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 ای منطقه بر کنوانسیون تأکیددریای خزر با  زیست محیطبررسی حقوق 

 تهران محیطی زیست
 

 2محدثه میرزاپور، 1محمدعلی کفائی فر

 قم واحد اسالمی آزاد دانشگاه میعل هیئت عضو 0

 قم واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی حقوق دکتری مقطع دانشجوی 0

 

 چکیده

منابع زيستی و غیرزيستی ارزشمند نسبت به گذشته، اهمیتت بیشتتری    به دلیل ياچه جهان،در ترين بزرگ عنوان به خزردريای 

که در سواحل آن جای دارنتد   ای آاليندهيافته است. از يک سو، وجود ذخاير نفت خام و گاز موجود در آن و از سوی ديگر منابع 

 چتارچو   تنهتا  حاضتر  حتا   درفزونی روبترو شتود.   يک محیط بسته با فشارهای روزا عنوان به، خزرکه دريای  گردند میموجب 

 ختزر  دريتای  زيستت  محیط از حفاظت کنوانسیون دارد وجود ساحلی کشورهای یزيست محیط های همکاری زمینه در که قانونی

 زيستت  محتیط  حقتوق  از روش توصیفی تحلیلی درصدد بررستی  گیری بهرهنگارنده در اين پژوهش با . است( تهران کنوانسیون)

 ايتن : پژوهش حاکی از آن استت  های يافته. خزر برآمده است دريای محیطی زيست ای منطقه کنوانسیون بر تأکید با خزر دريای

 احتیتایی  اصتل  ازجملته  اصتولی  قالتب  در را ختود  اهتدا   زيست محیط الملل بین حقوق مصرحه اصو  به استناد با کمیسیون

و  5متاده  ) ایالعتات  بته  دسترسی اصل(، کنوانسیون 0۲ ماده) کننده آلوده توسط خسارت پرداخت اصل(، 05و  5، 4 های ماده)

اجرای مفاد اين کنوانسیون با موانعی روبرو بوده که ، با اين وجود. است کرده بیان همکاری به تعهد اصل و( کنوانسیون 00ماده 

تحقق توافق بتر ستر رميتم حقتوق      عدم، میان کشورهای حاشیه خزر های چالشبه وجود اختالفات و  توان می ها آن ترين مهماز 

 بتر  اعما  قابل عرفی معاهده و مربوط نبودن اصو  5عرفی بودن اصو  موجود در ماده  ازجملهحقوقی  های چالش و وجود خزر

 .  اشاره کرد، معاهده اين اجرای

 

 زيست محیطی ای منطقه کنوانسیون، دريای خزر، زيست محیطحقوق های کلیدی:  واژه
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 مقدمه

رمضتانی  ) است کرده ايجاد جهان در انسانی امنیت با ارتباط در را اساسی های چالش، محیطی زيست تغییرات اخیر های دهه در

 خلقتت  ابتتدای  از بشتر  کته  استت  ايتن  آن علتت  و بتوده  بشر خاص توجه مورد همواره زيست محیط(. 020: 09۲7، و همکاران

 پیشترفت  بتا  امتروزه . استت  داشتته  ختود  پیرامتون  محیط با خاصی القهع و پیوند و شده می قلمداد یبیعت از عنصری عنوان به

 کته  شتود  می زيست محیط به جدی صدمات آمدن وارد باعث انسانی های فعالیت گاهی، جوامع تمامی شدن صنعتی و تکنولومی

 بته  تنستب  حساستیت  ايجتاد (. ۲5: 09۲2، فرهتادی و رزمتی  ) باشتد  خطرنتا   بشتر  نستل  آينتده  بترای  توانتد  می صدمات اين

 به، الملل بین و حقوقی عرصه های به ورود با و به تدريج که می شود محسو  بشری جامعه جديد دغدغه های از، زيست محیط

 یالمللت  بتین  سازمانهای ايجاد و جهانی سازمان های در بخش هايی تشکیل، موضوع اين حاصل. است شده تبديل سیاسی امری

 ستازمان ، صندوق جهتانی یبیعتت  ، زيست محیط از ی حفاظتالملل بین اتحاديه، حدمت ملل سازمان زيست محیط برنامه همچون

 مصتالح و  رعايتت  بتا  دنیا سراسر در یالملل بین انعقاد معاهدات و محیطی زيست کنوانسیونهای تشکیل سبز و نیز صلح غیردولتی

 اهمیتت  بتر  عتالوه  کته  استت  یا بستته  دريتای ، ختزر (. 042-002: 09۲9، آريتا پارستا  ) استت  بتوده  محیطی زيست پیوستهای

، پیردشتتی و همکتاران  ) دارد معروفیتت  جهتان  در خاوياری ماهیان وجود و گاز و نفت عظیم ذخاير وجود جهت به، استراتژيکی

 ختزر منحصر بته همتین کشورهاستت. دريتای      آن کشورهای ساحلی است و مالکیت (، از نظر حقوقی جزءآ  های085: 09۲4

احایه شتده     می شود که توسط پنج کشور، ايران، قزاقستان، ترکمنستان، آذربايجان و روسیهمحسو ندرياچه جها ترين بزرگ

منبعی غنتی   از حیث ذخاير نفتی و غیر نفتی . اين درياچه نقش اساسی در اقتصاد دولت های ساحلی ايفا می کند، چرا کهاست

ايتن دريتا، آلتودگی هتای نفتتی و صتنعتی، حفتاری هتای          غیر اصولی از منابع رويه و . به علت بهره برداری بیبه شمار می آيد

 ی تخلیته ، ن خاويتاری ایت ز در بستر و زير بستر دريا، عبور و مرور نفت کش ها و کشتی ها، صید بی رويه ماهگا گسترده نفت و

 بزرگترين عنوان به خزر(. ۲4: 09۲7، عزيزی) شده است وارد به آن جبرانی قابل غیر محیطی زيست صدمات دريا به سمی مواد

ستا    در بتويژه  جهتان  نقاط ترين مهم از يکی به استراتژيک نظر از خود غنی شیالتی و نفتی منابع، زيستی تنوع با دنیا درياچه

 رويته  بی برداری های بهره، بودن بسته جهت به خزر دريای زيست محیط شکنندگی و حساسیت اما . است شده تبديل اخیر های

 تهديتدات  جتایی کته   تتا . استت  نمتوده  روبترو  اکولوميتک  بحران با را دريا اين، مختلف های ن آاليندهشد انباشته و آن منابع از

 اعمتا   که کرد روبرو واقعیت اين با را یالملل بین جامعه و ساحلی دولت های آن از ناشی های زيان و خزر دريای محیطی زيست

(. https: //csr. ir. )باشتد  متی  میستر  محیطتی  زيستت  حقتوقی  پیمان يک چارچو  در صرفا خزر در محیطی زيست مديريت

ختزر بته    دريتای  محیطی زيست ای منطقه کنوانسیون بر تأکید با خزر دريای زيست محیط حقوق پژوهش حاضر با هد  بررسی

 . رشته تحرير درآمده است

 

 زیست محیط

 زيستت  محتیط اينگونته تعريتف کترد کته      شود می اما است نشده ارایه زيست محیط از تعريفی المللی بین اسناد از يک هیچ در

 و حساستیت ( الکستاندر ) "زنتده  موجتود  يتک  و بقتا  رشد، زندگی بر گذار تاثیر خارجی شرايط تمامی" مجموعه از: است عبارت

 را خزر دريای نوعی به مختلف های آالينده شدن انباشته و آن بودن محیط بسته جهت به خزر دريايی زيست محیط شکنندگی

 (.  044: 09۲7، توکلی) است نموده اکولوميک روبرو بحران با

 

https://csr.ir/
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 زیست محیطحقوق 

 تشتکیل  را حقتوق  مباحتث  از جديد رشته امروز صنعتی دنیای در تازه مشکالت و مصاديق ظهور منظور به زيست محیط حقوق

 در زيستت  طمحتی  حفت   برای بزرگ اقدامی تا شده آن بر راخی قرن در نیز جهانی بسیج موضوع اين اهمیت دلیل به و دهند می

 متی  بتر  استتکهلم  های  اعالمیه اصو  به حاضر قرن زيست محیط فاجعه در کشورها هوشیاری. باشد داشته خود موضوعه قوانین

 (. 09۲: 098۲، میرابراهیمی) بود زيست محیط از حفاظت زمینه در جهانی رسمی نشست اولین حقیقت در که گرداند

 

 ها دریاچه و دریاها، الملل بین حقوق

درياها و درياچه ها بسته به آ  هايی گفته می شود که در محدوده خشکی قرار دارند و توسط دويتا  ، الملل بیندر مفهوم حقوق 

حقتوق   0۲80کنوانستیون  ، معتبرترين سند در زمینه وضعیت حقوقی دريتای بستته و نیمته بستته    . چند کشور احایه شده اند

اين کنوانسیون منحصرا تعريفی از دريای بسته و نیمه بسته ارایه شتده کته    000ماده ، ۲درياها می باشد که در فصل  الملل بین

حوزه آبی و يا دريای محصور میان دو يا چند کشور که از یريق گذرگاه باريکی بته دريتا و يتا اقیتانو      ، خلیج": مقرر می دارد

با توجته بته ايتن تعريتف      "ريای سرزمینی و منطقه انحصاری دويا چند کشور ساحلی باشدمتصل باشد و کامال و عمدتا شامل د

از . باشتد ، د از مصاديق دريای بسته و نیمه بسته به نوعی در کنوانسیون آمدهتوان میبا شرايط جغرافیای خاص خود  دريای خزر

های ستاحلی حتوزه حاکمیتت و قلمترو ختود را      اين دريا جزو آ  های داخلی محسو  می شوند و کشور، الملل بیننظر حقوق 

 (.  75: 09۲0، پور هاشمی و اکرامی) انعقاد موافقت نامه ها و قرار دادها مشخص می کنند

 

 محیطی زیستتاریخچه معاهدات 

ملل متحتد دربتاره    0۲70ها از زمان کنفرانس  بر می گردد و اکثريت آن 0۲به اواخر قرن  محیطی زيستشکل گیری معاهدات 

انسانی يا به عبارتی کنفرانس استکهلم به تصويب، رسیده اند در واقع کنفرانس استکهلم نقطه تحولی بود که آغتاز   زيست محیط

و هم چنین بسیاری از اقدامات ملتی را رقتم    زيست محیط الملل بینساله را در معاهده سازی حوزه حقوق  92يک دوره فشرده 

 د زير بود: زد. کنفرانس استکهلم بوجود آورنده موار

  ملل متحد  زيست محیطبرنامه 

  محیطی زيستيک صندوق  

   يک برنامه عمل 

  بیانیه استکهلم 

 دولتت حاضتر در   009بتود توستط    محیطتی  زيستت بیانیه استکهلم که اولین سند جهانی درزمینه برجسته نمودن موضتوعات   

 (.  02: 098۲کنفرانس به تصويب رسید )برمکی، 

 خود و شکل دهنده آن مسئو  است برای:  زيست محیطوابسته ای به  عنوان بهکند که انسان بیانه استکهلم ذکر می  

 ( بهبود کیفیت زندگی بشر الف

( حفاظت، مديريت و استفاده منطقی زمین به یريقی که همه افراد بشر، نه فقط نسل حاضر بلکته نستل هتای آينتده در آن      

 سهیم باشند.  

  زيست محیطبردن آلودگی تخريب ( پیشگیری، کاهش، يا از بین ج
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 و تعاد  بوم شناختی  زيست محیط( آموزش افراد در همه گروههای سنی درزمینه حفاظت د

 است  زيست محیطهايی علمی که در جهت مسایل  ( ترويج آن دسته از پژوهشهت

 حو يا تقلیل اثترات ستوء فعالیتت   م ی درالملل بین( سازماندهی و تشويق موسسات اجتماعی برای برقراری همکاری های ملی و و

 های انسانی  

 ( حف  صلح و ارتبایات متوازن بین ملت ها از یريق مبادالت عادالنه و خلع سالح ز

ساله پس از کنفرانس استکهلم به تصويب رسیدند که برخی از  02زيادی در دوره  محیطی زيستنامه های چند جانبه  موافقت 

 که به شرح زير می باشد:  دارای ماهیتی جهانی هستند  ها آن

 ( 0۲70مصو   –پیمان نامه جلوگیری از آلودگی دريايی ناشی از دفع مواد زايد و ديگر مواد )موسوم به پیمان نامه لندن  (0

 ( citesگونه های وحشی، گیاهی و جانوری درمعرض خطر انقراض ) الملل بینپیمان نامه تجارت  (0

الحتاقی بته    0۲78، اصطالح شده توسط مقاوله نامه 0۲79ی به وسیله کشتی ها ی جلوگیری از آلودگالملل بینپیمان نامه  (9

 ( 0۲78و  0۲79مصو   MARPOLآن )موسوم به 

 ( 0۲7۲مصو   –پیمان نامه حفاظت از گونه های مهاجر جانوری وحشی )موسوم به پیمان نامه، بن  (4

اين پیمان نامه يک موافقتت نامته    –0۲80 مصو  - UNCLOSپیمان نامه ملل متحد در باره حقوق درياها )موسوم به  (5

 دريايی می پردازد(  زيست محیطآن به نگهداری از  00نیست، اما بخش محیطی زيست

 پیمان نامه حفاظت از اليه ازن  (2

 ( 0۲87مصو   –مقاوله نامه مونترا  درباره مواد مخر  برای اليه ازن )موسوم به مقاوله نامه مونترا  (7

 ( 0۲8۲ها )موسوم به پیمان نامه باز  مصو   يی فرامرزی مواد زاید خطرنا  و دفع آنپیمان نامه کنتر  جابجا (8

 ريو  0۲۲0کنفرانس  (۲

زمان کنفرانس ريو، عالوه بر پیمان نامه چارچوبی تغییر اقلیم و پیمان نامه تنوع زيستتی، موافقتت نامته هتای چنتد جانبته        از 

پیمان نامه ملل متحد برای مقابله با بیابان زايی، مقاوله نامه الحتاقی   توان میديگری نیز به تصويب رسیده اند که  محیطی زيست

به کنوانسیون لندن، مقاوله نامه کیوتو، پیمان نامه رو تردام، مقاوله نامه کارتاضا پیمان نامه آالينتده هتای آلتی پايتدار نشستت      

 ( 92تا  07: 098۲را نام برد )برمکی،  سران جهان درباره توسعه پايدار 0220

 

  الملل بین آلودگی دریاها و حقوق

 ها دولت  آن یبق بر که دارد وجود الملل عرفی بین حقوق عمومی ی قاعده يک درياها آلودگی الملل بین حقوق چارچو  در

توضیحی  البته قبل از هر. شوند ها دولت ساير به صدمه ايراد باعث و بريزند به دريا را مضرّ مواد ها آن اتباع دهند اجازه نبايد

 نظر منتها از. آيد های بسته و نیمه بسته به حسا  می در زمره درياچه خزردرياچه ، بايد يادآور شد که به لحاظ ساختار حقوقی

 با انعقاد را خود قلمرو و حاکمیت حوزه، کشورهای ساحلی و شوند می محسو  داخلی های جزو آ  درياها اين، الملل  بین حقوق

گیر يا  آ ، دارد که يک خلیج حقوق درياها مقرر می 0۲80کنوانسیون  000ماده  .کنند مشخص می اردادهاقر و ها نامه موافقت

  توسط يک مجرای باريک راه داشته باشد، دريايی که سواحل آن متعلق به چند کشور باشد و به اقیانو  يا دريای ديگری حتی

انحصاری اقتصادی دو يا چند کشور ساحلی گردد دريای بسته و  يا شامل تمام يا بخش عمده ای از دريای سرزمینی و منایق

 (. 027: 09۲5، زاده و بزرگ دعاگو حکا . )شود نیمه بسته خوانده می
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 را یتوری  آزاد دريای به مربوط های آزادی بايد ها دولت» آزاد دريای به منو راجع 0۲58کنوانسیون  دوم ی ه ماد اجماالً بر یبق

 حقتوق  در موجتود  کمبودهتای  بته  نظتر « آزاد بشود دريای از استفاده در ها دولت ساير منافع به عقولیم توجه که کنند اعما 

 ستطح  در جانبته  چنتد  معاهتدات  صتورت  به درياها آلودگی المللی بین قواعد و اصو ، دريايی آلودگی ی درباره عرفی لملل بین

 از حمايتت  به مربوط مقررات جهانی کردن در مهمی ابزار اهداتمع اين. اند  يافته تدوين ای منطقه سطح در جانبه دو جهانی يا

 بته  دريتايی  آلتودگی  از جلوگیری برای المللی بین کنوانسیون از توان می اين زمینه شوند در محسو  می دريايی زيست محیط

 تأکیتد  متورد  باشد می درياها معرو  حقوق اصو  از که پرچم ه ی قاعد رعايت کنوانسیون اين در .برد نام( 0۲54) وسیله نفت

 صتاحب  دولت به را مراتب خالفی گونه هر با شدن مواجه صورت در کند مکلّف می را ها دولت کنوانسیون اين. است گرفته قرار

 دخالت به مربوط بروکسل المللی بین کنوانسیون يعنی ديگر کنوانسیون دو. شوند خایی مجازات خواستار و دهند پرچم گزارش

( 0۲2۲) ستا   در نفتی خسارات آلودگی مدنی مسؤولیت المللی بین کنوانسیون و نفتی آلودگی حوادث هنگام هب دريای آزاد در

 بتا  مبتارزه  بترای  آزاد دريتای  خاصتی در  شرايط تحت لزوم صورت کشورها در بروکسل کنوانسیون یبق. است رسیده امضا به

 خواهتد  خسارات آلودگی مسؤو  حادثه وقوع زمان در یکشت صاحب دوم کنوانسیون یبق. کرد مداخله خواهند نفتی آلودگی

 متارپو   کنوانستیون  بته  موسوم ها از کشتی ناشی آلودگی از جلوگیری کنوانسیون توان از همچنین می( 052-057، همان) بود

 حتت ت دريتايی  آلتودگی  الملتل  بتین  حقتوق  تحو  جديد در گام اينها بر عالوه( 0000: 0974، ملک محمدی) برد نام( 0۲79)

 مزبتور  کنوانستیون  .شتد  برداشتته  0۲80دستلمبر   02مصتوب    درياها حقوق به متحد راجع ملل کنوانسیون سازمان توجهات

 سواحل های نزديکی در يا دريا در زاید مواد ی تخلیه، منابع جانداران و دريايی زيست محیط به راجع تهديدهای قبیل از مسایلی

 برگتزاری  رغتم  علتی (. 0۲: 097۲، کتیس و ديگتران  ) دهد می قرار توجه مورد را دريا در نفت بزرگ آلودگی های لکه پیدايش و

 برای ها دولت عمومی تعهدات صرفًا و نگرفت صورت مسایل آلودگی به زيادی توجه 0۲58سا   در درياها حقوق او  کنفرانس

 یفزاينده گسترش .گرديد ذکر آزاد دريای نکنوانسیو 05و  04مواد  در اکتیو راديو ضايعات و نفت دريا با آلودگی از جلوگیری

 را هتا  آن ی همته  کته  گرديتد  متعتددی  معاهدات به منجر 0۲80سا   از بعد دريايی محیط آلودگی به راجع المللیبین نگرانی

کنوانستیون   و جانبته  دو معاهتدات ، ای منطقه معاهدات، جانبه چند عمومی معاهدات: بندی کرد تقسیم دسته چهار به توان می

 يتا  خشتکی  در مستتقر  منتابع  از ناشتی  دريتايی  آلتودگی  بتا  ه مبتارز  خصتوص  در( 0۲80) متحد ملل سازمان درياهای حقوق

 بتا  مبتارزه  دريتايی معاهتدات   المللی بین سازمان همت به ولی. نشد تدوين چندجانبه عمومی معاهدات درياها های کف فعالیت

 همکاری با 0ای منطقه درياهای ی برنامه عنوان تحت متحد سازمان ملل یطمح ی برنامه. گرديد منعقد ها کشتی از ناشی آلودگی

 بته  تتوان  متی  کته  کترد  ايجاد دريايی آلودگی ی منابع کلیه به راجع ای منطقه سطح در را معاهداتی دريايی المللی بین سازمان

(، 0۲80) آفريقا و خلتیج گینته   غر  (،0۲78) عمان دريای و فار  خلیج، مديترانه، دريای بالتیک ی حوزه به مربوط معاهدات

 (  5: 09۲5، زرقانی و احمدی. )کرد حوزه اقیانوسی آرام جنوبی و چند برنامه ديگر اشاره(، 0۲80) عدن خلیج و سرخ دريای

ستا    در متحتد  ملتل  ستازمان  زيستت  محیط ی برنامه .رسید امضا به نفت نشت با مبارزه همکاری پروتکل 0۲89مار   04در 

 برای و پروتکلی قرارداد و اقیانوسیه شرقی جنو  ساحلی نواحی و دريايی زيست محیط برای حفاظت ديگری سیونکنوان 0۲80

 در مستتقر  منابع از ناشی مضر مواد ساير و ها با هیدروکربن اقیانوسیه شرقی جنو  در آلودگی با مبارزه در ای منطقه همکاری

پتذيرش   در کشتورها  جتدبی  هتای  تتالش  متديون  متذکور  معاهتدات  ی ندهارز دستاوردهای. امضا رسید به منطقه همین خشکی
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 چتارچو   دريتايی  نفتتی  آلتودگی  به های مربوط کنوانسیون در کلی یور به. است آلودگی با مبارزه برای جهانی استانداردهای

هستند  آزاد دريای رد حوادث معلو  که نفتی های آلودگی از ناشی خسارات حل موضوع برای مدوبن و موضوعه الملل بین حقوق

 (.  2: 09۲5، زرقانی و احمدی. )است شده تعیین و مشخص زمینه اين در عضو های دولت تکالیف و حقوق و

 

 خزردریای  محیطی زیستزمینه های 

تعاد  اين اکوسیستتم   خزربه دلیل مسایل متعددی مورد تهديد قرار گرفته و فعالیت ها ایرا  دريای  دريای خزر زيست محیط

هتای متعتدد    چتالش  ختزر دريتای   .(Nasrollahzadeh,2010: 97) ار حستا  و شتکننده را بته خطتر انداختته استت      بسی

های باارزش اين اکوسیستم را فتراهم ستاخته و    های کاهش گونه ها زمینه اين چالش. را به خود تجربه کرده است محیطی زيست

کشاورزی و پستماندهای شتهری بته جهتت     ، عمدتاً ناشی از صنايع ها آلودگی. يا اينکه آن را با خطر انقراض مواجه ساخته است

نوستانات  ، در کنتار ايتن مستئله   . باشد وجود گسترده سموم و کودهای شیمیايی در کنار نشت مواد نفتی از مراحل استخراج می

م وستیعی از متواد   شتاهد آن باشتیم کته حجت    ، دایمی دريا موجب شده تا با باال آمدن آ  دريا و زير آ  رفتن جغرافیای ساحل

از . انسان نیز از فرآيند فرسايش بستر اين دريا متضرر شده استت ، خزرعالوه بر اکوسیستم دريای . آالينده به دريا منتقل گردند

هرگونته تغییتر زيستتی در    ، باشتد  به منابع موجود در آن متکی می خزرآنجايی که بخش مهمی از اقتصاد نواحی ساحلی دريای 

بته   خزرآلودگی منابع . های بزرگ اقتصادی خواهد شد ر به تغییر روندهای اقتصادی و در نتیجه حذ  فرصتماهیت منابع منج

برجا گذاشته استت کته در نتیجته منجتر بته       خزربیشترين تاثیر را آبزيان ، های صنعتی نواحی ساحلی ضايعات نفتی و فاضال 

 5در هتر   ختزر های منتهتی بته دريتای     هم اکنون رودخانه. شد خواهد خزرتغییرات مهم زيستی در بافت انسانی جوامع منطقه 

هتای   شتهری همتراه بتا پستتا     ، های خانگی های فاضال  تبديل شده و حجم انبوهی از فاضال  کشور حاشیه اين دريا به کانا 

، از نظر میکروبتی  خزرهای ساحلی دريای  کند به همین دلیل آلودگی آ  می خزرهای کشاورزی را وارد دريای  صنعتی و زه ا  

موسسه . )شود های پوستی و قارچی می ها باعث ابتال به انواع بیماری المللی است و شنا در اين آ  هزاران برابر استانداردهای بین

يک مسئله جدی میان تهديدات مختلف موجتود   خزرهای نفتی دريای  امروزه موضوع آلودگی(. 09۲5، المللی مطالعات خزر بین

آثتار  ؛ آينتد  وجتود متی   استخراج و انتقا  و در برخی موارد در اثر سوانح بته ، اکتشافات، های نفتی عمدتا حاصل دگیآلو. باشد می

از ، گتذارد کته در کنتارش    همراه دارند که اين فرآيند آثار دهشتناکی را بر موجودات زنده می را با خود به محیطی زيستمخر  

د به همراه دارد از آنجايی که اقتصاد کشورهای ستاحلی عمتدتا برپايته ذختاير غنتی      های زيادی را با خو نظر اقتصادی نیز هزينه

ای  های نفتی خود را قطع کنند بنابراين بايد بته حکمرانتی ملتی ومنطقته     فعالیت ها آنتوان متوقع بود که  نمی، نفت و گاز است

در بخش شمالی و بیشتر بودن عملیات اکتشا   خزرباتوجه به کمتر بودن عمق دريای . مناسب و کارآمد در اين زمینه پرداخت

رستد کته    نظتر متی   که به سمت بخش جنتوبی استت بته    خزرو استخراج در اين بخش و با استناد به جهت جريانات آ  دريای 

قق بنابراين برای تح. عملیات حمل و نقل مواد نفتی هر چه بیشتر به ضرر حوزه جنوبی اين دريا که ايران در آن قرار دارد بشود

منطقه شناسايی و تعیین منایق حسا  ساحلی اين دريا و حفاظت از تنوع زيستی ساحلی و دريتايی بتا    محیطی زيستامنیت 

بیشترين حجتم آلتودگی نفتتی از ستمت شتما  و غتر        (. ۲5، 09۲7، خاوری نژاد) ايجاد منایق حف  شده امری الزامی است

ای در آلودگی  های نفت سهم عمده برداری از چاه استخراح و بهره، های اکتشا  به ويژه فعالیت. شود وارد اين دريا می خزردريای 

ستموم  ، آيد از سمت جنو  دريتا نیتز   خایر جريان آ  به جنو  و به سواحل ايران می اين آلودگی ها البته به. دارد خزردريای 

در . اند ی آبزيان اين دريا از ناحیه ايران قرار دادهاند و مهم ترين چالش زيستی را پیش رو شیمیايی راه خود را به دريا پیدا کرده
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همچنتین در ناحیته شتما  در دوران    . رانی غیر مجاز از سواحل نیز اشاره کرد رويه و کشتی توان به صید بی کنار اين مسئله می

. ه متوقف شده استبوديم که پس از فروپاشی اين مسئله از سوی کشور روسی خزرهای اتمی در دريای  شوروی شاهد دفن زباله

اما با توجه به آن که حجم وسیعی از صنايع اين کشور از دوران قبل در نواحی ایترا  رود ولگتا برجتا مانتده استت و ايتن رود       

های صنعتی در ابعاد وستیع بته ايتن     شاهد آن هستیم که فاضال ، باشد می خزرکننده حجم وسیعی از منابع آبريز دريای  تامین

کشتور حاشتیه    5آمتد کته تمتامی     چنین بی می، از مجموع آن چه که ترسیم گرديد. شود ر روسیه سرايز میدريا از ناحیه کشو

 ترين مهمبنابراين از . به اين پهنه دخیل هستند محیطی زيستدر مورد آلودگی  –با سهم متفاوت نسبت به يکديگر -خزردريای 

هتای خطرنتا  و بازگردانتدن آن بته      پاکستازی دريتا از آالينتده   مسایل مربوط بته  ، مباحث موجود در روندهای ديپلماتیک آنان

 (.  082: 09۲5، هدايتی شهیدانی) باشد روندهای یبیعی پیشین می

 

 ( کنوانسیون تهران) دریای کاسپین محیطی زیستکنوانسیون 

 زيستت  محیط” ممفهو که است گیری شکل حا  در زيست محیط مورد در الملل بین حقوق در جديدی نظريه جهانی جامعه در

 آن عناصر کلیه که می دهد تشکیل را تفکیکی قابل غیر زيست محیط زمین کره که است اصل اين از ناشی و دارد نام “مشتر 

 مرزهتای  بته  محتدود  منحصتراً  نبايد باره اين در ها دولت مسئولیت و محیط اين به وارده خسارت و دارند همبستگی يکديگر با

 تاريخی نظر از چه، دارد ای ويژه وضعیت که اين لحاظ به، خزر دريای(. 90: 0982، آرپناهی) باشد ها آن حاکمیت قلمرو و ملّی

 کشتور نتدارد يعنتی    چنتد  يتا  دو بتین  مشتر  های درياچه ساير با مشابهتی محیطی ستزي نظتر از چته و فنتی و جغرافیايی و

بتر   نتاظر  یالمللت  بتین  عام های کنوانسیون وحتی حقوقی های رويه و عر  شايد. دارد بته فرد منحصر وضعیت يک خزر دريای

 ديپلماتی بايد مذاکرات در که حقوقی منبع ترين عمده بنابراين. به حل مشکل کنند زيتادی کمتک نتوانند، درياها

  بهره مانند) گوناگونی عوامل به نظر(. 5: 0982، شريفی) و معاهدات موجود است گیترد قتراردادهتا قترار مبنا 

 حسا  دريايی زيست محیط که( خاويار ماهی ويژه به و ماهیان منابع از حد از بیش برداری بهره و گاز و نفت منابع از رداریب

 از بیش خزر دريايی زيست محیط از حمايت و حفاظت مسئله، اند ساخته مواجه تهديدهايی با گذشته دهه در ويژه به را خزر

 وضعیت بودن بحرانی به توجه با و اسا  اين بر. است گرفته قرار آبی وزهح اين ساحلی های دولت توجه مورد پیش

 چار کنوانسیون و شد واقع آن زيست محیط برنامه و متحد ملل سازمان توجه مورد آبی عرصه اين، خزر دريای محیطی زيست

 فروپاشی تاريخ( 0: 09۲8، صادقی پور) گرفت شکل تهران کنوانسیون به موسوم، خزر دريای زيست محیط از حفاظت چو 

 ناگواری محیطی زيست که پیامدهای، کرد قلمداد خزر دريای محیطی زيست آسیب های تشديد سرآغاز، توان می را شوروی

 به منظور الزم نظارت عدم، زيست محیط از حفاظت مالی تامین در جديد دولت های مالی ضعف و مديريتی مشکالت همچون

 در پی زيست محیط باالی تخريب و قانونی آبزيان غیر و بی رويه صید به ويژه محیطی زيست مخر ِ فعالیت های از پیشگیری

 ظهور و شوروی اتحاد فروپاشی(. 088: 09۲0، کواليی و گودرزی) داشت در پی را نفتی فعالیت های افزايش چشمگیر

 آالينده تاثیر تحت خزر دريای ردبف منحصر آبی پهنه پیش از بیش شد سبب خزر دريای حاشیه در جديد ساحلی کشورهای

 شدن انباشته و آن محیط بودن بسته جهت به خزر دريای زيست محیط شکنندگی و حساسیت. گیرد قرار متنوع و متعدد های

 از برخی شتا ، سابق شوروی فروپاشی از پس. نمود روبرو اکولوميک بحران با را خزر دريای نوعی به مختلف های آالينده

 دور چندان نه ای آينده در موجود شواهد یبق که ای ست به گونه اقتصادی های برداری بهره برای دريا اين یساحل کشورهای

 خواهد بد ، مرده دريايی خزر به دريای و گرفت خواهند قرار انقراض تهديد معرض در مهاجر پرندگان و دريايی موجودات انواع
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 از محافظت برای جهانی توجه باعث امر اين که شد ديده0۲۲2سا  از کاسپین دريای آبزيان انواع انقراض و پسرفت. شد

: 0982، آرپناهی) است داشته پی در را دريا اکوسیستم به وارده آسیب و معضل اين از پیشگیری برای سواحل و زيست محیط

 برنامه با همکاری با يادر اين ساحلی کشورهای بر آن حاکم نامطلو  شرايط و خزر دريای بوم زيست اهمیت به توجه با(. 90

 ايجاد و کردند آغاز دريا اين از حفاظت جهت حقوقی مناسب چارچو  يک برقراری برای را اقداماتی ملل سازمان زيست محیط

 اين سند متن تهیه برای. گرفت قرار ای منطقه کشورهای به کار دستور و خزر دريای محیطی زيست منطقه کنوانسیون

 سازمان های و خزر دريای ساحلی کشور پنج کارشناسان و نمايندگان شرکت با 0۲۲5 سا  از گردهمايی هشت کنوانسیون

  امضاکردند0980 سا  ماه آبان 09 شنبه سه تهران راروز کنوانسیون نهايتاً شد و تشکیل يونپ  ازجمله یالملل بین

 (. 5: 098۲، امیدی) 

 جزئیات کنوانسیون تهران: 1جدول 

 کالتمش عملکرد اهداف اعضا

کشورهای 

 ساحلی
 پیگیری موارد اضطراری

واکنش و ، پروتکل آمادگی

در مبارزه با  ای منطقههمکاری 

، آکتایو) سوانح آلودگی های نفتی

0200) 

 زنده منابع وضع بهبود عدم

برنامه 

 زيست محیط

 ملل متحد

کاهش و کنتر  ، پیشگیری

آلودگی و بازسازی مديريت 

منایق ساحلی و نوشا  

 سطح آ 

 خزرروتکل حفاظت از دريای پ

 خزردر برابر حفاظت از دريای 

در برابر آلودگی های ناشی از 

منابع و فعالیت های مستقر در 

 (0200، مسکو) خشکی

 در به موقع پروتکل ها تصويب عدم

آلودگی  با مقابله بر تمرکز، کشورها

 کنتر  و گیری پیش نه، ها

 

 زيست محیط

 کاسپین

 (خزر)

و از بین کنتر  ، پیشگیری

 بردن گونه مهاجم

 پروتکل حفاظت از تنوع زيستی

 (0204، عشق آباد)

 کردن محو  و اجرايی ضمانت عدم

 اقدامات به محیط زيست از حفاظت

 اعضا ملی

نگهداری و احیای ، حفاظت

 منابع زنده

پروتکل ارزيابی اثرات 

، مسکو) فرامرزی محیطی زيست

0200) 

 یهدر ارا الزام آور کار و ساز عدم

 اعضا اقدامات از گزارش موردی

 نصا  حد تعیین و گذاری هد  عدم

منابع و بی  از بهره برداری و حفاظت

 اجتماعی و ابعاد اقتصادی به توجهی

 دريا از حفاظت

 ( 009: 09۲۲، تابعی و همکاران: )منبع

 و کتاهش  و آلودگی از جلوگیری زمینه خزر در دريای زيست محیط حف  برای ساحلی کشورهای کنوانسیون اين مفاد اسا  بر

 و نگهداری و حفاظت یزيست محیط اضطراری موارد ها آن بردن بین از و کنتر  و مهاجم های گونه ورود از جلوگیری آن کنتر 

 اصتو   به استناد با کمیسیون اين کرد خواهند همکاری خزر دريای ساحلی منایق مديريت همچنین دريايی زنده منابع احیای
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اصتل پرداختت خستارت توستط     ، اصتل احتیتایی   ازجملهاصولی  قالب در را خود اهدا  زيست محیط لالمل بین حقوق مصرحه

 (.  5: 098۲، امیدی) است کرده بیان اصل دسترسی به ایالعات و اصل تعهد به همکاری، کننده آلوده

 ختزر وجتود   دريتای  زيست محیطه ب ناپذير جبران خسارت يا جدی تهديد صورتیکه در آن موجب به که: اصل احتیاطی 

 بترای  صترفه  بته  مقترون  اقتدامات  انتداختن  تعويتق  بته  برای دلیلی عنوان به دتوان مین جامع علمی ایمینان فقدان، باشد داشته

 (. 0984، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی) گیرد قرار استفاده مورد، مزبور خسارت از جلوگیری

 دريتای  حقتوقی  وضتعیت  کنوانسیون 05 مادة 4 همچنین بند و احتیاط اصل اتخاذ بر مبنی نتهرا کنوانسیون 5 مادة اسا  بر

 و جتتدی  آستیب هتتای   ورود باعتث  کته  شتود  استفاده نحوی به خزر از دريای تتا شده اند متعهد خزر حاشیة کشورهای، خزر

در ، ارزيتتابی  پروتکتتل  0 متتادة ، نتتین همچ. نگتتردد  همستايه  کشورهای همچنین و دريا اين زيست طمحی بته جبتران ناپتذير

 بتوم  زيستت  بتر  هتا  آن و تتأثیر  ختتود  فعالیتت هتای ارزيابی به را خزر حاشیة کشورهای، صريح صورت به احتیاط اصل راستای

بتته   الحتتاقی  زيستتت محیطتتی   آثتتار  ارزيتتابی  پروتکتتل  5 و 4 متادة استا  بر، اين بر عالوه. می دارد مکلف منطقه دريايی

 برشتمرده  پروتکتل  ايتن  ضتمیمة يک در کته فعالیت هتايی انجام در مکلف اند خزر دريای حاشیه کشورهای، تهران نسیونکنوا

 بتر  را فعالیتت  آن از ناشتی  خطتر ، ارزيتابی  از نتتتايج حاصتل   چنانچتته  و بپردازند آن زيست محیطی آثار ارزيابی به، است شده

 کشتورهای  ستاير  بته  را ارزيتابی  آن از ناشتی  پیامدهای تا است مکلف، فعالیت مبدأ کشور، نمايد تأيید خزر دريای زيست محیط

از فعالیت ، خزر آ  انتقا  برای لوله و کانا  احداث، ارزيابی پروتکل يک ضمیمة 00 بند و 02 بند یبق. کند ایالع رسانی عضو

 کنوانستیون  همچنتین  و کنوانستتیون تهتران   استتا   بتتر ، لذا. شود ارزيابی همه جانبه به یور اجرا از پیش بايد که است هايی

 اين در درستی به چنانچه احتیاط اصل، خزر دريای حقوقی وضعیت

  واقع مؤثر خزر دريتای پیش روی مخایرات از پیشگیری و ارزيابی در حدودی تا می تواند، گردد احصا یرح 

 (. 080: 09۲۲، بنافی و همکاران) شود

  کنتتر  ، جلوگیری ازجمله آلودگی های هزينه کننده آلوده آن موجب به که: کننده آلودهاصل پرداخت خسارت توسط 

 (. 0984، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی) می گیرد عهده به را کاهش و

 گترفتن  نظتر  در بتا  متعاهتد  یر  های از يک هر است آمده چنین خسارت جبران و مسئولیت عنوان با کنوانسیون 0۲ ماده در

 خستارت  جبتران  و مسئولیت با ارتباط در مناسب کار آيین و قوانین گسترش به متعهد الملل بین حقوق ضوابط و مربویه اصو 

 از تعريفتی ، متاده  ايتن  در بتود  خواهتد  آن هتای  پروتکل و کنوانسیون اين مفاد نقش از ناشی خزر دريای زيست محیط به وارده

 استت  کترده  ختودداری  خسارت یريق از کنوانسیون آن بودن بديهی واسطه که برسد نظر به ابتدا در شايد است نشده خسارت

 زيستت  محتیط  از حفاظت قانون 0۲ ماده(. 92: 0982، ولی محمدی) است شده تصريح الملل بین حقوق و اسناد ساير در نه ولی

 حقتوق  و کنتد  متی  الملتل  بین حقوق ضوابط و اصو  گرفتن نظر به ملزم مسئولیت خصوص در را متعاهد یر  های خزر دريای

 در را اجرايتی  الزم قتوانین  مناستب  اقتدام  اتختاذ  بتا  ختود  داخلتی  حقوق نظام در تا خواهد می دولتها از زيست محیط الملل بین

   .(Elferink,2001 & Hunter,1998) کنند و یالملل بین تعهدات از پشتیبانی چارچو 

 متعاهد آن یر  های یبق که: خزر یایدر دریایی ستزی محیط آلودگی به اصل دسترسی به اطالعات مربوط 

 (. 0984، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی) می دهند قرار يکديگر اختیار در را مربوط ممکن ایالعات حداکثر

 بته  مربوط ایالعات به دسترسی حق متعاهد یر : است خزر آمده دريای زيست محیط از حفاظت کنوانسیون 5 ماده ج بند در

 کته  باشتد  می ایالعات به دسترسی تباد  عنوان تحت کنوانسیون 00 ماده همچنین دارند را خزر دريای زيست محیط آلودگی
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. دارنتد  اشتاره  رستانی  ایالع اصل عنوان زيست محیط یالملل بین حقوق اصو  از اصلی به نیز کنوانسیون 5 ماده ج بند و بند اين

 اضتطراری  حتوادث  در کمتک  و رستانی  ایتالع  التف  شتود  متی  متقستی  بختش  دو بته  زيست محیط حقوق در رسانی ایالع البته

 استت  الملل بین حقوق عرفی و موضوعی اصو  از اصل اين مرزی برون آثار با رابطه در مشاوره و رسانی ایالع به محیطی زيست

 (.  7: 098۲، امیدی) باشد آلودگی اين منشا که کند نمی فرقی و

، که اقدامات کنوانسیون اين پروتکل های توسعه برای جانبه چند يا دو تبصور متعاهد یر  های: اصل تعهد به همکاری

مرکز ) نمود خواهند همکاری يکديگر با، تعیین می کند را کنوانسیون اين اجرای برای اضافی استانداردهای و ها نامه  آیین

 (. 0984، پژوهش های مجلس شورای اسالمی

 فتراهم  دريتا  اين حفاظت از برای الزم زمینه های آن شدن اجرايی با و می باشد رتعهد آو حقوقی دارای الزامات اين کنوانسیون

 ايتن  متؤثر  اجرای تأمین در محیطی زيست سازمان های غیردولتی و بین المللی مراجع متمرکز نظارت قطع یور به. شد خواهد

 تحت صتالحیت  قلمرو در خود میل مطابق اماتاقد انجام برای را دولت ها توانايی زيرا؛ خواهد داشت سزايی به تأثیر کنوانسیون

 (. 050: 0980، مافی) می کند محدود ها آن

 

 خزر زیست محیطحقوقی کنوانسیون تهران در حفاظت از  های چالش

مورد بررسی قرار  خزر زيست محیط از حفاظت در تهران پیش روی کنوانسیون حقوقی های چالشدر جدو  زير مهم ترين 

 : گرفته است

 خزر زیست محیط از حفاظت در تهران کنوانسیون حقوقی های چالش :2جدول 

 شرح عنوان

وضعیت میوپلیتیک 

و میواستراتیک 

 خزردريای 

، امنیتی و سیاسی مورد مسایل در تفاهم يا و حل بدون اجرا قابل زيست محیطی توافق يک به رسیدن

 .نظر می رسد به دشوار امری

توافق بر سر رميم 

 حقوقی

 محدوده تعیین به منوط موارد از بسیاری در آن تهران پروتکل های کنوانسیون اجرای هک آنجا از

 در با کشورها مشتر  و های مستقل مسئولیت تفکیک همچنین و خزر دريای در دولت ها حاکمیت

 گامی خزر دريای حقوقی رميم سر بر توافق در تسريع، می باشد ها آن توانمندی و امکانات گرفتن نظر

 .است آن های و پروتکل تهران کنوانسیون مؤثر اجرای جهت در مهم

 های چالشوجود 

 حقوقی

 در نقصان، کنوانسیون شمو  دامنه و گستره معاهده در محدوديت مانند متعددی حقوقی چالش های

 به اکتفا دلیل به معاهده کلی تعهدات بودن خنثی، معاهده اجرای و اهدا بر تحقق حاکم حقوقی اصو 

در اين کنوانسیون  توان میرا  خسارت جبران و مسئولیت حقوقی وضعیت بودن ملق و، تعهد دصر  وجو

 .مورد توجه قرار داد

 منظور به را "مقتضی اقدامات" عضو که دولت های است استوار اين بر معاهده اين تعهدات اسا 

 يا فردی اقدامات اين که است اين تصور. آورند عمل به خزر دريای آلودگی کنتر  و کاهش، جلوگیری

 زيرا، نمی رسد نظر به چنین که حالی در، است درياچه اين حقوقی رميم تعیین از بین ياز مشتر 

 مقررات و حقوق يا و زيست محیط بین المللی قواعد و حقوق اعما  با خواه، زيست محیط از حفاظت
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 محدوده تبیین يعنی دولت هر قانونی صالحیت های بلکه، حقوقی رميم از تابعی، محیطی زيست داخلی

 .است مذکور دولت حاکمیت يا صالحیت تحت

 مفاد اجرای و اهدا  تحقق مسیر در عضو دولت های به رهنمود ارایه بر را اصل سه تنها معاهده 5 ماده

 دسترسی اصل و کننده آلوده توسط آلودگی هزينه اصل پرداخت، احتیاط اصل: است نموده ترسیم، آن

 بر اعما  قابل عرفی اصو  اما، دارند عرفی جنبه اصو  اين اغلب اينکه با. زيست محیطی ایالعات به

 اصو  ديگر اعما  قابلیت حذ  برای، دلیلی و شوند نمی مربوط اصل سه اين به، معاهده اين اجرای

 .ندارد وجود خزر دريای دريايی زيست محیط حفاظت از برای زيست محیط بین الملل حقوق عرفی

 ( 84-80: 09۲0، پورهاشمی و اکرامی: )بعمن

 

 بحث و نتیجه گیری

 بته  درياچه اين. است خاص و بديل بی جهان در محیطی زيست نظر از شیرين نسبتا آبی با که ای بسته آبی ی پهنه خرز دريای

 کشتورهای  فعالیتت  طهواس به درياچه اين امروزه. می باشد پذيری آسیب و شکننده اکولوميکی شرايط دارای, بودن بسته جهت

 فزاينتده  هتای  آلتودگی  انتواع  چتالش  بتا  و شتده  محیطتی  زيستت  جهت از زيادی های فشار متحمل توسعه هد  با آن پیرامون

 بته  نستبت  ارزشتمند  غیرزيستتی  و زيستتی  منتابع  بدلیل، خزر(. 0: 09۲8، شیرازيان و صالح) است شده رو روبه محیطی زيست

 بدستت  یزيست محیط مالحظات رعايت بدون که آن در موجود گاز و خام نفت ذخاير وجود. است يافته بیشتری اهمیت، گذشته

 سوی از و شود می محیط شدن آلوده موجب و گیرند می قرار برداری بهره و استخراج مورد سواحل حاشیه کشورهای از بعضی

 فشتارهای  بتا  بستته  محتیط  يتک  بعنوان ،خزر دريای که گردند می موجب دارند جای آن سواحل در که ای آالينده منابع ديگر

 ذيتربط  یالمللت  بتین  ستازمان هتای   مستاعدت  و منطقته  کشتورهای  بیشتتر  توجته  نیازمنتد  مستاله  ايتن  و شود روبرو روزافزونی

 دريای ساحلی کشورهای بین یزيست محیط همکاری های زمینه در که قانونی چارچو  تنها حاضر حا  در. است یزيست محیط

(. 70: 0985، فرشچی و روح شتهباز ) است تهران کنوانسیون يا خزر دريای زيست محیط از حفاظت انسیونکنو دارد وجود خزر

 بتر  تأکیتد  بتا  ختزر  دريتای  زيستت  محتیط  حقوق از روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی گیری بهرهنگارنده در اين پژوهش با 

 بته  استتناد  بتا  کمیسیون پژوهش حاکی از آن است اين های يافته. برآمده است خزر دريای محیطی زيست ای منطقه کنوانسیون

 اصتل (، 05و  5، 4 هتای  ماده) احتیایی اصل ازجمله اصولی قالب در را خود اهدا  زيست محیط الملل بین حقوق مصرحه اصو 

 اصتل  و( کنوانستیون  00و متاده   5ماده ) ایالعات به دسترسی اصل(، کنوانسیون 0۲ ماده) کننده آلوده توسط خسارت پرداخت

 تتوان  متی  ها آنبا موانعی روبرو بوده که از مهم ترين  کنوانسیوناجرای مفاد اين ، با اين وجود. است کرده بیان همکاری به تعهد

 هتای  چتالش  و وجتود  ختزر عدم تحقق توافق بر سر رميم حقتوقی  ، خزرمیان کشورهای حاشیه  های چالشبه وجود اختالفات و 
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