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 چکیده
الن ارشد سریع فن آوری در حوزه ارتباطات و کامپیوتر موجب شده است تا حوزه وسیعی از مردم ازجمله کارشناسان، محققین، دانشجویان، وکال، فع

کنند. اینترنت نه تنها مرجعی برای کسب اخبار، اطالعات، دریافت مطالب علمی، از شبکه جهانی اینترنت کسب میخود را ، اطالعات مورد نیاز محیط زیستی

های ها، مذاکرات، تصمیمات و انجام پروژهعنوان ابزاری برای هماهنگی بسیاری از اقدامات، نشستهنری، مقاالت و بسیاری موارد دیگر است، بلکه به

ها حقوقی همیشه با توجه به تحوالت تکنولوژیک، در تالش برای مطابقت با این نوآوری هایمدر اداره امور مختلف است. نظا کوچک و بزرگ و مشارکت

ین ا ثیرگذار نسبت به دیگر ابزارهای ارتباطی در قرن حاضر از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.أعنوان ابزاری تاند. از این نظر، بررسی نقش اینترنت بهبوده

یار مهم در حقوق عنوان سه اصل بستالش است به بررسی نقش اینترنت در گسترش اطالعات، افزایش مشارکت عمومی و باالبردن سطح شفافیت به مقاله در

ایگاه این اصول بررسی جای در مدیریت و حفاظت از محیط زیست دارند. از همین رو، ابتدا به کنندهالملل محیط زیست بپردازد. این سه اصل نقش تعیینبین

منحصر بفردِ  هایها در این خصوص را بیان خواهیم کرد. سپس به بررسی ویژگیالملل محیط زیست خواهیم پرداخت و مسئولیت دولتاز دیدگاه حقوق بین

ها، دولت ات و مشارکت عمومی توسط افراد،های گوناگون و متفاوت انتشار اطالعشبکه جهانی اینترنت، مزایا و معایب اینترنت و ابزارهای اینترنتی، روش

 های دولتی و غیر دولتی در حوزه محیط زیست در سایتهای اینترنتی خواهیم پرداخت.سازمان
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ادیه کمیسیون حقوق محیط زیست اتحالملل، دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا؛ عضو . کارشناس ارشد حقوق محیط زیست و کارشناس ارشد حقوق بین2 

 المللی حفاظت از طبیعت.بین



 مقدمه 

که اطالع رسانی و مشارکت مردمی از اصول شناخته توجه به اینسؤال اصلی پیش روی ما در این نوشتار این است که اساساً با 

ند تا تمام اقدامات مورد نیاز در این زمینه را انجام دهند، آیا اینترنت اها موظفالملل محیط زیست هستند و دولتشده حقوق بین

یت مشارکت مردمی و باالبردن میزان شفاف ثری در دسترسی به اطالعات ،ؤتواند نقش مای جدید در دنیای کنونی میعنوان پدیدهبه

 در مدیریت و حفاظت محیط زیست و مسائل آن داشته باشد؟ 

این سؤال، این مقاله در گفتار نخست به بررسی اجمالی جایگاه اصول دسترسی به اطالعات، مشارکت مردمی و  به برای پاسخ

الملل محیط زیست خواهد پرداخت. در گفتار دوم این ینهمچنین افزایش شفافیت در مسائل محیط زیستی در چارچوب حقوق ب

ن ابزارها در های اینوشتار انواع مختلف ابزارهای اینترنتی برای گسترش دسترسی به اطالعات و مشارکت عمومی، مزایا و محدودیت

کننده در عیین، معیارهای تثیرگذاری اینترنتأهای گوناگون تکرد. در گفتارهای پایانی روش یممدیریت محیط زیستی بررسی خواه

 های اینترنتی و مشارکت عمومی از طریق اینترنت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.شناسایی سایت
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اند. آزادی اطالعات، اعالمیه ریو بیان شده 11در مسائل محیط زیستی از اصول مهمی است که در اصل  اطالعات، مشارکت عمومی

د هستند که در سطوح مختلف مور بشری حقوق حفاظت شدهمله از ج ،های قضاییکراتیک در اداره جامعه ، و تضمینومشارکت دم

هداف مهم له انفع در مدیریت محیط زیستی از جمهای ذیها و گروهاند. تضمین مشارکت فعال افراد، سازمانشناسایی قرار گرفته

شود، اصول مطرح شده هستند. از این رو مشارکت مردم در اداره مسائل محیط زیستی نه تنها موجب افزایش شفافیت درمدیریت می

  8های نهادی و قانونی مربوط به مدیریت محیط زیستی خواهد شد.بلکه موجب تقویت رژیم

 

 (11)اصل   1991اعالمیه ریو  

مناسب  هر فرد دسترسی شود. در سطح ملی،نفع در سطح مرتبط به آن اداره میشارکت همه شهروندان ذیمسائل محیط زیستی با م»
ها و مواد شوند از قبیل اطالعات درارتباط با فعالیتحفاظت می های عمومیوسیله سازمانهبه اطالعات در ارتباط با محیط زیستی که ب

و مشارکت مردم را از طریق در  ها باید آگاهی عمومیسازی است. دولتتصمیمو فرصت برای مشارکت در فرایندهای  خطرناک،
سارت باید های اداری و قضایی از قبیل جبران خثر به بررسیؤدسترس گذاشتن گسترده اطالعات تشویق و تسهیل کنند. دسترسی م

 4«.دشومین أت

مین أعات مرتبط با محیط زیست و همچنین سازوکارهای تاشاره به در دسترس بودن اطال 11در اصل  «دسترسی به اطالعات»واژه 

، در مورد تقویت نقش دسترسی اطالعات محیط 21از دستور کار  28نهادهای دولتی دارد. فصل توسط کننده اطالعات محیط زیستی 

ل اطالعاتی در مورد محصوالت ها شامنفع اشاره دارد. اینها و افراد و اشخاص ذیگروه ها،های مهم از جمله سازمانزیستی به گروه

 ای بر محیط زیست دارند یا احتماالً خواهند داشت.ثیرات عمدهأهایی است که تو فعالیت

                                                      
8. Lal Kurkukulasuriya and Nicolas Robinson, 2006. “Training Manual on International Environmental Law” 

Chapter 7, pp.79-80, UNEP Publications.  
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ر ها دها و سازمانبه آن اشاره شده به معنای فرصت یافتن برای مشارکت اشخاص، گروه 11که در اصل  «مشارکت عمومی»واژه 

ها و هایی است که در تصویب قوانین، سیاستشامل فرصت است. مشارکت عمومیثیرگذار برمحیط زیست أهای تگیریتصمیم

 21از دستور کار  28. مقدمه بخش وجود دارد ثیرگذار بر محیط زیستیأهای تهمچنین انجام مطالعات محیط زیستی و ارزیابی پروژه

 خواند. یم «های بنیادین برای تحصیل توسعه پایدارشرطیکی از پیش»را  مشارکت عمومی

خش خصوصی های بگیری و نظارت بر فعالیتدر تصمیم شرط برای مشارکت عمومیپیش، دسترسی به اطالعات محیط زیستی

 ود وهای موجریزی برای برخورداری از بهترین فناوریتواند به نهادها در برنامهو دولتی است. همچنین دسترسی به اطالعات می

مقابل، دسترسی به عدالت در موضوعات محیط زیستی نیازمند برخورداری جامعه از شهروند آگاه  استفاده از آنها کمک کند. در

 صالح مطرح کند.است که بتواند دعاوی حقوقی را در نهادهای ذی

در  2211نشست جهانی ، و 5اهداف توسعه هزاره ملل متحد توان به کید دارند که از جمله آنها میأاسناد دیگری نیز به این اصول ت

و  2سمپزیوم جهانی قضات در 2112اصول ژوهانسبورگ سال اشاره کرد. عالوه براین اسناد،  6مورد طرح اجرای توسعه پایدار

ای حقوق محیط زیست برای دهه اول قرن برنامه محیط زیست ملل متحد، برنامه توسعه و نظارت دوره 3تصمیمات شورای اجرایی

سازی و قوانین داخلی محیط زیستی مرتبط را با افزایش نیاز برای تقویت ظرفیت 11،بیانیه مالموو  9بیست و یک )برنامه سوم مونتوویدو(

(( و  i)4.1اند. معاهداتی از قبیل کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی )ماده بیان کرده 11کاربرد اصل 

زایی در کشورهایی که در حال تجربه قحطی جدی ل متحد برای مبارزه با بیابانکنوانسیون مل(، 18،14،12کنوانسیون تنوع زیستی )مواد

کنوانسیون روتردام در مورد رویه رضایت اعالم شده قبلی برای مواد ( و 25 و ،18،14،19، 11)مواد  در آفریقا ویژهبه زایی،و/یا بیابان

نامه موافقت اند.اشاره کرده ، مشارکت و  دسترسی به عدالت( به اطالعات15)ماده  11المللیو سموم خاص خطرناک در تجارت بین

سازی و دسترسی به در تصمیم کنوانسیون )آرهوس( در مورد دسترسی به اطالعات، مشارکت عمومی موسوم به 1993ای منطقه

  18طور کامل به این سه رویه اختصاص دارد.در موضوعات محیط زیستی به 12عدالت

آید و اطالعات، مشارکت عمومی و شفافیت از اصول بسیار مهم در حفاظت از محیط زیست به حساب می، گفته شد آنچه بنابر

آور متعهد به فراهم کردن زمینه مورد نیاز برای توسعه ها، معاهدات و اسناد متعدد حقوقی و الزامها، اعالمیههای بر اساس بیانیهدولت

 تند. این اصول در راستای حفاظت و مدیریت زیست هس
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 اینترنت و ابزارهای اینترنتی    .1

آنچه که اینترنت را از بسیاری از ابزارهای دیگر ارتباطی متفاوت ساخته است، جهانی بودن این ابزار ارتباطی است. به عبارت دیگر 

اندازی یک سیستم کامپیوتری و اتصال به اینترنت و استفاده از ابزارهای اینترنتی اقدام به تواند با به راهای جهان میهرکس در هر نقطه

است.  14«صفحه وب یا صفحه شبکه اینترنت»تعامل با جهان خارج از خود کند. ابزار اصلی برای انتشار اطالعات از طریق اینترنت، 

صفحات تواند از طریق یک جستجوگرالعات است که مناسب برای شبکه جهانی اینترنت است و میسند یا منبعی از اط»  صفحه وب

های گوناگون صفحات اینترنتی به صورت 15.«اینترنتی قابل دسترسی باشد و بر روی صفحه یک مانیتور چه ثابت و چه همراه ظاهر شود

لتی یا ها و نهادهای مختلف دوها، سازمانوانند متعلق به افراد، گروهتشوند و همراه با نقاط تمرکز متفاوتی هستند که میطراحی می

حاوی اطالعات مشخصی است. البته میزان اعتبار علمی و همچنین ارزش حقوقی هرصفحه وب  «صفحه وب» خصوصی باشند. هر

معیارهای مشخص دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.  ای ازمجموعه نسبت انواع دیگر تفاوت دارد و بستگی به

اربران مورد های مختلفی نیز توسط کابزارهای موجود اینترنتی ضمن پیچیدگی در توزیع اطالعات، بسیار متنوع هستند و به صورت

ت ها، فضاهای گفتگوی مجازی بحث موسوم به چیهها، اعالمگونه ابزارها شامل اطالعیهگیرند. به عبارت دیگر، ایناستفاده قرار می

ارد المللی و موهای بینها و کنفرانسها در خصوص جلسات، نشستها در خصوص موضوعات مختلف محیط زیستی، اطالعیهروم

س رنت تأسیسه سال قبل از تأسیس شبکه جهانی اینت 1939در سال  که 16، اتحادیه جهانی حقوق محیط زیستعنوان مثالدیگر است. به

شده است به دنبال انتقال اطالعات، تجربیات و منابع میان حقوقدانان، مشاوران و فعاالن محیط زیستی در سرتاسر جهان است. این 

تحادیه در کند و تمام افراد در این اکننده استفاده میثرترین ابزار ارتباطی، مکاتبه ای و سازماندهیؤعنوان ماتحادیه از اینترنت به

رو، با توجه به موفقیت این اتحادیه در کنترل و از این 12دهند.ای گسترده از همکاران در یک اداره را تشکیل میشبکه ،ای جهانهرج

 های غیردولتی گردید. اداره امور خود از طریق اینترنت تبدیل به الگوی برای جامعه بین المللی و بسیاری از سازمان
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ها، افزایش توجه به ثیرگذاری بسیاری در نحوه استفاده از منابع طبیعی، کاهش آلودگیأصورت طبیعی موجب تاساساً اینترنت به

تلف از جمله های مخدلیل امتیازات باالی اینترنت و ابزارهای اینترنتی در حوزهمحیط زیست و مسائل دیگر شده است. این مسئله به

حال، در حوزه انتشار اطالعات و مشارکت عمومی، نقش اینترنت بسیار ممتاز بوده است. در ادامه در  محیط زیست است. در عین

ها دهنده تفاوت این شبکه ارتباطی جهانی با دیگر رسانههای منحصر بفرد اینترنت اشاره خواهد شد که نشانخصوص برخی از ویژگی

زه با گسترش اطالعات در دنیای اینترنت، مدیریت محیط زیستی ملزم به اتخاذ و ابزارهای ارتباطی است. نکته مهم این است که امرو
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International Environmental Law and Policy 8(1). Pp. 129-136. 



ثیر آن در عرصه أدهنده ورود فضای مجازی و تگردد و این مسئله نشانهای مختلف محیط زیستی میاقدامات حفاظتی در عرصه

   13مدیریت محیط زیستی است.

 توان به موارد زیر اشاره کرد:هستند که از جمله آنها میابزارهای اینترنتی همراه با خصوصیات منحصر به فردی 

 

 سرعت انتقال اطالعاتالف ـ 

وجود آورده همین و انتقال اطالعات در هر موضوعی برای کاربر با سرعت و در مدت زمان بسیار کوتاهی بأشبکه اینترنت امکان ت

میلیون سایت اینترنتی را تحت پوشش جستجوی خود در  صدها یاهوو  گوگلای و عظیم همانند است. موتورهای جستجوگر حرفه

ای دیگر ای امکان یافت اطالعات مورد نیاز کاربر از یک نقطه به نقطهراحتی و در یک مدت زمان چند ثانیهشبکه اینترنت دارند و به

د اطالعات را توانر اینترنتی میکه یک فاجعه محیط زیستی در حال رخ دادن باشد یک کاربرو، در صورتیفراهم کرده است. از این

 حجم وسیعی منتشر کند و موجب جلوگیری از فاجعه شود. سریع و در

 

 هزینه بودنکمب ـ 

که تواند امکان دریافت و انتقال اطالعات در شبکه اینترنت را داشته باشد. نکته مهم اینکاربر با پرداخت هزینه بسیار کم می

 ای ناچیز قابل دسترسی هستند. عالوه بر اینو در برخی موارد همراه با اشتراک و با پرداخت هزینه صورت رایگاناطالعات معموالً به

ارزان و کم هزینه در سطح وسیعی صورت گیرد که در مقایسه با دیگر ابزارهای ارتباطی ناچیز  انتشار اطالعات نیز به صورت بسیار

 یا از طریق برخی مراکز انتشار اطالعات در اینترنت صورت گیرد. تواند از طریق کاربر عادیاست. انتشار اطالعات می
 

 پایین بودن امکان سانسور و حذف اطالعاتج ـ 

های بسیار مهم اینترنت است. در مواردی که برخی جامع و کاملِ اطالعات نکته بسیار مهمی است که از ویژگی تسهیل انتشار

گروه سیاسی و یا حزب خاص همراه با پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تواند برای یک دولت، اطالعات محیط زیستی می

ای دیگر هترین راه است که همراه با محدودیتترین و مطمئنها از طریق اینترنت سادههای دیگری باشد، امکان انتشار آننگرانی

 وسایل ارتباطی نیست. 

 

 گیر بودن انتشار اطالعاتهمهد ـ 

شار اطالعات به این معنی است که در فضای شبکه اینترنت، کاربر نیازی به تأیید نظر یک گروه، شبکه، دولت، گیر بودن انتهمه

روی  تواند برراحتی اطالعات، نظر و پیشنهادات خود را میرو، بهنهاد و سازمان خاصی برای انتشار اطالعات موجود خود ندارد. از این

 شود.و منتقل کند. بنابراین مشارکت عمومی در فضای مجازی در سطح بسیار باالیی ایجاد میهای اینترنتی قرار دهد صفحات سایت

 

 پذیریانعطافه ـ 

                                                      
13. Bruch, Carl E. 2003. “Role of Public Participation and Access to Information in the Management of 

Transboundary Watercourses”, In Mikiyasu Nakayama (ed.) International Waters in Southern Africa. Tokyo: 

United Nations University Press. 38-70. 



را به  گیران، وکال، مدیران و مسئولین مؤسساتگیری در میان فعاالن، تصمیمتواند تصمیممشارکت عمومی از طریق اینترنت می

موارد اتخاذ تصمیم نیازمند حضور همه افراد بر میزهای اداری و برگزاری جلسات متعدد برخی  ای فراهم کرده است که دیگر درگونه

خیر أدالیل مختلف موجب تکه عدم حضور یک فرد لزوماً در یک زمان و مکان خاص بهآور نباشد و یا اینهای سرسامهمراه با هزینه

افراد در هر زمان و در مکان خاصی از طریق ابزارهای اینترنتی همچون بلکه نظرات  ؛شودگیری و اتخاذ تدابیر مورد نیاز نمیدر تصمیم

 راحتی صورت پذیرد. تواند بهایمیل قابل انتقال است و اتخاذ تصمیم می

 

 استفاده از ابزارهای اینترنتی و ـ سهولت

های آموزشی بلندمدت ت که نیازمند دورهکار با اینترنت و ابزارهای اینترنتی همانند بسیاری از نرم افزارهای پیچیده کامپیوتری نیس

باشد و همراه با جزئیات بسیار باشد. در حدی که یک کاربر سواد خواندن و نوشتن داشته باشد و همچنین امکان دسترسی به اینترنت 

ند و یا کسب کبسیاری از اطالعات مورد نیاز خود را ، تواند با جستجویی ساده در برخی از موتورهای جستجوگرداشته باشد، می

 اطالعاتی را منتقل کند. 

تصمیمات  کنند. امروزه بسیاری ازبنابراین دو عنصر انتشار اطالعات و مشارکت مردمی در اینترنت به معنای واقعی تجلی پیدا می

 19ی اینترنتیتهای حمایعنوان تصمیم گیری همراه با سیستمگیرد که بهدر حوزه مدیریت محیط زیستی از طریق اینترنت صورت می

گیری های تصمیمثیرگذاری زیادی در رویهأهایی توسط برخی از فعاالن و اقشار آگاه مردم توان تگیریشوند. چنین تصمیمشناخته می

 گیران در سطوح باالی سازمانی را دارد. در بین مدیران و تصمیم

 

 های اینترنت و ابزارهای آنمحدویت . 1-1

با خصوصیات ذکر شده در باالست، در عین حال پدیده اینترنت که عمری همراه با چند دهه در کشورهای هرچند که اینترنت همراه 

 رد:توان به آن اشاره کهایی است که قابل توجه است. از جمله مشکالتی که مییافته دارد، همراه با مشکالت و محدودیتتوسعه

 

 عدم دسترسی همه مردم به کامپیوتر الف ـ 

شود تا می رو، این مشکل باعثنخست دسترسی به کامپیوتر در وهله اول و سپس اتصال به اینترنت است. از همین عدم دسترسی

بخش قابل توجهی از مردم در نقاط مختلف جهان از دسترسی به این ابزار محروم باشند. همچنین اتصال به شبکه اینترنتی براساس فضا 

  تر از کشورهای در حال توسعه است.تر و کم هزینهیافته به مراتب آسانهای توسعهو مکان متفاوت است. این مسئله در کشور

ثیرگذاری اینترنت در نقاط مختلف جهان و همچنین أدر خصوص تعداد کاربران اینترنت، میزان ت 2111ای که درسال در مطالعه

ند نسبت کاربران و افرادی که به اینترنت دسترسی دارشود که شمار توزیع این دسترسی در نقاط مختلف صورت گرفته، نشان داده می

میلیون نفر در جهان به آماری در حدود یک میلیارد و نه صد و شصت و هفت  851از تعداد حدود   2111به یک دهه قبل یعنی سال 

ته یافو در کشورهای توسعهالبته این رشد در نقاط مختلف جهان  21دهد.درصدی را نشان می 445میلیون نفر رسیده است که رشد حدود 

                                                      
19. Decision support systems (DSSs) 

21. Internet Usage and World Population Statistics, Internet World Stats, June 2010, available at 

<http://www.internetworldstats.com/stats.htm>.  

http://www.internetworldstats.com/stats.htm


عنوان ابزاری نسبت به کشورهای درحال توسعه متفاوت است. اما نکته قابل توجه روی آوردن جمعیت عظیمی از مردم به این پدیده به

 مطمئن برای کسب اطالعات، مشارکت در توزیع اطالعات و باالرفتن میزان شفافیت در موضوعات مختلف است. 

نفر در جهان یک نفر به اینترنت دسترسی دارند. در همین مطالعه نشان داده است که قاره  5تقریباً از هر  یک پژوهش، براساس

 آفریقا با جمعیت حدود یک میلیارد و سیزده میلیون نفر تنها پنج و شش دهم درصد از این جمعیت به اینترنت دسترسی دارند، در

 از سه چهارم از جمعیت این کشورها به اینترنت دسترسی دارند. تقریباً بیش ،یافتهدر نه کشور توسعه که حالی

 

 یافته و ابزارهای اینترنتی در مناطق کمتر توسعه فناوری پایین بودن سطحب ـ 

های ارتباطی و کامپیوترها است. کامپیوترهای قدیمی با توان فنی کمتر تفاوت در نوع فناوری ،هایی اینترنتاز دیگر محدویت 

دید های جکه فناوریهایی برای کاربر به همراه دارند. در حالیتری در خصوص میزان انتقال اطالعات دارند و دشواریقابلیت کم

زار اتصال به باشند و اب متصل اند که در همه حال به اینترنتهمراه با جدیدترین نوع کامپیوترها این امکان را برای کاربر ایجاد کرده

مورد استفاده در بسیاری از  21هایعنوان مثال، مُدِمهای تلفن همراه صورت گیرد. همچنین بهجمله گوشیاینترنت از طرق مختلف از 

های کشور نقاط در کشورهای درحال توسعه ظرفیت پهنای باند باال برای انتقال اطالعات را ندارند که این مسئله هم به زیرساخت

دالیل سیاسی بر استفاده از اینترنت وارد کند، بستگی دارد. عالوه دولت به هایی که ممکن است که یکمربوطه و هم به محدودیت

سئله در مورد اند که خود این مهای جدید موجب توسعه استفاده از صفحات اینترنتی همراه با گرافیک بسیار باال شدهاین، فناوری بر

های اینترنتی قابل کند و باعث خواهد شد تا بسیاری از سایتیهای قدیمی و کامپیوترهای با ظرفیت پایین مشکالتی را ایجاد مفناوری

 دسترس نباشند. 

 

 سوادی بیج ـ 

واد سوادی شامل عدم سبی ،سطح نخست سوادی نیز عامل بسیار مهمی است که در سه سطح قابل بررسی است. درمسئله بی

وص، ابزارهای دیگر ارتباطی همانند تلویزیون و رادیو و ترین سطح از این مسئله است. در این خصخواندن و نوشتن است که پایین

خصوص دم بهرو، بسیاری از مرصورت بسیار متفاوت است. از همینکه امکان انتقال اطالعات در آنغیره امتیاز باالیی دارند به دلیل این

 اند. مناطقی در آفریقا از منافع اینترنت محروم شده در

ای درحال تری در بسیاری از کشورهکامپیوتر و استفاده  از شبکه اینترنت است که مشکل عام در سطح بعدی، عدم آشنایی با

توسعه است. به عبارت دیگر بسیاری از افراد در کشورهای آفریقایی و برخی از کشورها در آسیا هرچند که امکان دسترسی به کامپیوتر 

واقع  . درکارگیری این شبکه عظیم اطالعاتی استهتفاده از آن مشکلی برای بها وجود دارد، اما نحوه اسو حتی شبکه اینترنت برای آن

ست، ا موتورهای جستجوگر اینترنتی ای ازق مجموعهکه یک فرد به اینترنت دسترسی دارد و در جستجوی اطالعاتی از طریزمانی

شته زیادی با موضوع مورد نظر جستجوگر نداشوند که شاید ارتباط های اینترنتی در یک جستجوی ساده ظاهر میبسیاری از سایت

 رو، دقت و اعتبار اطالعات در این زمان بسیار اهمیت دارد. باشند. از این

اینترنت  است، عدم آشنایی بسیاری از کاربران ثیرگذارأتر در سطوح دانشگاهی، علمی و فنی بسیار مهم و تدر سطح بعد که بیش

شود تا کاربر المللی موجب میهای بیناز جمله انگلیسی است. به عبارت دیگر عدم آشنایی با زبان المللی دنیاهای مهم و بینبه زبان

ها کارهای ارائه شده توسط سازمانها و راهنتواند بسیاری از اطالعات ارزشمند در مورد مسائل مهم از جمله مسائل محیط زیستی، بحران
                                                      

21. Modems 



د که خود موجب محروم شدن از بسیاری از اطالعات و همچنین کاهش مشارکت و نهادهای مختلف فعال در این خصوص بدست آور

های ها و قومیتروههای گدلیل گوناگونی زبانگردد. مسئله زبان گاهی در بحث مدیریت محیط زیستی بهدر مدیریت محیط زیستی می

 گردد.زا میمختلف مشکل

رای های اطالعاتی بسیار مهمی را بادها و مؤسسسات محیط زیستی پایگاهشود که برخی از نهمی تراین نکته از این رو گاه مهم

ز دلیل عدم امکان برقراری بین کاربر و مرکاند که بهارائه اطالعات و گسترش اطالعات، اخبار و مسائل محیط زیستی تهیه کرده

 د.شورسانی، یک گفتگوی سازنده برقرار نمیاطالع

ر معرض هایی هستند که در مراکز مختلف در آمریکای التین و یا در جنوب آفریقای از جمله گروههای بومی دعنوان مثال گروهبه

می های بویک از گروه های متعدد در میان هردلیل کاهش دانش و وجود زبانبسیاری از مشکالت محیط زیستی قرار دارند. اما به

ک حوزه های بومی در یرخی مشکالت محیط زیستی که در میان گروهامکان ارتباط با آنها بسیار کم شده است و به همین دلیل ب

 عنوان مثال در جنوب آفریقا که مسئله دسترسی به آبشود. بههای مقابله با آن نیز منتقل نمیاکوسیستم وجود دارد، و همچنین راه

یدار در این منطقه بوجود آورده است. ترین مشکالت این منطقه است، مشکالت متعددی در حوزه توسعه پاسالم آشامیدنی از مهم

تالش مردم برای کسب مناطق آبی و استفاده بیش از حد، نادرست و مخرب از این منابع نه تنها مشکالت مردم این مناطق را حل 

ه زنکرده است، بلکه موجب وخامت آن نیز شده است. دلیل اصلی این مشکالت عدم اطالعات درست و صحیح از این منابع است. حو

یکی از این مناطق است. این حوزه در میان کشورهای آنگوال، بوتسوانا و نامیبیا قرار دارد. این منطقه  22آبگیر رودخانه ی اوکاوانگو

های متعددی در خصوص نحوه تقسیم منابع آب، نحوه حفاظت از این منابع آبگیر که یکی از مناطق بسیار آبخیز است مواجه با چالش

رو است. یکی از مشکالت اساسی در عدم رسیدن به موفقیت بر یک های مشترکی روبههای مشترک برای هدفو امکان استفاده

 د. رسزبان مختلف می سیزدههای مردم این مناطق است که به حدود رویکرد مناسب برای حل این مشکالت، گوناگونی زبان

 

 (های اطالعاتی )سرورهااحتمال مشکالت فنی برای پایگاهد ـ 

واند ترها( است که میروِهای اطالعاتی )سِهای ابزارهای اینترنتی امکان ازکار افتادن پایگاهاز دیگر مشکالت و محدودیت

که کاربر در تالش برای دسترسی به اطالعات مرتبط با موضوع خاص است رو زمانیصورت موقتی یا دائمی صورت بگیرد. از اینبه

یل حمالت دلتواند بهشود که به دلیل ایرادات فنی است که برخی اوقات میعدم امکان دسترسی مواجه میبه معنی  414همراه با پیغام 

های های اینترنتی و قدیمی شدن اطالعات موجود در این سایتاز کار افتادن برخی از سایت .های اینترنتی صورت گیردویروس

 گردد. های اینترنتی میاینترنتی موجب کاهش کیفیت و پایین آمدن کارکرد سایت

توان مورد توجه باشد این است که کارشناسان امنیتی اعتقاد دارند که اینترنت ابزاری مهم برای انجام اقدامات نکته دیگری که می

ه عبارت است. ب افزایش داده رو گسترش اطالعات از این شبکه جهانی افزایش حمالت تروریستی راتروریستی شده است و از این

های تروریستی برای انتخاب اهداف مختلف اقدام شود که به گروهگر دسترسی به بسیاری از اطالعات محرمانه و مهم موجب میدی

ها موجب کاهش خطرات با این وجود، مدیران و طرفداران محیط زیست اعتقاد دارند که محدود کردن اطالعات و انتشار آن 28کنند.

                                                      
22. Okavango River Basin 

28 . Baker, John C., Beth E. Lachman, et others, “Mapping the Risks: Assessing the Homeland Security 

Implications of Publicly Available Geospatial Information”, National Defense Research Institute, available 

at:<http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2004/RAND_MG142.pdf> (visited at 2011-01-01). 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2004/RAND_MG142.pdf


تواند موجب مشارکت فعال مردم در مشکالت محیط خواهد داشت. همچنین انتشار اطالعات میشود و حتی پیامدهای متفاوتی نمی

 زیستی مشارکت فعال و مناسبی داشته باشند. 

 

 ثیرگذاری اینترنت در انتشار اطالعات و مشارکت مردمیأهای گوناگون تروش .3

توان به گیرد که از جمله میی گوناگون صورت میهااینترنت در قالب اطالعات در خصوص موضوعات محیط زیستی در انتشار

 موارد زیر اشاره کرد:

صورت ویژه در خصوص یک موضوع مشخص اطالعاتی سایت اینترنتی بهبه این معنی که یک وب محور: ـ های محلسایت

 کند. را منتشر می

محیط زیستی را به مردم ارائه  های مختلفهای اطالعات محیط زیستی در حوزهاین سایت محور: ـ های موضوعسایت

ابان، ها، اکوسیست بیدهند که تنوع موضوعی باالیی دارند مثل موضوعات همچون تغییرات آب و هوا، آلودگی دریایی، جنگلمی

 ههای تحقیقاتی، علمی و دانشگاهی و یا سازمانی در حوزهای شامل سایتاین گونه سایت 24مناطق قطبی، الیه ازون، و موارد دیگر.

 د. شومشکالت محیط زیست نیز می

ایت سعبارتند از:  ها و نهادهای محیط زیستی و فعال در این حوزههای سازمانسایتهایی از نمونه محور: ـ های سازمانسایت

های دولتی )سازمان های سازمان(، سایتIUCNالمللی حفاظت از طبیعت )برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، سایت اتحادیه بین

ی های خدماتی که به انحاء مختلف مرتبط با مسائل محیط زیستهای محیط زیستی و شرکتگروهو محیط زیست( و غیردولتی، افراد، 

 هستند. 

ورت های اینترنتی منتشر شده باشند، به صسایت در بسیاری از اطالعاتی که ممکن است درخصوص یک موضوع محیط زیستی

اطالعات خام باشند. به عبارت دیگر، گرمایش زمین و پدیده تغییرات آب و هوایی یکی از مشکالت بسیار مهم پیش روی انسان در 

دازش اطالعات رها در نقاط مختلف زمین باشد. تحلیل و پتواند همراه با پیامدهای بسیاری برای انساناست که می بیست و یکمقرن 

تخصصی در خصوص این پدیده محیط زیستی نیازمند برخورداری از مطالعات دقیق و کارشناسی شده توسط کارشناسان و دانشمندان 

شار های کشورها در انتها و فعالیتها، آب و هوا، میزان آلودگیعلوم محیط زیستی و همچنین مطالعه مختلف در خصوص زیستگاه

العات توانند بخشی از این مطشوند میهای اینترنتی مطرح میو بسیاری از این موارد است. اطالعاتی که در سایتای گازهای گلخانه

 را تشکیل دهند و ساختار مناسبی از اطالعات مورد نیاز برای ارزیابی علمی تهیه کنند. 

ه، نهاد، سازمان، فرد، مؤسس این است که هر شودمتجلی می رو، یک بعد دیگری که در حوزه مشارکت عمومی در اینترنتاز این

رو، وجود گستره عظیم کند. از اینای را منتشر میای از جهان اطالعات گردآوری شده خود در هر حوزهنقطه و هر گروهی در هر

خواهد  تاطالعاتی در تحلیل و ارزیابی وضعیت محیط زیستی و اتخاذ تصمیمات صحیح در سطوح مختلف مدیریتی بسیار پر اهمی

، این گوناگونی منابع ارائه شده در اینترنت نیازمند دقت فراوان برای کسب منابع معتبر و قابل استناد است. که گفتیمچنانبود. البته 

                                                      
اظت از محیط زیست از جمله فموضوعات مختلف ح re.org/initiatives/climatechange/http://www.natu ی به آدرسسایت در عنوان مثال. به24 

 ی به آدرسکه یک سایت سازمانی است. در مثالی دیگر سایت مورد توجه قرار گرفته استتغییرات آب و هوایی 

http://www.exploratorium.edu/climate/  اطالعات مختلف را بدون تعلق به یک سازمان  ویک سایت علمی، تحقیقاتی است قابل ذکر است که

 کند. خاص ارائه می

http://www.nature.org/initiatives/climatechange/
http://www.exploratorium.edu/climate/


های مختلف محیط زیستی هستند، گروهی از کارشناسان برجسته در حوزه که 25تغییرات آب و هوایی دولتیهیئت بینعنوان مثال به

المللی های مختلف اتحادیه بینهمچنین کمیسیون 26د.کننیابی خود را در خصوص پدیده تغییرات آب و هوایی منتشر مینتایج ارز

تواند حفاظت از طبیعت که یک سازمان غیردولتی است نتایج ارزیابی کارشناسان خود را برروی سایت اینترنتی خود قرار داده که می

 22ها و مدیریت منابع محیط زیستی بسیار مهم است.گیریگیرد و در تصمیمهای مختلف قرار مورد استفاده گروه
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جام هاست. انترین عامل مشکالت محیط زیستی پیش روی انسانهای انسانی مهمامروزه جای هیچ شکی نیست که فعالیت

رزیابی اثیرات ویرانگری بر محیط زیست وارد شود. انجام أاست تا ت های عظیم بدون انجام مطالعات محیط زیستی موجب شدهپروژه
های بزرگ و کوچک است. این ها در انجام پروژهترین پیش شرطترین و بدیهیعنوان یکی از مهمامروزه به 23ثیرات زیست محیطیأت

ثیرات أه ارزیابی تبیان کرد ک آرژانتین و اروگوئهقضیه بین ی خود در أگستری در ردالمللی دابین یوانمسئله به قدری اهمیت دارد که د

ع ها ملزم هستند تا قبل از شروها و سازمانشناخته شده است و دولت «الملل عمومیحقوق بین»عنوان یک اصل در زیست محیطی به

رد بررسی قرارداده و سپس در های خود، مطالعات مورد را نظر را انجام دهند و نتایج این مطالعات را موساخت و ساز و انجام پروژه

  29گیری کنند.ها تصمیمخصوص انجام پروژه

المللی ینها دارای مسئولیت بدر این حوزه، اینترنت از نقش بسیار حیاتی برخوردار است. به عبارت دیگر، هرچند که امروزه دولت

گیری ها جلوصدمات محیط زیستی این پروژه های خود هستند تا ازهای دقیق محیط زیستی در خصوص پروژهبرای انجام ارزیابی

های اداری و دولتی، در انجام این گونه مطالعات دالیل مختلف اقتصادی، سیاسی، و فساد در دستگاهسفانه معموالً بهأشود، اما مت

. مثال بارزی گرددها منتشر نمیگیرد و حتی اگر مطالعاتی انجام گردد، اطالعات کامل در خصوص نتایج ارزیابیکوتاهی صورت می

ساخت  کشور لهستان و اسلواکی در خصوص که اختالف بین دو ناگیماروسـ  پرونده گابسیکووتوان اشاره کرد، که در این زمینه می

کشور آغاز شده بود همراه با  بین این دو 1922های عظیم بر رودخانه دانوب بود. این پروژه که براساس معاهده بوداپست سال پروژه

که با مشارکت  توجهی کردنددلیل منافع خود بیها نسبت به مسائل محیط زیستی بهدهای محیط زیستی بسیاری بود که دولتپیام

المللی مردمی موجب شد تا برخی اقدامات مثبت صورت گرفت و در نهایت با توجه به اختالف بین لهستان و اسلواکی به دیوان بین

                                                      
25. Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC) 

 1933نهادی است که توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد )یونپ( و سازمان جهانی هواشناسی در سال  تغییرات آب و هوایی دولتیهیئت بین. 26 

 قرار داد. ییدأسیس این سازمان را مورد تأت 45/58تأسیس شد. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل نیز در قطعنامه شماره 

سازمان  1111ترین شبکه جهانی محیط زیست است که جمعیتی حدود بزرگترین و قدیمی (IUCN)موسوم به  المللی حفاظت از طبیعتاتحادیه بین. 22 

کشور جهان در آن عضویت  161هزار نفر از کارشناسان مسائل مختلف مربوط به محیط زیستی از بیش از  11111ها و حدود غیردولتی  و همچنین دولت

گانه این سازمان غیردولتی فعال در های ششها کمیسیونترین آنز خود قرار داده است که مهمهای تمرکهای مختلفی را در حوزهدارند. این سازمان بخش

های این سازمان کمیسیون حقوق محیط زیست است که اقدامات بسیار حیاتی را خصوص تحوالت حوزه محیط زیست است. یکی از مؤثرترین کمیسیون

گیری کلالملل حفاظت از طبیعت در شنقش اتحادیه بین»سید محمد مهدی حسینی،  ک.: تر ر.مطالعه بیشالملل محیط زیست انجام داده است. برای حقوق بین
 .1833دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ، ، رساله کارشناسی ارشد«الملل محیط زیستو توسعه حقوق بین

23. Environmental Impact Assessment (EIA) 

29. Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), ICJ, 2010, available at:< 

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=1&k=88&case=135&code=au&p3=2> 

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=1&k=88&case=135&code=au&p3=2


نمونه دیگر ساخت جزایر مصنوعی بسیار عظیم مصنوعی در سواحل خلیج فارس  81داده شد.دادگستری برای بررسی حقوقی ارجاع 

های عظیمی که گاه خطوط طبیعی توسط کشورهای ساحلی از جمله امارات، بحریت و عمان است. بدون شک انجام چنین پروژه

سیستم عظیم مخرب محیط زیستی بر اکوثیرات أپوشانند همراه با تدهند و بخش عظیمی از دریای سرزمینی را میساحلی را تغییر می

د. از شوها به خاطر منافع اقتصادی معموالً این اطالعات کامل منتشر نمیدلیل حمایت دولتسفانه بهأخلیج فارس خواهد بود. اما مت

ها و هشدارهای غیردولتی اطالعات، رو، بسیاری از کارشناسان محیط زیستی، فعاالن، مدافعان حقوق محیط زیست و سازماناین

رسانی عگونه اطالدهند و در نهایت اینهای مخربی را از طریق اینترنت در اختیار مردم قرار میهای خود در خصوص چنین پروژهتوصیه

ته تری را به همراه داشها بزرگ گردد و موجبات اتخاذ اقدامات حفاظتی بیشتواند موجب وارد آمدن فشار به سازندگان پروژهمی

 باشد. 

های خطرناک پروژه ایمجموعه که اطالعاتی درخصوصاین، برخی اوقات نهادهایی همچون بانک جهانی بعد از این برالوهع

یقات خود کنند و سپس نتایج تحقای برای انجام مطالعات محیط زیستی انجام میبرای محیط زیست کسب کردند، اقدامات داوطلبانه

ثیرات بسیاری برای ملزم کردن متصدیان پروژه در رعایت أدهند. این مسئله همراه با تن قرار میرا برای آگاهی عمومی در اختیار همکا

 اصول محیط زیستی دارد. 

، یکی های بزرگ بسیار پراهمیت استثیرات پروژهأانتشار اطالعات مهم زیست محیطی که در زمینه ارزیابی از ت رهمچنین عالوه ب

دام به های محیط زیستی اقگیرد این است که بسیاری از نهادها و سازمانتشار اطالعات صورت میدیگر از اقداماتی که در خصوص ان

کنندگان و همچنین برخی از ارائه اطالعات بسیار خاصی در خصوص نحوه اداره یک اکوسیستم خاص، وظایف و مقررات اداره

  81کنند.های مربوط میموفقتنامه
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ع آموزشی عنوان یک منباز اینترنت به دولتینهای بیهای محیط زیستی دولتی، غیردولتی و سازماناز نهادها و سازمانشمار زیادی 

عنوان مثال مسئله تغییرات آب و هوایی نیازمند اقدامات متعددی در سطح جامعه و افراد است. تالش برای کنند. بهمهم استفاده می

ای از مردم در آگاه کردن آنها در نحوه استفاده از منابع انرژی و کاهش انتشارات گازهای گلخانههای مختلف ثیرگذاری بر گروهأت

ی فعال در های محیط زیستتر است. بنابراین سازماناهمیت زیادی برخوردار است. این مسئله در کشورهای درحال توسعه بسیار عمیق

رت عکس، چه صوهای کوتاه، چه بهرح مختلف اطالعاتی را چه به صورت فیلمکنند تا به طمبارزه با تغییرات آب و هوایی تالش می

 ثیرگذاری داشته باشند. أبه صورت راهنماهای کوتاه و جذاب تهیه کنند تا بتوانند ت

                                                      
81. Ruth Greenpan Bell and Libor Jansky (2003), “Public participation in the management of the Danube River 

Necessary but neglected”, pp.110-115. 
 وبالمللی برای حفاظت از رودخانه دانکمیسیون بین عنوانالمللی برخوردار از یک کمیسیونی تحت راه مهم بینعنوان یک آبعنوان مثال، روخانه دانوب بهبه.  81

(International Commission for the Protection of Danube River (ICPDR)) سایت این کمیسیون اطالعات گوناگونی در خصوص است. در وب

ل متعدد، و های عمالمللی، و برنامهها، مقررات ملی و بینها و توافقنامهنسیونهای ساالنه، کنواهای کارشناسی، گزارشهای دبیرخانه دائمی این کمیسیون، گروهفعالیت

سایت خود اطالعاتی را درخصوص ای نیز در وبهمچنین مرکز محیط زیست منطقه 81های تحقیقاتی صورت گرفته درخصوص حفاظت از این اکوسیستم وجود دارد.برنامه

های ملی دانوب ارائه کرده است که از ارزش بسیار باالیی برخوردار است. این مسئله در خصوص مناطق حفاظت شده و پارک ساختارهای حقوقی و نهادی حاکم بر رودخانه

 نیز صحت دارد. 



از  یها تالش دارند تا اطالعات خود را با زبانی بسیار ساده و قابل درک برای مردم عادی منتشر کنند تا بخش عظیمسایتاین وب

ثری از این اطالعات داشته باشند. عالوه بر فراهم کردن اطالعاتی کلی درخصوص برخی موضوعات، این ؤمردم بتوانند استفاده م

 تر در خصوص یک موضوع مشخصکه فردی عالقمند به مطالعه بیشاند تا درصورتیها منابعی را به صورت مراجع قرار دادهسایت

که فردی عالقمند در خصوص کسب اطالعات بیشتر در مورد عنوان مثال درصورتین منابع استفاده کنند. بهداشته باشند، بتوانند از ای

توانند اطالعات مورد نظر خود را کسب می (ECOLEX) اکولکسسایت موضوعات حقوق محیط زیست باشد، با مراجعه به وب

ت درخصوص قوانین و مقررات ملی کشورها است، بلکه اطالعات کنند. این مرکز اطالعات حقوق محیط زیستی نه تنها حاوی اطالعا

موضوعات  ها و اسناد مرتبط باالمللی، معاهدات، کنوانسیونای و بینمربوط به تحوالت مربوط به حقوق محیط زیست در سطح منطقه

  82محیط زیستی دارد و منبع کاملی برای کسب اطالعات در خصوص حقوق محیط زیست است.

 

 های محیط زیستیگیریمشارکت مردمی در تصمیم. 4

های اینترنتی در خصوص موضوعات محیط زیستی و همچنین دیگر موضوعات رشد که انتشار اطالعات از طریق سایتدرحالی

ه ک ها از طریق اینترنت سرعت کمتری داشته است. از جمله مواردیگیریبسیار چشمگیری داشته است، اما مشارکت مردم در تصمیم

 های در خصوص مسائل محیط زیستی اشاره کرد به قرار زیر هستند:گیریتوان درخصوص مشارکت مردم در تصمیممی
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ی و همچنین های محیط زیستها و موافقتنامههای محیط زیستی، دبیرخانه کنوانسیونهای متعلق به نهادها، سازمانبسیاری از سایت

ود را های خهای آموزشی و کنفرانسها، دورهها، برنامهها در خصوص برگزاری نشستغیردولتی محیط زیستی اطالعیه هایسازمان

مردم و  ها مشارکت کنند. تماس از طریق پست الکترونیکی باکنند تا افراد عالقمند در این برنامههای اینترنتی اعالم میبر روی سایت

  88یج است.نهادها در این خصوص بسیار را

 

 نظرات عمومی  . استفاده از 1-4

اینترنت یکی از ابزارهای مهم برای کسب نظر مردم درخصوص یک تصمیم، الیحه، قانون، سیاست و یا پروژه محیط زیستی است. 

ظرات نعنوان مثال سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا موظف است حال توسعه رایج است. به کشورهای در تر دراین مسئله بیش

های فدرالی و برخی مقرراتی که در صالحیت این سازمان است و این سازمان تصمیم به وضع ها، سیاستمردمی را درخصوص پروژه

 عنوان نهادی که درترین ابزار این سازمان است. همچنین بانک جهانی بهرو استفاده از اینترنت مهمآنها دارد، جویا شود. از همین

صوص خ ثیرگذار بر محیط زیست مشارکت زیادی دارد نیز برای کسب نظرات عمومی درأهای تی از پروژهکمک به ساخت بسیار

زار در بسیاری از کند. این ابهای صورت گرفته از اینترنت استفاده میها نسبت به ارزیابیثیرات محیط زیستی آنأت ها وبرخی از پروژه

رقراری تماس و خواست نظر عمومی است. استفاده از این ابزار به همراه با سازوکارهای منبع اصلی ب ،کشورهای اروپایی و همچنین ژاپن
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 گیری های حمایتی تصمیمسیستم. 3-4

سیستم اطالعاتی  یک»کنند گونه که بسیاری محققین بیان میگیری که در قبل نیز به آن اشاره شد آنسیستم حمایتی تصمیم

تصادی و گیری در سطوح اقهای تصمیمفعالیت ،. در درون این سیستم«کندگیری کمک میمحور است که به تصمیمـ کامپیوتر

ها و همچنین های آنها، فعالیتدارد. این سیستم حمایتی به مدیریت پروژه وجود تعاملی یگیرد و حالتسازمانی مورد حمایت قرار می

های ران و گروهگیهای حمایتی ابزارهای مناسبی را برای تصمیمکند. سیستمگیری کمک میها در تصمیمریزی پروژهسطوح برنامه

ایجاد  هات درخصوص برخی پروژهنفع برای مشارکت در یک گفتگوی سازنده درخصوص سیاست مطرح شده یا تصمیماذی

های کارشناسی هستند، امکان مشارکت عموم مردم نفع که معموالً گروههای ذیهمچنین عالوه بر امکان مشارکت گروه 84کنند.می

  85عادی نیز وجود دارد.

 

 فضاهای گفتگوی مجازی . 4-4

که یکی از ابزارهای اینترنتی برای تماس و ارتباط صوتی و تصویری است دارای اهمیت  (هایا چت روم)فضاهای گفتگوی مجازی 

اند با استفاده از توبسیاری هستند. از این منظر که برخی اوقات که افراد امکان حضور در یک برنامه، نشست یا کنفرانسی ندارد، می

 ها و بسیاری از افرادتواند در سطح مدیران مؤسسات و سازمانمیگونه ابزارها نظر خود را بیان کند. مشارکت در این صورت این

ثیرگذار در مسئله مورد نظر نیز صورت بگیرد. به عبارت دیگر گسترش چنین فرهنگی و استفاده از اینترنت و گفتگوهای مجازی أت

  .کاهدها میهای مسافرت افراد و سازمانهکه سرعت باالی مشارکت را به همراه خواهد داشت، همچنین از بسیاری از هزیناین برعالوه

 

 های بررسی شکایات. سازوکار5-4

های دریافت شکایات مردم در خصوص اقدامات، اندازی رویهالمللی در حال راههای ملی و بینشمار زیادی از نهادها و سازمان

های رویه ،مریکاییآبانک توسعه بینیک نهاد مشابهی در و همچنین  هیئت بازرسی بانک جهانیعنوان مثال ها و غیره هستند. بهفعالیت

توانند شکایات خود را اعالم و از این طریق نیز مورد اند که مردم میهای اینترنتی خود ایجاد کردهدریافت شکایات را در سایت

 ،تریالمللی دادگساز جمله دیوان بین ،یلالملهای مهم بینبررسی قرار خواهد گرفت. برخی موارد بررسی این شکایات در دادگاه

ه صورت کننده و اطالعات باید مورد شناسایی قرار گیرد و بکننده و شکایتگیرد. البته صالحیت ارسالصورت اینترنتی صورت میبه

جود دارد که و های اینترنتی سازمان و یا مؤسسه مربوطهروی سایت اطالعات مربوط به نحوه شکایت و رویه رسیدگی بر رسمی باشد.

  86هایی که برای نحوه شکایت است، اقدام به این کار کند.راحتی و با دنبال کردن دستورالعملتواند بهفرد یا نهاد شاکی می
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 چنانچه اشاره شد، اینترنت و ابزارهای اینترنتی نقش بسیار مهمی در بحث اطالع رسانی، مشارکت عمومی دارند که در نهایت در

ساز هستند. تحوالت تکنوژیکی در حوزه مخابرات و کامپیوتر و همچنین پیدایش اینترنت در طی چند اداره محیط زیست سرنوشت

ها در حوزه آوریکننده پیشرفت فندهه گذشته نحوه تولید، انتشار، دسترسی و استفاده از اطالعات را متحول کرده است. سرعت خیره

بینی در مورد آینده را بسیار دشوار کرده است، اما بدون شک باید منتظر تغییرات چند دهه گذشته پیشارتباطات و اینترنت در طی 

اهمیت محیط زیست در قرن حاضر و توجه به  82گیری مردم در موضوعات محیط زیستی بود.های مشارکت، تصمیمبنیادین در رویه

روری کرده ها را ضیش از پیش به اطالعات و تسهیل دسترسی آنمشارکت مردمی برای کمک به حل مشکالت محیط زیستی، نیاز ب

 ها و همچنین در وضع قوانین و مقررات محیط زیستی به آسانیها و استراتژیالمللی چه دراتخاذ سیاستای و بینتا اقدامات ملی، منطقه

ها را ملزم آور دولتهای الزامری از کنوانسیونعنوان یک سند جهانی محیط زیستی به همراه با بسیاقابل اجرا شود. اعالمیه ریو به

ثری در خصوص تقویت ابزارها برای گسترش اطالعات، افزایش سطح مشارکت مردمی و باالبردن شفافیت در ؤاند تا اقدامات مکرده

 مدیریت محیط زیست انجام دهند. 

ری از ای توسط کارخانجات، جلوگیگازهای گلخانه میزان انتشار ،گذار برسالمت محیط زیسترثیأهای تنظارت بر انجام پروژه

های نادر جانوری و گیاهی، استفاده مناسب از محیط ها توسط مردم، تالش برای حفاظت از گونهآلودگی دریایی و کنترل آلودگی

ایگزین های جنرژیهای استفاده از انرژی و تالش برای گسترش استفاده از ازیست و منابع طبیعی موجود و همچنین توجه به روش

های بادی، خورشیدی و موارد دیگر، همه و همه از جمله اقداماتی است که نیازمند اطالعات و مشارکت تجدیدپذیر همانند انرژی

 ثر مردم است. ؤم

های سازی اقشار مختلف در خصوص مشکالت عظیم محیط زیستی، برخی از سازمانبا توجه به اهمیت اینترنت در مسئله آگاه

هایی را در این خصوص تعریف کرده و مبالغی را پروژه 83صندوق جهانی محیط زیست المللی همچون بانک جهانی و همچنیننبی

ی برای متعهد هایاند. همچنین تالشهای اینترنتی و ابزارهای اینترنتی در کشورهای درحال توسعه اختصاص دادهبرای توسعه شبکه

ها برای احترام به اصول مورد بحث در چارچوب اینترنت و اطالعات ارائه شده در فضای اینترنت صورت گرفته است. کردن دولت

، در حوزه اطالعات «مدیریت اینترنت»نویس قانونی در خصوص پیش شورای اروپاعنوان مثال در جهت شناسایی این مسئله، به

ی باشند تنظیم کرده است که در پیش نویس آن این مسئله مورد شناسایاصول اساسی کنوانسیون آروهوس می مشارکت و شفافیت که

ارکت همگانی گانه شفافیت، تقسیم اطالعات، و مش...توسعه  و مدیریت اینترنت به میزان زیادی بر مبنای اصول سه»قرار گرفته است که 

  89.«ت....گیری در موضوعات استوار شده اسبرای تصمیم

ها گیریدرپایان باید اشاره کرد امتیازاتِ ابزارهای اینترنتی برای گسترش اطالعات و باالبردن سطح مشارکت مردم در تصمیم 

موجب شده اینترنت ابزاری اساسی در ارزیابی سطح آگاهی کشورها، اتخاذ تدابیر و تصویب قوانین و مقررات در خصوص حفاظت 
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 الملل معتقدند که با توجه به نقش بسیار گسترده اینترنت از جمله تسهیل توسعه قواعد وپردازان حقوق بینامروزه بسیاری از نظریه

شناسایی  اینترنت در قابلیت الملل و همچنینها برای پذیرش و عمل به مقررات حقوق بینالمللی، تشویق دولتمقررات جدید بین

   41الملل شده است.المللی، این شبکه اطالعاتی موجب تقویت و توسعه حقوق بیننقض مقررات بین
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