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 چکیده
توسعه  یداریاست؛ پا داریپاتوسعه تیرینظارت و مد یبرا یبزار مهما ستیزطیحقوق مح

 یرا از چارچوب مرزها داریپامفهوم توسعه ،یصنعت ریو غ یصنعت ،یو غن ریدرکشورها اعم از فق
است. هدف از مطالعه  لیو تحل یابیقابل ارز ،یجهان تیفراتر برده و در قالب نظام حاکم یمل

 یهایانرژ میمنطقه از لحاظ وجود منابع عظ نیخاص ا تیشتار، اهمنو نیدرا فارسجیخل یمورد
 ج،یخل نیبودن ابسته ژهیبهو یطیمحستیخاص ز طیخصوص نفت، گاز و شرابه ریدناپذیتجد

 یاجرا یو دور از انتظار با بررس یخارج از استاندارد جهان یبردارنفتکش، بهره یهایعبور کشت
 حیصح یراهکار هیدنبال ارابه ست،یزطیمح المللنیبحقوقدر حوزه  داریپاتوسعه یهاشاخص

سه  ،یطیمح ،یاجتماع ،یاقتصاد یهارهگذر شاخص نی. دراباشدیم فارسجیحفاظت از خل یبرا
 جیدر خل ستیزطیمح المللنیب ها، حقوقشاخص نیا یهستند و تمام داریپاتوسعه یرکن اساس

 یسوال است که اجرا نیبه ا ییپاسخگو یاله در پمق نی. ادهدیرمقرا ریتاثفارس را تحت
است؟ نوشتار  ریامکانپذ ییرهایفارس از چه مس جیخل ییایدر ستیزطیدر مح داریپاتوسعه
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 خلیج محیطی یستز ضعیتو سیربر ضمن تحلیلیو  توصیفیاز روش  یریگبا بهره رو،شیپ

 یدهاپشنهاو  هارهکارا نپایاو در  دهکر شناساییرا  منطقه یندر ا داریپاتوسعه ینحوه اجرا رسفا
 ازیکه ن دهدینشان م 2030سند 17و14مقاله با تامل در اهداف  یکل جهی. نتدهدیم ئهارا زمال

 ها، کنترل شود.شاخص نییتع قیاز طر ییاجرا ینهاییاست، آ
 

 کلیدواژگان
 ،تسیز طیالملل محنیحقوق ب ،2030دستور کار ،فارس جیخل ،داریتوسعه پا یهاشاخص

 .2030سند  17و  14اهداف 
 

 مقدمه
های آیین آید.شمار میالملل محیط زیست بهترین مفاهیم حقوق بینتوسعه پایدار از اساسی

ها از طریق تعیین های مختلف پایداری یا ثبات برخورداراست. این آیینتوسعه پایدار از جنبه
های توان دریافت که شاخصدار، میگردد. ضمن تامل در مفهوم توسعه پایها، اجرا میشاخص

اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، سه رکن اساسی های توسعه پایدار محیط زیست یعنی شاخص
رو بررسی توسعه از این ها نیز هستند.از اجزای تشکیل دهنده این آیینباشند که توسعه پایدار می

به همین زوایای گوناگون است. های آن از پایدار به مفهوم واقعی آن، نیازمند درک شاخص
های توسعه پایدار و استفاده از آنها بر تدوین و بسط شاخص 211چهلم دستورکار لدلیل در فص

 گیری توسعه پایدار تاکید شده است. برای سنجش و اندازه
شمار ها بهدولت یبرا یاکه سرلوحهیو ر ییدر گذشته و سند نها 21با توجه به دستورکار 

نوعی مکمل اهداف تحقق نیافته سند بهیم که روداریشرا پ2 2030کنون دستورکار ا رفتهیم
 یاروییرو یآماده کردن جهان برا 2030سند  ییهدف نها( است. 2015الی  2000) 3توسعه هزاره

 یبرا 2030اهداف دستورکار  یشبرددر پ یاها نقش عمدهاست و دولت یههای قرون آتبا چالش
درواقع دستورکار  .دنکنفا میای محیط زیست و توسعه ینهو تعاون در زم یارباال بردن سطح همک

باشد که محیط زیست می المللیناز منظر حقوق ب یدارپا دهنده دوره سوم توسعه ادامه 2030
 ؛ماست یروپیشبلکه تنها راه  یست،انتخاب ن یک یدارپاتوسعهد: داراذعان می

های نظام الملل محیط زیست و کاهش کاستیحقوق بینعملکرد و جایگاه قواعد نرم در 
وجود با  راستایندرا روند.شمار میضمانت اجرا، دو مقوله مهم در حفاظت از محیط زیست به

                                                           
1- Agenda21, CHARTER FOR FUTURE, RIO - 1992 
2 Agenda 2030 
3- Millennium Development Goals 
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در بستر محیط  2030مندی از سند و نیز بهره یداربه توسعه پا یابیدست ینهدر زم های قانونیخأل

های بسیاری است؛ اما سمت وجودآمدن پرسشساز بهنهزمیکه  فارس ویژه خلیجبه یاییزیست در
و سوی سوال این پژوهش این است که مکانیسم های اجرای توسعه پایدار در محیط زیست 

پذیر بوده؟ برای پاسخ به این پرسش، فروض بسیاری را فارس از چه طریقی امکاندریایی خلیج
 1ستر استوار است که اهداف توسعه پایدارتوان درنظرگرفت که فرضیه نوشتار پیشرو بر این بمی

قابلیت اجرایی شدن در حوزه خلیج فارس و حفاظت از آن در برابر مخاطرات  2030دستورکار 
 -بنابراین در این مقاله سعی شده است از طریق روش توصیفیعهده دارند. زیست محیطی را بر

سال از طرح این اندیشه در  32ب به تحلیلی، به منظور درک بهتر از مفهوم توسعه پایدار که قری
 17هدف از  2گذرد؛ به تحلیل می 2«کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه»در  1983سال 

های توسعه پایدار پرداخته و در نتیجه تاثیرات شاخص 2030هدف اصلی مندرج در دستورکار 
این اهداف در محیط  اقتصادی، اجتماعی، محیطی( را از منظر سند مذکور بررسی و برای اجرای)

 زیست دریایی خلیج فارس بکار ببندیم.
 
 پیشینه  -1

رازیان، رضا جوادی، شیرین شی، علیسید عباس پورهاشمییکی از آثار در این زمینه، مقاله 
ل محیط الملنظرفیت ها و محدودیت های توسعه و تدوین حقوق بی»(، در مقاله با عنوان 1397)

ا نگاهی انتقادی ضمن (، ب139:1397-131)پورهاشمی و دیگران، « زیست )بارویکردی انتقادی(
های کاستی و، به موانع توسعه حقوق بین الملل محیط زیستی موجود برای هاظرفیتنشان دادن 

ه ر برنامد ینگرباز» لیاز قب ییشنهادهایپ ،ییو اجرا یحقوق یخألها یبا بررسآن پرداخته، لذا 
کردن  یالمللنیب افتیاتخاذ ره» ،«یاصالح ماهو» ،«زیستحفاظت محیط  یسازمان ملل برا

ن آن جبرا یالملل محیط زیست را برانیحقوق ب« یاصالح ساختار»و « حفاظت محیط زیست
 ه چگونگیتوان گفت نقطه قوت توضیحات مربوط ب، میپژوهش نیبر اساس انماید. می هیارا

ه یست چزمنجر به توسعه حقوق محیط تدوین اصول و قواعد الزام آور زیست محیطی است که 
های ه راهکاربله این است که گردد. نقطه ضعف این مقاالمللی میاز منظر داخلی و چه از نظر بین

 کارآمدی اشاره نشده است.
( 1397ی، )باریمدانلو جو دهیسپی، دیزارع ز رضایعلاثر بعدی مربوط به مقاله اسداله مهرآرا، 

-105: 1397مهرآرا و دیگران، «)داریاز محیط زیست در توسعه پا نقش حفاظت یبررس»با عنوان 
( است که مفاهیم توسعه، توسعه پایدار و محیط زیست و تاثیر انسان بر محیط زیست را بیان 115

                                                           
1- Sustainable Development Goal (SDG) 
2- World Commission on Environment and Development 
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دهد که رسیدن به توسعه پایدار بدون آموزش کرده اند. نتایج این پژوهش به درستی نشان می
های مختلف ارائه شده در مقاله از کلمه هتر بود در تیتر قسمتپذیر نیست. اما بهمگانی امکان

توسعه « ایجاد»در  یو منابع آب اهایدرها، کردند. به عنوان نمونه: نقش اقیانوساستفاده می« ایجاد»
-های مربوط به توسعه پایدار میدر بخش 21و نقطه ضعف دیگر آن عدم تبیین دستورکار  داریپا

 باشد. 
 ری مستحکمپایدا»شود تدوین مقاله ای با عنوان در این قسمت به آن اشاره میاثر نهایی که 

ن، کونراد اوت، توسط باربارا نئوم« توسعه پایدار 14در نواحی ساحلی: تفسیری مفهومی از هدف 
خوبی به تفسیر هدف ست که بها ) 1019:2017Neumann,et al-1035(ریچارد کنچینگتون، 

ست، هکه یکی از اهداف مورد اشاره در این مقاله نیز  2030از دستورکار 14کاربردی 
 ه یافتهتوسع کند که هم در کشورهایپردازند. اهمیت پرداختن به این هدف آنجایی ظهور میمی

ررونق پهای تعنوان ایجاد فرصها و سواحل آنها باید بهو هم کشورهای در حال توسعه از آب
ابراز  ینگونهامند گردید. نویسندگان مقاله مذکور بهرهاقتصادی با حفاظت و مالحظه بیشتری 

ین شده است که به شکلی هدفمند تدو 2030ماهیت فراگیر و غیرقابل انکار برنامه » دارند کهمی
یدار را ی به توسعه پاو راه اصلی دستیاب« باشد پایدار توسعه جهانی هایچالش تمامی دربرگیرنده

ه کاند تهانسد، «یک حاکمیت ساحلی یکپارچه و تطبیق یافته اداز طریق ایج حل و فصل مناقشات»
 اند.دادهنها ارائه گوییبا توجه به مسائل مطرح شده راهکاری جزعی برای اتمام این کلی

 
الملل محیط مبانی نظری: جایگاه مفهوم توسعه پایدار در منابع حقوق بین -2

 زیست
 یالمللنیدر حقوق ب دهیچیو پ عیوس یکلضرورت حفاظت از محیط زیست مش»از آنجاییکه 

محیط زیست در جهان  المللنیحقوق ب فتحقق اهدا»(، 192:1398طیبی و دیگران، «)است
 هشد یحراط محیط زیست یلودگآو  بخریاز ت یریشگیه منظور پکه ب ییارهاوکوز، با سازرام

 یخر، در بممستحک یات اجرنماضعف ض لیارها به دلوکساز نیاز ا یاری. بسشودیم رسیاست، م
از  یتعهداتسعی دارد محیط زیست  المللنین حال، حقوق بیبا ا ؛دشویفته مرگ نادیدهاز موارد 

آن  رانقض، جبصورت نه در کند یی کشناسا و سخت، افتهم ید قواعقوابه شکل را  نرم ۀدرج
وم تخریب در حقوق صرف نظر از اینکه درباره مفه»(. 39:1397شهبازی، برلیان، )«شودپذیر امکان

 ،(Khalatbari, Pourhashemi, 2019: 22«)ها و نظرات متفاوتی ارائه شده استمحیط زیست دیدگاه
سازمان ملل متحد بیشتر از گذشته وارد مسأله  ستیاخیر دفتر حفاظت محیط ز یهادر سال»

-ردهمختلف دنیا برگزار ک یبا شرکت کشورها یجهان یهاشده و نشست ستیمحیط ز بیتخر

 باشد. چهیمصوبات آنها م ییها عدم ضمانت اجرانشست نیضعف بزرگ ابدیهی است است. 
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جهت حفاظت از  تیچون کنوانسیون رامسر و کو ییهاگذشته نیز کنوانسیون یهادر دهه اینکه

روند  یاقدامات قادر به اصالح کل نیبود اما ا دهیگرد بیحاد تصو طیبا شرا یطبیع یهاگستره
ی و عسگر«)روبروست یبزرگ یهاجهان همچنان با چالش ستینبوده و محیط ز یعتتوسعه صن
 اجرایت نماضاز که و ...  هاهیمعالا ها،هنیایب رت اتکا بعلبه با توجه به اینکه» (.17:1387دیگران، 

به  را یجریتد یدنرو ،محیط زیست المللنیحقوق ب ند، اماستنیخوردار رب یقدرتمند یحقوق
ای از یک اراده و رو توسعه پایدار به عنوان نتیجهاز همین است.سخت پیش گرفته حقوق  یسو

آور و سندی یک طرفه است و نیز از نظر قانونی همسان و گردد که غیرالزاماختیار معرفی می
 به(. Pogge; Sengupta, 2015: 572)«باشدهمانند با آراء مجمع عمومی سازمان ملل متحد می

الملل عنوان یک منبع حقوق بینبه 2030روشن است که )با اجماع نظر( دستورکار »عبارت دیگر، 
احصاء شده، نیست. اما از منظر دکترین  1المللی دادگستریاساسنامه دیوان بین 38که در ماده 

 «گیردقراربیشتری الملل مورد بررسی تواند در تکامل حقوق بینعنوان حقوق نرم میحقوقی به
.(Abi-Saab, 1971:9-10) 

 یلالملنیب یمکارهبرای  یساز نهیآور، امکان زمرالزامیاسناد غ و استفاده از قطعا بدون وجود
علمی  هایمایتعنوان یک مالحظه اولیه و بدون در نظرگرفتن این که حبه»داشت.  وجود نخواهد

لملل ابین قآور در حقوزیادی برای اعمال تجدیدنظر در نقش و هنجارگونگی اسناد غیرالزام
اص تاثیر خ»ای این موضوع که چنین اسنادی دارای صورت گستردهوجود دارد، در هر صورت به

نند توامی»و ( Handle, 1988; Friedrich, 2013: 2, Brunee, 2008: 40) «بوده« حقوقی و رفتاری
طور بهصی )صوخالمللی یا بازیگران دارای ارزش کاربردی زیادی باشند؛ برای سطح ملی یا بین

در . (Friedrich, 2013: 143)« استهای مختلف و همزمان( مورد تایید قرارگرفتهبالقوه در مقیاس
 به سمت آنان یها را با توجه به امکانات فعلکه دولت یبیاست ترغ یزاربا ،حقوق نرم قت،یحق
 .دهدیتعهدات سخت سوق م رشیپذ

 هاکه دولتاست  ییهاتیدر وضع یره همکاساز و شالودنهیسند نرم است که زم تیخاص نیا
ای برای ورود به نیز دریچه 2030از اینرو دستورکار  زند.یسرباز م 2اتتعهد رشیاز پذ یبه سخت

 تواند باشد.دنیای واقعی و عملی رسیدن به توسعه پایدار می

و  ولصا ۀه توسعکمحیط زیست  المللنیحقوق ب ۀد توسعنرو یرسردر ب» داشتد توجهیبا
نش به کغالبا در وا عرف، و یالمللنیاسناد ب قریازط المللنیاز حقوق ب شیارگ نیا نیمبا

محیط  المللنیحقوق ب ۀدر توسع ممه رکیمح ،هاتشرفین پیاست و ا هبود یلمع یهافترشیپ
متقابل با  التفعانا فعل و در یدولتیرغ انرگیباز ۀدنقش سازن از سوی دیگر، .اندهزیست بود

                                                           
1- International Court of Justice (ICJ) 
2- obligations 
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 یحقوق تتعهدا ی اراده و تمایل آنها برای پذیرش و اجرایشکل ده یبرا یساز نهیها و زمدولت
گونه بیان توان اینکه می(McCaffrey, 1993: 89) «شایان یادآوری استمحیط زیست  ۀدر حوز
المللی است که این های غیردولتی افکار عمومی بیناصلی برای تاثیرگذاری سازمان رابزا»کردکه: 

پورهاشمی، )« الملل را مرهون آن هستندادها قدرت تاثیر و بازیگری فعال خویش در روابط بیننه
الملل محیط زیست نیازمند تمرکز بر تامین منابع طورکلی منابع حقوق بینبه(. »253:1392ارغند،

یی های ملی، انتقال تکنولوژی، ظرفیت سازی، مقررات سازمانی و سازوکارهای اجرامالی، برنامه
پورهاشمی و همکاران، «)طور موثر و مستمر از محیط زیست جهانی حفاظت نمایداست تا بتواند به

عملکرد مثبت کشورهای حوزه خلیج فارس در »که البته موارد بیان شده مستلزم  (121:1397
اجتماعی، حفاظت و پیشگیری از تخریب محیط  -توسعه اقتصادیصرف بودجه در مسیرهای 

 (ESCWA, 2017b:5). «باشدزیست می
 

 تاریخچه رابطه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار -3
 39تضادی وجود ندارد؛ همانطورکه در فصل  ،محیط زیست و توسعه پایدار در بین دو مقوله

الملل در رابطه المللی آمده است: توسعه بیشتر حقوق بین، با عنوان اسناد حقوقی بین21دستورکار 
ار، مستلزم توجه خاصی به توازن ظرفیت میان مالحظات محیط زیست و توسعه با توسعه پاید

 المللیبین عهجام لمقاب المللی تعهد درنمحیط زیست بی نگهداری از حفاظت و»خواهدبود. 
 ،نعدم ایراد آسیب به سایری لتنها به اصها نهدولت»نتیجه  درو  (Shelton. 2009:39)«کل بودهرد
های درجه نگرانی زحائ ت)مانند مقوالعمومی  تضرر به مشترکارود ومنع  له به اصکبل

بدون شک  .) .2002Hunter :315(«بند خواهند بود( نیز پای2میراث مشترک بشریت -1مشترک
 از آن شایسته داریبرهبهر نمکاو احق بر داشتن محیط زیست سالم از جمله قواعد بنیادین بوده 

 ارپاید توسعهو  یستزمحیط از  حفاظت بین بطهرا استکهلمیه عالما همدسیز صلارود. انتظار می
و  امعـج شیرو لتهادو باید باشد ارپاید، توسعهنکه آ ایبر صلا ینا موجب بهدارد، می نبیارا 

 شرفتـپی یاـهورترـض اـب نهاآ توسعه که ینحوبه نمایند ذتخاا دخو توسعه برنامه در گـهماهن
یو ر عالمیها رمچها صلاهمچنین  .باشد منطبق آحاد مردم نافعم جهتدر  یستز محیط دوـبهبو 
 متضمن باید د توسعهـینافر اردـپای عهـتوس به ستیابید ایبر، دارداعالم می حتااصر بطهرا ینا در

توسعه باید از  هایدر واقع شاخص .باشداز آن  ایجد ندانمیتوو  باشد یستز محیطاز  حفاظت
 و سودمنداقتصادی  جنبه، از و درخور جامعه جتماعی عادالنها لحاظ محیطی پایدار، از نظر

های مذکور، ایجاد معیار کلی برای تشخیص پایداری در اجرای شاخص»بنابراین  .دنسازگار باش
                                                           

1- Common Consern 
2- Common Heritage of Mankind  
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 تعادل مطلوب میان سه مکتب توسعه پایدار اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی است.

 زـهرگ نیزاز آن  ارینگهدو حفاظت و  ددگرمی تلقی توسعه ایبر زمال مینهو ز بستر یستزمحیط
ها در ارتباط با مدیریت رو صالحیت دولتگردد؛ ازایننمی بسوـمح عهـتوسدر راه  انعیـم

کند که در ها تقاضا میاز دولت 1اعالمیه ریو 27گردد. به عالوه اصل ای، محدود میتوسعه
)عزیزی، «. با یکدیگر همکاری کنندالملل، در زمینه توسعه پایدار راستای توسعه حقوق بین

ریزی بهره برداری و استفاده منظم و با برنامه»در محیط زیست دریایی نیز ( 113:1395موسوی، 
باشد و این  توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را نیز در برداشته یددقیق از منابع دریا، با

 شجاعی و دیگران،)«استریایی خود راهی برای رسیدن به توسعه پایدار محیط زیست د
78:1387). 

 کنفرانس سازمان ملل در خصوص انسان و محیط زیست یمهم برگزار یهابازخورداز  یکی»
عنوان بازوی جهانی و اجرایی به 2ملل متحد برنامه محیط زیست سازمان سیتأس، 1972استکهلم 

 سیسازمان تاس نیوعه امجم ریآن در ز یضوع محیط زیست و حفظ و نگهداروماین سازمان در 
محیط  یهابرنامه نیتدو ،جهان زیست محیطی تیوضع یابیاساس موظف به ارز نی. بر ادیگرد
؛ )فالحت پیشه، «دیامور گرد نیا یبودجه الزم برا یآورو فراهم یدر سطح جهان یزیست

باید شناسایی منتقدین توسعه در مسائل مربوط به رشد اقتصادی اعتقاد دارند؛ »( که البته 29:1385
موضوعات محیط زیستی، مشارکت، برابری را مورد بازنگری قراردهند و مقررات جهانی اهداف 

شده اصالح های توسعه نسبت به آنچه در گذشته انجام میتوسعه پایدار را با ارائه بهتر دیدگاه
ه هزاره های اهداف توسعنمایند؛ در اصل، اهداف توسعه پایدار یک فرصت برای اصالح تحریف

 (.Fukuda-Parr, 2012:3«)و بازیابی روایت توسعه است
 ایبر لمللیابینو  ملی سطحدر ی حوزه خلیج فارس هارکشو که موضوعاتی مهم ترین بیناز 

 زنیاآن  به ارپاید توسعه لمللابین قحقومقوله در دریایی  محیط زیست حقوق هجایگا دپیشبر
 ،حهومطر تموضوعاپی در  .ستایست ز محیطو  ارتوسعه پایدجامع  دهبررا ذتخاا ،نددار

دنبال  کشورها به دستیابی به توسعه پایدار، پیشرفت را برایدر  که ستا ذتخاا قابل هاییسیاست
 کمشتر ایتوسعه یژگیو برخیاما  ،نیست هم مثلقطعا  هارکشو ضعیتو گرچها باشد.داشته

ه پایدار را یابی به توسعتواند زمینه دستیم»که  (Dippenaar, 2004: 271)«ددارها وجودآن نمیا
به  ،توسعه نکهآ ایبر( بنابراین نباید فراموش کرد که 160:1392سلیمی ترکمانی، «.)فراهم نماید

سو عمل مگام و همه یستز محیطاز  حفاظتو  توسعه یندآفرهمزمان دو  بایدپایداری برسد 
 .دبو هداخو قتیموو  ارناپاید ،توسعهشت و توان به آینده امید دانمی رتصواینغیر در کنند؛ 

                                                           
1- Rio Declaration  
2- United Nations Environnent Programme (UNEP) 
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های توسعه پایدار محیط زیست دریایی خلیج فارس در چارچوب سند ویژگی -4

 و چگونگی اجرای آن 2030
و  یدر رفاه انسان و توسعه اقتصاد ینقش اساس ،ییایو در یها، همراه با منابع ساحلانوسیاق»

 یهاستمیو اکوس ییایو حفاظت در داریاده پااستف کنند.ی میدر سراسر جهان باز یاجتماع
 هکوچک در حال توسع ریجزا یبرا 2030 به دستورکار یابیدست یشان برایستیو تنوع ز یساحل

منطقه  یکاز  یایگانهفارس مدل  یجخل(. »110:1397مهرآرا و دیگران، «)است یضرور
، عمان، امارات یت، کویعود، عربستان ساق، عریرانا یکشورها یرندهدربرگکه  است یتیکژئوپل

، یاسیسمسایل از نظر  یمتفاوتند ول یبه لحاظ فرهنگ ؛ این کشورهااست ینمتحده، قطر و بحر
این هشت  انیاز م (.41:  1373مجتهدزاده، )«و تجانس دارند یهماهنگ یو اقتصاد یکاستراتژ
را  یتیوضع نیچن زیو عراق ن روندیشمار مبه یاو عربستان قدرت منطقه رانیکشور ا» کشور،

 ن،یکوچک هستند. باوجودا یهاقدرت گر،ید یداشته است. اما کشورها 1990از دهه  شیپ
ها را در که رقابت یافارس و وجود دو قدرت منطقه جیبزرگ به منطقه خل یهاتوجه قدرت

ی رکیس انیشیکش «)مهم است اریفارس بس جیخل یامنطقه تیامندر حفظ  دهد،یم شیامنطقه افز
 ستیحاکم بر خلیج فارس که محیط ز انسانی ی وطبیع طیاز جمله شرا (.155:1398و دیگران، 

تخلیه - 2ی و غیر صنعت یصنعت یهاورود پساب-1عبارتند از: »، دهندیآن را تحت تأثیر قرار م
ها که همراه خود نفتکش 1تخلیه آب توازن- 3 ایکردن آب در نینمک و امالح حاصل از شیر

 5بیش از میانگین معمول  یو شور هیتبخیر بیش از میزان تغذ- 4 .کنندیم ایرا وارد در منفت خا
تنگه  قیاندک و ناچیز آب با اقیانوس هند از طر ییخصوصیت نیمه بسته بودن و تبادل و جابجا-

از  یناش یآلودگ -7. هاورود آب گرم حاصل از خنک کردن نیروگاه- 6عمان  یایهرمز و در
 یآلودگ -10س فار جیخل ینفت یآلودگ -9ا، هفاضالب هیاز تخل یناش یآلودگ -8ا، هجنگ

 نیریآب ش یهادستگاه یطیمح ستیز یهایآلودگ -11ا ها و اثرات آنهیحاصل از تردد کشت
 گذشته یهاههد لطودر  رسفا خلیج که نجااز آ» (.20:1387عسگری، «)لساح راتییتغ -12ن ک

 جیرخا رانکانپیما با اردادقر بستن ،ها کشتی ددتر ،یشافزاوت متفا جنگی یهاادخدر شاهد
 هشد معالا هیژو مناطق یابر کهماتیالزا ی آن بدونها لتکوپرو  ننسیواکنو یهااردستاندا طبق

 رتصو ننسیواکنو دمفا ینگرزباو  یروزآور به جهتدر  میاقدا هیچ لحا ینا با ،باشدمیاست، 
 و 2 ای حفاظت از محیط زیست دریاییمنطقهدو سازمان  در این منطقه با وجود .ستا نگرفته
 یستز محیطاز  حفاظت مینهدر ز که 3 ی در دریاارضطرا قعامودر  متقابل یها یرهمکا مرکز

                                                           
1- Ballast Watter 
2- Regional Organization for the Protection of the Marine Environment (ROPME) 
3- Marine Emergency Mutual Aid Center (MEMAC) 
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 یهااربزا گرفتنرکابهو  منطقه یهارکشو یرهمکاو  هاآن دعملکر ،کنندمی فعالیت یاییدر

 (.1386:79شجاعی و دیگران، «)استبوده  جهامو موفقیت معد با صخصو یندر ا حقوقی
عنوان مکملی برای اهداف تحقق نیافته سند توسعه هزاره ، به2030اراده دستورکار 

های دهنده قصد ملت(، بر ایجاد دستورکاری کامل و یکپارچه است؛ که نشان 2015الی2000)
 یوعه منسجممجم هاآرمان یناجهان برای تجمیع اهداف بلندمدت در دستورکار واحدی است. 

اهداف  یعنی یشینپ یاتو با استفاده از تجرب هکرد یینتع 2030کشورها را تا سال  یفاز وظا
محیط  ،آب سالم ،فقر ینهدر زم ینحل مشکالت کره زم یبرا ییارائه راهبردهابه توسعه هزاره 

 الملل توسعه که به عنوان یک نظمحقوق بین» .پردازدو آموزش می یانرژ ،عدالت ،زیست
و وظیفه  1الملل در حال شکل گیری بر مبنای دو عنصر اساسی حق بر توسعه حقوقی بین

تالش دارد تا فاصله میان » ،(Broude, 2011: 32) «همکاری در زمینه توسعه  استوار است
با یکدیگر  2المللی که برابری واقعی میان آنها وجود ندارد و تنها به ظاهرهای جامعه بیندولت

(. 619:1397مافی، بذار، «)گرداندترکیزدنخاص خود  یهابا توسل به ابزارها و روشبرابرند، 
 ینا یستز محیط حفظدر  همکاری یکدیگر با باید رسفا خلیجحوزه  یهار»کشوعبارت بهتر به

 دخو شتال کثراحد منطقهآبی  کوسیستما دنفتاا خطر بهاز  یجلوگیر ایبرو  باشند کوشا منطقه
 یستز یهاگیدلوآ ولی هشد منجاا اوانفر یهاهشوپژ مینهز یندر ا گرچها؛ هنددرا انجام 

 یناو  میکند تهدیدرا  منطقه ینا کوسیستما ،نفتی یهاآلودگی صخصوبه رسفا خلیج محیطی
 .است محیطی یستز اتخطر کاهش جهتدر  متعهد یهارکشواز سوی  ریهمکامستلزم  مرا
وجود منابع و  محیطی صخا یکیژکولوا یطاشر دنبودارا  علت به منطقه ینا صخا کوسیستما

در  رسفا خلیج یستز محیط حساسیتاز  گاهیآ با اردارد،قر مستمر اتمخاطر ضمعردر  غنی
 یهارکشو ، سهم اصلی از مسئولیتآن حفظ جهت قیقد بطاضو لعماا وملزو ها گیدلوآ مقابل

و  ملی یهازمراز  یادر تخریبو  گیدلوآ که رطوهمان ،شودمطرح می رسفا خلیج زهحو
از  نیز رسفا خلیجو  دنمیشو ملی یهازمر به ودمحد نیزاز آن  حفاظترود، میتر افرای منطقه

 نمکاا منطقه یناز ا صوال حفاظتا ساحلی یهارکشو ریهمکا ونبدو  نیست مستثنی مرا ینا
 (.24 :1395سراجی، قاسمی، باشد«)ر نمیپذی

و کاهش  یزندگ یفیتک یشکه در جهت افزا است هدف اصلی 17شامل  2030دستورکار 
. شده است یآگاهی مردم و جامعه طراح یشو افزا یو اجتماع یاقتصاد و یطیمح باریانعوامل ز

با  2030 سند جهانی 17و  14هدف کاربردی  2انطباق  استبنابراین در ادامه سعی براین

                                                           
1- The Right to Development  

 اام ،دناتیاکثر عو در واق تیافته در ظاهر اقلی توسعه یورهاشکند که کیح میتصر نهین زمیدر ا یاوجمحمد ب -2
 .دناتیاقل عت و در واقیهر اکثردر حال توسعه در ظا یورهاشک



 

 

 

120    9139 بهار(، 46) 4، شماره 16المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

هدف  17از  فارسخلیج یط زیستمح یدارتوسعه پا یجادو نقش آن در ا یدارهای توسعه پامؤلفه
  اصلی سند مربوطه، تشریح شود.

 
زیست دریایی  حیطمبا توسعه پایدار  2030دستور کار  14چگونگی انظباق هدف  -4-1

 خلیج فارس
سران  یالدیم 2015که در سپتامبر سال  2030آرمان مندرج در دستورکار  17از  یکی

از  یداربرداری پاحفاظت و بهره ؛توافق کردند یدارپا سوی توسعه به یریمس یینها بر تعدولت
 14باشد که در هدف شماره می پایداربه توسعه یابیدست یبرا یاییو منابع در یاهادر، هااقیانوس

در اهداف کاربردی مربوط به مناطق ساحلی، دو هدف خرد در هدف کالن » .است دهش یینتع
کار گرفته ایداری قطعی با کارکردی محدودکننده بهبه منظور رسیدن به پ 14.52و 14.21یعنی  14
به طور کلی  2030شود، با وجود اینکه این اهداف خرد در دیگر اهداف توسعه پایدار و سند می

اند اما نیازمند تفسیر خاص و بازنگری به طور دقیق بوده و باید با جزئیات بیشتر مورد مطرح شده
 اهداف در این استفاده از یبرا نیبرابنا (Chasek & Wagner, 2016:401)« تفسیر قرار بگیرند

برطبق اهداف فرعی از وضع شود. مناطق  نیا مربوط به خاص مقررات دیبا ی،مناطق ساحل
 ازطریق آنها عا و منابهاقیانوس از پایدار استفاده و چهاردهمین هدف اصلی در این سند، حفاظت

ی متحد باید با چارچوب ملل «3دریاها حقوقالمللی بین ونیکنوانس» ویژهبه المللیبین قوانین اجرای
 با دریایی را هایفناوری الی و انتقپژوهش ظرفیت عهدانش علمی، توس تقویت گردد.قانونی 

ت المهدف بهبود س با یالدولبین شناسیاقیانوس کمیسیون ایا و رهنمودهمعیاره درنظرگرفتن
 دریایی تنوع زیستی سهم افزایش داده و همچنین هاوسنهای دریایی اقیاانتقال فناوری به مربوط

چک در حال توسعه و کشورهای کو جزایر ویژه به حال توسعه، در کشورهای عهت توسجه
 یایی،های درو حفاظت از بوم سازگان یدارپا یریتمدرا نیز اضافه نموده و با  یافته کمتر توسعه

های مالی کشورهای خطر کاهش حمایت ی و ایجاد تعادل میان خطرات زیست محیطی وساحل
توسعه یافته از طریق ایجاد اهداف مناسب، توسعه پایدار محیط زیست خلیج فارس را به سوی 

های کشورهای حوزه این خلیج، با در نظر گرفتن گذاریماندگاری سوق داده تا ابعاد سیاست

                                                           
، از جمله از نامطلوب از آثار یریشگیبه منظور پ یو ساحل ییایدر هایاکوسیستمو حفاظت از  داریپا تیریمد - 1

های سالم تا سال آوری آنها و اتخاذ اقدام در جهت بازسازی آنها با هدف ایجاد اقیانوستقویت توان تاب: قیطر
2020. 

المللی و بر اساس ، مطابق با قوانین ملی و بین2020از مناطق ساحلی و دریایی تا سال  %10اقل حفاظت از حد - 2
 بهترین اطالعات علمی موجود.

3- International Convention for the Law of the Sea 
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 ازآنجاکه بیشتر»یمن باشند. ای برای این اهداف، از ناپایداری توسعه برحذر و اجایگاه ویژه

را  14هدف  که دارد وجود دالیلی هستند، بشردوستانه هایآرمان بر مبتنی اهداف توسعه پایدار
در مفهوم پایداری بدانیم که نه بر جایگزینی مداوم « زیست محیطی» هایهدف به عنوان یکی از

) Neumann,et al«دارد تمرکز آن از حفاظت سرمایه طبیعی، بلکه بر امکان ترمیم، توانبخشی و
)1030 :2017. 

تدوین شده است،  14.2طور ضمنی در هدف همانطورکه به 1یعیطب هیسرما یستگیقانون پا»
ها و یا ها و زیستگاهعنوان مثال به تضمین عملکردهای زیست محیطی، حفاظت از گونهتواند بهمی

در این زمینه به لحاظ  14.2حال هدف ینباا .تأمین پایدار خدمات اکوسیستمی اشاره داشته باشد
های دریایی و ساحلی اولین شاهد این امر، بیان این عبارت است که اکوسیستم .عملی، مبهم است

بایست به شکلی پایدار مدیریت، محافظت کرد و توان مقاومتی آنها را تقویت نمود تا از را می
، نخست «اثرات منفی قابل توجه»تعیین این برای  .شود جلوگیری «2اثرات منفی قابل توجه»بروز 

با توجه به تعدد عوامل  .شود تعریف متناسبی هایها، اصول و آستانهبایست شاخصیم
تشدیدکننده مشخص شده در مناطق ساحلی، این امر مستلزم ایجاد یک چارچوب ارزیابی و 

ها زیست محیطی فعالیت-های اجتماعینظارت پیچیده است که با استفاده از آن بتوان برهم کنش
های مختلف مکانی و زمانی و بر اساس بهترین اطالعات و دانش موجود رهگیری را در مقیاس

مانند سفید شدن « اثرات منفی قابل توجه»تواند نسبت به سپس مدیریت پایدار می .کرد
 و دهد نشان واکنش شده تعریف سطح از باالتر آلودگی یا و 4هاماهی ، فروپاشی توده3هامرجان

) 2017Neumann,et al: «میزدامدیریت اکوسیستم محور، در هم بی با و سازد هماهنگ را خود
 فشارها که دارد وجود های جدی مبنی بر این امرنشانهاما واقعیت حاکی از آن است که . 1035(

اطق ساحلی، به جای کاهش در آینده، از طریق گردشگری، تجارت و حمل و نقل، من روی بر
افزایش روزافزون تقاضا برای غذا، انرژی، منابع و امثال آن، بروز آلودگی و ریختن زباله و 

 .تغییرات آب و هوایی، افزایش خواهد یافت
 

حیط زیست دریایی با توسعه پایدار م 2030دستورکار  17چگونگی انطباق هدف  -4-2
 خلیج فارس

 یبرا یهای جهانهمکاری یایرا و احابزار اج یت)تقو 2030سند  17به هدف   یابیدست یبرا

                                                           
1- Substances of All Natural Capitals Constant (CNCR) 
2- Significant Adverse Impacts 
3- Coral Bleaching 
4- Fish Stock 
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توجه و کمک جدی به بازپرداخت دیون کشورهای درحال توسعه، بهبود  (یدارپا توسعۀ تحقق
 یجهای ترورژیم یختصاص و اجراآوری مالیات و سایر درآمدها، اظرفیت ملی در حوزه جمع

کشورهای در حال ، تامین منابع مالی اضافی، افزایش قابل مالحظه صادرات گذاریسرمایه
بر حسب درصدی از درآمد ناخالص ملی در نظر گرفته  1های رسمی توسعه ایتوسعه، کمک

 119290ارائه شد، قطر با میانگین درآمد  2013براساس آخرین آمار که در سال »شده است. 
د دالر در سال برای هر نفر، بیشترین سرانه درآمد ناخالص ملی را در بین کشورهای جهان به خو

: 1397 مافی، بذار،«)اختصاص داده است و کویت در رتبه سوم این شاخص قرار گرفته است
628 .) 

یک و های تکنولوژجهانی شدن اطالعات، افزایش مهارت»با توجه به اجرای این هدف 
ش قال دانبه عالوه، انتبخشد. های زیست محیطی به تحقق توسعه پایدار، عینیت میآگاهی

 نیه ادر حال توسع یبه کشورها افتهیتوسعه  ایکشوره یاقتصاد یهارتو مها کیتکنولوژ
ب مطلو یریر مساز توسعه را د یمشابه ویکه الگ آوردیمزبور فراهم م یکشورها یامکان را برا
کاهش  رای نرژده از ااستفا زانیکه م انددهیرس یابه مرحله افتهیتوسعه  یاما کشورها دنبال کنند.

 یراب ییگوال تواندیتجربه م نیاست. ا افتهی شیکه نرخ رشد آنها افزا یاند در حالداده
به  فتهای توسعه یاز کشورها نهیزم نیدر حال توسعه باشد. لذا انتقال دانش در ا یکشورها
-ایهسرم»( اما 68-73: 1394دهشیری، «.)است دیمف داریتوسعه پا یبرا توسعهدر حال ی کشورها

ه یک بست و ای اهایی در ارتباط با اهداف توسعهعه دچار چالشگذاری در مناطق در حال توس
، نیاز شودمی ه اجراهایی که در کشورهای توسعه یافتالمللی مانند برنامهنمونه کار داخلی و بین

استفاده از عبارتی به )McCollum et al., 741:2017ensah, M-Amegah and Agyei ;2018.(«دارد
دمند سولی در فعال سازی منابع داخ( باید یه گذاری مستقیم خارجیسرما)تأمین مالی خارجی

 بوده و رهبری این امور تنها محصور به کشورهای حوزه خلیج فارس باشد.
 در هریک از اجزای یاختالل گونهتا هر شودمیتوسعه پایدار، باعث  اجزای یکپارچگی یی ویاپو

 هایحدودهجغرافیایی، سایر م نطقهم آن در یک اقتصادی، اجتماعی و به ویژه محیط زیستی
بسیاری از مشکالت و مسائل  از اینروجهان نیز تحت تاثیر قرار دهد.  دیگرجغرافیایی را در نقاط 

است، ماهیت فراملی دارند و فائق شدن به این معضالت  مبتال به آنتوسعه پایدار که جامعه جهانی 
بر  17ن است. به همین علت در آرمان در گرو همکاری و تشریک مساعی کلیه کشورهای جها

شده  تاکیدبه منظور تحقق اهداف توسعه پایدار  تقویت ابزارهای اجرا و احیاء مشارکت جهانی
هایی را در اختیار کشورهای توسعه یافته و در های ناظر بر آن فرصتاست. این آرمان و شاخص

                                                           
1- Official Development Assistance (ODA) 
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ها و خود بتوانند به تقویت همکاری هایدهد تا با بسیج منابع و توانمندیحال توسعه قرار می

چارچوب آرمان طور کلی به ها و اهداف توسعه پایدار گام بردارند.مشارکت برای تحقق آرمان
که مسئولیت برای دستیابی به اهداف بر عهده خود کشورهای در حال توسعه کند نمایان می 17

های خود بسیج کنند و برای برنامهاست. کشورها ملزم هستند، منابع داخلی را برای تأمین مالی 
نفعان در که همه ذی ورندای به اجرا درآتقویت مدیریت اقتصادی، اصالحات سیاستی را به گونه

 و های آماری و اطالعاتی، صادرات، پاسخگوییها مشارکت داده شوند و ظرفیتگیریمیمصت
 فناوری اطالعات را توسعه دهند.

 
رس با تکیه بر دستورکار سعه پایدار در منطقه خلیج فااجرای اهداف تو هایروش -3-4

2030 
د. رایی کننها وظیفه دارند اهداف توسعه پایدار را با توجه به شرایط مناسب محلی اجدولت»
های خود توانند بر طبق روشحال، برخی اقدامات کلیدی وجود دارد که همه کشورها میبااین

با  (Stafford-Smith et all, 2016: 918 )«.کندا کمک میانجام دهند که به هماهنگی اجرای آنه
، هفت 17و برطبق هدف  2030استفاده از چشم انداز علمی و عملی پایداری جهانی در سند 

، زار مالیتوان درنظرگرفت: ابمورد ابزار اجرایی برای بهبود روابط در سطح جهانی و ملی می
ها و و سرانجام نظارت بر داده ، مشارکتسازی، تجارت، انسجام سیاستفناوری، ظرفیت

 . پاسخگویی. مسلما تحقق این ابزارهای اجرایی بدون مانع و چالش میسر نخواهدشد
گذاری در سرمایه در ابزار مالی، بخش خصوصی به ویژه در کشورهای با درآمد پایین، قادر به -

گذاری رمایهظارتی برای سونی و نهای قانایجاد انگیزهاما با توسعه پایدار در بلند مدت نیست، 
صوالت و ویژه برای محبلند مدت در توسعه بازارهای اولیه در کشورهای با درآمد پایین، به

ی توان به اقدامات مثبتی در سطح ملی و جهانکنند، میخدماتی که از توسعه پایدار حمایت می
 دست یافت.

ی کشورها افته بهیآوری از کشورهای توسعه در ابزار فناوری، برای ثابت نگهداشتن انتقال نو -
انش درویج در سطح جهانی، ارتقاء سیستم یکپارچه نوآوری جهانی برای ت کمتر توسعه یافته

 موثر نگیهای زیست محیطی، اقتصادی و فرهتوسعه پایدار و مبادالت فناوری مبتنی بر فعالیت
ایین و آمد پت بین کشورهای با دردر سطح ملی، این ابزار، مستلزم یک رویکرد مشارکبوده و 

 ی پایداری است.ها و فرایندهاباالتر برای تولید دانش، فناوری
گردد، ها که مانع اجرایی شدن میسازی، از عدم درک عمیق از سیستمدر ابزار ظرفیت -

های جامعه و برای های جدید برای آموزش همه بخشعمل آورده و از فناوریجلوگیری به
 پایداری جهانی اطمینان حاصل شود.رسیدن به 
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تازه  های تجاری با عدم سودآوری که کشورهای با درآمد پایین ودر ابزار تجارت، سیاست -
 مینان ازکند، مواجه است. بنابراین در سطح جهانی، اطواردها به بازارهای پایدار وارد می

 ات و همچنین در سطحر مرحله از رونق تجارت در محصوالت و خدمههای تجاری در سیستم
 گشا باشد.تواند راهملی حمایت فعال از تجارت می

ی بر ثیر منفدر انسجام سیاست، عدم رهبری متمرکز بر روی حفظ رفاه دراز مدت انسان تا -
های توسعه گذارد. نظارت جهانی و ملی بر برنامهیکپارچگی اجرای اهداف توسعه پایدار می

بخشد، قا میمجزا را تقویت کرده و انسجام سیاست را ارت هایپایدار که روابط بین بخش
 ضروری است.

لف که برای اهداف مخت های چند ذینفعیابزار مشارکتعدم وجود تبعیض میان ذینفعان در  -
 .کنند باید شریک شوند و یک هدف مشترک یعنی رسیدن به اهداف توسعه پایدار را دنبال

 متغیرهای ضروری»ای از جموعهیی، راه را برای شناسایی مها و پاسخگوابزار نظارت بر داده -
برای ردیابی و  های یکپارچهکند و در عین حال از مجموعه ای از شاخصهموار می« توسعه پایدار

 کند. برقراری ارتباط استفاده می
بایست علی رغم می حوزه خلیج فارسدر مناطق و کشورهای  2030 سندبرای اجرایی شدن »

 .ها متناسب سازی شودالمللی، با این محیطعنوان چارچوب اصلی توسعه بیناین سند بهتصویب 
همواره با تهدید مداخله گرایی و تحرکات  ،در قالب یک مدل کارآمد دستورکارتفسیر این 

کشورهای  .رو استژئوپلیتیکی از یک سو و متناسب سازی نه چندان موثر از سوی دیگر روبه
های ای از چندین اصالحات در زمینهبا انجام مجموعه فارس و همچنین ایران منطقه خلیج عربی

مدت توسعه  های درازتوانند برنامههای نظامی، میپولی، مالی، خدمات شهروندی و هزینه
 افزایش و اجتماعی-ها، ارتقای رفاه اقتصادیاجتماعی را ایجاد کنند که به کاهش نابرابری

بنابراین الزم  نماید. ترویج را قانون حاکمیت و بیانجامد ضروری یاجتماع خدمات به دسترسی
است که بسیاری از کشورهای عرب منطقه بدانند که انحصار سیاسی و اقتصادی بهای سنگینی 

).,2019Lamia Moubayed, Rihan :«پذیر نیستهمراه دارد که پراخت آن در دراز مدت امکان
)474 

ف توسعه پایدار باید بتواند چارچوب متناسبی برای عملی مسئله اساسی این است که اهدا»
های توسعه بومی فراهم سازد که این امر منجر به ایجاد تعهدات چند جانبه در کردن سیاست

-سطح ملی در جهت سازگاری با سطح بومی در اجرا و بازبینی اهداف توسعه پایدار می

 یچارچوب مرجع شهرها»پراکنده در های توسعه داده»همچنین بر  (Wright, 2018:4)«شود
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های محلی تاکید شود تا با استفاده از استراتژی محلی به صورت یکپارچه بر و بر شاخص« 1داریپا

های راهبردی محلی را بتوان بر طبق شرایط هر اهداف توسعه پایدار نظارت داشته و سیاست
طریق توسعه متکی به خود و مبتنی بنابراین بومی سازی از . »(Wright, 2018:7)«منطقه مقرر کرد

. برای کمک به میکند کمک آن کارآیی افزایش و بومی جامعه توانبخشی به بر دانش بومی
به دانش بومی در این کشورها،  بهتر استروستایی و بومی کشورهای در حال توسعه  جوامع فقیر

توان میالی، در آینده با توانمندی بیشتر اهالبته . پرورش داده شودمناسب و کارآمد، صورت 
 ( .10:1989Thrupp)«های غیر بومی بودوریاشاهد پذیرش و کاربرد سنجیده بخشی از فن

می دانش بو وها سازی است که ابتدا با احیاء و تقویت روشبومی نحوه»بیانگر  روند نای
ان ، امککند و سپس با باال رفتن قدرت انتخابکارآمد به توانبخشی جامعه محلی کمک می

حق بومیان بر  دفاع از» .(58:1393جمعه پور، )« سازدیهای نو را فراهم مگزینش آگاهانه روش
ستنادی ایحی زمین یکی از عوامل مهم حمایت از امرار معاش و محیط زیست آنهاست. معنای تلو

یستی زز محیط داری اها به حق بر دارایی، احترام به حق بومیان بر برخورها و دادگاهدر کمیسیون
سناد حقوق بشری و ا 2007المللی کار، اعالمیه کنوانسیون سازمان بینمناسب برای زندگی است. 

 ط زیستپذیر بودن محیالمللی مختلف نقش مهمی در جلب توجه جامعه جهانی به آسیببین
 هستند، ط زیستیهای مکمل هر محیها و منابع، بخشکنند. از آنجا که زمینمردم بومی بازی می
-یهای زیست محیطی نوظهور قرار محق هایشان به راحتی در محدودهحق بومیان بر زمین

 (.238، 1396)حجار لیب، «گیرد
طح س ریاثبا شناخت، دانستن نقش و ت یدر مناطق بوم داریپر واضح است تحقق توسعه پا

مدن و ت ادجیمشارکت مردم در ا رایز شود؛می ترکه در آنجا سکونت دارند، آسان یدانش مردم
 اثریم همان ایبشر  یجهان راثیمفهوم م رشینشانگر پذ ،یو فرهنگ یعیبا ارزش طب راثیم

ر داست.  ردایاهمان توسعه پ عبارتیو به ندهیآ هایمشترک بشر است که در ارتباط با حقوق نسل
یده سبه ارث ر توان با جدیت بیان داشت که دانش بومی مردمی که از نسل گذشتهمی راستا نیهم

لذا  ر دارد.ایداپاست و به نسل بعدی منتقل خواهدشد، تطابق و سازگاری بیشتری با مفهوم توسعه 
بعاد ار به اعه پایدهای توسهای محکم در اجرای شاخصای امیدوار بود که با قدمتوان به آیندهمی

 الملل محیط زیست دریایی دست یافت.توسعه حقوق بین
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه
های حوزه خلیج فارس و نتایج به دست آمده های مختلف در کشوربرطبق فرهنگ و سیاست

گونه توان بر اساس وضعیت پایداری ایندر توسعه پایدار محیط زیست دریایی خلیج فارس، می

                                                           
1- Reference Framework for Sustainable Cities (RFSC) 
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 یهاسال در  معناست و دوامی ندارد.که دنیای محیط زیست بدون توسعه پایدار بیبیان نمود 
گسترش صنعت، استفاده غلط از  ینی،توسعه شهرنش یت،جمع یشچون افزا یختلفعوامل م یراخ

 یکعنوان به و استیدهمنطقه گرد ینا یطیمح یستو ز یدشد یباعث بروز آلودگ یعیمنابع طب
از  یاریدر معرض بس شودیآبراه انجام م یناز ا یادن یکه اکثر مبادالت نفت یاییمحیط زیست در

 یستز ینگذشته در قوان یهاکه در سال یاز موضوعات یکی .ه قرار داردریو غ ینفت یهایآلودگ
 یاقتصاد ی،اجتماع یهاشاخصو  یدارو حقوق کشورها مطرح شده است بحث توسعه پا یطیمح

اند اشاره داشته ضوعمو ینها به ایونو کنوانس یالمللینب یناز قوان یاریبس باشد.یمآن  یطیو مح
حوزه  هایکشوریند. بنابراین نما یترا رعا یدارصول مربوط به توسعه پاا بایستییکه کشورها م

محیط ارند؛ با اینکه فارس د یجخل یدار درتوسعه پا به اجرا درآمدن در یفارس نقش مهم یجخل
منافع  و موقعیّت جغرافیایی، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی و انتقالی از نظرخلیج فارس  ستیز

رسد هنوز کشورهای به نظر می اما شده است لیضوعی ژئوپولیتیکی تبدکشورهای ساحلی به مو
و از آنجاییکه  خلیج فارس نرسیده اند ستیساحلی به درجه قابل قبولی از اهمیت مسئله محیط ز

به  هایژگیواز  برخیاما  ،نیست هم مثلقطعا  هارکشوشرایط محیطی، فرهنگی، اقتصادی و ... 
را ایجاد کنند که به  یاهای درازمدت توسعهتوانند برنامهمیا هآن نمیابودن  کمشترواسطه 

 اجتماعی خدمات به دسترسی افزایش و ها، ارتقای رفاه اقتصادی اجتماعیکاهش نابرابری
همچنین تبعیت از قوانین مشترک را میان کشورهای حاشیه خلیج فارس  و بیانجامد ضروری

ها، دست دلیل عدم مشابهتبرداری از مناطق دیگر بهسرایت دهد. باید درنظر داشت صرفا با الگو
ای و دور است. در این رهگذر، توجه به شرایط منطقهای پایدار از تصور بهیافتن به توسعه

تواند برای رسیدن بکارگیری شرایط محلی و بومی مناسب و متناسب با محیط زیست موجود می
برای عینیت بخشیدن به دستورکار  دان معنی است کهبه توسعه پایدار مفید و مثمر ثمر باشد. این ب

های ها و سازمانشود. دولتنیاز به رویکرد بومی سازی اهداف توسعه پایدار احساس می 2030
های های بومی و محلی، سازمانعمومی، مشارکت نزدیکی برای پیاده سازی با حاکمیت

های داوطلب و غیره های بشر دوستانه، گروهها، سازمانالمللی، دانشگاههای بینای، سازمانمنطقه
توان اینگونه توصیف کرد که: مراحلی که با یکسری خواهند داشت. بومی سازی را می

راهکارهای نو برای تحقق اهداف توسعه پایدار جهانی از طرق بومی، ملی و محلی؛ تعریف، 
ای جذاب محیط زیست دریایی به دنی 2030همین منوال، وارد کردن سند بازبینی و اجرا شود. به

ای خلیج فارس، هم به تکامل محیط زیست گرایی و هم به تکامل توسعه پایدار در قوانین منطقه
 انجامد. می

با توسعه و جهانی است،  یالمللیندستورکار ب که یک 2030اهداف دستورکار در نهایت 
های توسعه پایدار علی اخصو انطباق است و ش یهمخوان یدارامحیط زیست خلیج فارس  یدارپا
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رغم حرکت کند به سوی توسعه همه جانبه، نهایتا منجر به برقراری تعادل میان رشد اقتصادی و 

سند  17و  14شود. در این پژوهش، توسعه پایدار بر اساس اهداف حفاظت زیست محیطی می
از منظر جهانی  ، چه در کشورهای توسعه یافته چه در کشورهای با توسعه یافتگی پایین،2030

المللی بودن مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه هر هشت کشور بتوانند برای رسیدن شدن و بین
در خلیج فارس با ایجاد  2030به مقصود نهایی یعنی اجرای اهداف توسعه پایدار دستورکار 

جهانی و  هفت ابزار اجرایی برای بهبود روابط در سطحدستورکار مشترک بومی و با بکارگیری 
سازی، تجارت، انسجام سیاست، مشارکت و سرانجام ملی از جمله: ابزار مالی، فناوری، ظرفیت

گونه اقدامات، قدمی راسخ مطمینا با این هماهنگ عمل نمایند؛ ها و پاسخگویی،نظارت بر داده
ی بدون مسلما تحقق این ابزارهای اجرایدر راه دشوار اجرایی شدن این اهداف برخواهند داشت؛ 

المللی از زیرا با توجه به مواضع ناعادالنه و موانع مختلف بین مانع و چالش میسر نخواهدشد؛
المللی، جنگ و ... شرایط هر کشور متفاوت از دیگر کشورها به جهت های بینجمله: تحریم

-قرارگیری در وضعیت نامطلوب یا مطلوب محیطی است و بررسی این موارد باید توسط حقوق

تک کشورهای منطقه که آشنا به اوضاع داخلی و ملی شناسان و اقتصاددانان تکان، جامعهدان
ها برای دستیابی و تدوین عمل آمده و در هر مرحله با مشارکت دولتهستند به طور دقیق به 

دستورکاری جامع و مشترک به حل مشکالت ماقبل و پیشرو بپردازند که در ادامه به بیان تعدادی 
 نهادها اشاره خواهد شد:از پیش

 تسیقامات زم قیاز طر یجهان یطیمح ستیحل مشکالت ز ه جهتب یالمللنیتوافقات بانعقاد  -
  ؛ایی منطقهطیمح

 طحسترین پایین باو  افتهیتوسعه  یکشورها نیب یهمکار به جهت یالمللنیتوافقات بانعقاد  -
    ن؛ینو یاهیانتقال فناور نۀیدر زمیافتگی توسعه 

کش نفت یاهکشتی دنکرروزبه ایبر رسفا خلیج منطقه یهارکشو نامه میانموافقت یمضاا -
 های نفتی؛به جهت جلوگیری از آلودگی

ای بدین ترتیب است که اجرای اهداف کاربردی و جامع محیط زیستی در دستورکاره
 های توسعهن شاخصیابی به تعادل میاالمللی با کمک ابزارها، دستتوسعه پایدار در سطح بین

 .سازدپایدار را بیش از پیش فراهم می
 
 منابع

 .دادگستر ، نشرالملل محیط زیستحقوق بین، (1392)پورهاشمی، سید عباس، ارغند، بهاره  -
-ها و محدودیتظرفیت»(، 1397، جوادی، علی رضا، شیرازیان، شیرین )عباسسید پورهاشمی، -

فصلنامه علوم و  ،«محیط زیست )بارویکردی انتقادی(الملل های توسعه و تدوین حقوق بین
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 .139-131، صص 1دوره بیستم، شماره  ،تکنولوژی محیط زیست
قوق حطراز جهانی »(، 1397پورهاشمی، سیدعباس، طیبی سبحان و طالع خرسند، هادی ) -

م، ده، سال پانزالمللیفصلنامه مطالعات بین، «هاراهبردها و رهیافت الملل محیط زیست:بین
 .130-107، صص2شماره

سازی در عرصه توسعه روستایی و نقش دانش بومی در بومی»، (1393) پور، محمودجمعه -
 .50-79صص، پاییز و زمستان، 2، شماره1دوره، های بومی ایراندوفصلنامه دانش، «فرآیند آن

قوقی، دورنمای فلسفی، نظری و ح، تحقوق بشر و محیط زیس(، 1396حجار لیب، لیندا ) -
 تب علومکدوین سازمان مطالعه و ت ،رضا امینی، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانیمترجم: 

 .هاانسانی دانشگاه
فصلنامه آموزش محیط زیست ، «جهانی شدن و توسعه پایدار»(، 1394دهشیری، محمدرضا ) -

 سال چهارم، شماره دوم. ،داریو توسعه پا
 جزایر آلودگی زا پیشگیری در ها دولت »مسئولیت (،1395فاطمه ) ،قاسمی مصطفی، ،سراجی -

 الس، فقه و حقوق ،سیاسی علوم مطالعات فصلنامه، فارس(« خلیج: موردی مصنوعی)مطالعه
 .26-11، صص 2/2 شماره، دوم

، «نرژیاالملل مفهوم توسعه پایدار در گستره حقوق بین» (،1392)ترکمانی، حجت سلیمی -
 .145-166، صص 49، شماره یالمللمجله حقوقی بین

های نفتی عاد حقوقی آلودگیبررسی اب»، (1386) دبیریو فرهاد  فرشچی پروین شجاعی، سارا، -
نولوژی م و تکعلو فصلنامه، «(المللاز دیدگاه حقوق بینمنطقه خلیج فارس و دریای عمان ) در

 .86-75، دوره نهم، شماره چهارم، صصمحیط زیست
محیط  المللنیحقوق ب ۀدر توسع یفناور ستینقش ز»(، 1397لیان، پویا )شهبازی، آرامش، بر -

 .43-23، صص1، شماره48دوره  ،یمطالعات حقوق عموم فصلنامه، «زیست
 ییمگراهمحیط زیست در پرتو  یدیپلماس»(، 1398) نادری، شیما طیبی، سبحان، زارع، علی، -

لوم و نامه عفصل، «الملل توسعه پایدارحقوق بین  یموثر در نیل به سو یرهیافت ؛یالمللبین
  .199-185، صص 9 ، شمارهبیست و یکم، دوره تکنولوژی محیط زیست

قش دیوان ناگیماروس: ن-پرونده گابچیکوو» ،(1395عزیزی، ستار، موسوی، سید مهدی ) -
 ماره، شمللیالمجله حقوقی بین، «المللی دادگستری در برجسته سازی مفهوم توسعه پایداربین
 .134-109، صص55
تیک محیط زیست خلیج فارس، رویکرد پر اهمیت در ژئوپل» ،(1387)سهراب  ،عسگری -

 .1، شماره 17، دوره فصلنامه اطالعات جغرافیایی سپهر، «منطقه
 یطیمح ستیز یهایژگیو» ،(1393صادقی، فرزانه، خان محمدی، زهرا ) ،سهراب ی،عسگر -
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فصلنامه ، «1982 اهایالملل درنیو حقوق ب تیکو یهاونیآن در کنوانس گاهیفارس و جا جیخل

 .و سوم، شماره هشتاد و نهم ستیدوره ب ،اطالعات جغرافیایی سپهر
 فصلنامه، «حدنگاهی به برنامه محیط زیست سازمان ملل مت»(، 1385یشه، شهروز )پپفالحت -

 .31-28، صص25شماره ، فرهنگی ارتباطات اندازچشم
 رضا ،مبریس، محمدرضا ی،قائد ،لیسه ی،آباد نجفی لیسه ،نهیگار ی،رکیس انیشیکش -
نامه مطالعات فصل  ،«فارس جیخل یامنطقه تیبر امن ینظام یهااستیس ریتأث یبررس»(، 1398)
 .182-155صص ،1شماره، 16سال ،یالمللنیب
ج محیط زیست خلی» ،(1389) لطفی، حیدر، بقایی، حمید، موسوی، رضا، خیامباشی، سهیل -

سال سوم، شماره اول،  ،فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، «فارس و حفاظت از آن
 .9-1صص

 بر دیسعه با تأکتو ۀنیسازمان ملل متحد در زم یهاتالش» ،(1397مافی، همایون، بذار، وحید ) -
، 3شماره ،48ۀ دور ،یمطالعات حقوق عموم فصلنامه، («2000)متحد ملل  ۀهزار ۀتوسع یۀاعالم
617-638. 

لسله کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتیک خلیج فارس، س، (1373)زاده، پیروز مجتهد -
 .المللیدفتر مطالعات سیاسی و بین :، تهراننوشتاری در جغرافیای سیاسی خلیج فارس

فاظت حنقش  یبررس»(، 1397) دهیپسی، باریمدانلو جو ،رضایعلی، دیزارع زمهرآرا، اسداله،  -
 ،وسعهو ت تیریدرعلوم مد یدوماهنامه مطالعات کاربرد، «داریزیست در توسعه پا از محیط

 .115-105، صص 10، پیاپی3سال سوم، شماره 
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