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Abstract  
The environment is a place for human survival 
and development, and without a healthy 
environment, the human soul will not achieve 
growth and excellence. Unfortunately, in the 
process of development and industrialization, 
countries have not paid much attention to 
environmental protection and in the process of 
profitable economic and industrial activities, 
environmental protection has not had an 
acceptable position. In this context, the issue 
of waste and waste disposal management has 
become one of the serious environmental 
issues. Disposal of waste in the marine and 
non-marine environment has caused problems 
such as various diseases and the destruction of 
some ecosystems such as seas, wetlands and 
forests. These problems have prompted the 
international community to use all available 
means to address them. In this regard, the 
process of paying attention to environmental 
pollution caused by waste began in earnest in 
the 1970s, which led to the ratification of 
numerous international instruments and the 
cooperation of international governmental and 
non-governmental organizations to deal with 
waste. Governments also sought to work 
diligently with the international system to 
develop their domestic laws in this area, given 
the adverse effects of waste on their economic, 
social, political and cultural conditions. The 
method of the present research is descriptive-
analytical. 
Keywords: United Nations, Environmental 
Pollution, Waste, Resolutions, Conventions.  

  چکیده
بقا و رشد و نمو بشر بوده و بدون  يزیست مکانی برا محیط

زیستی سالم روح انسان به رشد و تعالی  از محیط يبرخوردار
انه در روند توسه یافتگی و تأسفم .دست نخواهد یافت

زیست توجه  کشورها چندان به حفاظت از محیطشدن  صنعتی
ودآور و صنعتی س ياقتصادهاي  فعالیت فرایندنشده و در 

قبولی برخوردار نبوده قابل  زیست از جایگاه حمایت از محیط
ها  آن ارچوب مسئله پسماندها و مدیریت دفعهدر این چ. است

تخلیه . تبدیل شده است محیط زیستی يبه یکی از مسائل جد
موجب بروز یی و غیردریایی زیست دریا پسماندها در محیط

برخی  يبودمشکالتی همچون ایجاد امراض گوناگون و نا
گردیده ها  و جنگلها  تاالب، از قبیل دریاهاها  ازاکوسیستم

ی را واداشت تا تمام الملل بینین مشکالت جامعه ا. است
در همین . را به کار بنددها  آن مقابله با يموجود برا يابزارها

ناشی از  محیط زیستیهاي  راستا روند توجه به آلودگی
آغاز گردیده که  يمیالد 1970 از دهه يجد طور بهپسماندها 

 يی و نیز همکارالملل بینمنجر به تصویب اسناد متعدد 
مقابله با  يی دولتی و غیردولتی براالملل بینهاي  سازمان

با مالحظه اثرات ناگوار ها  همچنین دولت. گردید پسماندها
سیاسی و فرهنگی ، اجتماعی، يپسماندها بر شرایط اقتصاد
در توسعه قوانین  الملل بینبا نظام  خود سعی نمودند تا همگام

روش تحقیق حاضر به . داخلی خود در این زمینه کوشا باشند
  است. تحلیلی - صورت توصیفی
، آلودگی محیط زیستی، سازمان ملل متحد: واژگان کلیدي

  . ها کنوانسیون، ها قطعنامه، پسماندها
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  :ارجاع
از  یناش یستیز یطمحهاي  یاز آلودگ يیشگیرسازمان ملل متحد در پ ينقش نهادها)، 1401؛ (سید مهدي، موسوي؛ رستم، علی اکبري

 . 10شماره ، تمدن حقوقی، یجهان یستز یتپسماندها به منزله امن
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  مقدمه
اخیر هاي  ت در دههالتحوین تر مهم زیکی ا، یستزعمومی در خصوص محیط هاي  د جهانی نگرانیشر

سابقه  بی کلیشبه  ها، آن یستیزت محیط شجوامع و سرنوشدن  به متصل سازي، جهانی هپدید. بود است
ملی فراتر  هايزمر زااي  هکل فزایندشیستی به زت محیط المشک حال درعین. است هایانی کردشکمک 

هاي  توسعه و تدوین قوانین و نظام رو ازاین. است همین وارد کردزمت التوجهی به سقابل  رفته و خسارات
د و شردهی  بحرانی براي جهتاي  سر جهان به مسئله یست در سرتازتر در خصوص محیط مؤثرحقوقی 

  ).60، 1399، طیبی( است هدشیستی تبدیل زتوسعه اقتصادي در مسیر پایداري محیط 
ی الملل بینآن تمام جوامع ناپذیر  و اثرات جبران محیطی زیستهاي  زیست و آسیب مقوله محیط

و طرق جبران آن  محیط زیستیهاي  خسارت. زیست بسیج نموده است را به منظور حفاظت از محیط
یکپارچه و نیاز به یک سیستم است  خارجها  امروزه از عهده دولتها  از این خسارت يو نیز پیشگیر

 ؛ بنابراینارچوبی منسجم در این امر مهم گام برداردهو هماهنگ است تا بتواند با اهدافی خاص و چ
یا حتی ها  با عضویت دولتها  این سازمان. شود میتر  ی پررنگالملل بینهاي  در این میان نقش سازمان

 حفاظت از محیط ولهی در آن بیش از پیش وظایف سنگینی را در مقالملل بینهاي  دیگر سازمان
  .کنند می زیست ایفا

ارچوب سازمانی حل هخود را در چ محیط زیستینیز سعی بر این دارند که مشکالت ها  امروزه دولت
باشند و نیز  نمی قادر به انجام آن تنهایی بهکه است  قدر سنگین حفاظت از محیط آن نمایند زیرا هزینه
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توانند در این  میتري  ارچوبی منظم به طریق مطلوبهختار و چسا، ی با ارکان خاصالملل بینهاي  سازمان
ی دولتی الملل بینهاي  باید این نکته را خاطرنشان ساخت که حضور پررنگ سازمان، اما زمینه گام بردارند

  .باشد نمی بشر کافی محیط زیستی يبه نیازهایی گو پاسخ يبرا تنهایی بهزیست  محیط در عرصه
 الملل بینغیردولتی نقش پررنگی را در اکثر موضوعات حقوق هاي  زمانامروزه مردم و نیز سا

دست یافتن به محیط زیستی سالم بدون حضور . کنند می يزیست باز محیط الملل بینحقوق  خصوص به
، در سراسر جهان مردم با عناوینی چون انجمن است. غیرممکنتقریباً  نهاد هاي مردم سازمانفعال مردم و 

را حل  محیط زیستیرا تشکیل داده تا با کمک یکدیگر بتوانند معضالت اي  مان مجموعهیا ساز، گروه
در ها  این سازمان توان به نقش ارزنده می بیش از پیش، بیشتر استها  تعداد مردم از دولتازآنجاکه . نمایند

مستقل  ودجهغیردولتی و از تمام کشورها و ب يبا اعضاها  این سازمان. زیست پی برد حفاظت از محیط
البته . زیست بردارند حفاظت از محیط ی در عرصهالملل بینهاي  مهمی را همانند سازمانهاي  گاماند  ستهنتوا

 حفاظت از محیط موفق در زمینه يکه عملکرد برخی از کشورهااست  يدر این میان ذکر این نکته ضرور
عضو آن ها  ی که دولتالملل بینهاي  دیگر کشورها و نیز سازمان يمناسبی برا يتواند الگو می زیست

را در اختیار  يتوانند تجارب ارزشمند می زیست حفاظت از محیط موفق در عرصههاي  دولت. هستند باشد
  .دارند يجدهاي  بگذارند که به تازگی در این زمینه قصد برداشن گامهایی  دولت

محیط هاي  ودگیاز آل يسازمان ملل متحد در جهت پیشگیر يقش برخی از نهادهان - 1
  ناشی از پسماندها زیستی
با وقوع انقالب صنعتی و رشد و . اخیر رشد فراوان نموده است محیط زیست در چند دهه الملل بینحقوق 

. نمودپسماندها روز به روز گسترش پیدا  سئلهم خصوص بهزیست  بهبود شرایط کار توجه به محیط
در سال  يزیست بشر ازمان ملل متحد در خصوص محیطتوان در کنفرانس س می سرآغاز این تحوالت را

زیست  جوامع انسانی به محیط يعطفی در توجه جد این کنفرانس نقطه 1.مشاهده نمود در استکلهم 1972
و ها  کنفرانس، بعد از این کنفرانس است. يی امروزالملل بیناز قواعد  يبسیار يدهد و سنگ بنا می را نشان

در ابتدا این قواعد و مقررات . زیست تدوین شد ظت و حراست از محیطدر جهت حفا يمقررات دیگر
رفته اي  ما با تکرار این قواعد معاهدات جهانی و منطقها، داشتنداي  توصیه بودند و تنها جنبه آور الزامغیر

  .به خود گرفتند آور الزامحالت  محیط زیستیرفته اصول و قواعد 
                                                      

1- United Nations Conference on the Human Environment Stockholm, 1972.  
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گیر محیط زیست پیرامون  که امروزه بیش از پیش گریبانمعضل پسماندها از جمله معضالتی است 
زمین با مشکل پسماندها دست و  کره يزندگی خود بر رو يبشر از ابتدا. بشر و نیز خود بشر شده است

پسماندها  مسئله، يدور به دلیل عدم توسعه جوامع انسانی و تکنولوژهاي  لیکن در گذشته. کرد می پنجه نرم
 محیط زیستیتنوع و گوناگونی پسماندها و مشکالت . شر را به خود جلب نکرده بودهمانند امروز توجه ب

. بگیرندر کانون توجه قرا باعث شده است که در امر حراست از محیط زیست در ها، آن از هرکدامخاص 
که بلاند،  به موضوع پسماندها پرداخته محیط زیستیهاي  اعالمیهتنها  نهکنیم  می که مشاهدهاي  به گونه

ها  آن ترین بارزترین و معروفکه  اند خاص با موضوع پسماندها تدوین شده طور بههایی  کنوانسیون
  2 است. ها آن و دفع كخطرنا يپسماندها يفرامرز ونقل حملبازل در خصوص  1989 کنوانسیون

آثار زیانبار  در جهت کاهش ٣)یونپ( زیست سازمان ملل متحد نقش برنامه محیط - 2
  زیست ر محیطب پسماندها

 محیط برنامه، زیست خصوص بشریت و محیط رد 4استکلهم متحدسازمان ملل  1972پس از کنفرانس 
زیست و حفظ و  این سازمان در موضوع محیطیی جهانی اجرا يبازو عنوان بهزیست سازمان ملل متحد 

این برنامه ، اساس بر این). 163، 1385، ببران( گردید تأسیساین سازمان  آن در زیر مجموعه ينگهدار
 سال انتخاب چهار يبرامتحد دولت که توسط مجمع عمومی سازمان ملل پنجاه و هشت مرکب از 

در سطح جهانی محیط زیستی هاي  تدوین برنامه، زیست جهانی شوند موظف به ارزیابی وضعیت محیط می
پایتخت کنیا مستقر  5نایروبی این برنامه در يدفتر مرکز. این امور گردید يبودجه الزم براآوري  و فراهم

را که بعدها در دیگر کشورها  يسایر دفاتر يو نیز مدیریت کارها  هدایت برنامه جا وظیفه از آنگردید و 
  .دار گشت شد عهده تأسیس

 زیست صندوق محیط و دبیرخانه، حکام يشورا: تسه رکن اس يمحیط زیست ملل متحد دارا برنامه
 شود که مجمع عمومی می عضو تشکیلهاي  دولت نماینده هشت و پنجاه حکام از يشورا. حکام يشورا
 يی براالملل بینهاي  يهمکار يحکام ارتقا ياصلی شورا وظیفه. کند می سال انتخاب سهرا به مدت ها  آن

هاي  برنامه در زمینه يو همکار جهت ایجاد هماهنگیهایی  ی و اتخاذ روشبین پیشزیست و  حفظ محیط
                                                      

2- Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their 
Disposal, 1989.  
3- United Nations Environment Programme (UNEP).  
4- United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm,1972.  
5- Nairobi 
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. دبیرخانه ریاست برنامه محیط زیست ملل متحد را به عهده دارد رییس: دبیرخانه. تزیست اس محیط
دبیرکل موظف است ساالنه برنامه و . شود می سال به این سمت منصوب چهارمدت  يدبیرکل برا یا رییس
و غیره به  يتغییرات جو، آلودگی هوا، یئحفاظت مناطق مختلف دریا کشورها را در زمینههاي  طرح
یک ، زیست به منظور تقویت بنیه مالی برنامه محیط: زیست صندوق محیط. حکام ارائه دهد ياشور

را که کنفرانس یی و پیشنهادهاها  طرح ین صندوق هزینها. داوطلبانه ایجاد شده استهاي  صندوق کمک
منبع  انعنو بهالزم به ذکر است که صندوق . کند می تأمین، حکام داشته باشند يزیست و یا شورا محیط

در اصل منبع مالی برنامه محیط زیست از محل بودجه سازمان . گیرد می مورد استفاده قرار العاده مالی فوق
  ).218، 1386، زاده موسی( شود می تأمینملل متحد 

که کنوانسیون بازل در خصوص  مدیریت پسماندها باید گفت، باوجوداین در مورد اقدامات یونپ در زمینه
ذیرفته شد اما شوراي حکام یونپ پ 1) 1989(ها در سال  رزي پسماندهاي خطرناك و دفع آنونقل فرام حمل

قرار داد و به منظور یی عنوان یک نگرانی جهانی مورد شناسا سال زودتر به دهنظارت بر پسماندهاي خطرناك را 
. کیل جلسه داددستورالعمل فنی براي مدیریت پسماندهاي خطرناك تش تشکیل یک گروه کاري براي توسعه

زیست ملل متحد به تصویب رسید و  شوراي حکام برنامه محیط 21/10مونته ویدئو که طی تصمیم  1982 برنامه
زیست  ونقل، کنترل و دفع پسماندهاي سمی و خطرناك بود، به برنامه محیط از اهداف آن رسیدگی به حمل

نمود. پسماندهاي خطرناك پیشنهاداتی را ارائه  دستورالعمل قانونی مدیریت به منظور توسعه) یونپ(ملل متحد 
ها  در قاهره با موضوع دستورالعمل 1985قانونی را در سال  کاري از متخصصان فنی و بر این اساس یونپ گروه

آورد. شوراي حکام دستورالعمل قاهره را  دفع پسماندهاي خطرناك گرد هم و اصول مدیریت صحیح و
کردن کنوانسیون  کاري را به منظور آماده یونپ درخواست کرد که یک گروهیی تصویب نمود و از دبیر اجرا

تنها  گرد هم بیاورد. کنوانسیون بازل نه 1989ونقل فرامرزي پسماندهاي خطرناك در اوائل سال  کنترل بر حمل
و هم  دهد پسماندهاي خطرناك بلکه خاکستر حاصل از سوزاندن پسماندهاي شهري را نیز پوشش می

 ,Annette PetsonK, 1990(( ها را مورد توجه قرار داده است ل فرامرزي پسماندها و هم دفع آنونق حمل

متحد المللی تکنولوژي محیط زیست بخشی از برنامه محیط زیست سازمان ملل  مرکز بین همچنین .373-378
  .کند الملل کمک می که به اهداف برنامه محیط زیست بیناست 

هایی در سه منطقه گسترده  المللی تکنولوژي محیط زیست پروژه ا، مرکز بیندر زمینه مدیریت پسمانده
این پروژه در تالش است : پسماندهاي جامدسازي  مدیریت یکپارچه - : یکانجام داده است که عبارتند از
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هاي  مراحل عمده در فرایند توسعه برنامه. مدیریت پسماندهاي جامد را توسعه دهدسازي  که یکپارچه
بررسی سیستم فعلی ) کیفیت پسماندها. ب) الف: سازي مدیریت پسماندهاي جامد عبارتند از هیکپارچ

سازي مدیریت پسماندهاي جامد  رود از طریق یکپارچه تنظیم اهدافی که انتظار می) مدیریت پسماندها. ج
یر اجرا شده مسائل مربوط به سهامداران. این پروژه با موفقیت در کشورهاي زیی شناسا) به دست آید. د

این پروژه در کشورهاي کنیا و اتیوپی در حال . برزیل و جمهوري خلق چین، هند، لسوتو، سریالنکا: است
. مدیریتی پسماندهاي خاص دارد برنامه ین پروژه سعی بر توسعه: اپسماندهاي خاصدو.  اجرا است.
در . منابع از پسماندهاي خاص استتکنولوژي به منظور بازیافتن مفید یی این پروژه بر شناسا تمرکز عمده

) لف: ازیست بر سه پسماند خاص تمرکز کرده است المللی تکنولوژي محیط حال حاضر مرکز بین
افزایش منابع  این پروژه در زمینه: فزایش منابع. پ) اپسماندهاي الکتریکی) پسماندهاي پالستیکی، ب
سازگار هاي  اجراي تکنولوژي. یط محلی داردبا توجه به شراهاي محیط زیستی  سعی بر پذیرش تکنولوژي

محلی براي حمایت از توسعه پایدار در هاي  تفیزیست به منظور باال بردن آگاهی و بهبود ظر با محیط
  .ریزي شده است برنامهتوسعه  کشورهاي درحال

یاز به حصول اطمینان از در نها  آن ،ولا. هستند رو روبهدر حال رشد با دو چالش  يکشورها
. زندگی دارند ياستانداردها و توسعهشدن  مداوم منابع به منظور حمایت سریع از صنعتیبودن  سترسد

با ها  پرداختن به هر دو این چالش يبرا. را کنترل کنند يباید آلودگی از منابع صنعتی و شهرها  آن ،دوم
 استفاده يباران برا یونپ این پروژه را در صنعت شکر در ویتنام به منظور برداشت آب، يیک استراژ
برداشت آب باران و استفاده مجدد از . آلی به کمپوست اجرا کرد يو تبدیل پسماندهاها  مجدد پساب

شوند  می که تخلیههایی  ابدهد و به کاستن مقدار پس می آب تازه را کاهش يدرخواست براها  پساب
آلی در صنعت شکر به  يدهادست آوردن پسمانه هزینه در بیی همچنین در صرفه جو. کند می کمک

  6. دنمای می کشاورزان به منظور کاهش هزینه در خرید کود کمک
مدیریت  يرا براها  ياز تکنولوژاي  مجموعه خالصه زیست محیط يی تکنولوژالملل بینمرکز 
ر با این نگاه که اطالعاتی را د، خاص را توسعه داد يپسماندهاهاي  کل و همچنین جریانطور بهپسماندها 

 گیرندگان و تصمیم گذاران سیاستفراهم آورد و همچنین به  يمختلف تکنولوژهاي  گزینه زمینه
، محیطی زیست، يمحلی اقتصادهاي  مناسب با توجه به ویژگیهاي  يورافنیی در شناسا يتکنولوژ

                                                      
6- Demostration, Pilot Projects, www.unep. org, pp 1-3, at 1-3.  
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ی زیست یک روش ارزیاب محیط يی تکنولوژالملل بینمرکز  براین عالوه 7.اجتماعی و فنی کمک رساند
مناسب تحت شرایط  يان در ارزیابی و انتخاب تکنولوژگذار سیاستکمک به  يبرا يورااز فن يپایدار

پسماندها از سازي  همچنین آموزش پرسنل مربوط به مدیریت یکپارچه. خاص محلی فراهم کرده است
  8است. زیست محیط يی تکنولوژالملل بینمرکز  يدیگر کارها

و از دو موضوع است  مدریت پسماندها جهانی در زمینه يهمکار يرادبیرخانه ب عنوان بهاین مرکز 
ی در الملل بینجهانی  يهمکار. پسماندهاسازي  مدیریت یکپارچه و يکشاورز يپسماندها: کند می حمایت
هاي  مقامات محلی و سازمان، دانشگاهیان، تجار، ها دولت، یالملل بینهاي  سازمان، مدیریت پسماندها زمینه

 جهانی در زمینه ياین همکار. آورد می را فراهمها  آن يهمکار دهد و زمینه می هم پیونده را ب غیردولتی
ان به نفع ذيی در میان الملل بینهاي  يهمکار يبه منظور ارتقا 2010مدیریت صحیح پسماندها در نوامبر 

ظرفیت  یاسی وس اراده، و تقویت آگاهیگذاري  كبه اشتر، اطالعاتیخأل و پرکردن یی منظور شناسا
  9.شد اندازي راهاز منابع برداري  حفاظت و بهره ءارتقا
 يی تکنولوژالملل بیناز دیگر اهداف مرکز  محیط زیستیمناسب  يبا ساختارهایی یجاد شهرهاا

 محیطی زیستمناسب مدیریت هاي  و روش يشهرریزي  است و در واقع این برنامه به برنامه محیطی زیست
حفاظت از ، مدیریت پسماندها، از منابعبرداري  قع شده است و به دنبال افزایش بهرهکه در آن صنایع وا

دیدگاه این برنامه افزایش . کند می هستند اشاره يصنعتی اقتصاد توسعه و ترویج، زیست محیط
این  است. يزیست از طریق ابزارها و تکنولوژ کاهش اثرات منفی بر محیط زمان هم طور بهو برداري  بهره

تولید بلکه به  فرایندو بهبود کیفیت در  يعملکرد اقتصاد يبراتنها  نه وکار کسباساسی  يرنامه نیازهاب
سازي  یکپارچهتنها  نهمعمولی این برنامه  دامنه. شناسد می را به رسمیت محیط زیستیمنظور اهداف 

بلکه ، دهد می صرف پوششپایدار در مورد تولید و م يمدیریت پسماندها را با اهداف دستیابی به الگوها
 استفادهز خرید سب، 10سبزریزي  برنامه، بازیابی، بازیافتن، تواند عملیات سه گانه کاهش می این برنامه

 يین برنامه در کشورهاا. غیره را توسعه دهد و) و آب يانرژ، مواد خام( کارآمد و حفاظت از منابع طبیعی
  11.و چین در حال اجرا است ياندونز، يمالز

                                                      
7- Technology Support,www.unep. org, pp 1-2, at 1.  
8- Capacity Building,www.unep. org, pp 1-3, at 1.  
9- The Global Partnership on Waste Management (GPWM) , www.unep. org, pp 1, at 1 
10- Green Purchasing 
11- Development of Eco-Towns in the Asia-Pacific Region,www.unep. org, pp 1, at 1.  
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  زیست در جهت کاهش آثار زیانبار پسماندها بر محیط ١٢قش برنامه توسعه ملل متحدن - 3
منبع چند جانبه کمک فنی ین تر بزرگین برنامه ا. شدگذاري  پایه 1960ملل متحد در سال  توسعه برنامه
ه توسعهاي  فعالیت کننده هماهنگ يرود و همچنین سازمان مرکز می توسعه انسانی پایدار به شمار يبرا

، 1389، خانی( اصلی توسعه جهانی ملل متحد است شود و شبکه می ملل در سراسر جهان نیز محسوب
جمله هدف فراگیر کاهش فقر به نصف تا ز ا، توسه هزارههاي  به آرماناند  رهبران جهان وعده داده). 151

رسیدن به این  ياجهانی و ملی برهاي  شبکه برنامه توسعه ملل متحد بین تالش. دست یابند 2015سال 
رکن ین تر مهم، برنامه ملل متحدیی هیئت اجرا 13.سازد می را هماهنگها  آن کند و می اهداف پیوند برقرار

اساسی هاي  مشی خطتعیین  شود و وظیفه می کشور تشکیلشش  و سیاین تشکیالت است که از نمایندگان 
دوره  يو برامتحد بیرکل سازمان ملل د يمدیر برنامه توسعه ملل متحد از سو. آن را بر عهده دارد
از دیگر ارکان آن است که اتخاذ تصمیم در مورد توزیع منابع  يادار يشورا. شود می چهارساله منصوب

که از نامش پیداست رکن  طور همان، ملل متحد را بر عهده دارد و دفتر مشورتی بین سازمانی برنامه
  ).459و458، 1389، بیگ زاده( ردمشورتی مدیر برنامه ملل متحد را بر عهده دا

و یی مدیریت ناکافی مواد شیمیا. توجه استقابل  مدیریت پسماند قش حمایتی این برنامه در زمینهن
و  يزیست و تضعیف توسعه اقتصاد سالمت انسان و محیط يبرا يجد يتواند تهدید می پسماندها

 يمقدار پسماندها. هستند يبیشتر ترین مردم در معرض خطرپذیر آسیبفقیرترین و . اجتماعی باشد
ایجاد کرده توسعه  کشورهاي درحالمدیریتی را در هاي  چالش، يشهر ياز جمله پسماندها كغیرخطرنا

شود و دیگر موارد مدیریت ناپایدار  می مواد سمی ياندن کنترل نشده که منجر به آزادساززسو. است
 كخطرنا يکه توسط پسماندهایی از مواد شیمیا نواع خاصیا. پسماندها در اکثر کشورها رایج شده است

، ات نامطلوب تولید مثلتأثیرد و منجر به نتواند درسطوح باال در بدن انسان تجمع نمای می شوند می منتشر
سمی را به یی توانند این مواد شیمیا می مادران. ایمنی هورمونی و نیز اثرات سرطان زا شود، رشد و نمو

  .تولد و هم از طریق تغذیه با شیر منتقل کنند هم قبل از، فرزندان خود
در این . آینده کمک نمایدهاي  تواند به حفظ سالمت مادران و نسل مییی مدیریت صحیح مواد شیمیا

مدیریت پسماند به منظور کاهش هاي  با برنامهتوسعه  کشورهاي درحالبرنامه توسعه ملل متحد به ، زمینه

                                                      
12- United Nations Development Programme (UNDP) 
13- www.unic-ir. org,directory,UNDEP 
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در ، نادرست مدیریت پسماندهاهاي  و بهداشتی ناشی از شیوه حیط زیستیمهاي  فقرا به آسیبپذیري  آسیب
 کمک يمدیریت پسماندها و تکنولوژ جهان به بهترین شیوه يکشور جهان و دسترسی کشورها دهبیش از 

ی مدت طوالنیکه اثرات  كخطرنا يپسماندهاهاي  از جریان يتوسعه ملل متحد مدیریت تعداد برنامه. کند می
 يپسماندها يمانند انبارها، انسان دارد توجه بر سالمتیقابل  همراه با اثرات محیط زیستیهاي  یئناتوابر را 

  .کند می دیگر را مدیریت يآلوده و نیز دفع لوازم مصرفی در میان پسماندها شدت بههاي  و سایت كخطرنا
مدیریت و دفع ي ها پروژه ياجرا يظرفیت خود برا توسعه توسعه ملل متحد به کشورها در برنامه

موجود در  اکسید و جیوه يخش بهداشت و درمان منبع اصلی دب. نماید می سموم منسوخ شده کمک
پزشکی و  يسوزاندن پسماندهایی ابتدا اول به علت شیوه که در درجهاست  زیست جهانی محیط

 يا همکارب. و فشار خون استها  جیوه مانند دماسنج يحاوهاي  شکستگی و دفع نادرست از دستگاه
 يمدیریت پسماندها توسعه ملل متحد برنامه برنامه، ان و خیریننفع ذيسازمان بهداشت جهانی و سایر 

سنگال و ویتنام به دنبال ، فیلیپین، لتونی، هند، آرژانتین يبهداشتی را در کشورهاهاي  حاصل از مراقبت
از انتشار  يا هدف جلوگیرزیست جهانی ب حمایت از بهداشت عمومی در سطح محلی و همچنین محیط

  .کند می اکسید و جیوه دنبال يد
توانند منابع  میها  آن اما، الکترونیکی مواد خطرناکی را دربردارند يوازم خانگی مصرفی و پسماندهال

با توجه به افزایش بخش توسعه  کشورهاي درحالدر . باشند) مس و طال( بازیافت مانند يخوبی برا
بالقوه مردم را در معرض مواد و عملیات  طور بهغیرایمن هستند و اصوالً ها خصوصی بازیافت پسماند

، اردن، توسعه ملل متحد به بورکینافاسو برنامه، کنوانسیون بازل يبا همکار. دهند می قرار كخطرنا
ه برنامه توسع. کند می الکترونیکی پیشنهاد يالسالوادور و صربستان اقداماتی را در جهت مدیریت پسماندها

 يپسماندهاو 14 مخرب الیه ازنیی مدیریت و دفع مواد شیمیا يبرا حل راهملل متحد به کشورها در یافتن 
یجی مواد ربا وجود موفقیت پروتکل مونترال در توقف تد. نماید می ارائه حل راهیی مربوط به مواد شیمیا

، این مواد. شود می عایق یافتهاي  از این مواد در تجهیزات یخچال و فوم يهنوز مقدار، مخرب الیه ازن
 ياقداماتی برا که درصورتی هوا و آببرند و به تغییرات بزمین را باال  کره يند که دمااراین پتانسیل را د

توسعه ملل متحد به کشورها با توجه به ترکیب و منابع  برنامه. صورت نگیرد کمک کنندها  آن دفع
  15. کند می پرداختمواد  گونه اینخریب کمک به مدیریت پسماند و ت يمختلف بودجه برا

                                                      
14- Ozon Layer 
15- Fast Fact: Wate management,www.undp. org,pp 1-2, at 1-2.  
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در جهت کاهش آثار  ١٦) یونیتار( سسه آموزش و تحقیق سازمان ملل متحدؤم نقش - 4
  زیست زیانبار پسماندها بر محیط

. ارائه گردید 1962مجمع عمومی در  1827 اولین بار در قطعنامه يآموزش و تحقیق ملل متحد برا سسهؤم ایده
توسط ، و اجتماعی به مجمع عمومی ياقتصاد يلل متحد به دنبال توصیه شوراسسه آموزش و تحقیق مؤم

کار خود را آغاز  1965این سازمان در مارچ . شد تأسیس 1963مجمع عمومی در سال  1934 دبیرکل با قطعنامه
ربیتی ت يآموزش و تحقیق ملل متحد بازو سسهؤم 17. و ژنو ایجاد نمود كرا در نیویور يسسه دفاترؤاین م. نمود

 به منظور توسعه و انجام تحقیقات يابتکارهاي  یت آن ارائه آموزشمأمورکه است  سیستم ملل متحد
نهاد  عنوان بهاین سازمان . حکومت استامنیت و دیپلماسی و ، صلح، زیست محیط مفید در زمینههاي  ظرفیت

  18. استیی مدیر اجراشود و ریاست آن با یک  می مستقل سازمان ملل متحد توسط هئیت امنا اداره
آموزش و تحقیق ملل متحد و دفاتر آن در حمایت  سسهؤمهاي  مدیریت پسماندها بیشتر برنامه ر زمینهد

زیست از  ظرفیت به منظور حمایت از سالمت بشر و محیط ان در توسعهنفع ذيو ها  سازمان، ها از دولت
اصلی  هسته، و پسماندهایی شیمیا مواد مدیریت برنامه. باشند می كخطرنا يو پسماندهایی مواد شیمیا

یونیتار از هاي  روژهپ. دهد می سسه آموزش و تحقیق ملل متحد را در این زمینه تشکیلؤمهاي  فعالیت
کنوانسیون ، پایدارهاي  مانند کنوانسیون استکلهم در مورد آالینده، یالملل بینهاي  نامه موافقت ياجرا

در  كو سموم دفع آفات خطرنایی برخی مواد شیمیا يقبلی برااعالم رضایت  آیینمورد  روتردام در
 حمایتیی زنی مواد شیمیا و برچسببندي  طبقه کننده و نیز از سیستم هماهنگ 19یالملل بینتجارت 

که 21 اعالمیه ریو 10و اصل  20قوانین کنوانسیون آرهوس يهمچنین یونیتار از کشورها در اجرا. نماید می
  .دکن می حمایت، دهند می توسعه محیط زیستییمات عمومی را در تصم يهمکار

ظرفیت مقامات محلی از طریق  مدیریت پسماند توسعه این سازمان در زمینه ياز جمله عملکردها
، سسه آموزش و تحقیق ملل متحدؤماي  عملیات ماهواره يافزار نرم برنامه. ی اطالعات استالملل بین شبکه

                                                      
16- United Nations Institude for Training and Resaerch (UNITAR).  
17- The Institude`s History, www.unitar. org, pp 1-2, at 1.  
18- The Institute,www.unitar. org, p1, at 1.  
19- Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain 
HazardousChemicals and Pesticides in International Trade, 1998.  
20- Convention on Access to Information, Public Participation in Decision- Making and Access in 
Environment Matters, (Arhus) ,1998.  
21- Rio Declaration on Environment and Development, 1992.  
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ر نوامبر د 22. کند می سمی عرضه يد مانند نقشه از تخلیه پسماندهامدیریت پسمان خدماتی را در زمینه
 يکه یونپ میزبان آن بود در اوزاکااي  سسه آموزش و تحقیق ملل متحد در کنفرانس دوسالهؤم 2012
در  حل راهمدیریت پسماندها به منظور یافتن  این کنفرانس متخصصانی را در زمینه. دنموشرکت 23نژاپ

از  محیطی زیستو  ياقتصاد يدست آوردن مزایاه مدیریت پسماندها و ب ر زمینهمورد چالش جهانی د
  .از سراسر جهان به دور هم گردآورد، بهتر يطریق همکار

 2025رود که حجم آن تا سال  می شود و انتظار می در سال تولید يبیلیون تن پسماند شهر 3/1تقریباً 

 تهدید از محیطکردن  دور يبرا يعمل ضرور. انی برسدبانک جههاي  یبین پیشبیلیون تن مطابق  2/2به 
سسه آموزش و تحقیق ؤم. جهانی مورد نیاز است يزیست و سالمتی انسان ناشی از این بحران پسماندها

 ین راهنما تجربها. نمودمدیریت پسماند ارائه  يیونیتار در توسعه استراژ/ملل متحد سند هدایت یونپ
آورد و قصد  می به ارمغان، دهند می مدیریت ملی پسماندها را انجام يراژکه در حال حاظر استیی کشورها

مدیریت ملی پسماند  يه استراژعمسائلی که در روند توس يیک مرجع برا عنوان بهدارد که توسط کشورها 
، ان مربوطهنفع ذيتوسعه نیاز است و مشورت با  يکه برایی اجرا يابزارهایی به منظور شناسا آید و می پیش

  .مورد استفاده قرار گیرد
جهانی در مدیریت  يهمکار يراهبرد عضو کمیته عنوان بهسسه آموزش و تحقیق ملل متحد ؤم

 کمیته. جهانی در مدیریت پسماند حضور یافت يهمکار يدر اولین نشست کمیته راهبرد، پسماند
 ر کار کلی برنامهبیی جهانی در مدیریت پسماند است و راهنما يحاکم بر همکار مجموعه يراهبرد
همچنین در فوریه  24. کند می حاصل شده را بررسی و مهیاي ها پیشرفتمدیریت جهانی و  يهمکار
آموزش و تحقیق  سسهؤم يبا همکار، محیط زیستی يی تکنولوژالملل بینمرکز ، ژاپن يدر اوزاکا 2013

هاي  ياستراژکردن  به روزبررسی و ، توسعه يبراها  دستورالعمل يشروع به ایجاد و اجرا، ملل متحد
جامع و فراگیر به منظور هاي  پرورش دستورالعمل يهدف این استراتژ. نمودمدیریت ملی پسماند 

ارتباط بین ، مثال اهداف اقتصاد سبز يبرا، اخیرهاي  سیاست ياین استراتژ. مدیریت ملی پسماندها بود
. ابی منابع بیشتر از پسماندها را در نظر گرفتبازی يو پتانسیل برایی هوا و آبمدیریت پسماند و تغییرات 

دانشگاهیان و ، بخش خصوصی، یالملل بینهاي  سازمان، ها متخصص از دولت سیاین دوره آموزشی 

                                                      
22- Chemicals and waste management at UNITAR,www.uintar. org,p 1, ar1.  
23- Osaka, Japan 
24- Global Partnership on Waste Management Biennium Conference, www.unitar. org,p1,at 1.  
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  25. کشور گرد هم آورد هجدهدر ارتباط با منافع عمومی از را گوناگون هاي  گروه

  زیست ماندها بر محیطدر جهت کاهش آثار زیانبار پس ٢٦قش سازمان بهداشت جهانین - 5
ی در این قلمرو الملل بین يضرورت حفظ سالمت و بهداشت انسان سبب شده است که از دیرباز همکار

یکی ) 1850( ی در مورد حفظ سالمت انسان از اواسط قرن نوزدهمالملل بینهاي  کنفرانس. شکل بگیرد
ی در مورد ایجاد قرنطینه به مدت الملل بیناولین دسته از مقررات اینکه  شدند تا می برگزار يپس از دیگر

پس از . پاریس به تصویب رسید 1861در جریان کنفرانس  يمسرهاي  يچهل روز در صورت شیوع بیمار
ی الملل بینتصویب گردید و در پی آن دفتر  1903آن کنوانسیون عمومی در مورد قرنطینه نیز در سال 

  .دایجاد ش 1907دسامبر  نامه موافقتلت توسط متشکل از چهل و پنج دو، عمومی) بهداشت( سالمت
و مبارزه با  يدر قلمرو پیشگیر يهمکار يبراها  ملل نقش مهمی در تشویق و ترغیب دولت جامعه

این سازمان . سازمان سالمت نمود تأسیسسس خود مبادرت به ؤسند م 23 ماده براساسایفا نمود و ها  يبیمار
نیز سازمان سالمت  امریکا در قاره زمان هم. بهداشت و دبیرخانه بود کمیته، مشورت مرکب از سه رکن کمیته

پراکنده در هاي  تالشکردن  سازمان ملل متحد با هدف تمرکز. پان آمریکن با یک دفتر دائمی ایجاد شد
در  1946ی سالمت را در سال الملل بینکنفرانس  قلمرو حفظ سالمت و بهداشت انسان موفق شد که

ی ناظر برگزار شد الملل بیناین کنفرانس با حضور شصت و چهار کشور و ده سازمان . نمایدبرگزار  كنیویور
  .بود 1946 يدر جوال) هداشتب( سس سازمان جهانی سالمتؤو حاصل آن تصویب سند م
مجمع عمومی  تأییدبه  1946که در نوامبر اي  با انعقاد معاهده) بهداشت( سازمان جهانی سالمت

سسات ؤیکی از م عنوان به، الزم االجرا شد 1948 يمتحد رسید و از جوالسسات تخصصی ملل ؤم
، که مقر آن در ژنو است) بهداشت( سازمان جهانی سالمت. کند می تخصصی سازمان ملل متحد فعالیت
سازمان بهداشت جهانی . رسمی آغاز نمود طور بهکار خود را  1948با تشکیل اولین مجمع عمومی در 

  .دبیرخانه ویی اجرا يشورا، مجمع عمومی سالمت: ی است که عبارتند ازسه رکن اصل يدارا
 يیابد و هر ساله دارا می عضو ترکیبهاي  این مجمع از تمام دولت: مجمع عمومی سالمت

، تقی زاده انصاري( همه را اعالم داشت يمجمع برنامه بهداشت برا 1977در سال . استهایی  اجالس
  است. کلی سازمانهاي  جمع تعیین سیاستاشتغال اصلی م). 218، 1387

                                                      
25- Guidelines for the development, review and updating of National Waste 
ManagementStrategies, www.unitar. org,p 1,at1.  
26- World Health Organization (WHO)  
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، هر اجالس مجمع يبرا کار دستورتهیه : وظایف اصلی این شورا عبارت است از: یئاجرا يشورا
  ).694، 1389، بیگ زاده( مشاور مجمع بهداشت عمومی عنوان بهتصمیمات مجمع و فعالیت  ياجرا

 براساسار دارد که توسط مجمع س آن دبیرکل قرأسازمان است که در ر يرکن ادار: دبیرخانه
مدیرکلی سایر ارکان سازمان و ، دبیرکل عالوه بر ریاست دبیرخانه. شود می پیشنهاد شورا انتخاب

تواند این وظایف را به  می وي. عهده دارد د بردهن می سازمان تشکیل يرا هم که از سوهایی  کنفرانس
  .)238، 1386، زاده موسی( نماید ءنمایندگان خود اعطا

 در زمینهیی مدیریت پسماندها ارائه پیشنهادها از جمله اقدامات سازمان بهداشت جهانی در زمینه
حمایت از مدیریت مناسب در مورد  است. بهداشتیهاي  حاصل از مراقبت يمدیریت صحیح پسماندها

از طریق  با کشورها يسازمان بهداشت جهانی پیشنهاد همکار، بهداشتیهاي  حاصل از مراقبت يپسماندها
  :دده می زیر راهاي  ياستراژ

  مدت کوتاه ياستراژ - 5- 1
حاصل از  يمدیریت پسماندها ياثبات شده براهاي  تا زمانی که کشورها در حال دستیابی به گزینه

سوزاندن باید . صحیحی انجام گیرد سوزاندن این نوع پسماندها باید با شیوه، بهداشتی هستندهاي  مراقبت
 کنند می را تولیداي  گلخانه يکه ساختار و طراحی مناسب دارند و کمترین میزان گازهاهایی  در دستگاه

 يتفکیک پسماند و به حداقل رساندن پسماندها براهاي  شامل استفاده از شیوه ياین استراژ. صورت گیرد
اخت و ساز سهاي  مناسب شامل برنامه ياستفاده از ابزارها، عفونی يبه حداقل رساندن سوزاندن پسماندها

موجود در آموزش اپراتور و پشتیبانی مدیریت که  ياصالح کمبودها، مناسبیی اجراهاي  و دستورالعمل
هاي  برخی از کیسه، کلر يمواد حاو شود. می ،شود می سوز زبالههاي  منجر به عملکرد ضعیف دستگاه

  .خون و یا فلزات سنگین مانند جیوه هرگز نباید سوزانده شوند
از پلی اي  گزیده، تسهیل بازیافت يسرنگ از پالستیک برا يساختن تمام اجزا يحقیق براپژوهش و ت

کجا که ممکن  بازیافت ایمن هرهاي  و توسعه گزینهیی شناسا، پزشکیهاي  دستگاه يرایگان برا27وینیل کلرید
 يبراهایی  یگزینمدیریت جدید پسماند یا جا يپژوهش و ترویج تکنولوژ)، شیشه و غیره، پالستیک يبرا( باشد

بهداشتی هاي  حاصل از مراقبت يزیست در مورد پسماندها توسعه اصول مدیریت سازگار با محیط، سوزاندن
  مدت است. کوتاه ياستراژهاي  از دیگر برنامه، که در کنوانسیون بازل تنظیم شده است گونه همان

                                                      
27- Polyvinyl chloride (PVS)  
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 میان مدت ياستراژ - 5- 2

حاصل  كخطرنا يبه منظور کاهش مقدار پسماندها يغیرضرورهاي  تزریق بردن بین از يبیشتر براهاي  تالش
هاي  مزمن در برابر آالیندهگرفتن  پژوهش در مورد اثرات بهداشتی در معرض قرار، بهداشتیهاي  از مراقبت

ارزیابی خطرات بهداشتی مرتبط با سوزاندن در مقایسه با خطرات ناشی از در معرض ، یئسمی و شیمیا
  .میان مدت است ياستراتژهاي  از جمله برنامهگرفتن  بهداشتی قرارهاي  ز مراقبتحاصل ا يپسماندها

  بلندمدت ياستراژ - 5- 3
حاصل  يمدیریت صحیح پسماندها يملی براهاي  یئدر مورد راهنماتوسعه  کشورهاي درحالحمایت از 
یی دفع نها يراسوزاندن پسماندها باز غیر هایی  يترویج تکنولوژ افزایش، بهداشتیهاي  از مراقبت
ناشی از مدیریت غیرایمن هاي  ياز بیمار يبهداشتی به منظور جلوگیرهاي  حاصل از مراقبت يپسماندها
آوري  جمع، یئشیمیاهاي  آالیندهگرفتن  بهداشتی و در معرض قرارهاي  حاصل از مراقبت يپسماندها

حمایت از ، بهداشتی در کشورهااي ه حاصل از مراقبت يمدیریت ایمن پسماندها يمنابع انسانی و مالی برا
بهداشتی هاي  مراقبت در زمینه يگذار قانونو ها  سیاست، ملیهاي  برنامه يو اجراتوسعه  کشورهاي درحال
  .بلندمدت است ياستراتژهاي  پسماندها از برنامه

 يپسماندهایی دفع نها يغیرسوزاندن برا يسازمان بهداشت جهانی در تالش است که تکنولوژ
ناشی  ناشی از مدیریت غیرایمن پسماندها و خطرات بالقوههاي  ياز بیمار يی را به منظور جلوگیرپزشک

از خطرات : سازمان بهداشت جهانی تصمیم دارد ؛ بنابرایننمایدو سمی ترویج یی شیماهاي  از آالینده
کارگران  يرابهداشتی هم بهاي  حاصل از مراقبت يپسماندهاگرفتن  بهداشتی مرتبط با در معرض قرار

حاصل از  يزیست پسماندها مدیریت سازگار با محیطهاي  عموم با ترویج سیاست يو هم برا
اي  گلخانه يجهانی به منظور کاهش گازهاهاي  پشتیبانی از تالش. کند يبهداشتی جلوگیرهاي  مراقبت

یت از کنوانسیون حما 28.هوا و آبو به تعویق انداختن تغییرات ها  يبه اتمسفر به منظور کاهش بیمار
بازل در مورد  1989کنوانسیون از حمایت  29. 2001پایدار مصوب هاي  استکلهم در مورد آالینده

سمی مرتبط با هاي  آلودگیگرفتن  کاهش در معرض قرار 30. و دیگر پسماندها كخطرنا يپسماندها

                                                      
28- Climate Change 
29- The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPS)  
30- Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their 
Disposal,1989.  
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 31. باال يسوزاندن با دما يمناسب براهاي  احتراق از طریق ترویج روش فرایند

د توسعه در طول نشست ژنو در مور يهمچنین سازمان بهداشت جهانی اصول اساسی را برا
کسانی که ، ها توصیه نمود که این توصیه دولت 2007بهداشتی در سال هاي  حاصل از مراقبت يپسماندها

 ،غیردولتیهاي  سازمان، بهداشتی دخالت دارندهاي  حاصل از مراقبت يدر امر مدیریت صحیح پسماندها
  :رود می آن حمختصر شر طور بهشود که در زیر  می بخش خصوصی و غیره را شامل

  ها توصیه به دولت - 5- 3- 1

بهداشتی هاي  حاصل از مراقبت يصحیح مدیریت پسماندهاهاي  حفظ سیستم يبودجه کافی براها  دولت
الزم  يهمکار ود تامالی خارجی درخواست ش تأمینو دیگر منابع  ءشرکا، کنندگانءاز اهدا. وضع نمایند

مدیریت هاي  باید سیستمها  دولت. شان را اتخاذ نمایند مرتبط با مداخالت يجهت مدیریت پسماندها
و سالمت و بهداشت سازي  بهداشتی را اجرا و کنترل کنند و از ظرفیتهاي  حاصل از مراقبت يپسماندها

هاي  هزینهدادن  کمک به پوشش يود برامقرراتی را در برنامه بهداشتی خ. جامعه و کارگران حمایت کنند
  .بهداشتی اختصاص دهندهاي  حاصل از مراقبت يپسماندهاهاي  سیستم

  غیردولتیهاي  توصیه به سازمان - 5- 3- 2

ها  برنامه. حمایتی خود قرار دهند بهداشتی را در برنامههاي  حاصل از مراقبت يترویج مدیریت صحیح از پسماندها
  .دار شوند شود را عهده می بهداشتی منجرهاي  حاصل از مراقبت يیریت صحیح پسماندهاکه به مدهایی  و فعالیت

  توصیه به بخش خصوصی - 5- 3- 3

 بهداشتی مرتبط با تولیدات و خدماتی کههاي  حاصل از مراقبت يمسئولیت مدیریت صحیح پسماندها
سسات و ؤتمام م. ه گیرندرا به عهدها  بندي آن شامل طراحی تولیدات و بسته، کنند می مهیاها  آن

. بهداشتی را توصیه نمایندهاي  حاصل از مراقبت يمدیریت صحیح پسماندها مربوط بایدهاي  سازمان
شان مرتبط  و با تولیدات کنند می که تولیدیی میت پسماندهاکبه منظور کاهش حجم و  يابتکارهاي  راه

 يمدیریت پسماندهاهاي  کنند و برنامهجهانی سالمتی را تضمین هاي  ياستراژ. است را توسعه دهند
  32.بهداشتی را مدنظر قرار دهندهاي  حاصل از مراقبت

                                                      
31- Health-Care Wate Managemen, www.who. int, pp1-6, at 5-6.  
32- WHO core principles for achieving safe and sustainable management of health-care waste, 
www.who. org, pp 1-2, at 1-2.  
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در جهت کاهش آثار زیانبار پسماندها  ٣٣) ایمو( يی دریانوردالملل بیننقش سازمان  - 6
  زیست بر محیط

ست از پذیرش در رابطه با مدیریت پسماندها عبارت ا يدریانوردی الملل بینسازمان هاي  از جمله فعالیت
  :زمتعدد در مورد پسماندها که عبارتند اهاي  قطعنامه
توسط مجمع عمومی ایمو در مورد مقررات پذیرش  1975مصوب نوامبر  348 قطعنامه - یک

از آلودگی توسط  يی جلوگیرالملل بیننفتی و پسماندها طبق کنوانسیون هاي  باقیمانده يتسهیالت برا
  1973.34 کشتی مصوب

توسط تخلیه یی از آلودگی دریا يدر مورد پذیرش وظایف طبق کنوانسیون جلوگیر 395 طعنامهق - دو
  35.توسط مجمع عمومی ایمو مورد پذیرش قرار گرفت 1977که در نوامبر  1972پسماندها و دیگر مواد مصوب 

ساخت و ساز و تجهیزات  يمجمع عمومی ایمو در مورد دستورالعمل برا 582) 14( طعنامهق - سه
  1985.36به منظور تخلیه در دریا مصوب  كمایع خطرنا يحامل پسماندهااي ه کشتی

 يپسماندها يفرامرز ونقل حمل مجمع عمومی ایمو درباره 677) 16( و 676) 16( يها طعنامهق - چهار
  1989.37مصوب یی حمایت از محیط زیست دریا و ارزیابی فنی در زمینه كخطرنا

لودگی توسط زآ ا يدر مورد جلوگیریی زیست دریا محیط کمیته حمایت از 43) 30( قطعنامه - پنج
  38.میالدي 1990مدیترانه مصوب  يپسماندها در دریا

 فراینددر هجدمین نشست مجمع عمومی ایمو در مورد  1993که در سال  742) 18( طعنامهق -شش
قرار گرفت که از آلودگی مورد پذیرش  يو جلوگیرها  کنترل عملیاتی مورد نیاز مربوط به ایمنی کشتی

                                                      
33- International Maritime Organization (IMO)  
34- esolution a. 348 (IX) , Provision of Reception Facilities for Oil Residues and Wastes under the 
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships,Adopted on 12 November 
1975, Agenda Item 8,www.imo. org, p1, at 1.  
35- Resolution A. 395 (x) , Accptance of Duties Under the Convention on the Prevention of 
Mariine Pollution by Dumping of Wastes and other Matter,1972, Adopted on 14 November1977, 
Agenda Iem 9, www.imo. org, p1, at 1.  
36- The Law of the Sea for The International Maritime Organization, Study by the Secretariat of 
the International Maritime Organization (IMO) ,2012, www.imo. org, pp 1-110, at 65.  
37- Resolution A. 582 (14) , Guidelines for the Constraction and Equipment of Ships Carryings 
Hazardous Liquid Wastes in Bulk for the Purpose of Dumping at Sea, Agenda Item 10 (b) , 
1985,www.imo. org, pp 1-16, at 1.  
38- esolution MEPC. 43 (30) , Prevention of Pollution by Garbage in the Mediterranean, 
1990,www.imo. org, p1, at 1.  
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  39. در بخشی از آن به موضع پسماندها نیز پرداخته است
بیست و یکمین نشست مجمع عمومی ایمو در مورد ارائه و  که در 1999مصوب  896 قطعنامه - هفت

  40. تصویب قرار گرفت دریافت تسهیالت مربوط به پسماندها موردهاي  استفاده از بندرگاه
در اي  قطعنامه 2009در سال یی ی دریاالملل بینسازمان یی دریازیست  حمایت از محیط کمیته -هشت

استفاده و ارائه امکانات پذیرش تسهیالت در بندرگاه را مورد پذیرش قرار داد که هدفش ، یئمورد راهنما
آلودگی ناشی از ، توسط کشتی است که این آلودگییی زیست دریا محیط يآلودگی عمد بردن بین از

  41. شود می ملپسماندها را نیز شا
ی الملل بینسازمان یی زیست دریا حمایت از محیط توسط کمیته 2012در سال  219) 63( طعنامهق -نه

دستورالعمل  است. کنوانسیون مارپل 5 ضمیمه ياین قطعنامه در مورد چگونگی اجرا. دریایی تصویب شد
از  يی جلوگیرالملل بینسیون کنوان 5وابط و مقررات مندرج در ضمیمه ضگرفتن  این قطعنامه با در نظر
 ياز آلودگی ناشی از پسماندها يدر مورد مقررات جلوگیر) کنوانسیون مارپل( ها آلودگی ناشی از کشتی

، ها ارائه رهنمود به دولت، اهداف این دستورالعمل. اصالح مورد پذیرش قرار گرفته است عنوان بهها  کشتی
دریافت تسهیالت و هاي  بندرگاه، صاحبان محموله ،کشتی خدمه، کشتی ياپراتورها، صاحبان کشتی

  42 است. تولیدکنندگان تجهیزات

  عدالت محیط زیست محور - 7
و عبارتی است  یک مفهوم مطرح شد عنوان به امریکادر ایاالت متحده  1980عدالت محیط زیستی در دهه 

یط زیستی و همچنین به یک محهاي  که به یک جنبش اجتماعی مربوط به توزیع عادالنه منافع و مسئولیت
عدالت ، سبز معتقدند شناسان که جرم طور همان. شود می از آثار علوم اجتماعی اطالق اي رشته میاندسته 

محیط زیستی عبارت است از توزیع محیط زیست به منظور دستیابی و استفاده از منابع طبیعی خاص در 
اجتماعی هاي  کنش، ات تصمیمات سیاسی خاصیرتأثجغرافیاي تعریف شده در میان مردم و هاي  محدوده

                                                      
39- esolution A. 742 (18) , Procedures for the Control of Operational Requiement Related to the 
Safety of Ships and Pllution Prevention, Agenda Item 11,1993,www.imo. org pp 1-16, at 1.  
40- Resolution A. 896 (21) , Provision and Use of Port Waste Reception Facilities, Agenda Item 
11, 1999,www.imo. org, p 1, at 1.  
41- MEPC. 1/Circ. 671, Guide to Good Pactice for Reception Facility Provides and Users, 2009, 
www.imo. org, pp 1-19, at 1.  
42- Resolution MEPC. 219 (630, 2012 Guidelines for the Implementation of Marpol Annex V, 
2012,www.imo. org, pp 1-32, at1.  
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عدالت محیط ، به عبارت دیگر). نژادي/قومیهاي  اقلیت( مختلفهاي  و مخاطرات محیط زیستی بر گروه
مثل هواي پاك یا آب ( خواهند و نیاز دارند ها می منابعی که انسانبودن  زیستی عبارت است از در دسترس

و آلودگی ها  مثل آلودگی( محیط زیستی ناخوشایندهاي  بار مسئولیت) سبنابرابر و نامتنا( اتتأثیرو ) پاك
ما پیوندي با زیست فلسفی و انسان اینجا  هستند که در مرکز آنالیز قرار دارند و درها  موضوع انسان). آب

  ).14، 1398، بریسمن و ساوث( کنیم می محوري مشاهده
یجاد تمایز بین موضوعات محیط زیستی که روي مطالعه و پیگیري عدالت محیط زیستی اغلب در پی ا

نامتناسب روي  طور بهگذارد و موضوعاتی که  می تأثیرهر فرد در یک منطقه فرضی یا در پیرامون جهان 
کند که در  می اشاره» راب وایت« است. ،گذارد می تأثیرخاص هاي  مشخص در مکانهاي  افراد و گروه
نیان وجود داشته باشد که در آن بعضی مشکالت محیط زیستی همه ممکن است برابري قرباها  بعضی نمونه
، اما ي ایجاد شده توسط انسان و کاهش ازنهوا و آبتغییر ، مثال باران اسیدي طور به. کند می را تهدید

بعضی نسبت به دیگران موقعیت ، شود که حتی در موارد آشکار از برابري قربانیان تأکیدشایسته است 
کند  می ایجاد شده توسط انسان صدقیی هوا و آبدر زمینه تغییر  ویژه بهاین . گاري دارندبهتري براي ساز

ندارند و مصرف  تولید خاص انواع تغییر به تمایلیظاهراً که در آن کسانی که بیشترین مشارکت را دارند 
بهترین کردن  براي محصورسازي  کند و هنوز درگیر آماده می کمکاي  به افزایش انتشار گازهاي گلخانه

  .شده و منتقل شده هستند جا جابهنوع از مقادیر زیاد 
کند جوامع رنگین  می به ذهن خطورمعموالً که آنچه  کنیم می فکر محیطی زیستوقتی به نابرابري  ویژه به
از اي  نامتناسبی با محدوده طور بهافراد بومی هستند که هاي  کشورهاي همسایه کم درآمد و کوچ گاه، پوست

زباله غیرقانونی هاي  توده، زباله سوزهاي  دستگاه، ها دفن زباله، مثل صنایع آالینده محیطی زیستخاطرات م
باشد که اي  رسد پدیده می ي ایجاد شده توسط انسان به نظرهوا و آبات نامطلوب تغییر تأثیر. هستند رو روبه

، این قطعا درست است سو، یک ازاگرچه . توسط همه به وجود آمده است و همچنان در حال ایجاد است
جنوب جهان در  - در راستاي خطوط شمال جهانعمدتاً رو به گسترش یی هوا و آبیک تقسیم  دیگر ازسوي

ي ایجاد شده توسط انسان را یک موضوع کالن از عدالت محیط هوا و آبحال به وجود آمدن است که تغییر 
و ها  ي ایجاد شده توسط انسان تنها نابرابريهوا و آب کسی نباید فکر کند که تغییر. کند می زیستی تعبیر

با ها  توانیم به تمایزها و تفاوت می ما)، حتی در شمال جهان( در یک مقیاس جهانی خواهد بودها  ناعدالتی
شکایت کرده هایی  مثال شهر هوستون در تگزاس درباره زمین طور به. توجه به آمادگی و واکنش توجه کنیم
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هاي  کند که سیستم می شناسد که به موجب آن شاکی ادعا می الت در سطح فرونشاندن سیلاست که این ای
ساکنان آن همسایگان را در معرض ، اقلیت برجستههاي  در همسایهتر  متفاوت و مشخصا پایینکامالً زه کشی 

  ).17، 1398، بریسمن و ساوث( دهد می قرارها  افزایش خطر طوفان

  نتیجه
مروزه شاهد این هستیم ا. تنها منحصر به یک کشور یا قلمرو خاص نیست، زیست مشکل آلودگی محیط

 يمربوط به همان کشور دارا محیط زیستیهاي  دیگر آلودگی، يکه با پیشرفت صنعت و تکنولوژ
 تأسیسگرچه با ا. مبدل گشته است يبه یک امر فرامرزمحیط زیستی د و مسائل نباش نمی يتکنولوژ

هاي  یکی از مقوله عنوان بهزیست  له محیطئسعی بر این نمودند که به مسها  لتدو، سازمان ملل متحد
بود که  يزیست در برابر پسماندها امر اما حمایت و حفاظت از محیط، بشر توجه نمایند الملل بینحقوق 

  .شد میاي  باید به آن توجه ویژه
آثار زیانبار پسماندها  ویژه بهآن هاي  زیست و آلودگی توجه به حفاظت از محیط نخستین گام در زمینه

آغاز شد که به ، 1972زیست بشر مصوب  سازمان ملل متحد در خصوص محیط با تصویب اعالمیه
مواد سمی و یا  تخیله«: نماید می این اعالمیه مقرر 6مثال اصل  عنوان به. معروف گشت» اعالمیه استکلهم«

زیست نتواند اثرات آن را خنثی کند باید متوقف  محیطمواد دیگر و انتشار گرما به میزان یا تراکمی که 
بر حق  مبارزه. شود نمی به اکوسیستم وارد ناپذیري شدید یا ترمیم شود تا اطمینان حاصل گردد که صدمه

زیست و آثار زیانبار  توجه به حفاظت از محیط ».کشورها بر ضدآلودگی باید تشویق گردد مردم همه
ی حقوق الملل بینمیثاق ، 1982صوب م منشور جهانی طبیعت پسماندها با خصوص بهها  ناشی از آلودگی

 1992 مصوب 21کار دستوردر اینکه  ادامه یافت تا 1992 مصوب اعالمیه ریوو  1982همبستگی مصوب 
  .پرداخته شد كخطرنا يپسماندها ویژه بهپسماندها  خاص به مسئله طور بهدر فصول بیستم تا بیست و سوم 

 کنند می زیست مطرح محیط مسائل گوناگونی در عرصه طورکلی بههستند که  ياسناد، سنادتمامی این ا
هرچه بیشتر شدن  صنعتی، افزایش جمعیت. شوند می قوانین نرم محسوب ءندارند و جز آور الزامو جنبه 
اي  هستههاي  ناشی از سوختهاي  سیلی و آسیبفهاي  سوخت يبه جااي  هستههاي  اتکا به سوخت، کشورها

همه و همه منجر به توافقات  كو غیرخطرنا كخطرنا يو کمبود مکان دفع پسماندها يو رادیواکتیو
و دیگر مواد و نیز  كخطرنا يپسماندها ونقل حملنظارت بر  در زمینههایی  ایجاد کنوانسیون يی براالملل بین
: نمودم در سطح جهانی اشاره ی مهالملل بینتوان به دو کنوانسیون  می از آن جملهکه  گردیدها  آن دفع
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و کنوانسیون  1972از دفع پسماندها و دیگر مواد در دریا مصوب  يکنوانسیون لندن در خصوص جلوگیر
این دو . 1989مصوب ها  آن و دفع كخطرنا يپسماندها يفرامرز ونقل حملبازل در خصوص نظارت بر 

توان به  می دیگر در این زمینه شدند که اي منطقههاي  ایجاد کنوانسیون يبرایی کنوانسیون خود الگو
و مدیریت در خصوص  يفرامرز وآمد رفتو کنترل  افریقاکنوانسیون باماکو در مورد ممنوعیت واردات به 

کویت در مورد کنترل انتقاالت اي  و پروتکل منطقه 1991مصوب  افریقا در محدوده كفضوالت خطرنا
  .نموداشاره  1998ضایعات در دریا مصوب  و دیگر كخطرنا يو دفع پسماندها يبرون مرز
زیست شروع به  حمایت و حفاظت از محیط خاص در زمینه طور بهی الملل بینهاي  سازمان ترتیب بدین

 يی دولتی داراالملل بینهاي  از جمله سازمان) یونپ( زیست سازمان ملل متحد محیط برنامه. فعالیت نمودند
زیست در برابر پسماندها را مورد توجه قرارداده و  از محیط صالحیت جهانی است که حمایت و حفاظت

ها  آن و دفع كخطرنا يپسماندها يفرامرز ونقل حملدر خصوص  تصویب کنوانسیون بازل يزمینه را برا
در مناطق مختلف دنیا که  يبسیارهاي  نجام پروژها، در نهایت بایستی گفت. فراهم نمود 1989در سال 

 يغیرقانونی پسماندها ونقل حملاز  يو نیز قوانین جلوگیرها  دستورالعمل، اه شامل تصویب قطعنامه
ثر ؤشود خود گواهی بر حضور مثبت و م میتوسعه  کشورهاي درحالبه  یافته کشورهاي توسعه كخطرنا
حراست از آن در برابر پسماندها است که از آن  ویژه بهی در عرصه محیط زیست الملل بینهاي  سازمان
در مورد ) ایمو( يی دریانوردالملل بینمجمع عمومی سازمان  582) 14( توان به قطعنامه می جمله

به منظور تخلیه  كمایع خطرنا يحامل پسماندهاهاي  ساخت و ساز و تجهیزات کشتی يدستورالعمل برا
 مقابله با محموله يبرا 2011 يو قانون مصوب کمیسیون اروپا در جوال 1985بر مدر دریا مصوب نوا

  .نموداشاره ، شوند می غیرقانونی که باعث آسیب به محیط زیست و سالمت انسان يسماندهاپ

  تعارض منافع
  .مقاله وجود ندارد ینتعارض منافع در ا

  منابع
  فارسی
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