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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 ecotourism, 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 economicsocio-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,

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
توافقنامههــایبینالمللــی ومنطقــهای نــه تنهــا در زمینــۀ حفــظ محیــط زیســت میتوانــد
مؤث��ر باشـ�د ،بلکـ�ه زمینـ�ۀ مناس��بی ب��رای همکاریه��ای کش��ورها فراهــم میکنــد .تاکنــون
حــدود  ۲۸۰توافقنامــۀبینالمللــی ومنطقــهای در زمینــۀ حفاظــت محیــط زیســت و
مســائل مرتبــط بــا آن منعقــد شــده اســت کــه از ایــن میــان حــدود  ۷۰توافقنامـ�ه و پروتــکل
جنب��ۀ جهانـ�ی داشتــه و بقیۀــ آنهاــمنطق��های استــ .در ایــن مقالــه میخواهیــم ضمــن
برشــمردن مهمتریــن توافقنامههــای محیــط زیســتی کــه ای ـران بــه عضویــت آنهــا در آمــده
اســت ،چگونگــی اســتفاده از فرصتهــای ایجادشــده در گســترش تعامــات میــان ایــران
و همســایگان را تشــریح کنیــم .اجــرای ایــن توافقنامههــا نــه تنهــا بــه حفــظ اکوسیســتم
و منابــع طبیعــی منطقــۀ مــا کمــک میکنــد ،بلکــه میتوانــد بســتر مناســبی بــرایدیگــر
همکاریهــا در زمینــۀ اقتصــادی ،علمــی ،اکوتوریســم و حتــی سیاس ـیامنیتی فراهــم ســازد.
بررســیها نشــان میدهــد منافعــی کــه همســایگان از برخــورداری از محیــط زیســت
ســالم کســب میکننــد یــا ضررهایــی کــه در اثــر تخریــب محیــط زیســت بــر آنــان تحمیــل
میشــود ،انگیــزۀ مناســبی خواهــد بــود تــا ضمــن الــزام بــه رعایــت توافقنامــۀ محیــط
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زیســتی مشــترک ،زمینــۀ الزم بــرای ایجــاد صنــدوقبینالمللــی بــرای ســهمبندی منافــع
یــا جب ـران خســارتهای مشــترک فراهــم شــود .از ای ـنرو ،پیشــنهاد ایجــاد صنــدوق محیــط
زیســت مشــترک بــا همســایگان میتوانــد یکــی از راهکارهــای مؤثــر ب ـرای ارتقــای کیفیــت
محیــط زیســت در ســطح همســایگی باشــد.
کلیدواژهها :ایران،بینالمللی ،توافقنامه ،محیط زیست ،منطقهای ،همسایگان.

قرارداشــتن محیــط زیســت در زمــره کاالهــای عمومــی ،نیــاز بــه مداخلــۀ دولتهــا در
حفاظــت از آن را ناگزیــر میســازد .از ســویی ،یکپارچگــی منابــع طبیعــی و انتقــال اثــرات
واردشــده بــه محیــط زیســت در ابعــاد فراملــی وبینالمللــی ،لــزوم اقدامــات حفاظتــی در
ســطوحی فراتــر از مرزهــای جغرافیایــی یــک کشــور را آشــکار میســازد .در اواخــر قــرن
نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم بــا گســترش نگرانیهــای محیــط زیســتی و نمایانشــدن
جنبههـ�ای فرامرــزی آثاــر آن ،وضــع توافقنامههاــیبینالمللــی ومنطق ـهای ب ـرای حفاظــت
از محیــط زیســت آغــاز شــد .از ایــنرو ،هــر بــار بــر حســب مــورد یکــی از موضوعــات
مرتبــط بــا محیــط زیســت ،از آلودگــی آبهــای مشــترک گرفتــه تــا تجــارت گونههــای در
مع��رض انق��راض و انتق��ال زبالهه�اـی خطرنــاک ،موض��وع عق��د ای��ن دس��ته از توافقنامههــا
قرــار گرفـ�ت .از ویژگیهــای خــاص توافقنامههــای محیــط زیســتی میتــوان بــه جهــان
شــمولی ،غیرسیاســی ،غیرامنیتــی و پویابــودن آنهــا اشــاره کــرد).(Yazdi,2006
براســاس مــادۀ  9قانوــن مدنــی ،توافقنامههــایبینالمللــی مصــوب کــه ســازگار بــا قانــون
اساســی باشــند از نظــر اج ـرا و اعتبــار در حکــم قانــون هســتند و میتواننــد موجــب ایجــاد
حقــوق و تکلیــف در نظــام هنجــاری و موضوعــۀ کشــور شــوند .در خصــوص موافقتنامههــای
محیــط زیســتیبینالمللــی،منطق ـهای یــا دوجانبــه نیــز مفــاد ایــن موافقتنامههــا ،مجلــس
و دولــت را در اج ـرای آنهــا بــه تکاپــو وا م ـیدارد ) .(MohammadZadeh, 2015پــس از
پیوســتن کشــور بــه یــک توافقنامــۀبینالمللــی هیئــت دولــت بــا وضــع تصویبنامههایــی،
مرجــع ملــی و مقــررات اجرایــی را بـرای تقریــر التـزام نهــاد وابســته بــه قــوۀ مجریــه بــه رعایــت
توافقنامهه��ا تعییــن میکنــد .در ایــن رابطــه وضــع قانــون اجــرای ملــی ،چــه بهصــورت
مســتقل و چــه در دل دیگــر قوانیــن ماننــد قوانیــن پنــج ســالۀ توســعۀ اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی ضــروری اســت .از ایـنرو ،در داخــل کشــور بـرای هــر توافقنامــۀبینالمللــی یــک
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مرجــع ملــی تعییــن میشــود کــه در توافقنامــۀبینالمللــی مرتبــط بــه حفاظــت از محیــط
زیســت ایــن مرجــع در بیشــتر مــوارد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت .هــر چنــد در
مــواردی دیگــر ســازمانها و نهادهــا ماننــد ســازمان بنــادر و کشــتیرانی نیــز ایــن وظیفــه را
عهــدهدار میشــود.
بررس ـیها نشــان میدهــد جمهــوری اســامی ای ـران از نظــر مشــارکت و پیوســتن بــه
توافقنامههــایبینالمللــی ومنطقــهای از کشــورهای پیشــگام بــه شــمار میآیــد و لــزوم
توجــه بــه ایــن امــر در قوانیــن کشــور نیــز ملمــوس و آشــکار اســت .بـرای نمونــه ،در بندهــای
پ و ت مــادۀ  38قانــون برنامــۀ ششــم توســعۀ اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی بــر «تأميــن
اعتبــارات ارزي و ريالــي مــورد نيــاز بــرای اجــراي تعهــدات بينالمللــي دولــت جمهــوري
اســامي ايـران در حــوزۀ محيــط زيســت در قالــب بودجههــاي ســنواتي» و همچنیــن «تأميــن
ســهم دولــت جمهــوري اســامي اي ـران در طرحهــاي بينالمللــي محيــط زيســتي مشــترك
بــا دولتهــا و اشــخاص حقيقــي و حقوقــي خارجــي بــرای تشــويق و حمايــت از جلــب
كمكهــا و ســرمايهگذاريهاي بينالمللــي داوطلبانــه و كمــك بــه تأميــن هزينههــاي
مربــوط بــه كنوانســيون رامســر» تأکیــد شــده اســت.
از ســویی بررســی اســناد باالدســت نشــان میدهــد توجــه ویــژه بــه دیپلماســی محیــط زیســت
ک��ه جنبۀــ ب��ارز آن را میت�وـان در پیوس��تن بـ�ه توافقنامههـ�ایبینالمللــی محیــط زیســتی دانســت،
در بنــد  15از سیاس ـتهای کلــی محیــط زیســت مصــوب ســال  1394و ابالغــی مقــام معظــم
رهب��ری ب�هـ چش��م میخ�وـرد .در ایــن بن��د بــر «تقویــت دیپلماســی محیــط زیســت بــا تــاش برای
ایجــاد و تقویــت نهادهــای منطق ـهای ب ـرای مقابلــه بــا گــرد و غبــار و آلودگیهــای آبــی ،توســعۀ
مناســبات و جلــب مشــارکت و همکاریهــای هدفمنــد و تأثیرگــذار دوجانبه ،چندجانبــه ،منطقهای
و بینالمللــی در زمینــۀ محیــط زیســت و بهرهگیــری مؤثــر از فرصتهــا و مشــوقهای بینالمللــی
در حرکــت بهســوی اقتصــاد کمکربــن و تســهیل انتقــال و توســعۀ فناوریهــا و نوآوریهــا» تأکیــد
شـ�ده اسـ�ت ))General Policies on the Environment , 2015
بــا ایــن حــال بــرای حضــور مؤثــر در عرصــۀمنطقــهای وبینالمللــی نیــاز بــه تربیــت
وکالی کاردان و تخصصــی محیــط زیســت در ســطحبینالمللــی اســت کــه آن افـراد بتواننــد
در دفــاع از حقــوق ای ـران در صدمــات احتمالــی واردشــده بــه محیــط زیســت مؤثــر باشــند.
متأســفانه در بســیاری مــوارد ،نداشــتن نیــروی متخصــص میتوانــد در بســیاری ابعــاد
فراملــی قــدرت چانهزنــی ای ـران را کاهــش دهــد و کشــور را از ایفــای حقــوق حقــه بــاز دارد
134

) .(Nikbakhti, 2016در ایــن مقالــه میخواهیــم بــا معرفــی مهمتریــن توافقنامههــای
بینالمللــی،منطقــهای و دوجانبــه ،بــر ظرفیــت همکاریهــای محیــط زیســتی ایــران بــا
همســایگان تأکیــد و زمینههــای الزم بــرای تقویــت ایــن همکاریهــا فراهــم شــود.
 .2توافقنامههایبینالمللی حفاظت از محیط زیست

 .1-2توافقنامۀ تغییر آبوهوا
توافقنام��ۀ تغییرــات آبوهــوا ب��ا نـ�ام رسـ�می توافقنام��ۀ ســاختاری ســازمان ملــل دربــارۀ
تغیی ـرات اقلیــم ،یکــی از مباحــث مهــم همایــش زمیــن یــا نشســت «ریــو» در ســال ۱۹۹۲
در خصـ�وص محیــط زیستــ و توسعــه محسوــب میش��ود .ای��ن توافقنام��ه در  26مــاده در
نیوی��ورک منعق��د شدــ .در ای��ران ای��ن توافقنام��ه در  6خــرداد  1375بــه تصویــب مجلــس و در
 13خــرداد همیــن ســال بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســید و ایـران در  6اوت  1996بهصــورت
رســمی ب�هـ آن پیوستــ .براسـ�اس ای��ن توافقنام��ه ،کشــورهای عضــو ،مســئولیتهای
مشــترک امــا متفاوتــی در زمینــۀ کنتــرل تغییـرات آب و هوایــی بــر عهــده دارنــد .آنچــه در ایــن
توافقنامــه بهعنــوان اساس ـیترین ال ـزام ب ـرای کشــورهای توســعهیافته اولویــت دارد ،کاهــش
ســطح انتشــار گازهــای گلخانــهای در دو دهــۀ اول ســدۀ  ۲۰۰۰بــه ســطح ســال  ۱۹۹۰و
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تاکنــون حــدود  ۲۸۰توافقنامــۀبینالمللــی ومنطق ـهای در زمینــۀ حفاظــت محیــط زیســت
و مســائل مرتبــط بــا آن منعقــد شــده اســت .از ایــن میــان حــدود  ۷۰توافقنامـ�ه و پروتــکل
جنبــۀ جهانــی داشــته و بقیــهمنطقـهای اســت .ارادۀ جهانــی بـرای حفاظــت از محیــط زیســت
بــا تشــکیل نخســتین کنفرانــس جهانــی ســازمان ملــل متحــد دربــارۀ انســان و محیــط زیســت
مع��روف بــه «توافقنامـ�ۀ اســتکهلم» در ســال ۱۹۷۲در ســوئد جنبــۀ عینــی پیــدا کــرد؛
بهطــوری کــه حــق برخــورداری انســان از محیــط زیســت ســالم همســطح بــا حقــوق بشــر
ش�نـاخته شدــ .در ای�نـ می��ان ،ایــران نی��ز ب��ه تع��دادی از ایــن توافقنامههــا و پروتکلهــا
پیوســت و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بهعنــوان مرجــع ملــی ،اجــرای بیشــتر آن
توافقنامهه��ا را بــر عهــده دارد ). (Iranian Department of Environment , 2019
ایـ�ن توافقنامهه��ا بــر حســب شــمول مکانــی و گســترۀ عمــل ،بــه ســه دســتۀبینالمللــی،
منطق ـهای و دوجانبــه تقســیمپذیر هســتند .در قالــب ایــن دســتهبندی در ادامــه بــه برخــی از
مهمتریـ�ن توافقنامههــا اشــاره میکنیــم.
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تثبیتــ آن اس��ت .مح��ل دبیرخان��ۀ ای��ن توافقنام��ه در ژن��و ســوئیس و مرج��ع ملــی آن در ایـران
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت .همچنیــن ایـران در ســال  1372بــه پروتــکل کیوتــو
از ضمائـ�م توافقنام��ۀ تغییــر اقلیــم پیوســت.
 .2-2توافقنامۀ رامسر
توافقنام��ۀ مربــوط بــه تاالبهــای مهــمبینالمللــی ،بهویــژه تاالبهــای زیســتگاه پرنــدگان
آب�زـی مع��روف ب��ه توافقنام��ۀ رامســر در  12مــاده در  2فوریــۀ  1971در شــهر رامســر بــا
حضــور  ۱۸کشـ�ور جه��ان تصوی�بـ ش��د .در مقدم��ۀ ایــن توافقنامـ�ه آمــده اســت «بــا آگاهــی
از همبســتگی انســان بــا محیــط زیســت و بــا توجــه بــه فعــل و انفعــاالت اکولوژیــک ،تاالبهــا
تنظیمکننــدۀ رژیــم آبهــا و محــل رشــد نباتــات بومــی و زیســتگاه جانــوران خــاص ایــن مناطق
بهویــژه پرنــدگان آبــزی ،بــه شــمار میآینــد .بــا توجــه بــه اینکــه تاالبهــا از نظــر اقتصــادی،
علمــی ،فرهنگــی و تفریحــی منبــع پــر ارزشــی هســتند ،انهــدام آنهــا جب ـران ناپذیــر اســت.
بــا تمایــل بــه جلوگیــری از تجــاوز تدریجــی بــه ایــن تاالبهــا و نابــودی آنهــا و بــا توجــه بــه
اینکــه پرنــدگان آبــزی در زمــان مهاجرتهــای فصلــی ممکــن اســت از مــرز کشــورها عبــور
کنن��د ،تاالبه��ا بای��د بهعنوــان منب��عبینالملل�یـ ش��ناخته شوــند» .ای��ن توافقنام��ه نخســتین
توافقنامــۀ نویــن جهانــی بیــن دولتــی دربــارۀ حفاظــت و بهرهبــرداری منطقــی از منابــع طبیعــی
اســت .هــم اکنــون  ۱۳۴عضــو رســمی را در سراســر دنیــا شــامل میشــود .ایـران در  23ژوئــن
 1975ب��ه عضویتــ ای��ن توافقنام��ه در آم��د .دبیرخانۀــ ای��ن توافقنام��ه در گلنــد ســوئیس و
مرجــع ملــی آن در ایـران ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت.
 .3-2توافقنام��ۀ تجــارتبینالمللــی گونههــای حیوانــات و گیاهــان وحشــی در
خطــر نابــودی (ســایتیس)
توافقنامــۀ تجــارتبینالمللــی گونههــای حیوانــات و گیاهــان وحشــی در معــرض خطــر
انقـراض و نابــودی  3مــارس  1973در واشـ�ینگتن آمریکــا تصویـ�ب ش��د .ایــن توافقنامــه 25
مــاده و ســه ضمیمــه دارد کــه در ضمائــم  1و  2نــام گونههایــی کــه قـرار اســت بیــن کشــورها
منتقــل شــوند و در ضمیمــۀ  3دســتورالعمل و اظهارنامــۀ مربــوط بــه چگونگــی انتقــال گونههــا
قیــد شدــه اس��ت .هـ�دف ایــن توافقنامـ�ه ،اطمینــان از آن اســت کــه تجــارت حیوانــات وحشــی
و گونههــای گیاهــی ارزشــمند و در خطــر انق ـراض ،بقــای آنهــا را دســتخوش تهدیــد نکنــد.
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هــم اکنــون  ۱۶۰کش��ور جهاــن عضوــ رســمی ایــن توافقنامــه هســتند .بایــد توجــه کــرد هیــچ
ی��ک از گونههــای تحــت حفاظ��ت ای��ن توافقنام��ه از زمــان اجرایــیشــدنش بــر اثــر تجــارت
معــدوم نشــده و س��الها اس��ت ک��ه ایــن توافقنامــه در شــمار مهمتریــن و پردامنهتریــن
توافقنامهه�اـی بینالمللــی بــوده اســت .ایــران در  13اوت  1976بــه عضویــت ایــن
توافقنام��ه در آمــد .دبیرخانــۀ دائمــی آن در ژنــو ســوئیس و مرجــع ملــی آن در ایـران ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت اســت.

 .5-2توافقنامۀ بازل
توافقنام��ۀ بــازل در  22مــارس  1989در شــهر ب��ازل س��وئیس منعقـ�د ش��د .ایــن توافقنامــه
دربــارۀ کنتــرل انتقــاالت برونمــرزی مــواد زائــد زیــانآور و دفــع آنهــا اســت .در ایــن
توافقنام��ه ،هــر دولتــی حــق دارد از ورود زبالههــای خطرنــاک بــه ســرزمین خــود جلوگیــری
کنــد .همچنیــن الزم اســت ایــن زبالههــا در چارچــوب و بــا ضوابــط خاصــی منتقــل شــود
ک��ه در ای��ن توافقنام��ه بــه تفصیــل و در  29مــاده تشــریح شــده اســت .در ایـران مــادۀ قانونــی
الح��اق ب��ه ای��ن توافقنام��ه در  31شــهریور  1371در مجلــس شــورای اســامی تصویــب شــد
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 . 4-2توافقنامۀ وین برای حفاظت از الیۀ ازن
بــا توجــه بــه ضــرورت پیشبینــی راهکارهایــی ب ـرای پیشــگیری از تخریــب الیــۀ ازن ،در 22
مــارس  1985در ویــن اتریــش بــه دعــوت ســازمان ملــل متحــد ،نماینــدگان  ۲۱کشــور جهــان
و کش�وـرهای عضــو جامعــۀ اروپ��ا گرــد ه��م آمدندــ و مفاــد توافقنام��های را تدویــن کردنــد
کهــ توافقنامۀــ ویــن نامیــده شــد .در ایــن توافقنامــه بــر لــزوم همکاریهــایبینالمللــی
در زمینــۀ حفاظــت از الیــۀ ازن و همچنیــن محدودیــت بهکارگیــری مــواد زیــانآور و
بهکارگیرــی موــاد جایگزی�نـ تأکی�دـ ش��د .همچنی��ن ایـ�ن توافقنامـ�ه زمینــۀ الزم ب ـرای توســعۀ
همکاریهــایبینالمللــی بهمنظــور پژوهــش در مــورد مــواد مخــرب الیــۀ ازن و آثــار آنهــا
را فراهــم کــرد .ایــران در  3اکتبــر  1990ب�هـ عضوی��ت ایــن توافقنامــه در آمــد .دبیرخانــۀ
دائمـ�ی ایــن توافقنامــه در نایروبــی کنیــا و مرجــع ملــی آن در ایـران ســازمان حفاظــت محیــط
زیس�تـ اس��ت .البت��ه مف��اد ایــن توافقنامــه در چن��د مرحل��ه توســط توافقنامههاــی تکمیلــی
در مونت��رال کان��ادا اصـلاح و ب��ه روز رسـ�انی شـ�د ک�هـ ای��ران ب��ا عضوی��ت در توافقنامــۀ ویــن
در عم��ل بـ�ه ایـ�ن توافقنامههــای تکمیلــی نیــز پایبنــد اســت.
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و در  12مه��ر هم��ان س��ال ب�هـ تأییدــ ش��ورای نگهی��ان رس��ید .دبیرخان��ۀ ایــن توافقنامــه در ژنــو
سـ�وئیس و مرج��ع ملـ�ی آن در ای��ران سـ�ازمان حفاظتــ محیــط زیس��ت استــ .توافقنامــۀ
بــازل در ســال  1999یــک پروتــکل الحاقــی دارد کــه مســئولیت مدنــی و جبـران خســارت در
حملونقــل برونمــرزی زبالههــای خطرنــاک و دفــع آنهــا را بررســی میکنــد .خــواه ایــن
حملونقــل مطابــق بــا توافقنامــه بــازل باشــد یــا بهصــورت غیرقانونــی انجــام شــده باشــد
).(Khoeyni and other, 2015
 .6-2توافقنامۀ تنوع زیستی
توافقنامـ�ۀ تنــوع زیســتی ،بخشــی از رونــد کنفرانــس ســازمان ملــل متحــد در خصــوص
محی��ط زیس��ت و توس��عه بـ�ه شــمار میــرود .توافقنام��ۀ تنــوع زیســتی در  5ژوئــن  1992در
شــهر ژنــو ســوئیس در  42م�اـده منعق�دـ ش��د .در ای��ران م��اده قانونــی الحـ�اق ب��ه ایــن توافقنامــه
در  6خــرداد  1375در مجلــس شــورای اســامی تصویــب شــد و در  13خــرداد همــان ســال
بـ�ه تأیی��د ش��ورای نگهب��ان رسیــد .دبیرخانــۀ ایــن توافقنامــه در ژنــو ســوئیس و مرجــع ملــی
آن در ای�رـان س�اـزمان حفاظ��ت محیطــ زیستــ استــ .ایـ�ن توافقنام��ه بــر مبنــای ســه هــدف
اصلــی حفاظــت از تنــوع زیســتی ،باالبــردن ظرفیــت کاربــرد پایــدار آن و سهیمشــدن عادالنــه
در منافــع حاصــل از اســتفادۀ ذخایــر ژنتیکــی تشــکیل شــد .ای ـران در  6اوت  1996بــه ایــن
توافقنام��ه 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  ۲۰۰۰درمونتـرال کانــادا بــه تصویــب
نماین��دگان کش��ورهای عض��و رس��ید .براساــس م��وادی از توافقنامـ�ه تنــوع زیســتی ،کاربــری
ســالم و بیخطــر روشهــای فنــاوری زیســتی (بیوتکنولــوژی) بهشــکلی کــه ایــن روشهــا یــا
فراینــد آنهــا تأثیــر زیانبــاری بــر محیــط زیســت نداشــته باشــد ،مــورد تأکیــد قـرار گرفتــه و از
تعهــدات کشــورهای عضــو شــمرده شــده اســت .ایــن پروتــکل شــامل  40مــاده و  3پیوســت
اســت کــه در ای ـران در  29مــرداد  1382در مجلــس تصویــب شــد و در  9شــهریور همیــن
ســال بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســید.
 . 7-2توافقنامۀ آالیندههای آلی پایدار
هــدف از ایــن پیمــان ،حــذف یــا کاهــش آلودهکنندههــای آلــی پایــدار و ممنوعکــردن
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 . 8- 2توافقنامۀ روتردام
توافقنامـ�ۀ گســترش تجــارت جهانــی در دهههــای  ۱۹۶۰و ۱۹۷۰توجــه مجامــعبینالمللــی
و ســازمانهای دولتــی و غیردولتــی حفاظــت محیــط زیســت در سراســر جهــان را بــه خطـرات
تجــارت و مصــرف مــواد شــیمیایی بالقــوه خطرنــاک از جملــه ســموم شــیمیایی دفــع آفــات
نباتــی معطــوف کــرد .بــرای کاهــش خطــرات ایــن مــواد ،برقــراری کــدبینالمللــی شــیوۀ
توزیــع و مصــرف ســموم در بیستوســومین اجــاس کنفرانــس عمومــی ســازمان خواربــار و
کشــاورزی جهانــی در ســال ۱۹۸۵در رم تصویــب شــد .پیـ�رو ایــن توافقنامــه و بــا اســتناد بــه
مــادۀ  19دســتور کار  21مبنــی بــر مدیریــت صحیــح و ســازگار مــواد شــیمیایی ســمی ،هــدف
از توافقنامـ�ۀ روتــردام جلوگیــری از نقلوانتقــالبینالمللــی محصــوالت ســمی خطرنــاک
بهط��ور غیرقانون��ی اس��ت .ای��ن توافقنام��ه در  10ســپتامبر  1998در شــهر روتــردام تصویــب
شدــ .قان��ون الحـ�اق ای�رـان بــه ایــن توافقنامــه مشــتمل بــر مــاده واحــده و منضــم بــه متــن
توافقنام��ه شــامل  29مــاده و  5ضمیمــه در  23دی  1382در مجلــس شــورای اســامی
تصویــب شــد .ب ـراي نخســتين بــار در توافقنام��ۀ روتــردام تأکیــد شــد كــه مســئوليت كاال و
حفاظــت از محيــط زيســت ،دو حــوزة مســتقل و جداگانــه نيســتند اگرچــه مقــررات توافقنامــۀ
روتــردام ،مــواد محــدودي را بــه حفاظــت از محيــط زيســت اختصــاص داده اســت ،هميـ�ن
مــواد محــدود تأثيــر چشــمگيري داشــته و در جهــت پايــداري نظــام حملونقــل گام برداشـ�ته
اســت .حملونقــل پايــدار بايــد بهگونــهاي باشــد كــه ايمــن ،ســالم و در دســترس باشـ�د.
در همــان حـ�ال ،عدالــت را نيــز تأميــن كنــد ،حملونقــل بايــد دسترســي بــه كاالهــا و
خدمــات را ارتقــا دهــد .بــه ســخن ديگــر ،آنهــا ميتواننــد بــه افزايــش امنيــت ناوبــري و
در نتيجــه ،كاهــش تصادمــات دريايــي بینجامنــد كــه يكــي از اســباب مهــم آلودگــي هســتند.
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تولیــد ،مصــرف ،صــادرات و واردات و فــروش آنهــا ،مســاعدت و ترغیــب کشــورها بــه انجــام
اقدامــات ملــی و منطقـهای بـرای کاهــش خطـرات ایــن مــواد ،کمــک بــه کشــورها بـرای ایجاد
صنایــع پاکیــزه بــرای جلوگیــری یــا کاهــش انتشــار ایــن مــواد ،اســتفاده از جایگزینهــای
مناســب ،ترغیــب کشــورها بــه شناســایی منابــع مــواد آلودهکننــدۀ آلــی پایــدار و نابودکــردن
آنهاســت .ای��ن توافقنام��ه در  30مــاده و شــش ضمیمــه در اســتکهلم ســوئد تصویــب شــد.
در ای��ران ای��ن توافقنام��ه در  10خــرداد  1384بــه تصویــب مجلــس و در  25خــرداد همــان
ســال بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســید.
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مهمتــر از همــه ،بازيگــران درگيــر در حملونقــل كاال از راه دريــا را ترغيــب ميكننــد كـ�ه
ب ـراي همــكاري بــر حفاظــت از محيــط زيســت فعاالنــه عمــل كننـ�د )and other, 2019
.(Ghaemmaghami
 .9-2توافقنامۀبینالمللی نجات دریایی
توافقنام��ۀبینالمللــی نجــات دریایــی در  28آوریــل  1989در شــهر لنــدن انگلیــس در 34
م��اده امضــا ش��د .ه��دف از ایــن توافقنامــه تأکیــد بــر همکاریهــایبینالمللــی در نجــات
کشــتیها و شــناورها در هنــگام بــروز ســانحه بــا هــدف حفاظــت از محیــط زیســت اســت.
ایــن توافقنامــه در  31فروردیــن  1373بــه تصویــب مجلــس و  11اردیبهشــت همــان ســال بــه
تأییــد شــورای نگهبــان رســید و ایـران در  1اوت  1994ب��ه ایــن توافقنامـ�ه پیوســت .دبیرخانــۀ
آن در لن��دن و مرجــع ملــی آن در ایـران ســازمان بنــادر و کشــتیرانی اســت.
 .10-2توافقنامۀبینالمللی آمادگی ،مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی
ای��ن توافقنام��ه در  29نوامبــر  1969در شــهر بروکســل بلژیــک منعقــد شــد .هــدف از ایــن
توافقنامــه اقــدام ســریع هنــگام وقــوع ســوانح نفتــی بــا تأکیــد بــر اصــل لــزوم پرداخــت
هزینــۀ آلودگــی توســط آلودهســاز اســت .ای ـران در ســال  1995ب��ه ایــن توافقنامــه پیوســت
و هــم اکنــون دبیرخانــۀ دائمــی آن در لنــدن و مرجــع ملــی آن در ایــران ســازمان بنــادر و
کشــتیرانی اســت.
 .2-11توافقنامۀ جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از مواد زائد و دیگر مواد
ای��ن توافقنام��ه در  29دســامبر  1972در شــهر مکزیکوســیتی منعقــد شــد .هــدف از ایــن
توافقنامــه جلوگیــری از ریــزش عمــدی زبالــه یــا هــر نــوع مــواد دفعــی در دریــا توســط
کشــتی ،هواپیمــا ،ســکوهای نفتــی و ...اســت .ایــران در ســال  1997بــه آن پیوســت .هــم
اکنــون دبیرخانــۀ دائمــی آن در واشــینگتن و مرجــع ملــی آن در ایــران ،ســازمان بنــادر و
کشــتیرانی اســت.
 .12-2توافقنامۀبینالمللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها (مارپل)
توافقنامـ�ۀبینالمللــی جلوگیــری از آلودگــی ناشــی از کشــتیها در ســال  1973بــا برگ ـزاری
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کنفرانــسبینالمللــی آلودگــی دریــا توسط ســازمانبینالمللــی دریانــوردی تصویــب و
بهدنبــال آن توســط پروتــکل  1978اصــاح شــد .ایــن مقــررات دربرگیرنــدۀ منابــع گوناگــون
آلودگــی ناشــی از کشــتیها بــوده و هــدف اصلــی آن ،حــذف آلودگــی عمــدی محیــط زیســت
دریــا بهوســیلۀ نفــت و دیگــر مــواد مضــر و کاهــش تخلیــۀ چنیــن مــوادی بهصــورت عمــدی
یــا غیرعمــدی ،بــا کاربســت قوانیــن و مقــررات بــر کشــتیها و بنــادر اســت .ضمائــم 5 ،4
و  6توافقنامـ�ۀ مارپــل در ســال  2011بازبینــی شــد .طبـ�ق ایــن توافقنامــه هرگونــه تخلــف
از الزاماــت توافقنامــه ممنــوع اســت و مجازاتهــا بایــد تحــت قوانیــن دســتگاه اجرایــی
کشــتی متخلــف انجــام شــود .همچنیــن هرگونــه تخلــف در منطقــۀ تحــت حاکمیــت هــر
دولــت عضــو ممنــوع بــوده و مجازاتهــا بایــد تحــت مقــررات همــان دولــت عضــو باشــد.
چنانچــه تخلیــه یــا آلودگــی رخ دهــد ،دولــت عضــو بایــد مــدارک و مســتنداتی کــه
نشــاندهندۀ تخلیــۀ مــواد مضــر یــا جریانــی از مــواد کــه حــاوی چنیــن مــواد مضــری باشــد
ک�هـ س��بب تخل��ف از مفاــد توافقنامــه شــود را ب ـرای مرجــع دریایــی دولــت صاحــب پرچــم
کشــتی تهیــه و ارائــه کنــد و هنگامــی کــه دولــت عضــو ،گزارشــی مبنــی بــر ســانحۀ آلودگــی
دریافــت کــرد بایــد بالفاصلــه مرجــع دریایــی کشــتی آلودهکننــده را از وقــوع ســانحۀ آلودگــی
مطلــع کنــد .در صورتــی کــه ســانحهای در بردارنــدۀ آثــار مضــر مهمــی بـرای محیــط زیســت
باشــد ،دولتهــای عضــو بایــد بــه ســانحه رســیدگی و متخلفــان بــه دادگاه معرفــی شــوند و
مجازاتهــا بایــد بــه انــدازۀ کافــی محکــم باشــند تــا از وقــوع دوبــارۀ تخلــف جلوگیــری کنــد.
دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه ســه ضمیمــۀ  2 ،1و  5مارپــل در ســال  1381و
ضمائــم  4 ،3و  6در ســال 1388ملحــق ش��ده اس��ت و براســاس ضمائـ�م توافقنامـ�ۀ مارپــل،
بنــادر بایــد بــه تســهیالتی در جهــت دریافــت مــواد زائــد از کشــتیها مجهــز شــوند و مــواد
زائــد مربــوط بــه مــواد نفتــی و ضایعــات نفتــی ،روغــن ســوخته و اســاج ،آب خــن ،فاضــاب
و زبالــه را از شــناورها دریافــت کننــد ).)Razavirad, 2020
ت از گونههای وحشی مهاجر
 .13-2توافقنامۀ حفاظ 
در  23ژوئــن  1979توافقنامــۀ حفاظــت از گونههــای وحشــی مهاجــر در بــن آلمــان منعقــد
ش�دـ .در ای��ن توافقنام��ه بــر لــزوم محافظــت از گونههــای وحشــی تأکیــد شــده اســت کــه در
بینــ چندیـ�ن کشوــر ب��رای بق��ا و ادامـ�ۀ حی��ات تـ�ردد و مهاج��رت میکنن��د .ایــن توافقنامــه
شــامل  20مــاده و  2ضمیمهــ اس��ت کهــ در مـ�واد چگونگ��ی اج��رای ای��ن توافقنام��ه و در
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ضمائ��م لیس��ت کاملیــ از گونههای��ی آم��ده اس��ت کـ�ه زی��ر پوشـ�ش ای��ن توافقنام��ه قــرار
دارن��د .ای��ن توافقنام��ه توســط قانونــی در  20خــرداد  1386بــه تصویــب مجلــس شــورای
اســامی و در  30خــرداد همــان ســال بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســید.
 .14-2توافقنامۀبینالمللی حفظ نباتات
توافقنامـ�ۀبینالمللــی حفــظ نباتــات در مــورد پیشــگیری از انتقــال بیماریهــای گیاهــان
میــان کشــورها منعقــد شــده اســت و شــامل  15مــاده و یــک ضمیمــه اســت .در ایــن ضمیمــه
چــک لیســت الزم ب ـرای الزامــات پایــه در نقلوانتقــال گیاهــان در ســطح فراملــی قیــد شــده
اس��ت .ای��ن توافقنام��ه در  7تیــر  1351در ای ـران تصویــب و ایــن کشــور بــه آن پیوســت.
 .15- 2توافقنامۀ بیابانزدایی
توافقنام��ۀ بیابانزدایــی در  17ژوئــن  1994در پاریــس در  40مــاده و  4الحاقیــه امضــا شــد.
ه��دف از ایــن توافقنامــه بیابانزدایــی و کاهــش آثــار خشکســالی در کشــورهایی اســت کــه
بهطــور جــدی بــا خشکســالی و بیابانزایــی بهویــژه در آفریقــا مواجــه هســتند .از ایــن راه
اقــدام مؤثــر در همــۀ ســطوح بــا حمایــت همکاریهــایبینالمللــی و ترتیبــات مشــارکت
در چارچــوب رویـهای جامــع همســو بــا دســتور کار و بـرای کمــک بــه دســتاوردهای توســعۀ
پای��دار در مناطقــ آس��یبدیده انج��ام میش��ود .ای��ن توافقنام��ه در ای ـران در  11دی  1375در
مجلــس تصویــب شــد و در  26دی همــان ســال بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســید.
 .3توافقنامههایمنطقهای

ً
توافقنامههــای منطقــهای بــه توافقنامههایــی گفتــه میشــود کــه معمــوال بــه یــک منطقــۀ
ً
جغرافیایــی محــدود اســت و کشــورهای واقــع در آن محــدوده ،کــه معمــوال منافــع مشــترکی
دارنــد ،بــدان پایبنــد هســتند .قرارداشــتن ای ـران در منطقــۀ راهبــردی خاورمیانــه از یکســو و
قرارداشــتن دریــای خــزر و دریــای عمــان و خلیــج فــارس در شــمال و جنــوب آن موجــب شــده
اس��ت ک��ه زمین��ۀ الزم ب�رـای وضـ�ع توافقنامههــایمنطق ـهای ب ـرای کشــورهایی فراهــم شــود
ک��ه مناف��ع مش��ترک دریای��ی دارن��د .دو م��ورد از مهمتریـ�ن توافقنامههــایمنطق ـهای موجــود
کهــ ای�رـان در آنه��ا نق��ش ب��ه سزــایی دارد توافقنامــۀ کوی�تـ و توافقنامــۀ ته ـران هســتند کــه
در ادام��ه ،چگونگ��ی ایـ�ن توافقنامههـ�ا را بیــان میکنیــم.
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 .1-3توافقنامههایمنطقهای کویت – راپمی
توافقنامــۀمنطقــهای کویــت بــرای همــکاری دربــارۀ حمایــت و گســترش محیــط زیســت
دریایــی و نواحــی ســاحلی خلیــج فــارس ،دریــای عمــان و قســمتی از دریــای عــرب در برابــر
آلودگیه��ای نفتـ�ی و غیرنفتیــ ش��کل گرف��ت .ایـ�ن توافقنامـ�ه ،توافقنامـ�ۀمنطقــهای میــان
دولتهــای بحریــن ،ایــران ،عــراق ،کویــت ،عمــان ،قطــر ،عربســتان و امــارات متحــدۀ
عربــی اســت کــه در ســال  1978تصویــب شــد .در ایــن کنفرانــس بــر مدیریــت آلودگیهــای
محیــط زیســت دریایــی منطقــۀ مشــترک بیــن ایــن کشــورها توســط نفــت یــادیگــر مــواد
زیانبــار یــا ســمی ناشــی از فعالیتهــای انســان در خشــکی یــا در دریــا تأکیدشــده اســت
و آلودگــی ناشــی از کشــتیها ،هواپیماهــا ،ســکوها ،آالیندههــای واردشــده از خشــکی و
آالیندهه�اـی انس��انی را در برمیگی��رد .همچنی��ن در ایــن توافقنامهــ ،طرفهــا متعهــد بــه
ایجــاد یــک ســازمان همــکاریمنطقـهای بـرای حمایــت از محیــط زیســت دریایــی شــدند که
مقــر دائمــی آن در کویــت اســت .بــا توافــق کشــورهای عضــو ســازمانمنطقـهای حفاظــت از
محی�طـ زیس��ت دریای��ی یــا راپمـ�ی شــکل گرفــت .ســازمانمنطق ـهای راپمــی تاکنــون چهــار
پروتــکل در زمینههــای مختلــف و در رابطــه بــا حفاظــت محیــط زیســت دریایــی در برابــر
آالیندههــا آمــاد کــرده اســت:
الــف) توافقنامــۀمنطق ـهای کویــت در ســال  1978بــا هــدف کنتــرل آلودگــی در منطقــۀ
خلیــج فــارس و دریــای عمــان؛
ب) پروتــکل همــکاریمنطقـهای بـرای مبــارزه بــا آلودگــی ناشــی از نفــت ودیگــر مــواد
زیانبــار کــه هــدف آن انجــام همــۀ اقدامــات الزم و مؤثــر بـرای حفاظــت از نواحــی ســاحلی
و منافــع دولتهــای متعهــد در برابــر آلودگــی ناشــی از نفــت ودیگــر مــواد زیانبــار در
محیــط زیســت اســت.
پ) پروتــکل راجعبــه آلودگــی دریایــی ناشــی از اکتشــاف و اســتخراج از فــات قــاره در
ســال  1989کــه هــدف آن انجــام اقدامــات مشــخصتر ب ـرای پیشــگیری از آلودگــی دریایــی
ناشــی از اکتشــاف و اســتخراج از بســتر و زیــر بســتر دریــا اســت.
ت) پروتــکل راجعبــه حمایــت از محیــط زیســت دریایــی در برابــر آلودگیهــای مســتقر
در خشــکی ،مــواد زائــد خطرنــاک و دفــع آنهــا در ســال  1990کــه هــدف آن تحکیــم تدابیــر
موجــود بـرای جلوگیــری ،کاهــش و مبــارزه بــا آلودگــی ناشــی از منابــع مســتقر در خشــکی در
ســطح ملــی ومنطقـهای و اقدامــات الزم در ایــن زمینــه اســت.
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گفتنــی اســت راپمــی هــم اکنــون بهدنبــال فراهمکــردن زمینــۀ الزم بــرای آمادهســازی
پروتــکل حفاظــت از تنــوع گونههــایمنطق ـهای استــ .متأســفانه بررس ـیها نشــان میدهــد
توافقنام��ۀ منطق ـهاي كويــت بــه هنــگام بــروز جنــگ و درگيــري نظامــي در خليــج فــارس كـ�ه
هشــت كشــور ســاحلي آن حــدود  40درصــد توليــد نفــت خــام دنيــا را برعهــده داشــته ،از عمـ�ل
بــه تكاليــف خــود ناتــوان بـ�ود .در صورتــي كــه بــه تأسيســات نفتــي ،اســكلهها و نفتكشهــا
حمالتــي شــد ،طــرح عمليــات اضط ـراري ب ـراي كنتــرل و مهــار آلودگــي بهدليــل گســتردگي
فاجعــه و نظامــي بــودن منطقــه در عمــل كارايــي خــود را از دســت ميدهـ�د .بنابرایـ�ن پيشـ�نهاد
ميشــود كــه بــا اصــاح پروتــكل توافقنامۀــ كويــت يــا تنظيــم پروتــكل جداگانــه ،كشـ�ورهاي
عضــو متعهــد شــوند بــه هنــگام بــروز جنــگ از هدفقــراردادن تأسيســات نفتــي يكديگـ�ر
خــودداري يــا در صــورت بــروز آن ،دخالــت فــوري عمليــات اضط ـراري ب ـراي مهــار آلودگـ�ي
را بــه رســميت بشناســند و بــا آن همــكاري کننـ�د .همچنیــن ایــن توافقنامــه میتوانــد نقــش
بسـزایی در کنتــرل آلودگیهــای نفتــی در منطقــه داشــته باشــد ).(Farshchi and other, 2008
 .2-3توافقنامۀ حفاظت از محيط زيست درياي خزر (توافقنامۀ تهران)
بــا توجــه بــه اهمیــت زیســت بــوم دریــای خــزر و شــرایط نامطلــوب حاکــم بــر آن،
کشــورهای ســاحلی ایــن دریــا بــا همــکاری برنامــۀ محیــط زیســت ســازمان ملــل اقداماتــی
را ب ـرای برق ـراری چارچــوب مناســب حقوقــی -قانونــی ب ـرای حفاظــت از ایــن دریــا آغــاز
کردهان��د .براس��اس مفـ�اد ایــن توافقنامـ�ه ،کشــورهای ســاحلیمنطقــهای بــرای حفــظ
محیــط زیســت دریــای خــزر در زمینــۀ جلوگیــری ،کاهــش و کنتــرل آلودگــی ،جلوگیــری
از ورود ،کنتــرل و از بینبــردن گونههــای مهاجــم ،مــوارد اضطــراری زیســت محیطــی،
حفاظــت و نگهــداری و احیــا و منابــع زنــدۀ دریایــی و مدیریــت مناطــق ســاحلی دریــای
خــزر همــکاری خواهنــد کــرد .اوليــن قــدم در خصــوص محيــط زيســت دريــای خــزر،
تدويــن برنامــۀ محيــط زيســت دريــای خــزر بــود كــه در ســال  1998انجــام شــد .ايــن برنامه
را پنــج كشــور ســاحلی دريــای خــزر يعنــی ايـران ،روســيه ،قزاقســتان ،جمهــوری آذربايجــان
و تركمنســتان بــا هــدف حفاظــت محيــط زيســت دريــای خــزر و توســعۀ پايــدار منطقــه
و بــا كمــك مالــی ســازمانهای بيــن المللــی ايجــاد کردنــد .مهمتريــن رويكــرد ايــن
توافقنامـ�ه در دورۀ چهــار س��الۀ اول ،تدوي��ن پيشنويســ چارچوــب توافقنامـ�ۀ حفاظــت
از محيــط زيســت دريــای خــزر بــوده اســت كــه در نوامبــر ســال  2003در تهـران امضــا شــد
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 .4توافقنامههای دوجانبه

توافقنامهه��ای دوجانب��ه تواف��ق میــان دو کشــور ذینفــع را معیــن میکنــد .در ادامــه اشــاره
میکنیـ�م بــه مهمتری��ن توافقنامههــای دوجانبــۀ محیــط زیســتی کــه بــا مشــارکت ایــران
انجــام شــده اســت:
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و توافقنام��ۀ ته ـران نيــز ناميــده میشــود و  37مــاده دارد .هـ�دف ایــن توافقنامـ�ه حفاظــت
محیــط زیســت دریــای خــزر از آلودگیهــا و حفــظ و نگهــداری و احیــا و اســتفادۀ منطقــی
و پایــدار از منابــع بیولوژیــک دریــای خــزر اســت.
دریــای خــزر بهعنــوان یــک اکوسیســتم بســته کــه از تبــادالت دریایــی بــا آبهــای آزاد
محــروم اســت حساســیت اکولوژیــک باالتــری دارد .عوامــل متعــددی ایــن دریــا را تهدیــد
میکننــد ماننــد ورود آلودگیهــای خانگــی ،صنعتــی و کشــاورزی از خشــکی ،ورود
آلودگیهــای نفتــی بــر اثــر اکتشــاف و بهرهبــرداری ،صیــد بیرویــه و نوســانات تــراز آب
دریــا .همچنیــن در گــذر زمــان تغییــر در تکنولــوژی و نــوع بهرهبــرداری از دریــا میتوانــد
منجــر بــه بــروز تهدیــدات جدیــدی بــرای ایــن اکوسیســتم شــود .بهقطــع بهروزرســانی و
دقتــ نظــر در تدوی��ن توافقنامههای��ی مانن��د توافقنام��ۀ ته ـران میتوانــد تــا حــد زیــادی از
ایــن تهدیــدات بکاهــد و راه را بـرای توســعۀ پایــدار خــزر فراهــم ســازد ).)Koolaei, 2009
بهتازگــی پروتــکل الحاقــی بــه ایــن توافقنامــه پیشــنهاد شــده اســت کــه در آن ارزیابــی
آثــار محیــط زیســتی پیــش از اجــرای طرحهــای بــزرگ ضــروری اســت کــه میتواننــد
روی اکوسیســتم خــزر تأثیــر مخــرب داشــته باشــند .ایــن گ ـزارش الزم اســت بــه دبیرخانــۀ
توافقنامــۀ ته ـران ارســال و در صــورت درخواســت هــر یــک از کشــورهای عضــو در اختیــار
آنــان قـرار گیــرد .اجـرای طرحهــای بــزرگ ســاحلی و دریایــی ،انتقــال آب از دریــا یــا بــه آن،
ســاخت آبشــیرینکنهای بــزرگ و چندیــن طــرح تأثیرگــذار دیگــر در زمــره ایــن طرحهــا
ق ـرار خواهــد گرفــت .ایــن پروتــکل در  23مــاده و ســه پیوســت در ســال  1399ارائــه شــد
).(Islamic Parliament Research Center, 2020

 .1-4توافقنامههای دوجانبۀ ایران و عراق در زمینۀ تعلیف دام در مناطق مرزی دو کشور
ای��ن توافقنام��ه در  25خــرداد  1355در بغــداد امضــا شــد و در آن دو کشــور توافــق کردنــد
ک��ه دامهایش��ان بتواننــد در مناط��ق م�رـزی مشـ�ترک تعلی��ف ش��وند .ای��ن توافقنام��ه در 17
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مــاده و یــک فهرســت ضمیمــه تنظیــم شــد و در آن دامــداران دو کشــور اجــازه یافتنــد تــا 5
ســال از مراتــع مناطــق مــرزی اســتفاده و در ایــن مــدت مایحتــاج و خدمــات بهداشــتی را نیــز
از کش��ور میزبــان دریاف��ت کنن��د .در ضمیمـ�ۀ ای��ن توافقنام��ه تعــداد احشــام مجــاز بـرای ورود
بــه ایــن مناطــق بــه تفکیــک اســتانهای آذربایجــان غربــی ،کردســتان ،ایــام ،خوزســتان و
همچنینــ کش�وـر ع��راق آم��ده استــ .ای��ن توافقنام��ه را در  19خــرداد  1355مجلــس شــورای
ملــی تأییــد کــرد.
 . 2-4توافقنامۀ ایران و عراق در خصوص استفاده از آبهای مرزی
در ایــن توافقنامــه ،دو کشــور ایــران و عــراق تصمیمهایــی گرفتنــد در مــورد چگونگــی
اســتفاده از آب رودخانههــای مــرزی واقــع در مــرز دو کشــور و رودخانههــای متوالــی کــه
م��رز دو کش��ور را قطعــ میکنن��د .ای��ن توافقنام��ه در  26دســامبر  1975در بغــداد در  7مــاده
منعق��د ش�دـ .در ای��ن توافقنام��ه دو کشــور متعهــد شــدند در اســتفاده از آبهــای مــرزی
اصــول مصــوب را رعایــت کننــد.
 . 3-4توافقنامۀ ایران و روسیه در مورد همکار یهای شیالتی
در  29اردیبهشــت  1375ایــران و روســیه در توافقنامــهای همکاریهــای دوجانبــه در
خصــوص صیــد تاســماهیان و دیگــر ماهیــان مهاجــر در دریــای خــزر را تعییــن کردنــد .در این
توافقنامــه کــه در  10مــاده ب ـرای مــدت  5ســال تنظیــم شــد ،دو کشــور بــر همکاریهــای
علمــی و اقتصــادی در زمینــۀ صیــد ماهیــان و تولیــد خاویــار تأکیــد کردنــد.
 .5نتیجه

وجــود توافقنامههــای متعــددبینالمللــی،منطق ـهای و دوجانبــه میتوانــد تــا حــد زیــادی از
آســیبدیدن محیــط زیســت مشــترکمنطق ـهای بکاهــد .در ایــن رابطــه ،محــل مناقش ـهبودن
تعییــن کشــور پردازنــدۀ خســارت بــه هنــگام وقــوع خســارتهای محیــط زیســتی شــایان
توجــه اســت .در ایــن زمینــه ایجــاد صنــدوقمنطق ـهای جب ـران خســارت در منطقــه پیشــنهاد
میشــود .ایــن صنــدوق میتوانــد در تأمیــن مالــی هزینههــای الزم ب ـرای حفاظــت از محیــط
زیســت بــر مبنــای اصــول تعیینشــده مؤثــر باشــد .اصــل پرداخــت توســط آلودهســاز ،وضــع
عــوارض و مالیــات بــر کشــورهای صادرکننــده یــا خریــداران نفــت منطقــه ،مالیــات بــر صیــد،
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گرفتــن جرائــم ناشــی از ورود آالیندههــا بــه دریــا از خشــکی و دریافــت کمــک از صندوقهای
محیــط زیســتبینالمللــی همــه میتوانــد منابــع مالــی ایــن صنــدوق را فراهــم کنــد .ایــن
صنــدوق میتوانــد بــا اهــدای وام و تســهیالت بــه کشــورهایی کمــک کنــد کــه مشــکالت
محیــط زیســتی دارنــد یــا نیازمنــد دســتیابی بــه تجهیـزات یــا فناوریهــای نــو بـرای حفاظــت
از محیــط زیســت بهویــژه محیــط زیســت دریایــی هســتند .انتخــاب مرجــع ملــی مناســب،
ایجــاد دبیرخانــۀ دائمــی و برگ ـزاری جلســات دورهای نیــز میتوانــد در اثربخشــی بیشــتر ایــن
توافقنامههـ�ا ب ـرای ای ـران و همســایگان مؤثــر باشــد.
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