،کانادا و مکزيک ،امريکا همکاری، نامهموافقت 0 ماده موجببه

 بر نظارت به موظف که را همکاری کمیسیون و ايجاد محیطیزيست مسائل خصوص
 از حفاظت کمیسیون اصلی وظايف آوردند. وجوده ب است محیطیزيست همکاری نامهموافقت
 قوانینمؤثر  اجرای و غیردولتی هایسازمان مردم، مشارکت شفافیت، زمینه ارتقای زيست،محیط
 در مقیم افراد برایاين امکان را و  73است مونترال در کمیسیون مقر 70.است محیطیزيست
 يکی توسط محیطیزيست مقررات و قوانین اجرای عدم مدعی تا کندمی فراهم شمالی یامريکا

 شوند. اعضا از
قوانین   آن در که است مواردی کشف و بررسی ،کمیسیون اصلی وظايف از يکی

 اما کندمی عمل هادادگاه قضات مانند مورد اين درباشد. کمیسیون  هشد نقض یطیمحستيز
 استانداردهای اجرای به مستقیمغیر يا مستقیم صورتبه که ندارد را امکان اين ،قضات برخالف

 همکاری کمیسیون هایيافته ،کزومل پرونده خصوص در مثال برای 68.کند حکم محیطیزيست
 يعنی گرفتهصورت نقض توقف در اما شد مکزيک یطیمحستيز قوانین اجرای در بهبود سبب

 67نبود. موفق مکزيک خلیج حساس منطقه در اسکله ساخت
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 همکاری کمیسیون هایسیاست و راهبردها .9-6
 را پوئبال اعالمیه کمیسیون شورای 66،پوئبال در 6881 ژوئن در کمیسیون سالیانه جلسه طول در

 جهت اطالعات کسب د:کر اعالم اولويت سه بر تمرکز را هدفش اعالمیه اين در و صادر
 راهبردی برنامه در شورا زيست.محیط و تجارت ،نهايت در و 69سازیظرفیت گیری،تصمیم

 61است. داده شرح را هااولويت اين از هريک 6878تا  6882 برای کمیسیون
 جهت کشور سه ظرفیت و هاتوانايی تقويت را هدفش شورا سازی،ظرفیت اولويت خصوص در

 هدفش ،زيستمحیط و تجارت اولويت برای ،نهايت در و مشترک محیطیزيست مسائل مديريت
 ندنکمی ايجاد اقتصاد و تجارت و زيستمحیط برای را مشترکی منافع که هايیسیاست ارتقای را

 مستلزم که مواردی به 6868 تا 6872 برای کمیسیون راهبردی برنامه در د.کر اعالم
 از: نداعبارت هااولويت اين. است شده پرداخته است المللیبین پاسخ و ایمنطقه هایهمکاری
 یهاسوخت از گسترده استفاده پايدار. جوامع و هابومستيز سبز، اقتصاد يی،وهواآب تغییرات

 دکربنیاکسید مانند یاگلخانه یگازها انتشار شيافزا باعث یاراض یکاربر در راتییتغ و یلیفس
 افزايش به توانمی وهوايیآب تغییرات مهم تأثیرات از است. شده نیزم کره سطح به متان و

 اشاره ديگر موارد و طبیعی هایيخچال شدنذوب و هااقیانوس دمای افزايش زمین، کره دمای
 نداعبارت بگیرند صورت بايد کمیسیون يیوهواآب تغییرات اولويت به توجه با که اقداماتی 62د.کر
  از:

 المللیبین تعهدات با منطبق ایگلخانه گازهای انتشار با مرتبط اقدامات اجرای و توسعه 

 دريايی آبی کربن و سواحل احیای و حفاظت جهت علمی اطالعات توسعه و بسط. 

 د.کر اشاره 62هاآالينده انتقال و انتشار ثبت خصوص در کمیسیون اقدام به توانمی راستا اين در
 ساالنه ،ترتیب بدين و شده شناسايی کمیسیون توسط هاآن نوع و مکانی موقعیت آالينده، منابع

 61شود.می ارائه شمالی یامريکا در هاآالينده کنترل برای گیریتصمیم جهت الزم اطالعات

 به کربنکم اقتصاد يا سبز اقتصاد .است سبز اقتصاد ،کمیسیون هایبرنامه از ديگر يکی
 ،محیطیزيست هایآسیب و خطرها آن در که است زيستمحیط دوستدار يا پايدار اقتصاد معنای

 
22. Puebla 

23. Capacity Building 

24. Markell, David L, “North American Agreement on Environmental Cooperation”, The Max Planck 

Encyclopedia of Public International Law, Heidelberg and Oxford University Press, 2008-, online edition 

available at: [www.mpepil.com], Last visited on 25/11/2013. 

25. Climate Change: Impact, Vulnerabilities, and Adaptation in Developing Countries, Available at: 

https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/txt/pub_07_i

mpacts.pdf, Last visited on: 24/05/2019 

26. Pollutant Release and Transfer Registers (PRTRs) 

27. Taking Stock 14 Exploring Changes in PRTR Reporting, 2005-2010,, Available  at: 

http://www3.cec.org/islandora/en/item/11581-taking-stock-vol-14-en.pdf, Last visited on 17/05/2017 

https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/txt/pub_07_impacts.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/txt/pub_07_impacts.pdf
http://www3.cec.org/islandora/en/item/11581-taking-stock-vol-14
http://www3.cec.org/islandora/en/item/11581-taking-stock-vol-14-en.pdf
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 چنین است: سبز اقتصاداز  60ملل سازمان ستيزطیمح برنامه فيتعر .است ممکن میزان کمترين
 چشمگیری طوربه محیطیزيست خطرات که حالی در اجتماعی عدالت و رفاه سطح ارتقای
  از: اندعبارت پذيرد صورت بايد سبز اقتصاد به توجه با که اقداماتی ازجمله 63يابد.می کاهش

 98انتشارات کنترل منطقه ايجاد مانند ،پاک ونقلحمل وضعیت بهبود جهت اقداماتی انجام 
 شمالی یامريکا سراسر در

 مواد انطباق خصوص در محصوالت تجارت با مرتبط اطالعات اعتبار بر نظارت و بهبود 
  .زيستمحیط با هاآندهنده تشکیل

 اشاره بازيافت و غذايی مواد هایزباله کاهش جهت کمیسیون اقدام به توانمی مورد اين در
ای اثر بیشتری از تولید گازهای گلخانه اند.متان گاز تولید مهم منبع غذايی مواد هایزباله د.کر

 جهت شمالی یامريکا هایقابلیت که شودمی سعی واقع درزيست دارند. اکسیدکربن بر محیطدی
  97يابد. بهبود سازمانی و تجاری صنايع، هایبخش در غذايی مواد هایزباله دفع کاهش

 از: اندعبارت بگیرد صورت پايدار هایبومزيست و جوامع خصوص در اقداماتی که بايد ،نهايت در و

 گذاریاشتراک به جهت محلی جوامع بین همکاری، هایشبکه ايجاد از حمايت و پشتیبانی 
 اطالعات و تجارب

 کنندمی ايجاد مشترک نگرانی که هايیگونه و هابومزيست احیای و حفاظتی اقدامات انجام. 

 96طبیعی. منابع پايدار مديريت جهت محلی جوامع هایآگاهی بهبود و افزايش 

 هایآالينده کاهش جهت بومی جوامع ساير و محلی جوامع منازل داخل هوای کیفیت بهبود
 است. دادهانجام  راستا اين در کمیسیون که است اقداماتی ازجمله شمالی یامريکا در هوا

 یگازهااجاق با مناسب گازهایاجاق جايگزينی خصوص در الزم اطالعات ارائه با کمیسیون
 عوامل اين که داد آموزش جوامع اين به منازل تهويه بهبود همچنین و چوب سوخت یدارا
  99باشد.مؤثر  پزشکی هایهزينه و تنفسی هایبیماری کاهش در تواندمی

 به کمیسیون که بردپی توانمی 6868تا  6872 برای کمیسیون هایسیاست همالحظ با
 

28. United Nations Environment Programme (UNEP) 

29. Green Economy in Action: Articles and Excerpts That Illustrate Green Economy and Sustainable 

Development Efforts, Available at: https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/ 

environment-energy/www-ee-library/mainstreaming/Green%20Economy%20in 
%20Action/Green%20Economy%20Compilation%20Report.pdf, Last visited on: 15/05/2019. 

30. Establishment of an Emissions Control Area (ECA) 

31. Characterization and Management of Food Loss and Waste in North America, Availableat: 

http://www3.cec.org/islandora/en/item/11772-characterization-and-management-food-loss-and-waste-in-
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 بدون منابع، از استفاده و زندگی شرايط آن در کهگرايش دارد  91پايدار توسعه سوی و سمت
 کند.می برطرف را انسان نیازهای حیاتی، هاینظام ثبات و زيبايی يکپارچگی، به رساندنبیآس

 طبیعی منابع پايدار مديريت و زيستمحیط از حفاظت در مهمی سهم که بومی جوامع از حمايت
  .است کمیسیون اهداف ديگر از دارند

 

 نفتا همکاری کمیسیون هایفعالیت چارچوب در زیستمحیط از حفاظت .2
 نقش زيستمحیط و تجارت با مرتبط احتمالی مسائل حل در محیطیزيست همکاری ونیسیکم

 را الزم اقدامات ،مربوطه مشکالت بروز از جلوگیری جهت که کندمی سعی واقع در و دارد مهمی
 ايجاد جهت الزم هایهمکاری ارتقای و اطالعات تبادل تسهیل به کمیسیون دهد.انجام 

در  که ایپرونده 62 از. کندمی کمک شمالی یامريکا در هماهنگ محیطیزيست استانداردهای
 موارد بقیه و شدند هاسیاست در گسترده تغییرات ايجاد سبب مورد چهار ،شد رسیدگی کمیسیون

 92اند.دهکر ايجاد اندکی تغییرات
 انجام شورا است ممکن که یاقدامات ،یطیمحستيز یهمکار نامهموافقت 78 ماده استناد به
 گذاریبرچسب خطر، معرض در هایگونه وحش، حیات از حفاظت :از اندعبارتدهد 
 شمالی، یامريکا همکاری نامهموافقت ،خالصه طوربه .آلودگی از جلوگیری و 92محیطیزيست

 اصلی زمینه سه بر که دهکر ايجاد منطقه محیطیزيست مسائل حل جهت را همکاری کمیسیون
 91است. متمرکز هاسیاست و قوانینو  سالمت و هاآالينده زيستی، تنوع از حفاظت

 

 کمیسیون وظایف .2-9
 از جلوگیری زيست،محیط به مربوط مسائل حل جهت کمیسیون همکاری، نامهموافقت اساس بر

 وظايف از 90شد. ايجاد زيستمحیط از حفاظت ارتقای و تجارت و زيستمحیط بین تعارض ايجاد
 د:کر اشاره زير موارد به توانمی همکاری کمیسیون

 مهم مسائل زمینه در مستقل هایگزارش تهیهـ 6 محیطیزيست هایهمکاری افزايشـ 7
 

ای است که نیازهای نسل حاضر پايدار توسعه توسعه «آينده مشترک ما»گزارش کمیسیون برانت لند با عنوان مطابق با . 64

 سازد.های آينده در تأمین نیازهای خود، برآورده میرا بدون قربانی کردن امکانات نسل
35. Le Priol-Vrejan, op.cit., p. 493. 

کنندگان به انتخاب و خريد صحیح کاال از نظر با ارائه اطالعات الزم به مصرف محیطیزيستهای برچسب .63

 کنند.کمک می محیطیزيست

37. Fitzmaurice, Malgosia, “Public Participation in the North American Agreement on Environmental 

Cooperation”, International and Comparative Law Quarterly, No. 52, 2003, p. 355.  

38. Vines, Claire, “It Is N't Easy Being Green: The Illusion of Green and Environmentally Protective 

Provisions within the North American Free Trade Agreement (NAFTA)”, Denv. J. Int'L L. & Pol'Y, Vol. 
1, 2004, p. 277. 
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 رسیدگی فرايند طريق از محیطیزيست قوانین اجرای بهبود و افزايشـ 9 منطقه محیطیزيست
 با همکاری طريق از نفتا محیطیزيست اهداف از حمايتـ 1 هادولت و شهروندان شکايات به

 .شودمی پرداخته وظايف اين توضیح به ادامه در 93.نفتا آزاد تجارت کمیته
 

 اطالعات درخواست و محیطیزیست هایهمکاری افزایش .الف
 به اطالعات ارائه و دوجانبه هایهمکاری اهمیت بر همکاری نامهموافقت 67 و 68 مواد

 مسائل زمینه در بايد طرفین ،68 ماده به مستند دارد. تأکید محیطیزيست همکاری کمیسیون
 اطالعات زمینه اين در وکنند  یهمکار گذاردمی تأثیر همکاری نامهموافقت بر که محیطیزيست

 ثبت و گزارش تهیه جهت توانندمی دبیرخانه و شورا ،67 ماده به مستند دهند. ارائه را الزم
 در متعددی مواد شامل نامهموافقت 17.کنند درخواست طرفین از را الزم اطالعات 18،وقايع

 ايجاد از بايد نامهموافقت شفافیت اصل به توجه با اما است اطالعات بودنمحرمانه خصوص
 و مسائل ماهیت خصوص در الزم اطالعات به مردم دسترسی جهت یرضروریغ محدوديت
  16.کند خودداری یطیمحستيز مشکالت

 و متمرکز دولتیبین نهاد اولین که همکاری کمیسیون هدف ،نامهموافقت 0 ماده به مستند
 حفاظت بهبود جهت طرفین بین هاهمکاری ارتقای ،شودمی محسوب شمالی یامريکا در سیاسی

 ،کشور سه بین محیطیزيست هایهمکاری موارد از 19.است شمالی یامريکا زيستمحیط از
 افزايش سبب که است 11شمالی یامريکا پرندگان از حفاظت و زيستی تنوع اطالعاتی شبکه

 انتقال و انتشار ثبت ،ديگر مورد .است شده شمالی یامريکا زيستی تنوع از حفاظت در هاهمکاری
 ترتیب بدين تا کنندمی پیدا اطالع آالينده منابع از مردم ،ابتکار اين موجببه که است هاآلودگی
 یامريکا زيستمحیط از حفاظت برای گیریتصمیم و هاآالينده کنترل جهت مناسب اقدامات
 هاهمکاری موارد ديگر از شیمیايی مواد مديريت ،نهايت در .بگیرد صورت هابومزيست و شمالی

  12شود.می محسوب
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40. Factual Records 

41. Le Priol-Vrejan, op.cit., p. 497. 

42. Baron, David S, “NAFTA and the Environment Making the Side Agreement Work”, Arizona 

Journal of International and Comparative Law, No. 2, 1995, p. 616. 

43. Goldschmidt, Mark R, “The Role of Transparency and Public Participation in International 
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 در فاضالب مشکالت رفع و سالم شرب آب تأمین به توانمی کمیسیون اقدامات ازجمله
 مالی هایکمک ،مشکل اين رفع برای د.کر اشاره 11مورلوس ايالت درواقع  12،نگویدوم سانتو
 افزايش و هاآلودگی کاهش ،تیفیباک و سالم شرب آب به دسترسی هایوریافن ايجاد جهت
 10کرد. پیدا تخصیص زيستمحیط ارزش از آگاهی

 

 شمالی یامریکا آزاد تجارت کمیسیون با همکاری .ب

 مطرح نفتا اجرای طول در که یامحیطیزيست مسائل خصوص در همکاری کمیسیون یشورا
 نیهمچن .دهدمی ارائه را الزم هایراهنمايی و تجارب ،نفتا آزاد تجارت کمیسیون به شودمی

 يیشناسا ،یطیمحستيز یدعاو از اجتناب یبرا آزاد تجارت ونیسیکم به الزم یهاهیتوص ارائه
 رکن نيا عهده بر نفتا ینهادها ريسا و هاتهیکم به الزم یفن یهاهیتوص ارائه جهت نیمتخصص

 را محدودی هایهمکاری شمالی یامريکا آزاد تجارت کمیسیون با شورا 7338دهه نیمه از .است
 نامهموافقت از شورا اختیارات که است علت اين به هاهمکاری اين محدوديت .است داده انجام

  13گیرد.می نشأت نفتا توافق نه و همکاری

 

 مستقلی هاگزارش تهیه .ج
 در سالیانه گزارش د:دار را گزارش نوع سه تهیه امکان ،همکاری نامهموافقت بر اساس رخانهیدب

 محیطیزيست همکاری نامهموافقت تعهدات با ارتباط در طرفین که است اقداماتی خصوص
 .کندمی ارزيابی شمالی یامريکا در را زيستمحیط وضعیت ایدوره صورتبه و اندداده صورت

 28مستقل یهاگزارش ،نهايت در و محیطیزيست قوانینمؤثر  اجرای عدم خصوص در وقايع ثبت
 مسائل آن استناد با یهمکار ونیسیکم رخانهیدب ،نامهموافقت 79 ماده به مستند که
 خاص هایزمینه در هاآگاهی سطح ارتقای به مورد نيا .کندیم یبررس را یطیمحستيز
 گزارش مثال، برای 27پذيرد. صورت مناسب اقدامات ترتیب بدين تا کندمی کمک یطیمحستيز

 برنامه و محیطیزيست یشوراشد  ، موجبمکزيک در پرندگان مرگ خصوص در دبیرخانه
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No. 28, 2002, p. 89.  

50. Knox, John H, “The Neglected Lessons of the NAFTA Environmental Regime”, Wake Forest Law 

Review, Vol. 45, 2010, p. 411. 
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 دنتوانمی هاگزارش اين هرچند .تشکیل شود پرندگان ریم و مرگ علت به یدگیرس جهت 26عمل
 هاگزارش اين که را نقشی یخوببه کمیسیون و نیستند آورالزام که آنجا از ،دنباشداشته  اثراتی

 اشاره نکته اين به بايد اينجا در 29است. ناچیز هاآن تأثیر ،دهکرن مشخص باشند داشته توانندمی
 دسترسی خصوص در 21آرهوس کنوانسیون اجرای جهت است راهی هاگزارش اين تهیه که دکر
 در يیاروپا یاقتصاد ونیسیکم کشور 92 که محیطیزيست موضوعات در عدالت و اطالعات به

    .کردند امضارا  آن آرهوس در اروپا رانيوز کنفرانس
 

 هادولت و اشخاص شکایات فرایند به رسیدگی .د
 و کمیسیون هایجنبه ديگر از بیش ،وقايع ثبت و شهروندان شکايات به رسیدگی نديفرا

 دبیرخانه توسط وقايع ثبت مورد 72 از بیش 6878 تا است. قرارگرفته توجه مورد نامهموافقت
 مثال، برای .است داشته کشورها در محیطیزيست قوانین اجرای در محدودی تأثیر که شد تهیه
 نیروگاه وقايع ثبت و ،کزومل مجاورت در دريايی منابع مديريت ارتقای به کزومل وقايع ثبت
 نياوجود  با 22د.کر کمک کانادا در محیطیزيست قوانین اجرای بهبود به ایکلمب شیتيبر آبیبرق

 کابورا حومه در کشاورزی هایزباله سوزاندن وقايع ثبت انتشار و تهیه به بايد قسمت اين در
 ادامه در .دکر اشاره گرفت صورت که ایمالحظه قابل اقدامات و 6870 سپتامبر در سونورا
 .شودیم پرداخته شکايت اين به مباحث
 به یدگیرس خصوص در هاآن اختالف فصلوحل و هادولت نیب اتيشکا به یدگیرس نديفرا

 نیقوان نقض داريپا یالگوها دچار شودیم ادعا که است گريد عضو هیعل اعضا از یکي اتيشکا
  .است شده یطیمحستيز

 افزايش به محیطیزيست همکاری کمیسیون که دهدمی نشان تحقیقات رفتههمروی
 از نياوجود  با .است دهکر کمک کشور سه بین محیطیزيست اطالعات تبادل و هاهمکاری

 یبعد گفتار در اتيشکا به یدگیرس نديفرا 22.است بوده محروم کشور سه یاسیس یهاتيحما
 است. شده بحث لیتفصبه
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  کمیسیون زیستمحیط از حفاظت حامی ارکان .2-2
 هایسازمان و اشخاص محیطیزيست دعاوی به رسیدگی ،کمیسیون مهم وظايف از يکی

 فصلوحل و دعاوی به رسیدگی همچنین و نامهموافقت 72 و 71 مواد به مستند غیردولتی
 جهت کمیسیون است. نشده استناد مورد اينتا کنون به  که است عضو کشورهای بین اختالفات
 .شودبررسی می ادامه در که است ارکانی دارای شکايات به رسیدگی

 

 کمیسیون گذاریسیاست نهاد. الف
 جلسه لیتشک بار کي یسال ،نهاد اين .است کشور سه از هريک نمايندگان از متشکل 21شورا

 20.دهدیم لیتشک مسائل حل جهت را يیهاتهیکم ،نامهموافقت یاجرا یراستا در شورا .دهدیم
 یهمکار نامهموافقت خصوص در را الزم یهاهیتوص ،نهاد نيا 78(7) ماده به مستند

 ،دهدیم ارائه ديآیم وجود هب نامهموافقت یاجرا و ریتفس خصوص در که یمسائل و طیمحستيز
 توسط نکهيا از بعد را یهمکار ونیسیکم انهیسال بودجه و برنامه و کندیم نظارت رخانهیدب بر
  23.دکنیم بيتصوکنسانسوس  نيیآ قيطر از شد هیته رخانهیدب

 خصوص در گفتگو و بحث جهت مجمعی عنوانبه شورا ،نامهموافقت 78(a()7) ماده به مستند
 و خطر معرض در هایگونه از حفاظت و آلودگی از جلوگیری مانند محیطیزيست مسائل

 به توجه با بايد شورا شده انیب نامهموافقت 78(1) ماده در کند.می عمل زيستی گذاریبرچسب
 دهد. ارائه را الزم هایتوصیه ،پیشنهادی هایپروژه محیطیزيست اثرات ارزيابی
 

 محیطیزیست همکاری کمیسیون اداری نهاد .ب
 محیطیزيست همکاری کمیسیون رکن ترينبزرگ ،مونترال درواقع  ،کمیسیون 28دبیرخانه
 .کندمی عملی و اداری و فنی هایحمايت هاکمیته و شورا از 77(2) ماده و شودمی محسوب

 طبق و کند فراهم کمیسیون برای را سالیانه هایگزارش بايد رکن اين 76(7) ماده به مستند
 مسائل خصوص در را الزم یهاگزارش شورا یاعضا دوسوم یرأ اساس بر رخانهیدب ،79 ماده
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 ترپیش که طورهمان 27.دهدیم ارائه رندیگیم قرار نامهموافقت محدوده در که یطیمحستيز
 اقدامات انجام و یطیمحستيز خاص هایزمینه در آگاهی افزايش به هاگزارش تهیه ،شد بیان

  .کندمی کمک محیطیزيست مناسب
 

 یطیمحستیز همکاری کمیسیون علمی رکن .ج
 از عضو 72 از متشکل که است 26مشترک عمومی مشورتی کمیته کمیسیون، رکن نیسوم

 چون شودمی محسوب مهم ابتکاری ،کمیته اين واقع در 29.است کشور سه از هريک اعضای
 ارتقای به و دارد عهده بر را دبیرخانه و شورا شمالی، یامريکا مردم بین ارتباط مسئولیت
 در که موضوعی هر خصوص در کمیته 21.کندمی کمک هاگیریتصمیم در مردم مشارکت
 نهاد اين .دهدمیارائه های الزم را به شورا توصیه ،گیردمی قرار همکاری نامهموافقت محدوده
 الزم وقايع ثبت ايجاد جهت دبیرخانه که را یاطالعات ساير و علمی و فنی اطالعات همچنین

 دهد. جلسه تشکیل بار يک سالی حداقل بايد کمیته .کندمی تهیه بیندمی

 

 زیستمحیط از حفاظت در کمیسیون کارنامه و اقدامات .6
 محیطیزيست قوانین اجرای با مرتبط اختالفات فصلوحل جهت مجزا نظام دو ،نامهموافقت

 صورت در توانندمی غیردولتی هایسازمان و اشخاص ،72 و 71 مواد به مستند است. دهکر ايجاد
  .کنند شکايت دبیرخانه به محیطیزيست قوانین مؤثر اجرای عدم و نقض مشاهده
 مورد توانندمی هنگامی است 22هادولت بین اختالف فصلوحل خصوص در که 92 تا 66 مواد

 الگوهای» مرتکب خود محیطیزيست قوانین اجرای در دولت يک که گیرند قرار استناد مورد
 به که هايیبخش و صنايع به همچنین مواد اين .باشد شده محیطیزيست قوانین نقض «پايدار
  22شود.می مربوط کنندمی فعالیت تجارت حوزه در کاالها و خدمات تهیه

 72 و 71 مواد با مرتبط مورد شش و 79 ماده با مرتبط شکايت يک دبیرخانه 7332 دسامبر از
 قرار استناد مورد کنون تا 66 ماده به مستند اختالف فصلوحل سازوکار .ه استکرد بررسی را
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  21است. نگرفته
 

 غیردولتی هایسازمان و اشخاص شکایات به رسیدگی ندیفرا .6-9
 23.حاکمیتی هایمراقبت و 20خطر اعالن دارد: وجود معاهده بر نظارت جهت اساسی مدل دو

 مدعی توانندمی خصوصی اشخاص ،هشد اتخاذ همکاری نامهموافقت در که خطر اعالن طبق
 دو اين بین عمده تفاوت است. دهکر نقض را معاهده تعهدات و قوانین نفتا اعضای از يکی شوند
 نامهموافقت شهروندان اتيشکا نديفرا .است اطالعات آوریجمع منبع خصوص در مدل

 و کندمی مهیا را آنان محیطیزيست اطالعات از استفاده و شهروندان مشارکت امکان همکاری،
 18شود.می محسوب حاکمیتی هایمراقبت روش نظام از ثرترؤم خیلی روش اين

 غیردولتی نهاد يا شخص هر از را شکايات تواندمی دبیرخانه ،نامهموافقت 71 ماده به مستند
 شکايات فرايند 17بپذيرد. است اعضا از يکی توسط محیطیزيست قوانین نقض مدعی که

 شود.نمی محسوب فردمنحصربه اما آيدمی نظر به غیرمعمول خصوصی اشخاص برای شهروندان
 گذار،سرمايه از حمايت مقررات خصوص در نفتا 77 فصل حتی و جهانی بانک تحقیق هیئت
 نامهموافقت آنچه اما است المللبین حقوق در خصوصی بازيگران نقش ارتقایدهندة نشان

 مقررات و قوانین اجرای بر آن اساسی تمرکز ،دکنمی متمايز را محیطیزيست همکاری
 طرفی کشور در الزاماً  نه و عضو کشورهای از يکی در بايد شاکی 16است. داخلی محیطیزيست

 .شودمی محسوب فراملی ،رسیدگی فرايند بنابراين 19.باشد مقیم گرفته قرار اعتراض مورد که
 قوانین اجرای نحوه از که دارد را امکان اين مکزيک در غیردولتی سازمان مثال، برای

 که وقايعی ثبت سه 12.کند شکايت است واقع کانادا در که 11ایوااسکوشون در محیطیزيست
 ئهاار از بعد ماه نه و سال دو حدود گرفت صورت 6886 ،6888 ،7331 هایسال در نخست
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68. Fire Alarms 

69. Police Patrols 

70. Raustiala, Kal, “Police Patrols & Fire Alarms in the NAAEC”, Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev, No. 

26, 2004, p. 390. 

71. Tollefson, Chris, “Stormy Weather:  A Reflection on the Recent History of the Citizen Submission 

Process under the North American Agreement on Environmental Cooperation”, Proceedings of the First 
Annual Envireform Conference, Toronto, November, 2000, pp. 16-18.  

72. Raustiala, “Police Patrols & Fire Alarms in the NAAEC”, op.cit., p. 403. 

73. Raustiala, “International “Enforcement of Enforcement under the North American Agreement on 

Environmental Cooperation”, op.cit., p. 731. 

74. Nova Scotia 

75. Raustiala, Kal, op.cit., p. 396. 



 011  زیست در چارچوب کمیسیون همکاری نفتاحفاظت از محیط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  12.شد صادر شکايت
 يا فعل که هنگامی از: اندعبارت شوندنمی محسوب قصور که مواردی 12(7) ماده به مستند

 نظارتی مسائل و تحقیقات جهت عضو آن نهادهای يا مقامات اختیار عمالاِدهندة نشان فعل ترک
 که محیطیزيست مسائل ساير اجرای جهت را منابع ،تینحسن روی از عضو آن اينکه يا باشد

 11باشد. داده اختصاص هستند باالتری اولويت دارای
 

 نامهموافقت اعضای بین شکایات به رسیدگی .6-2
 از نامهموافقت اعضای از يکی که شودمی شروع نحو بدين اعضا بین شکايات به رسیدگی نديفرا

 اين .کندمی مذاکره درخواست شده محیطیزيست قوانین نقض مرتکب که کشوری و دبیرخانه
 رايزنی و مذاکره طريق از روز شصت ظرف آمدهپیش موضوع چنانچه و باشد کتبی بايد درخواست

 جلسه، تشکیل صورت در شود. العادهفوق جلسه تشکیل تقاضای شورا از است ممکن ،نشد حل
 اختالف حل جهت الزم هایتوصیه ارائه با يا مصالحه يا گریمیانجی طريق از کندمی سعی شورا
 10دهد. قرار عموم اختیار در را نتیجه ،اعضا رأی دوسوم با است ممکن همچنین و کند اقدام

 طرفین که ديگری نامهموافقت بر اساس بايد موضوع شورا نظر طبق چنانچه 69 ماده به مستند
 فصلوحل را موضوع آن طبق که شودمی داده اطالع طرفین به ،دشو رسیدگی هستند آن عضو
امريکا  و کانادا بین 13نیم خلیج در مهاجر ماهیان خصوص در اختالف چنانچه مثال، برای .کنند
اين  ،است دهکر تصويب را درياها حقوق مورد در متحد ملل کنوانسیونامريکا  که آنجا از ،باشد

 که انددهکر توافق طرفین که است ذکر به الزم شود.می اعمال اختالف فصلوحل جهت معاهده
 در مونترال پروتکل 08،خطر معرض در جانوری و گیاهی هایگونه المللیبین تجارت کنوانسیون

 هایزباله فرامرزی ونقلحمل برای بازل کنوانسیون يا 07اوزن اليه کاهنده مواد خصوص
 09باشد. داشته تفوق نفتا مقررات بر 06خطرناک
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ممکن است  ،کند حل روز 28 مدت ظرف را اختالف نتواند شورا چنانچه 61 ماده بر اساس
 موافقت به منوط داوران هیئت تشکیل .بدهد را داوران هیئت تشکیل تقاضای طرفین از يکی

  است. شورا اعضای دوسوم
 جهت توانندمی طرفین ،دارد وجود نقض پايدار الگوهای که کند تعیین داوران هیئت چنانچه

 باشد داوران هیئت هایتوصیه طبق بايد که را عمل برنامه يکديگر توافق با اختالف فصلوحل
 را عمل برنامه يکديگر توافق با نتوانند طرفین اگر 91(6) و 91(a()7) مواد به مستند .کنند تهیه
 که عملی برنامه خصوص در اظهارنظر و بررسی جهت داوران از تواندمیها آن از يکی ،کنند تهیه
 کافی را عمل برنامه داوری اعضای چنانچه 01.کند رسیدگی درخواست شده واقع شکايت مورد

 تشخیص کافی را آن چنانچه و کندمی تصويب را آن دبیرخانه سپس و تنفیذ را آن دهد تشخیص
 حق اين همچنین دبیرخانه کند.می تهیه مورد اعتراض قانون طبق را عمل برنامه دبیرخانه ،ندهد

 خود نظر ،داوران هیئت مجدد تشکیل از پس روز 38 مدت ظرف 91 ضمیمه به مستند کهدارد  را
 نیست. الزامی ایجريمه چنین اعمال ،اينوجود  با .بدهد مالی جريمه اعمال خصوص در را

 کل جمع درصد 1 از بیش نبايد شدهیابيارز مالی جريمه که کندمی بیان نامهموافقت 91 ضمیمه
 اين از که وجوهی تمام 02.شودیم تجارت ریاخ یهاسال طول در نیطرف بین کهباشد  یکاالهاي
 عضو زيستمحیط وضعیت بهبود جهت را آن تا گیردمی قرار شورا اختیار در شودمی کسب طريق

 عضو چنانچه .شودیم محسوب مرحله نيآخر یداور یاعضا ةمقرر نيا .کند صرف متخلف
 ماده به مستند متخلف، طرف هیعل یشاک طرف تيشکا با ،کندن پرداخت را یمال مهيجر متخلف

 02.ديآیدرم قیتعل به شدهیابيارز یمال مهيجر از شتریب نه مقدار به نفتا یايمزا ،92 مهیضم و 92
 فصلوحل سازوکار اينمحیطی از نامه همکاری زيستتا کنون اعضای موافقت که آنجا از

 مقررات و قوانین اجرای بهبود و ارتقا در آن تأثیرگذاری و کارايی اند،دهرکن استفاده اختالف
 از بعضی دانانحقوق ،اينوجود  با است. هشدن بررسی نیز کشور سه در محیطیزيست

 فرايند که است دهکر بیان جانسون مارک مثال، برای .انددهکر شناسايی را آن هایمحدوديت
 01است. قانونی ابهامات شامل همچنین و فرساطاقت طوالنی، ،اختالف وفصلحل
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 شدهرسیدگی هایپرونده .6-6
 تيشکا دکر پاسخ درخواست کيمکز دولت از رخانهیدب 71 ماده به مستند که یتيشکا نینخست

را  سازمانی يا شخص وضوحبه بايد شکايت که دارد اشاره نکته اين به 71(7) ماده 00.است کزومل
 عالوههب باشد. کافی ادله و مستندات شامل و کند مشخص دهکر نقض را محیطیزيست قوانین که

 جزيره 03.نظر مورد صنعت بردننیازبباشد، نه  قوانین اجرای ارتقای و بهبود بايد شکايت هدف
 اين است. شده واقع وکاتاني رهيجزشبه شرقی شمال کیلومتری 70 کارائیب، دريای در کزومل
 هاسال طول در را گردشگران از زيادی تعداد ،شناسیباستان و طبیعی هایجاذبه علت به منطقه
  38شد. احداث جديد اسکله ،توريستی منطقه اين در گردشگران افزايشس از پ است. دهکر جذب

 اثرات ارزيابی در آنچه از تریوسیع مقیاس در پروژه بودند شده مدعی کنندگانشکايت
 اسکله موقعیت که بود اينها آن استدالل 37.انجام شده است بود شده اشاره آن به محیطیزيست

 از حفاظت و یشناختبوم تعادل قانون 09و  21 ،90 مواد نقض ،شدهحفاظت طبیعی منطقه در
 ممکن که خصوصی يا عمومی هایفعالیت ،قانون اين بر اساس. شودمی محسوب 36زيستمحیط
 هاینهادی يا فدرال دولت از قبلی اجازه با بايد شودی شناختبوم تعادل عدم ايجاد سبب است

 در اسکله ساخت جهت است شده داده اختصاص پروژه برای که زمینی 39بگیرد. صورت محلی
 کزومل شهری ذخاير و استفاده بیانیه اجرای نقض ،استدالل اين و است نشده گرفته نظر

  شد.می محسوب
 منابع تهديد و فعالیت خصوصیت داشت، وجود ترديد ،خسارت تعیین و رسیدگی جهت هرچند

 مکزيک دولت 31د.کرمی توجیه را بیشتر هایبررسی ،عمومی منابع به خسارت ادعای و طبیعی
 ،وضعیت بهبود جهت ،اينوجود  با .را بررسی کرد موضوع ،شکايت به پاسخگويی فرايند در

 نداد. انجام اقدامی
 به را دبیرخانه آرا اتفاق به شورا دبیرخانه، از پیشنهاد دريافت از بعد ماه دو ،7332 اوت ماه در
 و قطعی گیرینتیجه شامل وقايع ثبت ،کزومل مورد در هرچند 32د.کر راهنمايی وقايع ثبت ايجاد

 بر وقايع ثبت اينکه ابتدا .شود توجه آن به بايد که است نکاتی شامل ،نبود الزم هایتوصیه
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  آسیب کزومل مرجانی هایصخره به شدتبه اسکله دادمی نشان که داشت تأکید علمی شواهد
 سؤال زير را 7338 در گرفتهتصور محیطیزيست اثرات ارزيابی شواهدی چنین ارائه .رساندمی
 دولت دادمی نشان که بود متعددی اسناد وجود ،دکرمی ارائه وقايع ثبت که ديگری مورد .برد

 محسوب ساحلی گردشگری توسعه پروژه از مرحله نخستین ،اسکله دکرمی بینیپیش مکزيک
 و اسکله بود دهکر عنوان که مکزيک دولت ادعای اظهارات، و اسناد اين بر اساس .شودمی

  شود.می محسوب مردود شوندمی محسوب مجزا ساحلی، هایپروژه
 و شد صادر دريايی ملی پارک خصوص در مکزيک دولت اعالمیه ،وقايع ثبت انتشار از بعد
درباره  مطالعه و بررسی و پارک برای مديريتی طرح اجرای بر مبنی را خود قصد متعاقباً مکزيک
 محیطیزيست هایگروه از بعضی حقیقت در کرد. اعالم کزومل جزيره شناختیبوم مديريت
 شکايت مستقیم نتیجه ،کزومل مرجانی هایصخرهشدة تحفاظ منطقه بیانیه که معتقدند

 اما نکرد، پیدا خاتمه داشتند انتظار شاکیان که طور آن ،کزومل شکايت 32شود.می محسوب
 طوربه و بود شده مطرح کهشد  ایمسئله به عموم توجه جلب سبب همکاری نامهموافقت
 امکان همچنین فرايند اين 31.دکر کمک زيست مسائل در مردم مشارکت افزايش به مستقیم
  30د.کر فراهم را محیطیزيست مسائل در غیردولتی هایسازمان حضور

 همکاری نامهموافقت نمايندگان فشار تحت مکزيک دولت شد سبب کزومل رسیدگی نديفرا
 مانع هارسانه و عموم توجه جلب هرچند .کند منتشر را عيوقا ثبت ،کايامر و کانادا یطیمحستيز
 تحت محیطیزيست امتیازات اعطای خصوص در دولت ،آن موجببه ،شدن اسکله سازوساخت از

 قوانین که داد وعده مکزيک دولت .نظر بگیرد در را الزم مالحظات در آينده تا گرفت قرار فشار
 برای را جديدی محیطیزيست برنامه و دبخش بهبود مرجانی هایصخره از حفاظت جهت را خود

 با بیشتر را خود که دکر مجبور را مکزيک دولت ،شکايت ايننتیجة  در .بگیرد نظر در کزومل
  33.کند سازگار و نزديک المللیبین محیطیزيست هنجارهای و قوانین

 است 7331 در شیالت قانون اجرای در کانادا قصور خصوص در آبی برق پرونده ،ديگر مورد
 در شکايت 788.گرفت صورت کانادا وامريکا  در متعددی غیردولتی هایسازمان توسط که
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 است شیالت قانون 92(7) بخش اجرای در 787کانادا شیالت و هااقیانوس وزارت قصور خصوص
 ممانعت بود تأثیرگذار ماهیان زيستگاه بر که تأسیساتی ايجاد از بايد وزارت اين آن بر اساس که
 ماهیان، زيستگاه بر که شد تأسیساتی ايجاد به مجوز اعطای به متهم وزارت اين واقع در د.کرمی

 است تازه آبی جريانات به متکی هاآن حیات که آنادروموس هایگونه و دريايی هایگونه

 786شوند.می بالغ دريا آب در و کرده گذاریتخم شیرين آب در آنادروموس ماهیان .بود تأثیرگذار
 اثرات و تخريب سبب که تجهیزاتی ايجاد فدرال، شیالت قانون بر اساس دکر عنوان دبیرخانه

 ارائه شورا به را وقايع ثبت تهیه پیشنهاد نتیجه در ؛است ممنوع باشد ماهیان زيستگاه بر منفی
 شد مدعی اما کرد تصديق را شیالت قانون اجرای در خود قصور کانادا شکايت، به پاسخ در د.کر
 هایپروژه شامل قانون اجرای و انطباق هایاستراتژی از وسیعی طیف کارگیریهب با دولت که

 و آب کیفیت دستورالعمل 789آب، از استفاده مديريتی طرح و ایمنطقه فنی هایکمیته جديد،
 نامهموافقت همچنین و شیالت قانون 92 ماده ،زيستگاه بر اثرات کاهش جهت تحقیقات انجام

 781.کندمی اجرامؤثر  طوربه را همکاری
کرده  ارائه متخصصین که اطالعاتی بر بیشتر کزومل مورد به نسبت وقايع ثبت ،شکايت اين در

 افراد نظر اعمال بدون آزاد تجارت کمیسیون که هايیرسیدگی به نسبت مورد اين .بود متکی ندبود
مورد  برنامه دندکر بیان کارشناسان شود.می محسوب مزيت ،دهدمی صورت متخصص و کارشناس

 بيتخر امکان زيرا شودنمی محسوب قانونمؤثر  اجرای ارزيابی جهت مناسبی معیار ،دولتنظر 
 زيستگاه تخريب هرگونه 92(7) ماده که حالی در است داده را هایماه یهاستگاهيز از یبرخ

 خواننده و نبوده اینتیجه شامل کارشناسان اطالعات و هايافته همچنین است. دهکر منع را هاماهی
 782برسد. محیطیزيست مقررات اجرای چگونگی به آن مطالعه با بايد خود

 ،شدهمطرح مسئله که بود اين داشت وجود ایکلمب شیتيبر پرونده خصوص در که ادعايی
 شکايت بايد دبیرخانه ،71(9)(a) ماده به مستند و گرفته قرار قضايیشبه و اداری رسیدگی موضوع

 ماده دکر تصريح دبیرخانه .بود مورد اين از متفاوت ،دبیرخانه استدالل ،اينوجود  با د.کرمی رد را
 موقعبه بايد قضايی و اداری رسیدگی منظور اين برای و شود فسیرت مضیق صورتبه بايد 71(9)
 را قضايی هایرسیدگی کانادا که دکر تصريح دبیرخانه بگیرد. صورت متخلف کشور قانون طبق و
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  782است. نداده صورت محیطیزيست هایگروه توسط قانون نقض به تصريح از بعد
 همانند باشد. پاسخگو بیشتر ایکلمب شیتيبر قضیه در دولت که شد سبب فرايند اين واقع در

 قانون بهبود مرجانی، هایصخره از حفاظت افزايش سبب وقايع ثبت آن در که کزوملپرونده 
 منافع ساير و گذاریسرمايه صندوق تشکیل و محیطیزيست اثرات ارزيابی خصوص در مکزيک

 آب از استفاده مديريتی طرح از اينکه بر عالوه ،وقايع ثبت نیز شکايت اين خصوص در ،شد ديگر
 781باشند. داشته توانندمی تأسیسات اين کهشد  تأثیراتی به دولت توجه افزايش سبب د،کر حمايت
 توانمی داد را آن وقايع ثبت انتشار به رأی ،همکاری کمیسیون شورای که ديگری موارد از

 ساکنین از که شاکی شکايت، اين در د.کر اشاره 780سونورا در کشاورزی هایزباله سوزاندن به
 و است دهکر نقض را وهوايیآب تغییرات با مرتبط قوانین مکزيک که دکر عنوان بود مکزيک

 وی. شودمی سوزانده سونورا کابورا حومه در کشاورزی هایزباله از تن صدها ساالنه که کرد بیان
 اطالع به متعاقباً موضوع اين و شده آلودگی ايجاد سبب هافعالیت اين که دکر عنوان همچنین

 ،6872 ژوئن ماهسیزدهم  در 783رسید. دادستانی و مکزيک زيستمحیط طبیعی، منابع وزارت
 د.کر پاسخ درخواست مکزيک از محیطیزيست نامهموافقت 71(7) و (6) مواد به مستند دبیرخانه
 ایسالیانه برنامه ارچوبچ سوزاندن کنترل جهت مکزيک شهرداری مقامات ،شکايت اين متعاقب

 از: اندعبارت برنامه اين شروط ترينمهم ديدند. تدارک آينده سال شش برای را

 صورت دارويی گیاهان کمیته هایبازرس با را الزم هایهمکاری شدند متعهد کشاورزان 
 دهند.

 تعیین کنند دارد وجود آن سوزاندن امکان روزانه کهرا  محصولی حداکثر. 

 برای شرايط چه ،بگیرد صورت 9 تا صبح 77 ساعات بین بايد محصوالت سوزاندن برنامه 
 نه. يا باشد داشته وجود آن

 دارويی گیاهان کمیته به را محصوالتش سوزاندن برنامه نوامبر 98تا  بايد کشاورزی هر 
  دهد. ارائه

 778شد. گرفته نظر در نقدی جريمه کنندن عمل برنامه طبق که کشاورزانی برای 
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-هب عمومی مشارکت اصل اجرای دهندهنشان وضوحبه فصل اين درشده بررسی شکايات
 بر اثرگذاری حق و اطالعات کسب و دسترسی حق از متشکل که هستند کمیسیون وسیله

 اقدامات انجام با دارد سعی کمیسیون واقع در .است تصمیمات بر نظارت و اجرا گیری،تصمیم
 وضعیت بهبود به ،حوادث سازیپاک و مسئولیت ايجاد برای اقداماتی همراه به پیشگیرانه

  .کند کمک زيستمحیط
 

 مکزیکـ  کاناداـ  امریکا توافقنامه در همکاری کمیسیون جایگاه .6-4
 مجدد مذاکرات ازسرگیری جهت کنگره به را ایروزه 38 فرصت ترامپ دونالد ،6871 مه ماه در
 در و شروع 6871اوت  72 در رسمی طوربه مذاکرات اين .داد مکزيک و کانادا با نفتا خصوص در
 از که نفتا سازیمدرن جهت را مذاکرات نتیجه مکزيک و کانادا ،امريکا رهبران 6870 دسامبر 98
 نوامبر 98 در نهايت در و دندکر اعالم شد نامیده 777مکزيکـ  کاناداـ  امريکا توافقنامه ،پس آن

 اين 776رسید. مکزيک و کانادا ،امريکا جمهوری رياستبه امضای  پیشنهادی توافقنامه 6870
 خارجی، هایگذاریسرمايه خدمات، و کاالها همچون تجارت با مرتبطگستردة  مسائل شامل توافق

  است. ضمیمه 1 و فصل 91، محیطیزيست و کار استانداردهای رقابتی، سیاست ،فکری مالکیت
 و رفاه بر مبتنی که اهدافی و طرفین نظارت و قانونگذاری حق به نامهموافقت مقدمه در

 غیرزنده و زنده منابع و زيستمحیط از حفاظت امنیت، سالمت، مانند هستند یعموم آسايش
 کارگران، برای را مشترکی منافع ،عضو کشورهای در جديد نامهموافقت 779است. شده اشاره

 هایفرصت تجارت، در تعادل ايجاد به و داشت خواهد همراه به تجار و دامداران کشاورزان،
 اين بارز خصوصیات از 771د.کر خواهد کمک شمالی یامريکا در اقتصادی رشد و مدترآپردر شغلی

 بود پرداخته محدود زيستمحیط محدود به صورتبه که نفتا برخالف تجاری نامهموافقت
 کهاست  مهمی هایکنوانسیون از بازتابی نامهموافقت .است مجزا محیطیِزيست فصل اختصاص

 از اندعبارت موارد اين .است هشد تأکیدبر آن  772چندجانبه محیطیزيست هایتوافقنامه کنگرهدر 
 در وحشی گیاهی و جانوری هایگونه المللیبین تجارت به مربوط کنوانسیون ،مونترال پروتکل
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 و نفتا در مندرج مقررات بین چنانچه 771.متحده اياالت اقدامات و توافقات ساير و 772خطر معرض
 مونترال پروتکل مانند چندجانبه تجاری ـ محیطیزيست قراردادهای بعضی در مندرج تعهدات
 اقدامات که بود خواهد حاکم شرط اين به قراردادها ديگر مقررات ،باشد داشته وجود تعارض

 توافقنامه 61 فصل ابتدای در باشد. داشته را تفاوت حداقل نفتا در مندرج تعهدات با نظر مورد
 نامهموافقت بر اساس شده عنوان کرده پیدا اختصاص زيستمحیط به که مکزيک ـ کانادا ـ امريکا
 که خطراتی از پیشگیری و ستيزطیمح از حفاظت اولیه، اهداف از يکی چندجانبه محیطیزيست
 وکنترل کاهش پیشگیری، مانند طرقی از اندازدمی مخاطره به را انسان سالمت و حیات

 به مرتبط اطالعات ارائه و هازباله و خطرناک هایشیمیايی کنترل ،زيستمحیط به هاآالينده
 و انقراض معرض در هایگونه شامل جانوری و گیاهی هایگونه از حفاظت و محافظت ها،آن

 ،شودمی مالحظه که طورهمان .است شدهحفاظت مناطق بخصوص و هاآن هایزيستگاه
 جانبی نامهموافقت وجود با تجاری نامهموافقت در مجزا محیطیزيست فصل اختصاص

 تواندمی رسانیاطالع و پیشگیری مانند محیطیزيست ایپايه اصول به اشاره و آن محیطیزيست
 و کانادا ،امريکا بین جديد توافق در تجارت ضمن در زيستمحیط جايگاه و اهمیت دهندهنشان

 مواردی ديگر از گیاهی بهداشت و بهداشتی اقدامات خصوص در مقررات بهبود باشد. مکزيک
 انسان، سالمت از حفاظت بر واقع در مقررات اين .خوردمی چشم به توافق اين در که است

 زيستمحیط حفظ آن نهايی هدف ،مجموع در اما است متمرکز گیاهان سالمت و حیات و حیوان
 حق دنکرلحاظ با زمینه اين در که شدند متعهدامريکا  و کانادا مکزيک، است. بشر سالمت و

 صورت را الزم اقدامات گیاهان سالمت و حیوان انسان، از حفاظت برای اعضا از هريک حاکمیت
 اين اجرای جهت شفافیت ارتقای از اندعبارت هشد لحاظ زمینه اين در که شروطی ازجمله دهند.

 روند خصوص در وضعیت بهبود علمی، پايه دارای تصمیماتِ اتخاذ جهت در تالش مقررات،
 مشترک مسائل حل جهت در هاآن درنظرگرفتن با جديد توافق که ديگری موارد و نامهگواهی

 770.کندمی عمل عضو کشورهای بین
 در مکزيک و کانادا ،امريکا تجاری نامهموافقت که دکر اضافه بايد را نکته اين اينجا در

 توسعه به دستیابی منظور به اصل اين بر اساس .کندمی عمل وير اعالمیه 1 اصل تحقق راستای
 را آن نبايد و شده تلقی توسعه ناپذيرتفکیک جزء عنوانبه بايد زيستمحیط از حفاظت پايدار،

 ايجاد خصوص در شمالی، یامريکا در جديد تجاری نامهموافقت طرفین .کرد بررسی جداگانه
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Agriculture, (25.5.2019), at: https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-
mexico-canada-agreement/fact-sheets/strengthening. 

https://www.iisd.org/library/usmca-nafta-environment
https://www.iisd.org/library/usmca-nafta-environment
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/fact-sheets/strengthening
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/fact-sheets/strengthening


 010  زیست در چارچوب کمیسیون همکاری نفتاحفاظت از محیط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رسیدند. توافق به 7331 محیطیزيست نامهموافقت جايگزين 773محیطیِ زيست جديد نامهموافقت
. است عضو کشورهای بین محیطیزيست هایهمکاری مدترآکار اجرای صدد در نامهموافقت اين

 ابقا همچنان ارکانش با نامهموافقت اين در محیطیزيست همکاری کمیسیون است ذکر به الزم
 شهروندان شکايات به رسیدگی بهبود جهت تدابیری نامهموافقت اين در همچنین 768است. هشد

 اشاره وقايع ثبت تهیهمربوط به  ابهامات دنکربرطرف به توانمی مورد اين در .گرفت صورت
 وقايع ثبت بر اساس زيستمحیط کمیته جديد، تجاری نامهموافقت 61.60 ماده به مستند د.کر

 به را الزم هایتوصیه ،محیطیزيست جديد نامهموافقت و فصل اين اهداف به توجه با و نهايی
  دهد.می ارائه مشترک هایهمکاری خصوص در شورا

 یامريکا تجاری نامهموافقت با را آن عملکرد توانمی که ایتجاری هاینامهموافقت ازجمله
. است 767اروپا اتحاديه و کانادا بین تجاری اقتصادی، جامع نامهموافقت د،کر مقايسه شمالی

 نوع رسید. امضا به 6872 اکتبر در و پذيرفت خاتمه 6871اوت  در نامهموافقت اين مذاکرات
 و کانادا نامهموافقت پايدار توسعه و زيستمحیط با مرتبط هایفصل در که الزاماتی و تعهدات
 فصلوحل جهتسازوکاری  هیچ و هستند نرم حقوق غالباً شودمی مالحظه اروپا اتحاديه

 مانند شود.نمی مالحظه زيستمحیط و تجارت با مرتبط هایفصل اجرای با مرتبط اختالفات
 و پايدار توسعه به ترتیببه که 69 و 66 هایفصل در که بیانی نوع کار، مقررات با مرتبط فصل

 محیطیزيست ضوابط و مقررات چنانچه و بوده منعطف بسیار اندکرده پیدا اختصاص زيستمحیط
 اعمال قابل مالی جرايم يا تجاری هایتحريم طريق از بشوند نقض اروپا اتحاديه با کانادا توافق

 قوانیندر صورت تخطی کشورهای عضو توافق امريکا، کانادا و مکزيک از  .ستندین
 جرايم قربانیان برای شکايت ارائه امکان است. هشد مقرر اجراهايی ضمانت ،محیطیزيست
 برخالف نیز مورد اين و نشده گرفته نظر در اروپا اتحاديه با کانادا نامهموافقت در محیطیزيست
 و تجارت کمیته 766.است شده گرفته نظر در همکاری کمیسیون برای که است اختیاراتی و ضوابط
 ،کرده پیدا اختصاص زيستمحیط با مرتبط هایفصل اجرای بر نظارت جهت که 769پايدار توسعه

 درخواست امکان اعضا خود برای تنها و بوده توافق اعمال و تفسیر جهت کافی اقتدار و اختیار فاقد
 نظر در زيستمحیط و تجارت با مرتبط موضوع هرگونه بررسی جهت متخصصین هیئت تشکیل
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 761.ستین آورالزام هیئت اين تصمیمات که است ذکر به الزم .است شده گرفته
 در شودمی مشاهده محیطیزيست اصول خصوص در جهانی تجارت سازمان در که ابهامی

 سازوکارهايی کلی طوربه و است مالحظه قابل نیز اروپا اتحاديه و کانادا بین تجاری نامهموافقت
 و بوده محوردولت و مشورتی است هشد لحاظ نامهموافقت اين محیطیزيست فصل در که

 ،امريکا توافق عضو کشورهای بین که سازوکاری با نامهموافقت اين مقايسه با 762.ستندین آورالزام
 مندرج محیطیزيست شروط و نامهموافقت اين گرفت نتیجه توانمی هشد لحاظ مکزيک و کانادا

 محیطیزيست مهم اصول به و دهکر عملسازگارتر  زيستمحیط با وبوده  ترموفق آن در
  دارد. بیشتری پايبندی

 

 نتیجه
 هاینامهموافقت ترينمهم از يکی که )نفتا( شمالی یامريکا آزاد تجارت نامهموافقت اولیه هدف

 بین خدمات و کاال انتقال تسهیل و تجاری موانع حذف اقتصادی، رشد ،شودمی محسوب تجاری
 امکان اين و شده اشاره پايدار توسعه به نفتا ديباچه در هرچند بود. نامهموافقت اعضای مرزهای

 از باالتر حفاظتی سطح با محیطیزيست استانداردهای که بود شده گرفته نظر در اعضا برای
 مشخص و مجزا محیطیزيست بخش فاقد نامهموافقت اين ،کنند اتخاذ المللیبین استانداردهای

 نفتا در که آنجا از .داشت ابهاماتی بود شده لحاظ زيستمحیط خصوص در که مقرراتی و بود
 و هاگروه درخواستنتیجة  در ،بود نشده لحاظ محیطیزيست مسائل در مردم مشارکت امکان

 و مسائل به بیشتر توجه جهت آن کمیسیون و همکاری نامهموافقت زيست،محیط طرفداران
 ها،نامهموافقت قبیل اين درآمد. اجرا به نفتا نامهموافقت با زمانهم و ايجاد محیطیزيست مقررات
 نیز المللیبین خاص مشکالت درباره آگاهی و بیداری به بشریحقوق هاینامهموافقت همانند
 حاکمیت تأيید و تصديق حقوقی اصول پايه بر همکاری هاینامهموافقت اساس کنند.می کمک

 برای نامهموافقت رعايت و تبعیت عدم امکان و نبوده آورالزام نامهموافقت بیان نوع .است ملی
 است کلی تعهدات خصوص در که نامهموافقت 6 ماده به توانمی مثال، برای .است فراهم اعضا
 را محیطیزيست اثرات مناسب صورتبه بايد معاهده عضو شده بیان ماده اين در .دکر اشاره

 که «مناسب هایمحدوديت» و «امکان حد تا» مانند عباراتی به توانمی همچنین ارزيابی کند.
 همکاری کمیسیون هایفعالیت که انتقاد اين نتیجه در .کرد استناد رفته کارهب توافق متن در
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 که مواردی بر عالوه زيرا مردود است شودمی محسوب عضو کشورهای داخلی امور در مداخله
 ملی محیطیزيست مقررات و قوانین تنها که خواهدمی نامهموافقت اعضای از کمیسیون ،شد ذکر
 بین همکاری شانمبنای هايی، به اين علت کهنامهوجود چنین موافقت .کنند اجرا را خود

 مقررات و قوانین اجرای بهبود و هماهنگ مقررات و قوانین ايجاد به، است عضو هایدولت
 .کندمی کمک محیطیزيست
 پايدار توسعه زيست،محیط از حفاظت اهمیت به همکاری نامهموافقت مختلف هایبخش در

 جهت سازوکارهايی شامل همچنین و شده اشاره محیطیزيست مقررات و قوانینمؤثر  اجرای و
 ،همکاری کمیسیون عملکردهای ترينمهم از يکی .است محیطیزيست اختالفات فصلوحل

 بین محیطیزيست مسائل زمینه در اطالعات به دسترسی و محیطیزيست هایهمکاری افزايش
 در که محیطیزيست اطالعات به دسترسی حق است. بوده نامهموافقت عضو کشورهای
 و عمومی دسترسی تضمین بخش دو شامل و است شده اشاره آن به آرهوس 7330 کنوانسیون

 توسط مطلوبی نحو به است اطالعات ئهاار و گردآوری برای مطمئن وسائل دنکرفراهم
 انتقال و انتشار ثبت خصوص در کمیسیون پروژه به توانمی مثال برای .شودمی اجرا کمیسیون

 میزان و نوع خصوص در را اطالعاتی نداموظف نامهموافقت اعضای که دکر اشاره هاآالينده
 منبع از مردم ،روش اين با واقع در .دهند ارائه شودمی منتشر زيستمحیط به که هايیآالينده
 صورت منطقه زيستمحیط از حفاظت جهت مناسب اقدامات تا کنندمی پیدا اطالع آلودگی
 هایگزارش و زيستمحیط از حفاظت با ارتباط در کمیسیون هایفعالیت کلیه همچنین بگیرد.

 گرفت نتیجه توانمی کل در گیرد.می قرار عموم دسترس در اينترنت شبکه طريق از آن
 است. دهکر عمل موفق است الزم محیطیزيست مديريت برای که سازیشفاف در کمیسیون
 خود آن خواننده و شودنمی آورالزام گیرینتیجه و رأی صدور به منجر هرچند وقايع ثبت تهیه

 تخلف خصوص در را اطالعاتی ،برسد گرفتهصورت اقدامات مورد در گیرینتیجه به بايد
 محیطیزيست مقررات و قوانین اجرای در دولت قصور ةدهندنشان که دهدمی ارائه محیطیزيست
 محیطیزيست طرفداران فشار تحت متخلف دولتممکن است  وقايع ثبت تهیهنتیجة  در .است

 ،کزومل شکايت مورد در مثال برای .دهد صورت موجود وضعیت بهبود جهت در را الزم اقدامات
 بعدی محیطیزيست اقدامات به نسبت مکزيک دولت که شد سبب وقايع ثبت ايجاد و تهیه

 بايد دهد. صورت مرجانی هایصخره از حفاظت جهت را اقداماتی و دهد نشان بیشتری حساسیت
 و صنايع برای مانع ايجاد آنکه از بیش همکاری نامهموافقت هدف که شود توجه نیز مورد اين به

 .است محیطیزيست مسائل برای حلراه يافتنباشد،  متخلف هایبخش
 توسط نظارت روش به نسبت کندمی استفاده آن از کمیسیون که 762خطر اعالنراهبرد 

 
126. Sunshine methods 
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 کهشود می مشارکتی دموکراسی تحقق سبب ،مثال برای .است مزايايی دارای دولتی نهادهای
 و دولت از تحقیق هایهزينه شودمی موجب و است شهروندان فعال مشارکت آن اصول از يکی

 عوامل مداخله کند. پیدا انتقال خصوصی بازيگران ساير و اشخاص به المللیبین هایسازمان
 اعتبار بنابراين و کند فراهم گیریتصمیم مرحله برای را مفیدی اطالعات تواندمی غیردولتی

 هایفرايند به نسبت هم انتقاداتی دهد. افزايش را حاصله مقررات اثربخشی ،آن تبع به و علمی
 فرايند که است شده عنوان مثال برای است. گرفته صورت کمیسیون توسط شکايات به رسیدگی
 برای الزامی اينکه و است ابهامات دارای و بوده طوالنی کمیسیون توسط شکايات به رسیدگی

 اينجا در بايد اينوجود  با شود.نمی ايجاد محیطیزيست قوانین اجرای جهت متخلف عضو
 با است محرمانه که آزاد تجارت کمیسیون برخالف کمیسیون هایرسیدگی که دکر يادآوری

 کمک متخصصینی از هارسیدگی اين در و گیردمی صورت زيستمحیط به نسبت بیشتری تمرکز
 مجدد مذاکرات وجود با .هستند محیطیزيست مسائل در تخصص دارای که شودمی گرفته

 با کمیسیون ،مکزيک و کانادا ،امريکا بین جديد تجاری نامهموافقت ايجاد و نفتا عضو کشورهای
 نامهموافقت ،شد عنوان ترپیش که طورهمان که تفاوت اين با هشد ابقا همچنان ارکانش
 زيستمحیط موضوع نیز تجاری توافق متن خود در و شد ايجاد اعضا بین جديدی محیطیزيست
 شده سعی آن در که ایتجاری توافقات چنین وجود واقع در .است گرفته قرار ويژه توجه مورد

 مزبور استانداردهای صدور موجب دشو اجرا و رعايت مطلوبی نحو به محیطیزيست استانداردهای
 واقع در .هستند مرتبط بازار آن با تجارت طريق از که بود خواهد تولیدکنندگانی و کشورها به

 استانداردهای دارای همواره کهبگذارد  مکزيک بر را اثری چنین توانسته همکاری نامهموافقت
 نسبت حتی همکاری کمیسیون .است داشته کانادا وامريکا  از ترپايین سطحی در محیطیزيست

 (6871) اروپا اتحاديه و کانادا اقتصادی تجاری جامع نامهموافقت در آنچه مانند مشابه نهادهای به

 نهادهای برای مناسب الگويی تواندمی و داشته زيستمحیط با ترمنطبق سازوکاری ،هشد لحاظ
 اقداماتی و الزامات ارائه خصوص در موجود ابهامات که است اين پیشنهاد بشود. لحاظ اشمشابه

 صورت تریکوتاه زمان در امکان حد تا هارسیدگی د،شو مرتفع شود عمل هاآن بر اساس بايد که
 وجود نامهموافقت 72 و 71 مواد طبق که هايیرسیدگی برای مناسبی اجراهای ضمانت و بگیرد
 شود. گرفته نظر در دارد
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