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Abstract 
Development of international environmental 
law has been fulfilled in the light of binding 
international conventions, treaties, protocols, 
agreements, and rules. However, 
explanation of principles and concepts of 
international environmental law with respect 
to international documents play a 
constructive role in the course of actions, as 
well as the outcomes of fully implementing 
these actions. One of the common 
worldwide concerns in recent years has been 
the transportation, distribution, and leakage 
of chemicals. In this regard, reviews of prior 
informed consent for specific hazardous 
chemicals and the respective methods of 
international trade with respect to 
notification principle and information 
exchange were inspected in this research. 
Additionally, the aim of this research is to 
explain the notification principle in light of 
prior informed consent with emphasis on 
countries’ obligation to cooperate given 
their joint responsibility for protecting 
human and the environment health. 
Keywords: International Environmental 
Law, Rotterdam Convention, Prior 
Consent Procedure, Information Principle, 
Common International Obligations. 

  چکیده
گرچه توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو عمل 
به کنوانسیون ها، معاهدات، پروتکـل هـا، موافقتنامـه هـاي     
بین المللی و مجموعه قواعد بـین المللـی الـزام آور امکـان     

ول و مفـاهیم حقـوق بـین الملـل     پذیر است، ولی تبیین اصـ 
محیط زیست در سایه اسناد بین المللی نقش سازنده اي در 
ــد اجــراي کامــل آن دارد. یکــی از   فرآینــد اقــدام و برآین
دغدغه هاي مشترك جهانی در سـال هـاي اخیـر  حمـل و     
نقل، پخش و انتشار مواد شیمیایی بوده است. در این راسـتا  

ایت قبلـی بـراي مـواد    بررسی کنوانسیون آئـین اعـالم رضـ   
شیمیایی خطرناك خاص و شیوه هاي تجارت بین المللـی  

با  امعان نظر به اصل اطالع رسانی و تبـادل اطالعـات    ها آن
از جمله مواردي است کـه در ایـن پـژوهش مـورد تـدقیق      
قرار می گیرد. عالوه بر آن، هدف این مقالـه، تبیـین اصـل    

قبلی با تاکیـد بـر   اطالع رسانی در پرتو آئین اعالم رضایت 
التزام بـه همکـاري کشـورها در پرتـو مسـئولیت مشـترك       

جهت حفاظت از سالمت انسان و محیط زیست مـی   ها آن
  باشد.  

حقوق بین الملل محیط زیست،  :واژگان کلیدي
کنوانسیون روتردام، آئین اعالم رضایت قبلی، اصل اطالع 

  رسانی، تعهدات مشترك بین المللی.
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 ی است.الملل نیو سموم دفع آفات خطرناك در تجارت ب یائیمیمواد ش یبرخ يبرا یقبل تیاعالم رضا نیآئاین کنوانسیون راجع به 
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  مقدمه
در  یو رسـم  یعمـوم  يهـا  یدر طول سه دهـه گذشـته، نگرانـ    ییایمیو تجارت مواد ش دیتول ریرشد چشمگ   

در ایـن  . را افـزایش داده اسـت   خطرناك و آفـت کـش هـا    ییایمیاز مواد ش یناشمورد خطرات بالقوه مطرح 
 یر،پذ بیآس یکاف رساختیقد زفا يکشورهادر  ییایمیمواد ش نینظارت بر واردات و استفاده از ا يبراراستا 

سـازمان   سـت یز طیهـا، برنامـه محـ    ینگران نیدر پاسخ به اکار مشخصی براي آن در نظر گرفت. وبایستی ساز
برنامـه   آغـاز توسـعه و رشـد داوطلبانـه     (فائو) سازمان ملل متحد يو سازمان غذا و کشاورز (یونپ) ملل متحد

و استفاده از آفت کش ها  عیتوز ياجرا 1985سال  شد و در  يراه انداز 1980اطالعات در اواسط سال تبادل 
در  ییایمیتبادل اطالعـات در مـورد مـواد شـ     يلندن برا دستورالعملدر این راستا  شکل جدي به خود گرفت.

دو سازمان به طور مشترك در سـال   نیبالفاصله پس از آن، اتدوین گردید.  1987 در سال یالملل نیب تجارت
  م رضایت قبلی را در دستور کار خود قرار دادند.اعال نئیآ 1989

حاصل شـود   نانیاطم تدوین گردد تا بر اساس آن،  يا برنامههدف از این اقدامات بین المللی این بود که   
الزم خطـرات و مصـرف آن اطالعـات     یابیـ ارز يخطرنـاك بـرا   ییایمیدر مورد مواد ش دیکه دولت ها با
 1در شوراي  حکام فـائو  1994در سال  ،دهیاشاره گرد 21دستور کار  19فصل مهم که در  نیداشته باشند. ا

بـه مـدیر اجرایـی     3)، شوراي حکام یونـپ 1995در همین راستا هجدهمین اجالس (می  2به تصویب رسید.

                                                      
1 - FAO- The Food and Agriculture Organization of the United Nations 

 یرد اثرات مثبت و منفوخود را در م يها افتهیجا که هر کشور  از آن .باشدی دول  م انیمبادله اطالعات مهم م يبه معنا) PICپیک ( - 2
 کشورها بهره مند گردند. گریاز دانش و تجربه د توانندی بر اساس  اطالعات ارائه شده کشورها م داردی م انیخاص ب ییایمیاز مواد ش
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اختیار و مجوز دعوت با هماهنگی فائو را داد تا با سایر سازمان هاي بین المللی ذیربط، یک کمیته مـذاکره  
ایجاد کنند. این کمیته به نمایندگی از یونپ، یک سند الزام آور قانونی جهانی را تهیـه،   4ه بین الدولیکنند

عمـل  که به موجب آن بتوان براي شیوه اعالم رضایت قبلی براي مواد شیمیایی معین در تجارت بین المللی 
ه بین الدولی با پنج جلسـه بـین   کمیته مذاکره کنند ).A History of the PIC Negotiation,1998,1( نماید

نسبت به تهیه کنوانسیون پیشرفته اي اقدام نمود که در کنفرانس نمایندگان تام  1998تا مارس  1996مارس 
در روتردام هلند تشـکیل شـد، سـند الـزام آور قـانونی اجـراي        1998سپتامبر  یازدهمو  دهماالختیار که در 

 5خاص و آفت کش ها در تجارت بین المللـی تصـویب نمـود.   شیوه پیک را براي مواد شیمیایی خطرناك 
 با هدف پیشبرد و تقسـیم مسـئویت و تـالش بـراي همکـاري میـان کشـورهاي عضـو         6کنوانسیون روتردام

در تجارت بین المللی مواد شـیمیایی خـاص بـه منظـور حفـظ سـالمت و محـیط زیسـت از          شرکت کننده 
و با تسهیل  ها آناعی در استفاده ناصحیح محیط زیستی از پتانسیل خطرناك این مواد، همچنین تشریک مس

و بـا تهیـه فرآینـد تصـمیم گیـري ملـی بـراي         هـا  آنتبادل اطالعات در خصوص مواد شـیمیایی و خـواص   
  ).Rotterdam Convention,2004,3شکل گرفت (صادرات و واردات این مواد 

به شدت محـدود   ایشده  مممنوع اعال ییایمیدر مورد مواد ش یموافقت قبلدر این راستا، در خصوص    
کمـک   يریـ گ میتصـم  در نـد، دارمواد به کشور خود  نیواردات ا يبه توافق برا لیکه م یبه دول شده،

ر اسـتفاده از مـواد   داجازه نظارت مـوثرتر را بـه دول در حـال توسـعه       ژهیبه و زمیمکان نیا خواهد کرد.
 یالمللـ  نیبـ  يکـار ممشـترك و تـالش و ه   تیل مسئولشام دهد،کهی بالقوه خطرناك در کشور خود م

 .)Rotterdam Convention,2005,6( خطرناك اسـت  ییایمیمواد ش یالملل نیدر تجارت ب ریدول درگ
این کنوانسیون در دو حوزه مواد شیمیایی ممنوع شده یا بـه شـدت محـدود و آفـت کـش      در این راستا 

مکانیزمی است براي دستیابی و انتشار رسمی » پیک«یند فرآ فعالیت می کند. ند،هایی که بسیار خطرناک

                                                                                                                                   
3 - UNEP - The United Nations Environment Programme  
4- INC 

 یـک و  یو نه کشور عضو این کنوانسیون بـوده و تعـداد سـ    یکصدوشصتدر حال حاضر  یون،کنوانس یفعل یتبا امعان نظر به وضع - 5
 تی در فهرست آن می باشند.ماده شیمیایی به شدت خطرناك ترکیب آفت کش و پنج ماده شیمیایی صنع

 23/10/1382این کنوانسیون در جلسه علنی مورخ  ،روتردام در جمهوري اسالمی ایران با امعان نظر به وضعیت کنوانسیون - 6
به عنوان عضو رسمی  04/09/1383مجلس شوراي اسالمی تصویب و الزم االجرا گردید و کشور جمهوري اسالمی ایران در تاریخ 

هیئت محترم وزیران، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی  26/07/1383اساس مصوبه  ن پذیرفته شد و براین کنوانسیو
 ها تعیین شد. جز آفت کشه کنوانسیون روتردام در تمامی مواد مشمول آن ب



 حقوقی تمدن دوفصلنامه ـ 1400و زمستان  ییزپا، 9، شماره 4دوره        72

 

تصمیمات کشورهاي واردکننده در مورد این که آیا در آینـده تمایـل بـه دریافـت محمولـه هـاي مـواد        
شیمیایی مورد بحث کنوانسیون دارند یا خیر  و همچنین حصول اطمینان از رعایت این تصمیمات توسط 

به شـکل   7ل اطالعات میان دولت هاي عضو هر معاهده بین المللیتبادکشورهاي صادرکننده می باشد. 
مناسب، در زمان مناسب و به روش تعیین شده و مناسب  از پیش شـرط هـاي همکـاري بـین المللـی در      
زمینه حفاظت از محیط زیست است. تبادل اطالعات به دالیل مختلف صورت می گیـرد تـا کشـورهاي    

سوي اهداف معاهـده مـوردنظر بنمایـد. از آن جملـه مـی تـوان بـه         همکاري کننده را قادر به حرکت به
کسب اطالع از نیازها و توانایی هاي یکدیگر، آگاهی از میزان عمل به تعهدات مشترك و اطالع رسانی 
در موارد اضطراري براي پیشگیري یا عـالج بحـران هـاي محـیط زیسـتی اشـاره نمـود. معمـوال، تبـادل          

مورد عالقه در معاهدات بین المللی جنبه الزامی دارد و از پیش شرط هاي اطالعات در مورد موضوعات 
عضویت در معاهدات است. با این مقدمـه، در ایـن مقالـه بـه بررسـی محتـوایی اصـل اطـالع رسـانی در          

  چهارچوب کنوانسیون روتردام پرداخته می شود.  
ون تبادل اطالعات در کنوانسی اطالع رسانی و اصلچهارچوب قانونی  -1

  روتردام 
 طیمححفاظت با حفظ ، در تضاد خطرناك در سراسر جهان ییایمیکنترل نشده مواد ش ییجابجا   
داده  لیتحو یتآ يها به نسل یستیاست که لزوما با یو امانت تیمشترك بشر راثیبه عنوان م ستیز

در  اضرل حو ضرورت اقدامات در همه سطوح در حا ییایمیاثرات مواد ش یابعاد جهان گرچه شود.
، ولی اجراي قواعد حقوقی و الزامات قانونی کماکان با مشکالتی شناخته شده استتا حدي جهان 

شرکت  يکشورها نیآگاهانه خواستار به اشتراك گذاردن اطالعات ب یقبل تیضاوش رر روبرو است.
ده در انجام ش یاقدامات نظارت ینخطرناك و همچن ییایمیمواد ش یالملل نیکننده در تجارت ب

 نیاطالعات در مقابل محرمانه بودن را در ا  تیخود بحث شفاف نیکه ا، شرکت کننده است يکشورها
 Rotterdamمواد گردد( نیا انباریزکه منجر به حداقل رساندن محدوده اثرات  د،ینمای راستا مطرح م

Convention,2005,8(.  می نماید.در این راستا اشاره به چهارچوب قانونی کنوانسیون ضروري 

  

                                                      
 اعضاي میان که ردادهاییقرا تمامی المللی، بین معاهدات در شفافیت تضمین منظور به متحد، ملل منشور 102 بند اساس بر - 7

 مجموعۀ در قراردادها برسند. این ثبت به سازمان هدبیرخان در ،شدن االجرا الزم براي باید می گردند می منعقد متحد ملل سازمان

  . دنگرد می منتشر  متحد ملل قراردادهاي
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  مقررات تبادل اطالعات -1-1
تبادل اطالعات میان کشورهاي متعاهد در خصوص دامنه بسیار وسیعی از مواد شیمیایی داراي پتانسیل    

خطرناك که احتماالً صادر یا وارد می شوند، می باشد که ایـن مقـررات شـامل مـوارد زیـر مـی شـوند:        
ي عضو در خصوص هر گونه اقدام ملـی جهـت کنتـرل    آگاهی دادن کشورهاي معاهد به سایر کشورها

ممنوعیت یا محدودیت یک ماده شیمیایی. اطالع رسانی کشور معاهدي که طرح صدور مـاده شـیمیایی   
را دارد که این ماده در کشور خودش ممنوع یا بسیار محدود شده اسـت، بـه کشـور واردکننـده قبـل از      

ده هاي ایمنی رسمی بین المللی کشور معاهد صادرکننده، اولین حمل محموله. ارائه برگه اطالعات و دا
هنگام صدور یک ماده شیمیایی به منظور استفاده در مشاغل. ایجاد فرصـت هـایی بـراي کشـورهاي در     
حــال توســعه و متعهــد کنوانســیون در خصــوص ابــالغ بــه ســایر کشــورها در جهــت مشــکالتی کــه در  

در نهایت کشورهاي عضو بایـد   بسیار خطرناك دارند. کشورشان در رابطه با استفاده از آفت کش هاي
از لحاظ کمک هاي فنی با یکـدیگر همکـاري کننـد تـا سـاختارهاي زیربنـایی و ضـروري بـراي مـواد          

  .)Rotterdam Convention,2005,10(دشیمیایی جهت توانمندسازي اجراي کنوانسیون توسعه یاب
  پیش آگهی در خصوص مواد شیمیایی-1-2
بار در  موافقت مبتنی بر پیش آگهی درباره برخی مواد شیمیایی زیان هدر بار ن روتردامکنوانسیو   

 شدهبه نام اسناد راهنماي تصمیم گیري معرفی از جمله اسنادي است که  19988، تجارت بین المللی
ورود محموله هاي شیمیایی فهرست شده در کنوانسیون  هاست که به کشورها کمک می کند که دربار

روشی است که در کنوانسیون هاي مختلف براي  ،موافقت بر اساس پیش آگاهی 9یم گیري کنند.تصم
دستیابی به مواد ژنتیکی یا حمل مواد شیمیایی تحت کنترل بین المللی به کار می رود. از جمله در 

و در  1973کنوانسیون تجارت بین المللی  گونه هاي در معرض خطر گیاهان و جانوران وحشی 
پیش  هپای موافقت بر« این مکانیسم استفاده شده است. این مفهوم بر اساس اصل نسیون روتردام ازکنوا

  .)Rotterdam Convention on the Prior,1998,10( بنا شده است 10»آگاهی
را فراهم و  گرید يامکان تبادل اطالعات و انتقال اطالعات به کشورها  »پیک« در این راستا   

 ياز عدم صدور مواد ناخواسته به کشورها نانیحصول اطم يه را ملزم به اقدام براصادرکنند يکشورها

                                                      
8- Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent for Certain Hazardous Chemicals 
and Pesticides in International Trade 

     3ضمیمه شماره  - 9
10- Prior Informed consent 
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 فعو سموم د ییایمیاز مواد ش یبرخ بار انیز ریاز تاث یبا آگاه ونیکنوانس نیا نیهمچن .کندی م گرید
 ویر هیمفاد مربوط به اعالم يآورادیبا  و سالمت انسان، ستیز طیفات خطرناك در تجارت بر محآ

 طیسازگار با مح حیصح تیریدر مورد مد 21دستورکار  19و توسعه و فصل  ستیز طیمح ارهدرب
 اكو خطرن یمحصوالت سم یالملل نیاز نقل و انتقال ب يریاز جمله جلوگ یسم ییایمیو مواد ش ستیز

لل سازمان م ستیز طیبرنامه مح يبه عهده گرفته شده از سو فهی، با در نظر گرفتن وظیقانونریبه طور غ
داوطلبانه  یقبل تیاعالم رضا نئیآ يدر اجرا 12،سازمان ملل متحد يسازمان غذا و کشاورز و11متحد

  .)Davis,2010,2( کندی اقدام م
  تعهدات کلی و عمومی دولت ها-1-3
 حایصر که باشد،ی روتردام  م ونیالملل مندرج در کنوانس نیحقوق ب یاصل  تبادل اطالعات از اصول کل   

مشترك و کمک به  تیهدف خود را ارتقا مسئولاین کنوانسیون  شده است. انیب ونیف کنوانسدر بخش اهدا
 13.داندی خطرناك خاص واجد آثار بالقوه خطرناك م ییایمیمواد ش یالملل نیجارت بتدر  ءاعضا شتال

مواد  نهیدر زم ازی(اطالعات موردن يشامل برچسب گذار ،کنوانسیون مواد مشمول نهیدر زمعمومی  تعهدات
به  میابالغ هرگونه تصم آگاهانه دولت واردکننده، یقبل تیرضا قیصادرات از طر )،ها آنو خواص  ییایمیش

 صادرکنندهاست که متوجه دولت  ییایمیمواد ش تیریمد تیو کمک در جهت تقو هیارائه توص زیو ن ها آن
مرجع  کی یمعرف قیز طرا دولت صادرکننده نیهمچن. )Rotterdam Convention,2005,16خواد بود (

 يها پاسخ ارائه ،ییایمیماده ش کی يمحدودساز ایممنوع  خصوص و اقدامات در نیقوان نیآخر هیته ،یمل
کار  نئیآ .دینمای حاصل م نانیمواد اطم نیواردات ا نهیدر زم ماتیتصم کپارچهیاز قابل اجرا بودن  واردات،

که هر دولت  باشدی مطلب م نیا انگریب 14ت محدودشدهبه شد ایمنع  ییایمیمربوط به مواد شکنوانسیون 
ذکر شده در  تعهدات .باشدی م ونیکنوانس رخانهیخود کتبا به دب یعضو موظف به اعالم هرگونه اقدام قانون

سموم دفع آفات به شدت  باتیترک به شدت محدود شده، ایمنع شده  ییایمیشامل مواد ش کار نئیآ
و تعهدات مربوط به  ییایمیحذف مواد ش ،ونیکنوانس نیدر ا ییایمیخطرناك، فهرست کردن مواد ش

 ییایمیاست که همراه مواد ش ییاطالعات داده ها هیاطالع نیهمچن، مندرج ییایمیصادرات و واردات مواد ش
  .)Rotterdam Convention,2005,11(ودشی م گردند، یصادرشده ارائه م

                                                      
11-UNEP 
12-FAO 

  کنوانسیون 1ماده  - 13
  کنوانسیون 6 بند 5 ماده - 14
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و   مـواد شـیمیایی    برخی  براي  قبلی  رضایت  اعالم  آئینتشریح و تبیین  -2 
    المللی بین  در تجارت  خطرناك  آفات  دفع  سموم

 يامدهایداشته و پ يصعود ریها س فت کشآ خطرناك و ییایمیاستفاده از مواد ش ریاخ يدر دهه ها
که جوامع بین المللی را به واکنش وا بشر حاصل شده  يمواد برا نیاستفاده از ا جهینت رد يبار انیز

در این راستا آئین اعالم رضایت قبلی در دستورکار دولت ها قرار .)Guide in the Development,2004,6(داشته است
گرفته و مقررات آن نوعی الزام را به اعضاء عضو القاء نموده است. با این توصیف ضروري می نماید از 

  بررسی قرار گیرد. که روند مقرر در چهارچوبی مشخص لحاظ گردیده مورد تدقیق و جا آن
  الزام به تعهد و حمایت متقابل-2-1
  زیست بر محیط  الملل  بین  در تجارت  خطرناك  آفات  دفع  و سموم  از مواد شیمیایی  تأثیر زیان بار برخی 

، باعث گردیده نوعی آگاه سازي در دستور کار قرار گیرد. در این راستا وظیفه یونپ و  انسان  و سالمت
در   مـواد شـیمیایی    بـه   مربـوط   اطالعـات   تبـادل   جهت  داوطلبانه  قبلی  رضایت  اعالم  آئین  جرايفائو در ا
و   توزیـع   متحـد در زمینـه    ملـل   خواروبـار و کشـاورزي    سازمان  المللی بین  و مقررات  15الملل بین  تجارت

و   توسـعه   در حـال   کشـورهاي   هویـژ   و الزامـات   شـرایط   بـا مـدنظر قـرار دادن     16آفات  دفع  کاربرد سموم
ها و  قابلیت  تحکیم  گذر، مدنظر قرار داده شده است. در این راستا ضرورت  با اقتصاد در حال  کشورهاي

و   و مـالی   فنـی   هـاي  کمک  ، تأمین فناوري  انتقال  از جمله  مواد شیمیایی  مدیریت  جهت  ملی  هاي ظرفیت
و   نقل  به  مربوط  اطالعات  کشورها به  برخی  خاص  نیازهاي  به  ا با توجهاعض  ها بین همکاري  سطح  ارتقاي
کشـورها    باید در همه  مواد شیمیایی  صحیح  مدیریت  اعمال  که  مطلب  این  ، با تصدیق مواد عبوري  انتقال

لمللی تحت تاثیر موازین بین ا  ارتقا یابد مورد تاکید قرار گرفته است. این چهارچوب با مدنظر قرار دادن
مـی    متقابل  حفظ محیط زیست و سالمت انسان با امعان نظر به توسعه پایدار نهادینه شده و مورد حمایت

  ).An introduction to the chemicals listed in the Rotterdam Convention,2010,6( باشد
  روش مندي و آئین کار شکلی -2-2
وشمندي و آئین کار در خصوص مواد شیمیایی منع شـده و یـا بـه    شرایط مربوط به ر 17در کنوانسیون   

 دشدت محدود شده مطمح نظـر قـرار گرفتـه کـه نقـش اعضـاء را بـیش از پـیش پررنـگ تـر مـی سـاز            

                                                      
 اي اصالح شده لندن نامیده می شودراهنم - 15

 مقررات بین المللی خوانده می شود - 16

 کنوانسیون 5 ماده - 17
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)Rotterdam Convention,2005,11(   در این راستا اعالم کتبی آخرین اقدامات هر عضو مـدنظر قـرار .
در ایـن   18.ش و هم بعد از تاریخ الزم االجـرا شـدن دربرمـی گیـرد    گرفته که این مهم این الزام را هم پی

آیـا    تأییـد خواهـد نمـود کـه      اطالعیه  بعد از دریافت  ماه  بنابر وظیفه خود حداکثر تا شش  دبیرخانهراستا 
باشـد یـا خیـر و درهرصـورت وظیفـه اطـالع رسـانی         می 19مقرر در کنوانسیون  اطالعات  حاوي  اطالعیه

در این راستا در خصوص مواد شـیمیایی خـاص کـارگروه مـواد بررسـی هـاي مقتضـی را         الزامی است.
   21و نتیجه را به دبیرخانه جهت اطالع رسانی اعالم و توصیه می نماید. 20انجام

   روش مندي و آئین کار ماهوي -2-3
چهارچوب روش مندي و آئین کار در خصوص ترکیبـات سـموم دفـع آفـات بـه شـدت خطرنـاك در        

در این راستا  .)Rotterdam Convention,2005,12( تتبیین و مورد بررسی قرار گرفته اس 22ونکنوانسی
است تجربه خود را در گذر   با اقتصاد در حال  یا کشورهاي  توسعه  در حال  جزء کشورهاي  هر عضو که

رخانه پیشـنهاد  را به دبی   خطرناك  شدت  به  آفات  دفع  از سموم  ترکیب  از یک  ناشی  مشکالتخصوص 
خواهـد    موضوع اقدام  بررسی  به  هر پیشنهاد نسبت  بعد از دریافت  ماه  حداکثر تا ششدبیرخانه  می دهد.

و عملکرد آن مطـابق بـا محتـوي کنوانسـیون       در این راستا جمع آوري اطالعات توسط دبیرخانه23نمود.
  مدنظر قرار داده شده است.

  در چهارچوب کنوانسیونکارهاي قانونی وتوافقات و ساز -3
است. در  ییایمیو استفاده از مواد ششاید بتوان گفت بخشی از توسعه اقتصادي هر کشور در گرو تولید 

این راستا در جهت کنترل مخاطرات و براي حفظ سالمتی انسان، الزاماتی بایستی مدنظر قرار داده شود: 
 تنظـیم   .در دسـترس همگـان   بـودن  بـل قبـول  و قا یمنطقـ و بـه صـورت    هیداشتن اطالعات اول اریدر اخت

. رامـون یپ  سـت یز طیو مح افرادحفاظت  با امعان نظر به ییایمیمربوط به هزاران ماده ش دهیچیاطالعات پ
و  یو اختصاصـ  یعمـوم  يهـا  آمـوزش  نیو همچنـ  يخطـرات و مراحـل برچسـب گـذار     يبنـد  میتقس

  .)uction,2010,10An introd( یبرنامه اطالع رسان کی ياجرا ،یمشارکت عموم

                                                      
  نود روز انجام شود اعالم بایستی ظرف این - 18
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  اطالع رسانی داوطلبانه  -3-1
قسـمت   ینتـر  مهـم کنوانسیون روتردام، به مسـئله اطـالع رسـانی مـی پـردازد. در ایـن راسـتا         9و  8مواد 

در  کیـ در فهرسـت چندجانبـه پ   ییایمیمـاده شـ   کیـ قرار دادن نام  ،یقبل تیرضا فاتیتشرچهارچوب 
ماده  نیواردات ا اعضاء در خصوص عدم موافقت ای تیرضا اعالم است. ونیسه کنوانسشماره  وستیپ

بـر اسـاس    کیـ در فهرست  ییایمیماده ش کیقرار دادن نام  شنهادیپ يروش برا دو .الزم است ییایمیش
 قیـ اعمـال شـده و دوم از طر   يهـا  تیاعـالم محـدود   قیـ در  روش اول از طر سوم وجود دارد. وستیپ
در این چهارچوب، هر یک . )dam Convention,2005,13Rotter( ها ها و حشره کش آفت کش شنهادیپ

 9در ادامه ماده 24ی از مواد شیمیایی را می توانند اطالع دهند.از کشورهاي در حال توسعه مشکالت ناش
  شـیمیایی   مـاده   یـک   درج  براي  گیري تصمیم  زمان  را که  عضو، اطالعاتی  یک  ابراز می دارد که چنانچه

  مربوطـه   معیارهـاي   طبـق   آن  درج  دهد کـه   نشان  اطالعات  دهد و آن  ارائه  دبیرخانه  به  نبوده  در  دسترس
نمایـد.    ارسـال   شـیمیایی   بررسـی   کارگروه  مذکور را به  باید اطالعات  ، دبیرخانه نیست  توجیه  دیگر قابل

  باید فوراً ایـن   دبیرخانهپس از بررسی پیشنهاد مذکور به کنفرانس اعضاء ارائه می گردد و درهرصورت 
  نماید.  اعضاء اعالم  کلیه  را به  اطالعات

  تعهدات دولت ها در خصوص واردات -3-2
کنوانسیون ترتیباتی را  10در خصوص واردات مواد شیمیایی و تعهدات دولت ها در این خصوص ماده 

  بـه   از تصـمیمات   اطمینـان   را براي  مناسب  یا اداري  قانونی  لحاظ و ابراز داشته که هر عضو باید اقدامات
اجرا نماید و تعامل دوسویه اعضاء و دبیرخانه درباره اطالع رسـانی    مواد شیمیایی  واردات  به  نسبت  موقع

پاسخ هاي داده شده بایستی در یکـی از   در این راستا و پاسخ هاي مربوطه مورد تاکید قرار گرفته است.
یا عـدم رضـایت     رضایت  شده در کنوانسیون باشد. با این حال اگر اعالمحالت هاي مقرر در نظر گرفته 

  نهـایی   تصمیمباشد،   شده  مشخص  شرایط  با رعایت  فقط  واردات  جهت  رضایت  اعالم یا  واردات  جهت
 یـا   موقـت   موقت خواهد بود کـه تصـمیم    پاسخ می باشد. در ادامه زمانی  یا اداري  تدابیر قانونی  اساس بر

از   بـا شـرحی    نهایی  تصمیم و یا  از دبیرخانه  اطالعات  کسب   درخواست یا  نهایی  بر تصمیم  مبنی  اي بیانیه
، مسـئله اطـالع رسـانی    رو یـن ازا باشـد.   ، همـراه  اسـت   مبتنـی   بـر آن   که  یا اداري  قانونی  اقدامات  هرگونه

  .)am Convention,2005,15Rotterdدارد (جایگاه بسیار پر اهمیت در این رابطه 
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  تعهدات دولت ها در خصوص صادرات -3-3
تبیین کننده بحث صادرات مواد شیمیایی و تعهدات دولت ها در این خصوص بوده که این الزام  11ماده

را بر عهده هر عضو صادر کننده قرار داده و بیان داشته بایستی اقدامات قانونی مناسب همراه با راهنمایی 
  ت صورت پذیرد.و مساعد

  شرایط مقتضی تبادل اطالعات و اجراي آن در چهارچوب کنوانسیون -4
 یالزامات و مبـان  یاز طرف ی آندووجه تیماهبا امعان نظر به  ،یطیمح ستیبه اطالعات ز یحق دسترس
 .)279، 1392،ي(مشهد برمی گیرددرسالم  را  ستیز طیحق بر مح یمبان و از طرف دیگر یحق دسترس

 چرا باشدی م يضرور يامر داریو توسعه پا یدر جهت مشارکت عموم تیبادل اطالعات و شفافاصل  ت
 تیـ حما هیدر سـا  یاست و مشارکت عموم یحضور فعال جامعه مدن يبرا يبستر یکه مشارکت عموم

در  تیشـفاف  .)Kess,Milous,2014,107-131( گـردد ی محقـق مـ   داریـ به توسـعه پا  لیموثر در جهت ن
مکانیسـم تنظـیم فرآینـد اطـالع از مـواد       یسـتون اصـل   آگاهانـه،  یقبل تیرضا قیت از طراطالعا يافشا

شیمیایی می باشد. در این راستا اصل اطالع رسانی و شیوه تحقق آن همـراه بـا ابزارهـاي اجرایـی مـورد      
   تدقیق و بررسی قرار می گیرد.

  اطالع رسانی در چهارچوب کنوانسیون -4-1
زیست اصل اطالع رسانی به عنوان یکی از اصول پیشرفته مطمـح نظـر قـرار     در حقوق بین الملل محیط 

داشــته و در چهــارچوب قواعــد نــرم و ســخت الزامــاتی را بــه همــراه داشــته اســت. در ایــن راســتا و در  
چهارچوب کنوانسیون روتردام، نقطه اتکا و بسیار پراهمیت در این کنوانسیون همانا اصل اطالع رسـانی  

 14کنوانسیون بـه صـورت محتـوایی بـدان پرداختـه شـده اسـت. در ایـن راسـتا مـاده            است که در سیاق
  کنوانسیون به صورت اصولی این شرایط را تبیین، که ما این مهم را در چند بند تشریح می نماییم:

ـ  آورد: الـف   تسـهیالت زیـر را فـراهم     نحو مقتضـی   بند اول: کنوانسیون داللت دارد که هر عضو باید به
از   کنوانسیون  این  شمول  در حیطه  با مواد شیمیایی  مرتبط  و حقوقی  ، اقتصادي ، فنی علمی  اطالعات  دلتبا

در   عمـوم   بـراي   دسـترس   قابـل   اطالعات  ـ ارائه ب . و ایمنی  بومی  شناسی ، سم شناسی سم  اطالعات  جمله
  اطالعات  اقتضاء ارائه  . ج ـ در صورت  نوانسیونک  این  اهداف  به  مربوط  داخلی  قانونی  اقدامات  خصوص

  . طور مستقیم  سایر اعضاء به  به
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و  بند دوم: کنوانسیون مقرر می دارد که اعضاء متعاهد بایستی در حفظ اطالعات محرمانه کوشـا باشـند   
در   رجمنـد   اطالعـات  25در چهارچوب کنوانسیون،  مورد اشاره  اطالعاتنیز برخی اطالعات را از جمله: 

از   پیشـگیرانه   اقـدامات   بـه   مربوط  اطالعات  شیمیایی،  ماده  انقضاي  تاریخ 26 ایمنی،  اطالعات  حاوي  برگه
  بـه   مربـوط   هـاي  آزمایش  نتایج  مربوط، خالصه  ایمنی  خطر و توصیه  ، ماهیت مخاطرات  بندي طبقه  جمله

  شیمیایی را محرمانه ندانسته است.و تاریخ تولید مواد   بومی  شناسی و سم  شناسی سم
  تحقق اصل اطالع رسانی در چهارچوب کنوانسیون -4-2
به این مسـئله   15از نگاه ساختاري به کنوانسیون، تحقق اصل اطالع رسانی بسیار ضروري است که ماده  

  ).Rotterdam Convention,2005,19( دارداشاره 
  اجـراي   بـراي   ملـی   ها و نهادهـاي  زیرساخت  تقویت در این چهارچوب اقدام هر عضو در جهت ایجاد و

  به  مربوط  ایمنی  اطالعات  از جمله  ملی  اطالعاتی  هاي و پایگاه  با امعان نظر به  ایجاد ثبت  کنوانسیون مؤثر 
  توافقـات   ترغیـب و   و شـیمیایی   ایمنـی   ارتقـاي   جهـت   صنعت  در بخش  ابتکارات  تشویق،  مواد شیمیایی

با این حال  اطمینان اعضاء در  خصوص دسترسی عموم به اطالعات مدنظر قرار گرفته است. 27 طلبانهداو
در چهارچوب یک سازمان  جهت محیط زیست ایمن تر و تعامل اعضاء در سطح منطقه اي و بین المللی

ق اعضاء بر صالحیت دار بین المللی مورد توجه واقع شده است. در این راستا نبایستی موردي که نافع ح
محیط زیست سالم است وجود داشته باشد و تمامی این مسائل بایستی بر اساس چهارچوب حقـوق بـین   

   الملل محیط زیست تحت تعهدات مشترك بین المللی و رعایت قواعد آمره الزام آور باشد.
  ابزار موثر اجرائی در چهارچوب کنوانسیون -4-3

اصل اطالع رسانی، به کمک هاي فنی به عنـوان ابـزار مـوثر     در چهارچوب کنوانسیون روتردام در کنار
  نیازهــاي  نظــر گــرفتندر  کنوانســیون اثربخشــی ایــن مســئله را در گــرو 16اجرائـی اشــاره شــده و مــاده  

  توسعه  براي  فنی  کمک  ارتقاي  گذر در جهت  با اقتصاد در حال  و کشورهاي  توسعه  در حال  کشورهاي
  کنوانسـیون   ایـن   اجـراي   جهـت   ایجاد زمینه  براي  مواد شیمیایی  مدیریت  براي  زمال  و ظرفیت  زیرساخت

توسط اعضاء دانسته و در کنار اصل اطالع رسـانی همکـاري مـوثر را راهبـردي بسـزا در جهـت تحقـق        
  اهداف کنوانسیون می داند. 

                                                      
 2و1 ضمائم - 25

 کنوانسیون 13 ماده - 26

 کنوانسیون 16 ماده - 27
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  ضرورت ها -4-4
زمینه مهار آلودگی ها و مخاطرات در پرتو اصول حقوق بین الملل محیط زیست به خصوص در    

چه در  رو ینازامحیط زیستی عالوه بر اصل اطالع رسانی، اصل احتیاطی نیز جایگاه خاصی دارد. 
شرایط عادي و چه در شرایط اضطراري، ضرورت دارد که این چهارچوب هاي نهادینه مدنظر قرار 

-منظور کاهش خطرات بالقوه بر محیطآوري به انجام اقدامات احتیاطی تحت کنترل بهترین فنگیرد. 

هایی که بالقوه داراي آثار سوء هستند، جلوگیري باشد و بایستی از فعالیتمیزیست امري ضروري 
  ).207، 1398د (شیرازیان و همکاران،گرد

  نتیجه 
اصل تبادل اطالعات بین دولت ها پیش از ایجاد حقوق بین الملل محیط زیست نیز در روابط بین    

ت ها وجود داشته است، اما در هیچ زمان و شرایطی به اندازه معاهدات محیط زیستی الزم و مورد دول
تاکید نبوده است. در این فرآیند، این اصل به عنوان یک اصل اساسی همکاري هاي بین المللی در 

مختلف راه ) آغاز می شود و به تدریج در کنوانسیون هاي 1992زمینه محیط زیست با صدور بیانیه ریو (
المللی نیز داراي باشد و اصل همکاري بینکه الزام به شیء الزام به لوازم آن نیز می ئیجا آنمی یابد. از 

ریشه عرفی است، از این منظر استنباط می شود که اصل تبادل اطالعات نیز داراي ریشه عرفی است. دو 
هر دولتی مستقالً موظف به  که ینا: یکی توان ارائه نمودتحلیل از عرفی بودن اصل تبادل اطالعات می

همه دولت ها به طور جمعی موظفند که داخل حاکمیت خود و هم با  که یناآن است و دیگري 
همراهی دولت ها محیط زیست کره زمین را حفظ کنند مثل (دریاهاي آزاد و قطب جنوب). کنوانسیون 

و  ها استیتوسعه س یدر واقع شامل چگونگی المللی براي مقاصد کشتیرانهاي بیناستفاده از آبراهه
چون تعهدات  یبا موضوعات و جامد خطرناك، دئمختلف مواد زا يدسته ها يبرا یالملل نییحقوق 

ره و کنترل او جامد خطرناك و اد دئاطالعات در خصوص مواد زا یالملل نیمبادله ب لیمربوط به تسه
 شیرپذ نیخاص و همچن ییایمیماد ش يها برا تیممنوعو  ستانداردهاا ،یالملل نیمواد در تجارت ب نیا

مقررات صرفا محدود به  نیا .باشدی م یدر سطح مل یمیخاص و مقررات تنظ یتیریمد يها استیس
 ياجرا يتوجه کشورها برا يبرا یفرصت جادیو مصرف کشورها نبوده و در واقع ا  دیتول يالگوها رییتغ

توافق خاص  کیدر چهارچوب مشارکت در  یو محل یمل اتیمقتض هکاهش خطر با توجه ب ریتداب
 نیو جامد خطرناك مع دئمواد زا ينقل ها که حمل و یبه اصل گرددی برم  یقبل یآگاه تیرضا است.

قواعد  يکه پا یوقت ای به شدت محدود شده باشد، ایکه در کشور صادرکننده  ممنوع  یزمان ژهیبه و
 نیا .ردیکامل کشور صادرکننده صورت پذ تیبدون رضا دیباشد، نبا انیدر م یالملل نیسخت ب
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اصل تبادل  .ردیگی را دربرم یالملل نیب ستیز طیاصل برجسته در حقوق مح کی ،ونینسکنوا
شمول  طهیدر ح ییایمیمرتبط با مواد ش یو حقوق ياقتصاد ،یفن ،یعلم يتبادل داده ها اطالعات،

 یرا تحت پوشش قرار م یمنیو ا یبوم یسم شناس ،یاز جمله اطالعات سم شناس روتردام ونیکنوانس
به که  یدول زیبوده و ن یداخل یعموم در خصوص اقدامات قانون يکه قابل دسترس برا یاطالعات دهد.

   .دیننمای تبادل  اطالعات اقدام م امر
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