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Abstract
International and regional environmental conventions not only 
could be effective for environmental protection but also it could 
be a best opportunities and capacities for cooperation between 
Iran and neighboring countries. There are about 280 international 
and regional environmental conventions. About 70 conventions 
are global and the rest are regional. The following manuscript 
is going to explain about the most important environmental 
conventions that Iran is the member of. Environmental 
conventions have too many benefits not only for Iran but also 
to its neighbors. These conventions not only help to protect our 
regional ecosystem and natural resources but also those are the 
best opportunities and capacities for other cooperation such as eco-
tourism, scientific, economical and even political cooperation. It 
seems that the establishment of regional environmental fund and 
headquarter office would be the first step of serious cooperation 
for environmental protection of our region between Iran and its 
neighbors.

The inclusion of the environment in the category of public 
goods necessitates the need for government intervention in its 
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protection. On the other hand, the integration of natural resources 
and the transmission of environmental impacts on a transnational 
and international scale reveals the need for conservation measures 
at levels beyond the geographical borders of a country. In the late 
nineteenth and early twentieth centuries, with the development of 
environmental concerns and the emergence of cross-border aspects 
of its effects, the formation of international and regional treaties and 
conventions to protect the environment began. Therefore, each time, 
depending on the case, one of the issues related to the environment, 
from the pollution of common waters to the trade of endangered 
species and the transfer of hazardous waste, was the subject of this 
treaty. Among the special features of environmental treaties are 
their universality, non-political, non-security and their dynamism.

According to Article 9 of the Civil Code, ratified international 
treaties that are compatible with the Constitution are in accordance 
with the law in terms of implementation and validity and can 
create rights and obligations in the normative system and subject 
matter of the country. Regarding international, regional or 
bilateral environmental treaties, the provisions of these treaties 
force the parliament and the government to implement them. 
After the country joins an international treaty, the Cabinet issues 
ratifications, determines the national authority and executive 
regulations to interpret the obligation of the institution affiliated 
to the executive branch to comply with the treaties. In this 
regard, it is necessary to enact a national enforcement law, either 
independently or within other laws (such as the five-year economic-
socio-cultural development laws). Therefore, within the country, 
a national authority is designated for each international treaty, 
which in international treaties related to environmental protection 
is definitely this authority in most cases, although in other cases, 
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other organizations and institutions (such as Ports and Shipping 
Organization) are also responsible for this task.

The existence of numerous international, regional and bilateral 
treaties and conventions can greatly reduce the damage to the 
common regional environment. A noteworthy point in this regard 
is the dispute over the determination of the country of the damage 
processor in the event of environmental damage. In this regard, 
the establishment of a regional compensation fund in the region 
is proposed. This fund can be effective in financing the necessary 
expenses for environmental protection based on the set principles. 
The principle of payment by the polluter, the imposition of duties 
and taxes on exporting countries or buyers of oil in the region, the 
tax on fishing, the collection of fines for the entry of pollutants into 
the sea from land and the receipt of assistance from international 
environmental funds can all be financial resources can provide 
the fund. The fund can help countries that have environmental 
problems or need to acquire new equipment or technologies to 
protect the environment, especially the marine environment, by 
providing loans and facilities. Selecting an appropriate national 
authority, establishing a permanent secretariat and holding periodic 
meetings can also be more effective in making these conventions 
more effective for Iran and its neighbors.
Keywords: International, environmental conventions, Iran’s 
interaction, neighbors
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چکیده
ــد  ــت می توان ــط زیس ــظ محی ــۀ حف ــا در زمین ــه تنه ــه ای ن ــی و  منطق ــای  بین الملل توافق نامه ه

ــون  ــد. تاکن ــم می کن ــور  ها فراه ــای کش ــرای همکاری ه ــبی ب ــۀ مناس ــه زمین ــد، بلک ــر باش مؤث

حــدود 280 توافق نامــۀ  بین المللــی و  منطقــه ای در زمینــۀ حفاظــت محیــط زیســت و 

مســائل مرتبــط بــا آن منعقــد شــده اســت کــه از ایــن میــان حــدود ۷0 توافق نامــه و پروتــکل 

ــن  ــم ضم ــه می خواهی ــن مقال ــت. در ای ــه ای اس ــا  منطق ــۀ آن ه ــته و بقی ــی داش ــۀ جهان جنب

ــه عضویــت آن  هــا در آمــده  برشــمردن مهم تریــن توافق نامه هــای محیــط زیســتی کــه ایــران ب

ــران  ــان ای ــات می ــترش تعام ــده  در گس ــای ایجادش ــتفاده از فرصت  ه ــی اس ــت، چگونگ اس

ــتم  ــظ اکوسیس ــه حف ــا ب ــه تنه ــا ن ــن توافق نامه  ه ــرای ای ــم. اج ــریح کنی ــایگان را تش و همس

ــر  ــرای   دیگ ــبی ب ــتر مناس ــد بس ــه می توان ــد، بلک ــک می کن ــا کم ــۀ م ــی منطق ــع طبیع و مناب

همکاری  هــا در زمینــۀ اقتصــادی، علمــی، اکوتوریســم و حتــی سیاســی امنیتی فراهــم ســازد. 

بررســی  ها نشــان می دهــد منافعــی کــه همســایگان از برخــورداری از محیــط زیســت 

ســالم کســب می کننــد یــا ضررهایــی کــه در اثــر تخریــب محیــط زیســت بــر آنــان تحمیــل 

ــط  ــۀ محی ــت توافق نام ــه رعای ــزام ب ــن ال ــا ضم ــود ت ــد ب ــبی خواه ــزۀ مناس ــود، انگی می ش
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ــع  ــهم بندی مناف ــرای س ــی ب ــدوق  بین الملل ــاد صن ــرای ایج ــۀ الزم ب ــترک، زمین ــتی مش زیس

یــا جبــران خســارت های مشــترک فراهــم شــود. از ایــن رو، پیشــنهاد ایجــاد صنــدوق محیــط 

ــرای ارتقــای کیفیــت  ــر ب ــد یکــی از راهکارهــای مؤث ــا همســایگان می توان زیســت مشــترک ب

ــط زیســت در ســطح همســایگی باشــد.   محی

کلیدواژه ها: ایران،  بین المللی، توافق نامه ، محیط زیست،   منطقه ای، همسایگان.

1. مقدمه

ــا در  ــۀ دولت  ه ــه مداخل ــاز ب ــی، نی ــای عموم ــره کااله ــت در زم ــط زیس ــتن محی قرارداش

ــرات  ــال اث ــی و انتق ــع طبیع ــی مناب ــویی، یکپارچگ ــازد. از س ــر می س ــت از آن را ناگزی حفاظ

ــی در  ــات حفاظت ــزوم اقدام ــی، ل ــی و  بین الملل ــاد فرامل ــت در ابع ــط زیس ــه محی ــده ب واردش

ــرن  ــر ق ــازد. در اواخ ــکار می س ــور را آش ــک کش ــی ی ــای جغرافیای ــر از مرزه ــطوحی فرات س

ــدن  ــتی و نمایان ش ــط زیس ــای محی ــترش نگرانی ه ــا گس ــتم ب ــرن بیس ــل ق ــم و اوای نوزده

ــت  ــرای حفاظ ــه ای ب ــی و  منطق ــای  بین الملل ــع توافق نامه ه ــار آن، وض ــرزی آث ــای فرام جنبه ه

ــات  ــی از موضوع ــورد یک ــب م ــر حس ــار ب ــر ب ــن رو،  ه ــد. از ای ــاز ش ــت آغ ــط زیس از محی

ــای در  ــارت گونه ه ــا تج ــه ت ــترک گرفت ــای مش ــی آب ه ــت، از آلودگ ــط زیس ــا محی ــط ب مرتب

ــا  ــته از توافق نامه ه ــن دس ــد ای ــوع عق ــاک، موض ــای خطرن ــال زباله ه ــراض و انتق ــرض انق مع

ــان  ــه جه ــوان ب ــتی می ت ــط زیس ــای محی ــاص توافق نامه ه ــای خ ــت. از ویژگی ه ــرار گرف ق

 .(Yazdi,2006)ــرد ــاره ک ــا اش ــودن آن  ه ــی و پویاب ــی، غیرامنیت ــمولی، غیرسیاس ش

براســاس مــادۀ 9 قانــون مدنــی، توافق نامه هــای  بین المللــی مصــوب کــه ســازگار بــا قانــون 

ــد موجــب ایجــاد  ــون هســتند و می توانن ــار در حکــم قان اساســی باشــند از نظــر اجــرا و اعتب

حقــوق و تکلیــف در نظــام هنجــاری و موضوعــۀ کشــور شــوند. در خصــوص موافقت نامه هــای 

محیــط زیســتی  بین المللــی،  منطقــه ای یــا دوجانبــه نیــز مفــاد ایــن موافقت نامه هــا، مجلــس 

و دولــت را در اجــرای آن  هــا بــه تکاپــو وا مــی دارد (MohammadZadeh, 2015). پــس از 

ــا وضــع تصویب نامه هایــی،  ــه یــک توافق نامــۀ  بین المللــی هیئــت دولــت ب پیوســتن کشــور ب

مرجــع ملــی و مقــررات اجرایــی را بــرای تقریــر التــزام نهــاد وابســته بــه قــوۀ مجریــه بــه رعایــت 

ــورت  ــه به ص ــی، چ ــرای مل ــون اج ــع قان ــه وض ــن رابط ــد. در ای ــن می کن ــا تعیی توافق نامه ه

مســتقل و چــه در دل   دیگــر قوانیــن ماننــد قوانیــن پنــج ســالۀ توســعۀ اقتصــادی، اجتماعــی و 

فرهنگــی ضــروری اســت. از ایــن رو، در داخــل کشــور بــرای هــر توافق نامــۀ  بین المللــی یــک 
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ــط  ــت از محی ــه حفاظ ــط ب ــی مرتب ــۀ  بین الملل ــه در توافق نام ــود ک ــن می ش ــی تعیی ــع مل مرج

زیســت ایــن مرجــع در بیشــتر مــوارد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت. هــر چنــد در 

ــه را  ــن وظیف ــز ای ــتیرانی نی ــادر و کش ــازمان بن ــد س ــا مانن ــازمان  ها و نهاده ــر س ــواردی   دیگ م

ــود.  ــده دار می ش عه

ــه  ــران از نظــر مشــارکت و پیوســتن ب      بررســی  ها نشــان می دهــد جمهــوری اســامی ای

ــزوم  ــد و ل ــمار می آی ــه ش ــگام ب ــورهای پیش ــه ای از کش ــی و  منطق ــای  بین الملل توافق نامه ه

توجــه بــه ایــن امــر در قوانیــن کشــور نیــز ملمــوس و آشــکار اســت. بــرای نمونــه، در بند هــای 

پ و ت مــادۀ 38 قانــون برنامــۀ ششــم توســعۀ اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــر »تأمیــن 

ــوري  ــت جمه ــي دول ــدات بین الملل ــراي تعه ــرای اج ــاز ب ــورد نی ــي م ــارات ارزي و ریال اعتب

اســامي ایــران در حــوزۀ محیــط زیســت در قالــب بودجه هــاي ســنواتي«  و همچنیــن »تأمیــن 

ــترك  ــتي مش ــط زیس ــي محی ــاي بین الملل ــران در طرح ه ــامي ای ــوري اس ــت جمه ــهم دول س

ــب  ــت از جل ــویق و حمای ــرای تش ــي ب ــي خارج ــي و حقوق ــخاص حقیق ــا و اش ــا دولت  ه ب

تأمیــن هزینه هــاي  بــه  بین المللــي داوطلبانــه و کمــك  کمك  هــا و ســرمایه گذاري هاي 

کیــد شــده اســت.  مربــوط بــه کنوانســیون رامســر«  تأ

از ســویی بررســی اســناد باالدســت نشــان می دهــد توجــه ویــژه بــه دیپلماســی محیــط زیســت 

کــه جنبــۀ بــارز آن را می تــوان در پیوســتن بــه توافق نامه هــای  بین المللــی محیــط زیســتی دانســت، 

در بنــد 15 از سیاســت های کلــی محیــط زیســت مصــوب ســال 1394 و اباغــی مقــام معظــم 

رهبــری بــه چشــم می خــورد. در ایــن بنــد بــر »تقویــت دیپلماســی محیــط زیســت بــا تــاش برای 

ایجــاد و تقویــت نهادهــای منطقــه ای بــرای مقابلــه بــا گــرد و غبــار و آلودگی هــای آبــی، توســعۀ  

مناســبات و جلــب مشــارکت و همکاری هــای هدفمنــد و تأثیرگــذار دوجانبه، چندجانبــه، منطقه ای 

و بین المللــی در زمینــۀ محیــط زیســت و بهره گیــری مؤثــر از فرصت  هــا و مشــوق های بین المللــی 

در حرکــت به ســوی اقتصــاد کم کربــن و تســهیل انتقــال و توســعۀ فناوری هــا و نوآوری هــا« تأکیــد 

(General Policies on the Environment , 2015) شــده اســت

ــت  ــه تربی ــاز ب ــی نی ــه ای و  بین الملل ــۀ  منطق ــر در عرص ــور مؤث ــرای حض ــال ب ــن ح ــا ای  ب

وکای کاردان و تخصصــی محیــط زیســت در ســطح  بین المللــی اســت کــه آن افــراد بتواننــد 

در دفــاع از حقــوق ایــران در صدمــات احتمالــی واردشــده بــه محیــط زیســت مؤثــر باشــند. 

متأســفانه در بســیاری مــوارد، نداشــتن نیــروی متخصــص می توانــد در بســیاری  ابعــاد 

ــاز دارد  فراملــی قــدرت چانه زنــی ایــران را کاهــش دهــد و کشــور را از ایفــای حقــوق حقــه ب
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ــای  ــن توافق نامه ه ــی مهم تری ــا معرف ــم ب ــه می خواهی ــن مقال (Nikbakhti, 2016). در ای

ــا  ــران ب ــتی ای ــط زیس ــای محی ــت همکاری ه ــر ظرفی ــه، ب ــه ای و دوجانب ــی،  منطق  بین الملل

ــود.  ــم ش ــا فراه ــن همکاری  ه ــت ای ــرای تقوی ــای الزم ب ــد و زمینه ه کی ــایگان تأ همس

2. توافق نامه های  بین المللی حفاظت از محیط زیست 

ــط زیســت  ــۀ حفاظــت محی ــون حــدود 280 توافق نامــۀ  بین المللــی و  منطقــه ای در زمین تاکن

ــکل  ــان حــدود ۷0 توافق نامــه و پروت ــن می ــا آن منعقــد شــده اســت. از ای ــط ب و مســائل مرتب

جنبــۀ جهانــی داشــته و بقیــه  منطقــه ای اســت. ارادۀ جهانــی بــرای حفاظــت از محیــط زیســت 

بــا تشــکیل نخســتین کنفرانــس جهانــی ســازمان ملــل متحــد دربــارۀ انســان و محیــط زیســت 

معــروف بــه »توافق نامــۀ اســتکهلم« در ســال 19۷2در ســوئد جنبــۀ عینــی پیــدا کــرد؛ 

ــا حقــوق بشــر  به طــوری کــه حــق برخــورداری انســان از محیــط زیســت ســالم هم ســطح ب

ــا  ــا و پروتکل  ه ــن توافق نامه ه ــدادی از ای ــه تع ــز ب ــران نی ــان، ای ــن می ــد. در ای ــناخته ش ش

ــتر آن  ــرای بیش ــی، اج ــع مل ــوان مرج ــت به عن ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــت و س پیوس

 . (Iranian Department of Environment , 2019) دارد بــر عهــده  را  توافق نامه هــا 

ــی،  ــتۀ  بین الملل ــه دس ــه س ــل، ب ــترۀ عم ــی و گس ــمول مکان ــب ش ــر حس ــا ب ــن توافق نامه ه ای

ــه برخــی از  ــن دســته بندی در ادامــه ب ــه تقســیم پذیر هســتند. در قالــب ای  منطقــه ای و دوجانب

می کنیــم.  اشــاره  توافق نامه هــا  مهم تریــن 

2-1. توافق نامۀ تغییر آب وهوا

ــارۀ  ــل درب ــازمان مل ــاختاری س ــۀ س ــمی توافق نام ــام رس ــا ن ــوا ب ــرات آب وه ــۀ تغیی توافق نام

ــا نشســت »ریــو« در ســال 1992  تغییــرات اقلیــم، یکــی از مباحــث مهــم همایــش زمیــن ی

ــاده در  ــه در 26 م ــن توافق نام ــود. ای ــوب می ش ــعه محس ــت و توس ــط زیس ــوص محی در خص

نیویــورک منعقــد شــد. در ایــران ایــن توافق نامــه  در 6 خــرداد 1375 بــه تصویــب مجلــس و در 

13 خــرداد همیــن ســال بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســید و ایــران در 6 اوت 1996 به صــورت 

رســمی بــه آن پیوســت. براســاس ایــن توافق نامــه ، کشــورهای عضــو، مســئولیت های 

مشــترک امــا متفاوتــی در زمینــۀ کنتــرل تغییــرات آب و هوایــی بــر عهــده دارنــد. آنچــه در ایــن 

ــت دارد، کاهــش  ــرای کشــورهای توســعه یافته اولوی ــزام ب ــوان اساســی ترین ال ــه به عن توافق نام

ــال 1990 و  ــطح س ــه س ــدۀ 2000 ب ــۀ اول س ــه ای در دو ده ــای گلخان ــار گازه ــطح انتش س
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تثبیــت آن اســت. محــل دبیرخانــۀ ایــن توافق نامــه در ژنــو ســوئیس و مرجــع ملــی آن در ایــران 

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت. همچنیــن ایــران در ســال 1372 بــه پروتــکل کیوتــو 

ــت.  ــم پیوس ــر اقلی ــۀ تغیی ــم توافق نام از ضمائ

2-2. توافق نامۀ رامسر

ــدگان  ــتگاه پرن ــای زیس ــژه تاالب ه ــی، به وی ــم  بین الملل ــای مه ــه تاالب ه ــوط ب ــۀ مرب توافق نام

ــا  ــر ب ــهر رامس ــۀ 1971 در ش ــاده در 2 فوری ــر در  12 م ــۀ رامس ــه توافق نام ــروف ب ــزی مع آب

حضــور 18 کشــور جهــان تصویــب شــد. در مقدمــۀ ایــن توافق نامــه آمــده اســت »بــا آگاهــی 

از همبســتگی انســان بــا محیــط زیســت و بــا توجــه بــه فعــل و انفعــاالت اکولوژیــک، تاالب  هــا 

تنظیم کننــدۀ رژیــم آب  هــا و محــل رشــد نباتــات بومــی و زیســتگاه جانــوران خــاص ایــن مناطق 

ــه اینکــه تاالب  هــا از نظــر اقتصــادی،  ــا توجــه ب ــد. ب ــه شــمار می آین ــزی، ب ــدگان آب ــژه پرن به وی

ــر اســت.  ــران ناپذی ــر ارزشــی هســتند، انهــدام آن  هــا جب علمــی، فرهنگــی و تفریحــی منبــع پ

بــا تمایــل بــه جلوگیــری از تجــاوز تدریجــی بــه ایــن تاالب  هــا و نابــودی آن  هــا و بــا توجــه بــه 

ــور  ــی ممکــن اســت از مــرز کشــورها عب ــزی در زمــان مهاجرت هــای فصل ــدگان آب اینکــه پرن

ــتین  ــه نخس ــن توافق نام ــوند«. ای ــناخته ش ــی ش ــع  بین الملل ــوان منب ــد به عن ــا بای ــد، تاالب  ه کنن

توافق نامــۀ نویــن جهانــی بیــن دولتــی دربــارۀ حفاظــت و بهره بــرداری منطقــی از منابــع طبیعــی 

اســت. هــم اکنــون 134 عضــو رســمی را در سراســر دنیــا شــامل می شــود. ایــران در 23 ژوئــن 

ــوئیس و  ــد س ــه در گلن ــن توافق نام ــۀ ای ــد. دبیرخان ــه در آم ــن توافق نام ــت ای ــه عضوی 1975 ب

مرجــع ملــی آن در ایــران ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت.

2-3. توافق نامــۀ تجــارت  بین المللــی گونه هــای حیوانــات و گیاهــان وحشــی در 

ــایتیس(  ــودی )س ــر ناب خط

ــر  ــرض خط ــی در مع ــان وحش ــات و گیاه ــای حیوان ــی گونه ه ــارت  بین الملل ــۀ تج توافق نام

انقــراض و نابــودی 3 مــارس 1973 در واشــینگتن آمریــکا تصویــب شــد. ایــن توافق نامــه 25 

مــاده و ســه ضمیمــه دارد کــه در ضمائــم 1 و 2 نــام گونه هایــی کــه قــرار اســت بیــن کشــورها 

منتقــل شــوند و در ضمیمــۀ 3 دســتورالعمل و اظهارنامــۀ مربــوط بــه چگونگــی انتقــال گونه  هــا 

قیــد شــده اســت. هــدف ایــن توافق نامــه، اطمینــان از آن اســت کــه تجــارت حیوانــات وحشــی 

و گونه هــای گیاهــی ارزشــمند و در خطــر انقــراض، بقــای آن  هــا را دســتخوش تهدیــد نکنــد. 
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هــم اکنــون 160 کشــور جهــان عضــو رســمی ایــن توافق نامــه هســتند. بایــد توجــه کــرد هیــچ 

یــک از گونه هــای تحــت حفاظــت ایــن توافق نامــه از زمــان اجرایــی  شــدنش بــر اثــر تجــارت 

ــن  ــن و پردامنه تری ــمار مهم تری ــه در ش ــن توافق نام ــه ای ــت ک ــال  ها اس ــده و س ــدوم نش مع

ایــن  بــه عضویــت  ایــران در 13 اوت 1976  بــوده اســت.  توافق نامه هــای  بین المللــی 

توافق نامــه در آمــد. دبیرخانــۀ دائمــی آن در ژنــو ســوئیس و مرجــع ملــی آن در ایــران ســازمان 

حفاظــت محیــط زیســت اســت.

2-4 . توافق نامۀ وین برای حفاظت از الیۀ ازن

بــا توجــه بــه ضــرورت پیش بینــی راهکارهایــی بــرای پیشــگیری از تخریــب الیــۀ ازن، در 22 

مــارس 1985 در ویــن اتریــش  بــه دعــوت ســازمان ملــل متحــد، نماینــدگان 21 کشــور جهــان 

ــد  ــن کردن ــه ای را تدوی ــاد توافق نام ــد و مف ــم آمدن ــرد ه ــا گ ــۀ اروپ ــو جامع ــورهای عض و کش

ــی  ــای  بین الملل ــزوم همکاری ه ــر ل ــه ب ــن توافق نام ــد. در ای ــده ش ــن نامی ــۀ وی ــه توافق نام ک

در زمینــۀ حفاظــت از الیــۀ ازن و همچنیــن محدودیــت به کارگیــری مــواد زیــان آور و 

کیــد شــد. همچنیــن ایــن توافق نامــه زمینــۀ الزم بــرای توســعۀ  به کارگیــری مــواد جایگزیــن تأ

ــار آن  هــا  ــۀ ازن و آث همکاری هــای  بین المللــی به منظــور پژوهــش در مــورد مــواد مخــرب الی

ــۀ  ــد. دبیرخان ــه در آم ــن توافق نام ــت ای ــه عضوی ــر 1990 ب ــران در 3 اکتب ــرد. ای ــم ک را فراه

دائمــی ایــن توافق نامــه در نایروبــی کنیــا و مرجــع ملــی آن در ایــران ســازمان حفاظــت محیــط 

زیســت اســت. البتــه مفــاد ایــن توافق نامــه در چنــد مرحلــه توســط توافق نامه هــای تکمیلــی 

در مونتــرال کانــادا اصــاح و بــه روز رســانی شــد کــه ایــران بــا عضویــت در توافق نامــۀ ویــن 

ــت.  ــد اس ــز پایبن ــی نی ــای تکمیل ــن توافق نامه ه ــه ای ــل ب در عم

2-5. توافق نامۀ بازل

ــه  ــن توافق نام ــد شــد. ای ــازل ســوئیس منعق ــازل در 22 مــارس 1989 در شــهر ب ــۀ ب توافق نام

ــن  ــت. در ای ــا اس ــع آن  ه ــان آور و دف ــد زی ــواد زائ ــرزی م ــاالت برون م ــرل انتق ــارۀ کنت درب

توافق نامــه، هــر دولتــی حــق دارد از ورود زباله هــای خطرنــاک بــه ســرزمین خــود جلوگیــری 

ــط خاصــی منتقــل شــود  ــا ضواب ــن زباله  هــا در چارچــوب و ب ــن الزم اســت ای ــد. همچنی کن

کــه در ایــن توافق نامــه بــه تفصیــل و در 29 مــاده تشــریح شــده اســت. در ایــران مــادۀ قانونــی 

الحــاق بــه ایــن توافق نامــه در 31 شــهریور 1371 در مجلــس شــورای اســامی تصویــب شــد 
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و در 12 مهــر همــان ســال بــه تأییــد شــورای نگهیــان رســید. دبیرخانــۀ ایــن توافق نامــه در ژنــو 

ــۀ  ــت. توافق نام ــت اس ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــران س ــی آن در ای ــع مل ــوئیس و مرج س

بــازل در ســال 1999 یــک پروتــکل الحاقــی دارد کــه مســئولیت مدنــی و جبــران خســارت در 

ــن  ــواه ای ــد. خ ــی می کن ــا را بررس ــع آن ه ــاک و دف ــای خطرن ــرزی زباله ه ــل برون م حمل ونق

ــد  ــده باش ــام ش ــی انج ــورت غیرقانون ــا به ص ــد ی ــازل باش ــه ب ــا توافق نام ــق ب ــل مطاب حمل ونق

.(Khoeyni and other, 2015)

یستی 2-6. توافق نامۀ تنوع ز

ــوص  ــد در خص ــل متح ــازمان مل ــس س ــد کنفران ــی از رون ــتی، بخش ــوع زیس ــۀ تن توافق نام

محیــط زیســت و توســعه بــه شــمار مــی رود. توافق نامــۀ تنــوع زیســتی در 5 ژوئــن 1992 در 

شــهر ژنــو ســوئیس در 42 مــاده منعقــد شــد. در ایــران مــاده قانونــی الحــاق بــه ایــن توافق نامــه 

در 6 خــرداد 1375 در مجلــس شــورای اســامی تصویــب شــد و در 13 خــرداد همــان ســال 

ــو ســوئیس و مرجــع ملــی  ــۀ ایــن توافق نامــه در ژن ــه تأییــد شــورای نگهبــان رســید. دبیرخان ب

آن در ایــران ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت. ایــن توافق نامــه بــر مبنــای ســه هــدف 

اصلــی حفاظــت از تنــوع زیســتی، باالبــردن ظرفیــت کاربــرد پایــدار آن و سهیم شــدن عادالنــه 

در منافــع حاصــل از اســتفادۀ ذخایــر ژنتیکــی تشــکیل شــد. ایــران در 6 اوت 1996 بــه ایــن 

توافق نامــه پیوســت و نســبت بــه تعییــن راهبردهــا و برنامــۀ اقــدام ملــی در مــورد حفاظــت از 

تنــوع زیســتی اقــدام کــرد کــه جــزء یکــی از الزامــات ناشــی از پیوســتن بــه ایــن پیمــان بــود. 

همچنیــن پروتــکل ایمنــی زیســتی یــا کارتاهنــا در ســال 2000 درمونتــرال کانــادا بــه تصویــب 

ــری  ــوع زیســتی، کارب نماینــدگان کشــورهای عضــو رســید. براســاس مــوادی از توافق نامــه تن

ســالم و بی خطــر روش هــای فنــاوری زیســتی (بیوتکنولــوژی) به شــکلی کــه ایــن روش  هــا یــا 

کیــد قــرار گرفتــه و از  فراینــد آن  هــا تأثیــر زیانبــاری بــر محیــط زیســت نداشــته باشــد، مــورد تأ

تعهــدات کشــورهای عضــو شــمرده شــده اســت. ایــن پروتــکل شــامل 40 مــاده و 3 پیوســت 

ــن  ــب شــد و در 9 شــهریور همی ــران در 29 مــرداد 1382 در مجلــس تصوی اســت کــه در ای

ســال بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســید. 

2-7 . توافق نامۀ آالینده های آلی پایدار 

هــدف از ایــن پیمــان، حــذف یــا کاهــش آلوده کننده هــای آلــی پایــدار و ممنوع کــردن 
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تولیــد، مصــرف، صــادرات و واردات و فــروش آن هــا، مســاعدت و ترغیــب کشــورها بــه انجــام 

اقدامــات ملــی و منطقــه ای بــرای کاهــش خطــرات ایــن مــواد، کمــک بــه کشــورها بــرای ایجاد 

ــای  ــتفاده از جایگزین ه ــواد، اس ــن م ــار ای ــش انتش ــا کاه ــری ی ــرای جلوگی ــزه ب ــع پاکی صنای

ــدار و نابودکــردن  ــی پای ــدۀ آل ــع مــواد آلوده کنن ــه شناســایی مناب مناســب، ترغیــب کشــورها ب

آن  هاســت. ایــن توافق نامــه در 30 مــاده و شــش ضمیمــه در اســتکهلم ســوئد تصویــب شــد. 

ــه تصویــب مجلــس و در 25 خــرداد همــان  ــن توافق نامــه در 10 خــرداد 1384 ب ــران ای در ای

ســال بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســید. 

2 -8 . توافق نامۀ روتردام 

توافق نامــۀ گســترش تجــارت جهانــی در دهه هــای 1960 و19۷0 توجــه مجامــع  بین المللــی 

و ســازمان های دولتــی و غیردولتــی حفاظــت محیــط زیســت در سراســر جهــان را بــه خطــرات 

تجــارت و مصــرف مــواد شــیمیایی بالقــوه خطرنــاک از جملــه ســموم شــیمیایی دفــع آفــات 

ــیوۀ  ــی ش ــد  بین الملل ــراری ک ــواد، برق ــن م ــرات ای ــش خط ــرای کاه ــرد. ب ــوف ک ــی معط نبات

توزیــع و مصــرف ســموم در بیست وســومین اجــاس کنفرانــس عمومــی ســازمان خواربــار و 

کشــاورزی جهانــی در ســال 198۵در رم تصویــب شــد. پیــرو ایــن توافق نامــه و بــا اســتناد بــه 

مــادۀ 19 دســتور کار 21 مبنــی بــر مدیریــت صحیــح و ســازگار مــواد شــیمیایی ســمی، هــدف 

ــاک  ــمی خطرن ــوالت س ــی محص ــال  بین الملل ــری از نقل وانتق ــردام جلوگی ــۀ روت از توافق نام

به طــور غیرقانونــی اســت. ایــن توافق نامــه در 10 ســپتامبر 1998 در شــهر روتــردام تصویــب 

ــن  ــه مت ــم ب ــده و منض ــاده واح ــر م ــتمل ب ــه مش ــن توافق نام ــه ای ــران ب ــاق ای ــون الح ــد. قان ش

توافق نامــه شــامل 29 مــاده و 5 ضمیمــه در 23 دی 1382 در مجلــس شــورای اســامی 

کیــد شــد کــه مســئولیت کاال و  ــار در توافق نامــۀ روتــردام تأ تصویــب شــد. بــراي نخســتین ب

حفاظــت از محیــط زیســت، دو حــوزة مســتقل و جداگانــه نیســتند اگرچــه مقــررات توافق نامــۀ 

ــه حفاظــت از محیــط زیســت اختصــاص داده اســت، همیــن  روتــردام، مــواد محــدودي را ب

مــواد محــدود تأثیــر چشــمگیري داشــته و در جهــت پایــداري نظــام حمل ونقــل گام برداشــته 

ــد.  ــترس باش ــالم و در دس ــن، س ــه ایم ــد ک ــه اي باش ــد به گون ــدار بای ــل پای ــت. حمل ونق اس

ــا و  ــه کااله ــي ب ــد دسترس ــل بای ــد، حمل ونق ــن کن ــز تأمی ــت را نی ــال، عدال ــان ح در هم

ــري و  ــت ناوب ــش امنی ــه افزای ــد ب ــا مي توانن ــر، آن  ه ــخن دیگ ــه س ــد. ب ــا ده ــات را ارتق خدم

در نتیجــه، کاهــش تصادمــات دریایــي بینجامنــد کــه یکــي از اســباب مهــم آلودگــي هســتند. 
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ــه  ــد ک ــب مي کنن ــا را ترغی ــل کاال از راه دری ــر در حمل ونق ــران درگی ــه، بازیگ ــر از هم مهم ت

  and other, 2019) ــد ــل کنن ــه عم ــت فعاالن ــط زیس ــت از محی ــر حفاظ ــکاري ب ــراي هم ب

.(Ghaemmaghami

یایی 2-9. توافق نامۀ  بین المللی نجات در

ــدن انگلیــس در 34  ــی در 28 آوریــل 1989 در شــهر لن توافق نامــۀ  بین المللــی نجــات دریای

ــر همکاری هــای  بین المللــی در نجــات  کیــد ب مــاده امضــا شــد. هــدف از ایــن توافق نامــه تأ

کشــتی  ها و شــناورها در هنــگام بــروز ســانحه بــا هــدف حفاظــت از محیــط زیســت اســت. 

ایــن توافق نامــه در 31 فروردیــن 13۷3 بــه تصویــب مجلــس و 11 اردیبهشــت همــان ســال بــه 

تأییــد شــورای نگهبــان رســید و ایــران در 1 اوت 1994 بــه ایــن توافق نامــه پیوســت. دبیرخانــۀ 

آن در لنــدن و مرجــع ملــی آن در ایــران ســازمان بنــادر و کشــتیرانی اســت.

2-10. توافق نامۀ  بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی

ایــن توافق نامــه در 29 نوامبــر 1969 در شــهر بروکســل بلژیــک منعقــد شــد. هــدف از ایــن 

ــت  ــزوم پرداخ ــل ل ــر اص ــد ب کی ــا تأ ــی ب ــوانح نفت ــوع س ــگام وق ــریع هن ــدام س ــه اق توافق نام

ــن توافق نامــه پیوســت  ــه ای ــران در ســال 1995 ب ــۀ آلودگــی توســط آلوده ســاز اســت. ای هزین

ــادر و  ــازمان بن ــران س ــی آن در ای ــع مل ــدن و مرج ــی آن در لن ــۀ دائم ــون دبیرخان ــم اکن و ه

ــت. ــتیرانی اس کش

یایی ناشی از مواد زائد و دیگر مواد 11-2. توافق نامۀ جلوگیری از آلودگی در

ــن  ــدف از ای ــد. ه ــد ش ــیتی منعق ــهر مکزیکوس ــامبر 1972 در ش ــه در 29 دس ــن توافق نام ای

ــط  ــا توس ــی در دری ــواد دفع ــوع م ــر ن ــا ه ــه ی ــدی زبال ــزش عم ــری از ری ــه جلوگی توافق نام

ــم  ــت. ه ــه آن پیوس ــال 1997 ب ــران در س ــت. ای ــی و... اس ــکوهای نفت ــا، س ــتی، هواپیم کش

ــادر و  ــازمان بن ــران، س ــی آن در ای ــع مل ــینگتن و مرج ــی آن در واش ــۀ دائم ــون دبیرخان اکن

ــت. ــتیرانی اس کش

پل( 2-12. توافق نامۀ  بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی  ها )مار

ــا برگــزاری  توافق نامــۀ  بین المللــی جلوگیــری از آلودگــی ناشــی از کشــتی  ها در ســال 1973 ب
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کنفرانــس  بین المللــی آلودگــی دریــا توسط ســازمان  بین المللــی دریانــوردی تصویــب و 

به دنبــال آن توســط پروتــکل 1978 اصــاح شــد. ایــن مقــررات دربرگیرنــدۀ منابــع گوناگــون 

آلودگــی ناشــی از کشــتی  ها بــوده و هــدف اصلــی آن، حــذف آلودگــی عمــدی محیــط زیســت 

دریــا به وســیلۀ نفــت و   دیگــر مــواد مضــر و کاهــش تخلیــۀ چنیــن مــوادی به صــورت عمــدی 

ــم 4، 5  ــادر اســت. ضمائ ــر کشــتی  ها و بن ــن و مقــررات ب ــا کاربســت قوانی ــا غیرعمــدی، ب ی

ــف  ــه تخل ــه هرگون ــن توافق نام ــق ای ــد. طب ــی ش ــال 2011 بازبین ــل در س ــۀ مارپ و 6 توافق نام

ــی  ــتگاه اجرای ــن دس ــت قوانی ــد تح ــا بای ــت و مجازات  ه ــوع اس ــه ممن ــات توافق نام از الزام

ــر  ــت ه ــت حاکمی ــۀ تح ــف در منطق ــه تخل ــن هرگون ــود. همچنی ــام ش ــف انج ــتی متخل کش

دولــت عضــو ممنــوع بــوده و مجازات  هــا بایــد تحــت مقــررات همــان دولــت عضــو باشــد.

ــه  ــتنداتی ک ــدارک و مس ــد م ــو بای ــت عض ــد، دول ــی رخ ده ــا آلودگ ــه ی ــه تخلی چنانچ

نشــان دهندۀ تخلیــۀ مــواد مضــر یــا جریانــی از مــواد کــه حــاوی چنیــن مــواد مضــری باشــد 

کــه ســبب تخلــف از مفــاد توافق نامــه شــود را بــرای مرجــع دریایــی دولــت صاحــب پرچــم 

کشــتی تهیــه و ارائــه کنــد و هنگامــی کــه دولــت عضــو، گزارشــی مبنــی بــر ســانحۀ آلودگــی 

دریافــت کــرد بایــد بافاصلــه مرجــع دریایــی کشــتی آلوده کننــده را از وقــوع ســانحۀ آلودگــی 

مطلــع کنــد. در صورتــی کــه ســانحه ای در بردارنــدۀ آثــار مضــر مهمــی بــرای محیــط زیســت 

ــه دادگاه معرفــی شــوند و  ــه ســانحه رســیدگی و متخلفــان ب ــد ب باشــد، دولت هــای عضــو بای

مجازات  هــا بایــد بــه انــدازۀ کافــی محکــم باشــند تــا از وقــوع دوبــارۀ تخلــف جلوگیــری کنــد. 

ــال 1381 و  ــل در س ــۀ 1، 2 و 5 مارپ ــه ضمیم ــه س ــران ب ــامی ای ــوری اس ــت جمه دول

ضمائــم 3، 4 و 6 در ســال 1388ملحــق شــده اســت و براســاس ضمائــم توافق نامــۀ مارپــل، 

ــه تســهیاتی در جهــت دریافــت مــواد زائــد از کشــتی  ها مجهــز شــوند و مــواد  بنــادر بایــد ب

زائــد مربــوط بــه مــواد نفتــی و ضایعــات نفتــی، روغــن ســوخته و اســاج، آب خــن، فاضــاب 

.(Razavirad, 2020) ــد ــه را از شــناورها دریافــت کنن و زبال

2-13. توافق نامۀ حفاظت  از گونه های وحشی  مهاجر 

در 23 ژوئــن 1979 توافق نامــۀ حفاظــت از گونه هــای وحشــی مهاجــر در بــن آلمــان منعقــد 

کیــد شــده اســت کــه در  شــد. در ایــن توافق نامــه بــر لــزوم محافظــت از گونه هــای وحشــی تأ

ــن توافق نامــه  ــد. ای ــردد و مهاجــرت می کنن ــات ت ــا و ادامــۀ حی ــرای بق ــن کشــور ب ــن چندی بی

ــه و در  ــن توافق نام ــرای ای ــی اج ــواد چگونگ ــه در م ــت ک ــه اس ــاده و 2 ضمیم ــامل 20 م ش
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ــرار  ــه ق ــن توافق نام ــش ای ــر پوش ــه زی ــت ک ــده اس ــی آم ــی از گونه های ــت کامل ــم لیس ضمائ

ــورای  ــس ش ــب مجل ــه تصوی ــرداد 1386 ب ــی در 20 خ ــط قانون ــه توس ــن توافق نام ــد. ای دارن

اســامی و در 30 خــرداد همــان ســال بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســید. 

2-14. توافق نامۀ  بین المللی حفظ نباتات

ــان  ــای گیاه ــال بیماری ه ــگیری از انتق ــورد پیش ــات در م ــظ نبات ــی حف ــۀ  بین الملل توافق نام

میــان کشــورها منعقــد شــده اســت و شــامل 15 مــاده و یــک ضمیمــه اســت. در ایــن ضمیمــه 

چــک لیســت الزم بــرای الزامــات پایــه در نقل وانتقــال گیاهــان در ســطح فراملــی قیــد شــده 

ــه آن پیوســت.  ــران تصویــب و ایــن کشــور ب ــر 1351 در ای اســت. ایــن توافق نامــه در 7 تی

2 -15. توافق نامۀ بیابان زدایی

توافق نامــۀ بیابان زدایــی در 17 ژوئــن 1994 در پاریــس در 40 مــاده و 4 الحاقیــه امضــا شــد. 

ــار خشکســالی در کشــورهایی اســت کــه  هــدف از ایــن توافق نامــه بیابان زدایــی و کاهــش آث

ــن راه  ــتند. از ای ــه هس ــا مواج ــژه در آفریق ــی به وی ــالی و بیابان زای ــا خشکس ــدی ب ــور ج به ط

ــارکت  ــات مش ــی و ترتیب ــای  بین الملل ــت همکاری ه ــا حمای ــطوح ب ــۀ س ــر در هم ــدام مؤث اق

در چارچــوب رویــه ای جامــع هم ســو بــا دســتور کار و بــرای کمــک بــه دســتاوردهای توســعۀ 

ــران در 11 دی 1375 در  ــدار در مناطــق آســیب دیده انجــام می شــود. ایــن توافق نامــه در ای پای

مجلــس تصویــب شــد و در 26 دی همــان ســال بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســید. 

3. توافق نامه های  منطقه ای

ــۀ  ــک منطق ــه ی  ب
ً
ــوال ــه معم ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه توافق نامه های ــه ای ب ــای منطق توافق نامه ه

 منافــع مشــترکی 
ً
جغرافیایــی محــدود اســت و کشــورهای واقــع در آن محــدوده، کــه معمــوال

ــه از یک ســو و  ــران در منطقــۀ راهبــردی خاورمیان ــد هســتند. قرارداشــتن ای ــدان پایبن ــد، ب دارن

قرارداشــتن دریــای خــزر و دریــای عمــان و خلیــج فــارس در شــمال و جنــوب آن موجــب شــده 

ــرای کشــورهایی فراهــم شــود  ــرای وضــع توافق نامه هــای  منطقــه ای ب اســت کــه زمینــۀ الزم ب

ــن توافق نامه هــای  منطقــه ای موجــود  ــد. دو مــورد از مهم تری ــی دارن ــع مشــترک دریای کــه مناف

کــه ایــران در آن  هــا نقــش بــه ســزایی دارد توافق نامــۀ کویــت و توافق نامــۀ تهــران هســتند کــه 

ــم.  ــان می کنی ــا را بی ــن توافق نامه ه ــی ای ــه، چگونگ در ادام
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3-1. توافق نامه های  منطقه ای کویت – راپمی

ــت  ــط زیس ــترش محی ــت و گس ــارۀ حمای ــکاری درب ــرای هم ــت ب ــه ای کوی ــۀ  منطق توافق نام

دریایــی و نواحــی ســاحلی خلیــج فــارس، دریــای عمــان و قســمتی از دریــای عــرب در برابــر 

ــان  ــه ای می ــۀ  منطق ــه، توافق نام ــن توافق نام ــت. ای ــکل گرف ــی ش ــی و غیرنفت ــای نفت آلودگی ه

ــدۀ  ــارات متح ــتان و ام ــر، عربس ــان، قط ــت، عم ــراق، کوی ــران، ع ــن، ای ــای بحری دولت ه

عربــی اســت کــه در ســال 1978 تصویــب شــد. در ایــن کنفرانــس بــر مدیریــت آلودگی هــای 

ــواد  ــر م ــا   دیگ ــت ی ــط نف ــورها توس ــن کش ــن ای ــترک بی ــۀ مش ــی منطق ــت دریای ــط زیس محی

کیدشــده اســت  ــا تأ ــا در دری ــا ســمی ناشــی از فعالیت هــای انســان در خشــکی ی ــار ی زیان ب

ــکی و  ــده از خش ــای واردش ــکوها، آالینده ه ــا، س ــتی ها، هواپیماه ــی از کش ــی ناش و آلودگ

ــه  ــد ب ــا متعه ــه، طرف ه ــن توافق نام ــن در ای ــرد. همچنی ــانی را در برمی گی ــای انس آالینده ه

ایجــاد یــک ســازمان همــکاری  منطقــه ای بــرای حمایــت از محیــط زیســت دریایــی شــدند که 

مقــر دائمــی آن در کویــت اســت. بــا توافــق کشــورهای عضــو ســازمان  منطقــه ای حفاظــت از 

محیــط زیســت دریایــی یــا راپمــی شــکل گرفــت. ســازمان  منطقــه ای راپمــی تاکنــون چهــار 

ــر  ــی در براب ــت دریای ــط زیس ــت محی ــا حفاظ ــه ب ــف و در رابط ــای مختل ــکل در زمینه ه پروت

ــت: ــرده اس ــاد ک ــا آم آالینده  ه

ــا هــدف کنتــرل آلودگــی در منطقــۀ  الــف) توافق نامــۀ  منطقــه ای کویــت در ســال 19۷8 ب

خلیــج فــارس و دریــای عمــان؛

ب) پروتــکل همــکاری  منطقــه ای بــرای مبــارزه بــا آلودگــی ناشــی از نفــت  و   دیگــر مــواد 

زیان بــار کــه هــدف آن انجــام همــۀ اقدامــات الزم و مؤثــر بــرای حفاظــت از نواحــی ســاحلی 

ــار در  ــواد زیان ب ــر م ــت و   دیگ ــی از نف ــی ناش ــر آلودگ ــد در براب ــای متعه ــع دولت ه و مناف

محیــط زیســت اســت.

ــاره در  ــی ناشــی از اکتشــاف و اســتخراج از فــات ق ــه آلودگــی دریای ــکل راجع ب پ) پروت

ســال 1989 کــه هــدف آن انجــام اقدامــات مشــخص تر بــرای پیشــگیری از آلودگــی دریایــی 

ناشــی از اکتشــاف و اســتخراج  از بســتر و زیــر بســتر دریــا اســت. 

ــر آلودگی هــای مســتقر  ــی در براب ــط زیســت دریای ــه حمایــت از محی ــکل راجع ب ت) پروت

در خشــکی، مــواد زائــد خطرنــاک و دفــع آن  هــا در ســال 1990 کــه هــدف آن تحکیــم تدابیــر 

موجــود بــرای جلوگیــری، کاهــش و مبــارزه بــا آلودگــی ناشــی از منابــع مســتقر در خشــکی در 

ســطح ملــی و  منطقــه ای و اقدامــات الزم در ایــن زمینــه اســت. 
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ــازی  ــرای آماده س ــۀ الزم ب ــردن زمین ــال فراهم ک ــون به دنب ــم اکن ــی ه ــت راپم ــی اس      گفتن

ــد  ــان می ده ــی  ها نش ــفانه بررس ــت. متأس ــه ای اس ــای  منطق ــوع گونه ه ــت از تن ــکل حفاظ پروت

توافق نامــۀ منطقــه اي کویــت بــه هنــگام بــروز جنــگ و درگیــري نظامــي در خلیــج فــارس کــه 

هشــت کشــور ســاحلي آن حــدود 40 درصــد تولیــد نفــت خــام دنیــا را برعهــده داشــته، از عمــل 

ــي، اســکله  ها و نفتکش  هــا  ــه تأسیســات نفت ــي کــه ب ــود. در صورت ــوان ب ــه تکالیــف خــود نات ب

ــل گســتردگي  ــرل و مهــار آلودگــي به دلی ــراي کنت ــات اضطــراري ب ــي شــد، طــرح عملی حمات

فاجعــه و نظامــي بــودن منطقــه در عمــل کارایــي خــود را از دســت مي دهــد. بنابرایــن پیشــنهاد 

مي شــود کــه بــا اصــاح پروتــکل توافق نامــۀ کویــت یــا تنظیــم پروتــکل جداگانــه، کشــورهاي 

ــر  ــي یکدیگ ــات نفت ــراردادن تأسیس ــگ از هدف ق ــروز جن ــگام ب ــه هن ــوند ب ــد ش ــو متعه عض

خــودداري یــا در صــورت بــروز آن، دخالــت فــوري عملیــات اضطــراري بــراي مهــار آلودگــي 

ــش  ــد نق ــه می توان ــن توافق نام ــن ای ــد. همچنی ــکاري کنن ــا آن هم ــند و ب ــمیت بشناس ــه رس را ب

.(Farshchi and other, 2008) بســزایی در کنتــرل آلودگی هــای نفتــی در منطقــه داشــته باشــد

یاي خزر )توافق نامۀ تهران( یست در  3-2. توافق نامۀ حفاظت از محیط ز

ــر آن،  ــم ب ــوب حاک ــرایط نامطل ــزر و ش ــای خ ــوم دری ــت ب ــت زیس ــه اهمی ــه ب ــا توج ب

کشــورهای ســاحلی ایــن دریــا بــا همــکاری برنامــۀ محیــط زیســت ســازمان ملــل اقداماتــی 

را بــرای برقــراری چارچــوب مناســب حقوقــی- قانونــی بــرای حفاظــت از ایــن دریــا آغــاز 

ــظ  ــرای حف ــه ای ب ــاحلی  منطق ــورهای س ــه، کش ــن توافق نام ــاد ای ــاس مف ــد. براس کرده ان

ــری  ــی، جلوگی ــرل آلودگ ــش و کنت ــری، کاه ــۀ جلوگی ــزر در زمین ــای خ ــت دری ــط زیس محی

ــی،  ــت محیط ــراری زیس ــوارد اضط ــم، م ــای مهاج ــردن گونه ه ــرل و از بین ب از ورود، کنت

ــای  ــت مناطــق ســاحلی دری ــی و مدیری ــدۀ دریای ــع زن ــا و مناب حفاظــت و نگهــداری و احی

ــزر،  ــای خ ــت دری ــط زیس ــوص محی ــدم در خص ــن ق ــرد. اولی ــد ک ــکاری خواهن ــزر هم خ

تدویــن برنامــۀ محیــط زیســت دریــای خــزر بــود کــه در ســال 1998 انجــام شــد. ایــن برنامه 

را پنــج کشــور ســاحلی دریــای خــزر یعنــی ایــران، روســیه، قزاقســتان، جمهــوری آذربایجــان 

ــه  ــدار منطق ــعۀ پای ــزر و توس ــای خ ــت دری ــط زیس ــت محی ــدف حفاظ ــا ه ــتان ب و ترکمنس

ــن  ــرد ای ــن رویک ــد. مهم تری ــاد کردن ــی ایج ــن الملل ــازمان های بی ــی س ــك مال ــا کم و ب

ــت  ــۀ حفاظ ــوب توافق نام ــس چارچ ــن پیش نوی ــالۀ اول، تدوی ــار س ــه در دورۀ چه توافق نام

از محیــط زیســت دریــای خــزر بــوده اســت کــه در نوامبــر ســال 2003 در تهــران امضــا شــد 
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ــز نامیــده می شــود و 37 مــاده دارد. هــدف ایــن توافق نامــه حفاظــت  و توافق نامــۀ تهــران نی

محیــط زیســت دریــای خــزر از آلودگی  هــا و حفــظ و نگهــداری و احیــا و اســتفادۀ منطقــی 

ــع بیولوژیــک دریــای خــزر اســت.  و پایــدار از مناب

ــای آزاد  ــا آب ه ــی ب ــادالت دریای ــه از تب ــته ک ــتم بس ــک اکوسیس ــوان ی ــزر به عن ــای خ دری

ــد  ــا را تهدی ــن دری ــددی ای ــل متع ــری دارد. عوام ــک باالت ــیت اکولوژی ــت حساس ــروم اس مح

ورود  از خشــکی،  کشــاورزی  و  آلودگی هــای خانگــی، صنعتــی  ورود  ماننــد  می کننــد 

ــراز آب  ــانات ت ــه و نوس ــد بی روی ــرداری، صی ــاف و بهره ب ــر اکتش ــر اث ــی ب ــای نفت آلودگی ه

ــد  ــا می توان ــرداری از دری ــوع بهره ب ــوژی و ن ــر در تکنول ــان تغیی ــذر زم ــن در گ ــا. همچنی دری

ــانی و  ــع به روزرس ــود. به قط ــتم ش ــن اکوسیس ــرای ای ــدی ب ــدات جدی ــروز تهدی ــه ب ــر ب منج

ــادی از  ــد زی ــا ح ــد ت ــران می توان ــۀ ته ــد توافق نام ــی مانن ــن توافق نامههای ــر در تدوی ــت نظ دق

.(Koolaei, 2009) ایــن تهدیــدات بکاهــد و راه را بــرای توســعۀ پایــدار خــزر فراهــم ســازد

ــی  ــه در آن  ارزیاب ــت ک ــده اس ــنهاد ش ــه پیش ــن توافق نام ــه ای ــی ب ــکل الحاق ــی پروت به تازگ

ــد  ــه می توانن ــت ک ــروری اس ــزرگ ض ــای ب ــرای طرح ه ــش از اج ــتی پی ــط زیس ــار محی آث

ــۀ  ــه دبیرخان ــن گــزارش الزم اســت ب ــر مخــرب داشــته باشــند. ای روی اکوسیســتم خــزر تأثی

توافق نامــۀ تهــران ارســال و در صــورت درخواســت هــر یــک از کشــورهای عضــو در اختیــار 

آنــان قــرار گیــرد. اجــرای طرح هــای بــزرگ ســاحلی و دریایــی، انتقــال آب از دریــا یــا بــه آن، 

ــا  ــن طرح  ه ــره ای ــر در زم ــذار دیگ ــرح تأثیرگ ــن ط ــزرگ و چندی ــیرین کن های ب ــاخت آب ش س

ــه شــد  ــال 1399 ارائ ــت در س ــه پیوس ــاده و س ــکل در 23 م ــن پروت ــت. ای ــرار خواهــد گرف ق

.(Islamic Parliament Research Center, 2020)

4. توافق نامههای دوجانبه

ــاره  ــه اش ــد. در ادام ــن می کن ــع را معی ــور ذی نف ــان دو کش ــق می ــه تواف ــای دوجانب توافق نامهه

ــران  ــارکت ای ــا مش ــه ب ــتی ک ــط زیس ــۀ محی ــای دوجانب ــن توافق نامه ه ــه مهم تری ــم ب می کنی

انجــام شــده اســت:

4-1. توافق نامههای دوجانبۀ ایران و عراق در زمینۀ تعلیف دام در مناطق مرزی دو کشور

ــد  ــق کردن ــد و در آن دو کشــور تواف ــه در 25 خــرداد 1355 در بغــداد امضــا ش ــن توافق نام ای

ــه در 17  ــن توافق نام ــوند. ای ــف ش ــترک تعلی ــرزی مش ــق م ــد در مناط ــان بتوانن ــه دام های ش ک
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ــا 5  ــد ت ــازه یافتن ــور اج ــداران دو کش ــد و در آن دام ــم ش ــه تنظی ــت ضمیم ــک فهرس ــاده و ی م

ســال از مراتــع مناطــق مــرزی اســتفاده و در ایــن مــدت مایحتــاج و خدمــات بهداشــتی را نیــز 

از کشــور میزبــان دریافــت کننــد. در ضمیمــۀ ایــن توافق نامــه تعــداد احشــام مجــاز بــرای ورود 

ــام، خوزســتان و  ــی، کردســتان، ای ــه تفکیــک اســتان های آذربایجــان غرب ــن مناطــق ب ــه ای ب

همچنیــن کشــور عــراق آمــده اســت. ایــن توافق نامــه را در 19 خــرداد 1355 مجلــس شــورای 

ملــی تأییــد کــرد. 

4-2 . توافق نامۀ ایران و عراق در خصوص استفاده از آب های مرزی 

در ایــن توافق نامــه، دو کشــور ایــران و عــراق تصمیم هایــی گرفتنــد در مــورد چگونگــی 

ــه  ــی ک ــای متوال ــور و رودخانه ه ــرز دو کش ــع در م ــرزی واق ــای م ــتفاده از آب رودخانه ه اس

مــرز دو کشــور را قطــع می کننــد. ایــن توافق نامــه در 26 دســامبر 1975 در بغــداد در 7 مــاده 

ــرزی  ــای م ــتفاده از آب ه ــدند در اس ــد ش ــور متعه ــه دو کش ــن توافق نام ــد. در ای ــد ش منعق

ــد.  ــت کنن ــوب را رعای ــول مص اص

4-3 . توافق نامۀ ایران و روسیه در مورد همکاری های شیالتی

توافق نامــه ای همکاری هــای دوجانبــه در  ایــران و روســیه در  اردیبهشــت 1375  در 29 

خصــوص صیــد تاســماهیان و دیگــر ماهیــان مهاجــر در دریــای خــزر را تعییــن کردنــد. در این 

ــای  ــر همکاری ه ــور ب ــد، دو کش ــم ش ــال تنظی ــدت 5 س ــرای م ــاده ب ــه در 10 م ــه ک توافق نام

ــد. ــد کردن کی ــار تأ ــد خاوی ــان و تولی ــد ماهی ــۀ صی علمــی و اقتصــادی در زمین

5. نتیجه 

وجــود توافق نامه هــای متعــدد  بین المللــی،  منطقــه ای و دوجانبــه می توانــد تــا حــد زیــادی از 

آســیب دیدن محیــط زیســت مشــترک  منطقــه ای بکاهــد. در ایــن رابطــه، محــل مناقشــه بودن 

ــایان  ــتی ش ــط زیس ــارت های محی ــوع خس ــگام وق ــه هن ــارت ب ــدۀ خس ــور پردازن ــن کش تعیی

توجــه اســت. در ایــن زمینــه ایجــاد صنــدوق  منطقــه ای جبــران خســارت در منطقــه پیشــنهاد 

می شــود. ایــن صنــدوق می توانــد در تأمیــن مالــی هزینه هــای الزم بــرای حفاظــت از محیــط 

زیســت بــر مبنــای اصــول تعیین شــده مؤثــر باشــد. اصــل پرداخــت توســط آلوده ســاز، وضــع 

عــوارض و مالیــات بــر کشــورهای صادرکننــده یــا خریــداران نفــت منطقــه، مالیــات بــر صیــد، 
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گرفتــن جرائــم ناشــی از ورود آالینده  هــا بــه دریــا از خشــکی و دریافــت کمــک از صندوق های 

ــن  ــد. ای ــدوق را فراهــم کن ــن صن ــی ای ــع مال ــد مناب ــط زیســت  بین المللــی همــه می توان محی

ــکات  ــه مش ــد ک ــک کن ــورهایی کم ــه کش ــهیات ب ــدای وام و تس ــا اه ــد ب ــدوق می توان صن

محیــط زیســتی دارنــد یــا نیازمنــد دســتیابی بــه تجهیــزات یــا فناوری هــای نــو بــرای حفاظــت 

از محیــط زیســت به ویــژه محیــط زیســت دریایــی هســتند. انتخــاب مرجــع ملــی مناســب، 

ایجــاد دبیرخانــۀ دائمــی و برگــزاری جلســات دوره ای نیــز می توانــد در اثربخشــی بیشــتر ایــن 

ــد. ــر باش ــایگان مؤث ــران و همس ــرای ای ــا ب توافق نامه ه
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