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 Background and Objectives: The valuable place of the environment in human societies has always been 
considered around the world, because human survival is measured by its protection. Thus, we need a 
solution to deal with the negative consequences in order to protect the marine environment of the Persian 
Gulf and to implement the goals of sustainable development in this region, which is one of the most 
polluted and vulnerable marine areas. Because the increasing dominance of these factors has created 
irreparable environmental catastrophes in the Persian Gulf ecosystem that all coastal countries are 
responsible for preventing them. Accordingly, the 2030 Sustainable Development Goals have set out a 
codified set of tasks for countries, to be fulfilled by 2030. Moreover, taking into account the Millennium 
Development Goals, it offers solutions to solve the earth’s environmental problems in the field of poverty, 
clean water, clean energy and state-of-the-art technologies. Certainly, achieving the goals of sustainable 
development and increasing the quality of life of human beings in accordance with current and future 
needs is possible by achieving the tools of economic growth along with social quality and transforming to 
sustainable production methods and consumption patterns by establishing environmental balance. 
Methods: This article studied analytically and through library research while examining the negative 
consequences and obstacles to progress, also refers to the approach of positive consequences and offers 
solutions to overcome obstacles. 
Findings: The results of this article show that necessary and unavoidable to study the consequences and 
to establish a procedure to achieve the proposed indigenous indicators and adapt of sustainable 
development goals in the Persian Gulf regions level; because achieving positive results in this matter is 
achievable through providing balance between economy, society and marine environment. 
Conclusion: According to the analysis performed, considered as a fundamental solution for future 
research to eliminate marine environmental pollution, the protection of the marine environment of the 
Persian Gulf has been made possible by supporting and conducting the goals of sustainable development of 
the 2030 instrument and implementing it in the region so as to pave the way for attainment of sustainable 
development in marine regions by eliminating the barriers and negative consequences that impede 
sustainable development. Eventually, for the implementation of the 2030 instrument in the regions and 
countries of the Persian Gulf, governments are obliged to adopt the goals of sustainable development with 
regard to the appropriate environmental conditions. Hence, one of the basic objectives of the present 
paper is to explain and design indigenous indicators proposed for sustainable development across the 
regional areas of the Persian Gulf. 
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در سرتاسـر جهـان مـورد  ،یدر جوامـع انسـان ستیزطیارزشمند مح گاهیهمواره جا پیشینه و اهداف: 
منظور راسـتا، بـه نی. در همـشـودیمـ دهیانسان در گـرو حفاظـت از آن سـنج يبقا رایتوجه بوده است؛ ز

منـاطق  نیرتریپذبیحال آسـ نیو در ع نیتراز آلوده یکیکه  فارسجیخل ییایدر ستیزطیحفاظت از مح
مقابلـه  يبرا يراهکار ازمندیمنطقه ن نیدر ا داریپااهداف توسعه يو به جهت اجرا دیآیحساب م هب ییایدر
را در  یطیمحسـتیغیـر قابـل جبـران ز عیعوامل، فجا نیغلبه روز افزون ا رایز م؛یهست یمنف يامدهایبا پ

 نیـاسـت. بـر ا یحلسا يکشورها یاز آنها بر عهده تمام يریبوجود آورده که جلوگ فارسجیخل ستمیاکوس
 نیـیتع 2030کشـورها را تـا سـال فیمـدون از وظـا يا، مجموعه2030سند  داریاساس، اهداف توسعه پا

 طیحـل معظـالت محـ يابـر ییبا مدنظر قراردادن اهداف توسعه هزاره، به ارائه راهکارهـا نیکرده، همچن
 یابیـمسلما دست پردازد؛یم نینو يهايپاك وفناور يهايفقر، آب سالم، انرژ نهیدر زم نیکره زم یستیز

 قیـاز طر نـده،یحال و آ يازهایسازگار با ن يموجودات بشر یزندگ تیفیک شیو افزا داریپابه اهداف توسعه
 يو الگوهـا دیـتول يهـاشکل روش رییو تغ یاجتماع تیفیهمراه با ک يرشد اقتصاد يبه ابزارها یابیدست

 .باشدیو مقدور م سریم ،یطیمحستیزتعادل  يبرقرار قیشده از طر داریمصرف پا
و موانـع  یمنفـ يامـدهایپ یضـمن بررسـ ،ياو به صـورت کتابخانـه یلیمقاله به روش تحل نیا :هاروش

 اشاره دارد. زیور از موانع نعب يمثبت و ارائه راهکارها يامدهایپ کردیبه رو ،يشرویپ
 شاخصهايبـه  دنیرسـ يبـرا ياهیرو جادیو ا امدهایپ یکه بررس نستیا انگرینما قیتحق جینتا ها:یافته
الزم  يفارس، امـر جیخل يامنطقه نواحی سطح در پایداراهداف توسعه  يو متناسب ساز پیشنهادي بومی

 نتواز و تعادلبـا  ییایـدر مناطقامـر، در  نیمثبت در ا جیحصول نتا رایز شود؛یقلمداد م ریو اجتناب ناپذ
 .گرددیم سریم ییایدر زیست محیط و اجتماع ،اقتصاد میان

جهت برطرف  یآت يهاپژوهش يبرا یاساس يانجام شده که راهکار لیبا توجه به تحل گیري:نتیجه
فارس  جیخل ییایدر تسیز طیحفاظت از مح گردد،یقلمداد م ییایدر یطیمح ستیز يهایآلودگ يساز

 نرویتا ازا دهیگرد سریآن در منطقه م يو اجرا 2030سند  داریاهداف توسعه پا تیو هدا تیبا حما زین
مسدود کننده  یمنف يامدهایبرداشتن موانع و پ انیبا از م ییایدر مناطقبادوام در  توسعه به یابیستد

حوزه  يدر مناطق و کشورها 2030ن سند شد ییاجرا يبرا تیفراهم شود. در نها داریراه توسعه پا
متناسب  ،یطیمناسب مح طیرا با توجه به شرا داریپادارند اهداف توسعه فهیها وظدولت فارس،جیخل

 بومی شاخصهاي طراحی و شرح ،حاضر نوشتار بنیادین اهداف از یکی دلیل همین بهکنند.  يساز
 فارس است. جیخل يامنطقه نواحی سطح درتوسعه  پایداري پیشنهادي

 
 واژگان کلیدي:

 يسازیبوم
 داریتوسعه پا

 فارس جیخل
 ییایدر ستیز طیمح

 

 
 نویسنده مسئول*

 afshari@damavandiau.ac.ir 

 

 



 .Nader et al نادري و همکاران

 

)70( 

 

 قدمهم
را  (Sustainable Development)خاستگاه توسعه پایدار 

هاي حقوقی سنتی در تمام دنیا هاي کهن و رویهتوان در تمدنمی
برداري از زمین و این مفهوم همچنین در حقوق بهره ]1[ یافت.

قانون  ]2[ .حقوق جنگل داري اروپایی قرون وسطی نیز ریشه دارد
زیست ومنابع ایاالت متحده و کشورهاي دیگر، هر یک نقطه  طمحی

 یننخست يبراکه  ]3[  سازندشروعی را براي توسعه پایدار مهیا می
 یسیونکم«سازمان ملل متحد،  یمجمع عموم 1983بار در سال 

 یرتأث يدر آن، سند وداد  یلتشکرا » و توسعه یستز یطمح یجهان
 برونتلند مالرتوسط گروها» مشترك ما یندهآ«گذار به نام 

(GroHarlam Brantland) در ه شد. یوقت نروژ، ارا یرنخست وز
این گزارش مفهوم توسعه پایدار، اینگونه بیان شده است: توسعه 

که نیازهاي نسل فعلی را بدون خدشه آوردن است اي توسعهپایدار، 
 ینا؛ تأمین کند ،هاي آینده در تأمین نیازهاي خودبر توانایی نسل

 ياقتصاد یتهر فعال يبه عنوان مبنا یدارگزارش خواستار توسعه پا
آن با  یوندو پ یستز یطنسبت به مح يجد یبا تمرکز بر نگران یانسان

 ینکها رغم علیفقرا در جهان بود.  یباال بردن سطح زندگ يتالش برا
سال از طرح آن  25در طول  که یداراز توسعه پا یفتعر 200از  یشب

همچنان مبهم  ین مفهومبرونتلند ارائه شده است ا یسیونتوسط کم
از دهه  یدارتوجه به توسعه پا یبترت ینبه ا ]4[ کننده است یجو گ

ینجامعه ب یاصل يهااز دغدغه یکیسو به  ینبه ا یالديهشتاد م
برونتلند درسال  ییگزارش نها یهگشت و پس از ارا یلتبد یالملل

 ]5[ قرارگرفت. یالمللنون توجهات بین، در کا1987

در  ، مساله مهمی که21پس از تصویب دستور کار، 1992در سال 
ها و برنامهسیاست هدفمندسازي گیچگون وجود داشت،این خصوص 

هاي کشورهاي مختلف براي دستیابی به توسعه پایدار و پیشرفت 
براي رسیدن به اهداف  2015پس از سال  در این زمینه بود.آنان 

ف شده تا با در نظر داشتن اهداف ها موظتوسعه پایدار، تمامی دولت
توسعه پایدار داخلی بدون مغایرت با اهداف جهانی به تامین نیازهاي 

 جدیدترین ی وجهان دستورالعملبه عنوان  ،2030خود بپردازند. سند

 Sustainable Development)ار پاید توسعه اهداف سند

Goals (SDG)) 169 و کلی هدف17لشام که رودمی شمار به 

ا ب هادولت سران میالدي 2015سپتامبرسال درو  است جزیی هدف
پایدار تا سال  توسعهاهداف  جهت حصول مسیري توافق یکدیگر،

 به 2030سند در 14ف اصلی شماره هد. مشخص کردند 2030

 براي دریایی منابع و دریاها هااقیانوس از پایدار برداريبهره و حفاظت

اي  مجموعه اهداف، اینزد، از اینرو  پردامی پایدار توسعه به دستیابی
 با همچنین و هکرد تعیین 2030سال تا را کشورها وظایف از مدون

 حل براي هاییکارراه ارائه ، بههزاره توسعه اهداف مدنظر قراردادن

هاي انرژي سالم، آب فقر، زمینه در زمین کرهمحیط زیستی  تعظالم
در  2030 سندیی شدن براي اجرا ؛پردازدمی هاي نوینفناوريو پاك

ها وظیفه دارند اهداف دولت فارسحوزه خلیجمناطق و کشورهاي 
پایدار را با توجه به شرایط مناسب محیطی، متناسب سازي توسعه
با انجام  فارس و همچنین ایرانمنطقه خلیج کشورهاي عربیکنند. 

مالی، خدمات از جمله اقدامات اي از چندین اصالحات مجموعه
را ی مدت هاي درازتوانند برنامههاي نظامی، میو هزینهشهروندي 

 و اجتماعی-ها، ارتقاي رفاه اقتصاديایجاد کنند که به کاهش نابرابري
 حاکمیت و بیانجامد ضروري اجتماعی خدمات به دسترسی افزایش

 تحلیلو  بیان به نخست ،در این نوشتار نماید. تسهیل را قانون
اد توسعه پایدار درحفاظت از محیط ایجپیامدهاي منفی و موانع 

زیست دریایی خلیج فارس پرداخته و در پی آن پیامدهاي مثبت و 
توسعه پایدار بومی در محیط زیست پیشنهادي اجراي راهکارهاي 

دریایی خلیج فارس به تفصیل و به تفکیک هر کدام از این پیامدهاي 
 منفی بیان خواهد شد.

رس از طریق خلیج فا حفاظت محیط زیست دریایی
 یابی به اهداف توسعه پایداردست

یتیکی مهمی در ژئوپل از موقعیتفارس  یجخلمنطقه ویژه دریایی 
برخوردار و به عنوان ذخیره عظیم انرژي جهانی  عرصه بین المللی
، اق، عریرانا اي از جمله:کشور کرانه 8 یرندهدربرگشناخته شده که 

؛ است ینتحده، قطر و بحر، عمان، امارات میت، کويعربستان سعود
تاحدودي به یک  يو اقتصاد یکیاستراتژمسایل از نظر  این کشورها

از طرفی نیمه بسته بودن خلیج فارس به عنوان . کنندشکل عمل می
هاي خصوصیت منحصر به فرد آن موجب تمایز این دریا از سایر آب

 دیگر جهان شده است. 

راساس اولویت بندي و گیري برطبق اهداف توسعه پایدار بتصمیم
اي حیاتی ارزیابی تاثیرات مثبت و منفی بر روي اهداف دیگر، مرحله

ها ها و سازمانگردد. از اینرو جاي نگرانی از سوي دولتمحسوب می
سند  7بخاطر اولویت قراردادن محصوالت مرتبط با انرژي (هدف 

)، توسعه و 2030سند  2)، محصوالت کشاورزي (هدف 2030
)، بدون توجه به تاثیرات 2030سند  9و 8تجارت (اهداف  زیرسازي
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) یا 2030سند  14)، آب (هدف 2030سند  13اقلیمی (هدف 
رود. دلیل اصلی این مشکل در تصور ) می2030سند  15زمین(هدف 

هاي استفاده از انرژي، محصوالت کشاورزي و بهتر از بکارگیري راه
است که این  21 مشخص کردن حدود موفقیت یک تجارت در قرن

موارد به ندرت بیشتر از قبل رعایت شده است. به عبارتی اهداف 
اي رسمی براي نوآوري کلی در مقیاس و سرعت توسعه پایدار، انگیزه

 .]6[هستند 

روشن است که هر کشوري، اهداف جهانی را به طور متفاوتی 
نماید و این از مزایاي اهداف توسعه پایدار است که از پیگیري می

گرایی برخوردار است. با این حال اهداف خاصی درجه انعطاف بومی
و توانایی جهان براي وجود دارد که نیازمند اقدامات فوري است 

به طور قابل توجهی بر ، بل وجود داردمقابله با تغییراتی که از ق
ین موارد به این معناست که ا ]7[ گذارد.سالمت سیارات تأثیر می

المللی بر مساله تغییرات اقلیم (هدف هاي بیناولویت در همکاري
ند اقتصادي بر کاهش اثرات محیط هاي سودم) و سیاست گذاري13

با توجه به اینکه  رسد.) الزم و ضروري به نظر می12زیستی(هدف 
باشد و عامل محیطی، اقتصادي و اجتماعی می 3توسعه پایدار شامل 

هاي محیطی از فارس شاخصزیست خلیجدر بحث پیرامون محیط
 با باید نیز رسفا خلیج يهارکشواهمیت بیشتري برخوردارند، ازاینرو 

هاي راهمنطقه  ینا یستز محیط حفظدر  بیشتر چه هر تدبیر
و قوانین باید به صورت  رسیدن به توسعه پایدار را تقویت نمایند

ها به جهت حفاظت از محیط زیست دریایی، در تکالیف کلی دولت
انطوري که هم ]8[ اي اعمال شود.قالب یک سیستم همکاري منطقه

ها، و استفاده پایدار از اقیانوس تظاحف«، 2030سند  14در هدف 
مستلزم اقداماتی از جمله » دریاها و منابع دریایی براي توسعه پایدار

کاهش آثار اسیدي ، کاهش آلودگی دریاها و اقیانوس هاپیشگیري و 
، حفاظت از بوم سازگان دریایی و ساحلی، دریاییزیست شدن محیط 

، افزایش دانش علمی، توسعه ظرفیت قاء دانش فناوري دریاییارت
هاي دریایی، با در نظر گرفتن معیارها و پژوهشی و انتقال فناوري

الدولی مربوط به انتقال رهنمودهاي کمیسیون اقیانوس شناسی بین
و سایر اقدامات ها هاي دریایی با هدف بهبود سالمت اقیانوسفناوري

ه است، بنابراین براي رسیدن به توسعه پایدار، مورد توجه قرار گرفت
طرق حفاظت و استفاده پایدار از دریاها و منابع دریایی، ما را در 

ن نظر به مناطق امعابا ازاینرو  کند.رسیدن به این هدف نزدیک تر می
 ياست تا برا يضرور فارسیجخل یرمهم نظ یاییدر زیستییطمح

موضوع تا  یتاهم ینهمچن د؛آن راهکاري اندیشیده شوحفاظت از 
ی حقوق یمدر بسط رژ بتوان المللییناست که بر اساس اسناد ب يحد

توسعه  المللیینو حقوق ب اشتهمؤثر برد یگام فارسیجخل ايمنطقه
 دانست.آن  یاییدر زیستیطرا ضامن حفظ مح یدارپا

پیامدهاي منفی ایجاد توسعه پایدار در حفاظت از محیط 

 یج فارس زیست دریایی خل

 ناپذیر جبراندر معرض قرارگرفتن مخاطرات اساسی و از  یريجلوگ
پیامدهاي منفی مطرح شده که در ادامه  زا یناش یطیمح یستز

ی حوزه ساحل يکشورها ایف ضروريوظاز  مفصل بحث خواهد شد،
از اینرو عادالنه نیست که براي حفاظت و  .است خلیج فارس

کرده و به دنبال راهکار نبود. در این جلوگیري از آلوده نشدن، عجله ن
قسمت به بررسی تعدادي از پیامدهاي منفی مسدود کننده راه 

پیامدهاي منفی در عدم جبران ها، توسعه پایدار از جمله: تاثیر تحریم
آوري خسارات زیست محیطی و همچنین به ناکارآمدي و عدم الزام

اي از مسایل یرهاین پیامدها زنج پرداخته که قوانین زیست محیطی
 گیرد.المللی را دربرمیاي تا بینمنطقه

هاي وضع شده علیه کشورها بر محیط زیست دریایی تاثیر تحریم
 خلیج فارس

تواند اثرات مخرب المللی، میهاي بینطبیعی است اعمال تحریم
مستقیم یا غیر مستقیمی در سطح ملی بر محیط زیست کشورهاي 

 تمشکالزمینه حفاظت از محیط زیست، تحریم شونده بگذارد. در 
 نیزو  توسعهیافتگی سطح با مستقیمی طتباار یستمحیطیز

 به غلبا ديقتصاا يند. تحریمهادار هارکشودر  دياـقتصا تمشکال
 . نقض]9[گیرند می ارقر دنتقاا ردمو بشر قحقو بر منفی اتثرا لیلد

 هـک ريکشو انندوشهر به نسبت یستز محیطاز  يمندهبهر حق
 لمللیابین يتحریمها لعماا تأثیر ترینرشکاآ ،ستا هشد تحریم

 ،سالم یستز محیطاز  ها ننساا يمند هبهر وزمرا که نیمدامی .ستا
حق  یک اراگوو  لپذیرد مناسب ،یمنا ازن،متو ،گیدلواز آ ريعا ك،پا

 .]10[بنیادین است 

 ژينراها از جمله تحریم مینۀدر زاروپا  یهدتحاا تتصمیما مهمترین
تواند تاثیرات عمده اي بر محیط زیست دریایی خلیج فارس از که می

کشور یعنی ایران که بیشترین سطح تماس با آن را  8سوي یکی از 
 از: تندرعبادارد، بگذارد؛ 

 تممنوعی ردمودر  پاارو یهدتحاا 2012 نویهژا 23 مصوبه -1
 یا نفتی يهاآوردهفرو  منفتخا لنتقاا یا خریدواردات، 

 یا نفت بخش به اتتجهیز لنتقاا یا وشفر یا شیمیوپتر
 ]11[ انیرا شیمیوپتر صنعت
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 ممنوعیت ردمودر  پاارو یهدتحاا 2012اکتبر  15مصوبه  -2
 ]12[ انیرا طبیعی زگا لنتقاا یا خریدواردات، 

 بر مشتمل تتصمیما یندر ا هشد لعماا يیتهاودمحد
 یهدتحاا به انیرا نفتی يکاالهاو  زگا و نفتواردات  بر یتهاییودمحد

 بهصنایع يکلید يهاوريفناو  اتتجهیز وشفر ممنوعیت ،پاارو
 يعطاو ا نفتی يتانکرها وشفرو  ساخت ممنوعیت ژي،نرا به طمربو

وام و  ياـعطا منوعیتم ،هاآن به تخدما سایرو  بیمه یا پرچم
 فهرست شگستر ان،یرا ژينرا ابعـمن عهـتوس ايرـب راتاـعتبا
و  اريسرمایهگذ ممنوعیت ال،موا توقیفو  تحریم لمشموصشخاا

بخش نفت و انرژي و ...   بهتوسعۀ نسیددر راه ر جدید اردادقر عقد
 ]13[ شود.می

دست به براي اي عرب خلیج فارسکشوره از هر یکسالهاست 
قطر بر خالف  .کنندمی مبارزه و تالش منطقه رهبري گرفتن

ر عرب در هاي موسوم به بهااز زمان آغاز شورش ،عربستان و امارات
گرایانه حمایت هاي اسالم، همواره از حرکت2011خاورمیانه در سال 

کرده و توصیه به برقراري روابط با ایران، رقیب دیرینه عربستان کرده 
 ،عربستان سعودي، امارات متحده عربی، مصر و بحریناز اینرو  .است
ابراز کرد و در » ثبات کردن منطقهبی« ها راقطر از این حمایت هدف
این کشور قطع کردند، اما قطر با روابط خود را با  2017سال 

مدیریتی هوشمندانه و به کمک کشورهایی از جمله: ایران، عمان، 

ه با طه رابچگر. ا]14[ ترکیه و هند این بایکوت را پشت سر گذاشت

 يتوجه داشت که کشورها دیاست، امابا ریزناپذیگر یاعراب ضرورت
 تیبه وضع دنیتا رس ،یو زبان یومق ییبر همگرا دیعرب به لحاظ تأک

 یمترم نیابرانفاصله دارند. ب ران،یا يبرا يردبراه مئن وطم کیشر
 يرابرا بیاسنتر مسب تواندیم یعرب ممه يازکشورها یروابط بابرخ

اعراب  زیدآمیترد تنیهذکرده و  مفراه مو تفاه يهمکار يفضا جادیا
سوء  ۀینکار زمنیبا ا نچنیرد. همبب نیرا ازب رانیه با اطدرمورد راب

 دودسم ای توان برطرف ویرا م يارباستک يوکشورها لیاستفاده اسرائ

ها و به موازات آن گسترش با افزایش موارد اعمال تحریم ]15[ کرد

هاي قابل نگرانی ،بر مردم کشورهاي هدفآنها  رات مخربتأثی

محیطی و ت شک، مسائل زیس نبدو ]16[ آمد.توجهی به وجود 

حق در نهایت آیند. نسل سوم به شمار می در دسته بنديتوسعه، 
چراکه  رودن حیات بشر، درمحیط زیست آلوده از میان میبنیادی

از  ناشی مالی تمشکال کهزمانی شود. علی القاعده تامین نمی
 دور از ینا ،هددمی قسو فقر سمت بهرا  انندوشهر هاتحریم

 یستمحیطیز مسائل قبامر هاآن کنیموربا که ستا قعبینیوا

 که ستاقیمنط ،شد ضعیف رکشو یک دقتصاا قتیو. دوـهندباخو
 نددار يکمتر لویتاو مسائل یگرد بیندر  یست محیطیز مسائل

]17[. 

 Transfer of) دوستدار محیط زیست يهاژيتکنولوانتقال 

Environmentally Sound Technology (EST)) يهاحطر 
 یستز محیط ارستددو يهاژيتکنولوز ا حمایت ه،الیندآکمتر صنعتی

 یستز محیطو  ژيتکنولو با طتبادر ار مشخصاً که ستا موضوعی سه
 مندزنیا اهرکشو در یستز محیط کیفی سطح يتقاار .ستا حمطر

 .هستند یستز محیط ارستددو که ستا هاییژيبه تکنولو توجه
 چنین به رکشو یک سترسیدر د ننداتومی هاتحریم لعماا لیکن

 وزهمرا که ستا حالیدر  ینا .نمایند دیجاا یتودمحد هاییژيتکنولو
 يیرساختهاز مندزنیا عرصهها تمامیدر  یستز محیط مسئله
 ارستددو يهاژيتکنولو لنتقاا اردمو ینا از یکی که ستا ديمتعد

هاي زیست از سوي دیگر انتقال فناوري ]13[ .ستا یستز محیط
محیطی به عنوان تعهد کشورهاي توسعه یافته در مقابل کشورهاي 

شود و همچنین به آنها حال توسعه و کمتر توسعه یافته بیان میدر 
، اعالمیه ریو، کنوانسیون 21در اسناد بین المللی از جمله دستورکار 
 تغییرات آب و هوایی، اشاره گردیده است.

پیامدهاي منفی عدم ارزیابی و جبران خسارات زیست محیطی 
 کشورهاي حوزه خلیج فارس

 و هشد لیاتیعم تلفیقی هیدگاد یک یطیمح یستز اتثرا یابیارز
 هم به نظامی که یدگاهید ،میباشد ارپاید توسعه جهتدر اییجرا

 محیط با و یستز محیط در چیز همه که ینابر یردا را پیوسته
 عنو هر منظا ینا در .دهدمیارقر مدنظر سدرمی پایداري به یستز

 با آنغیر و محیطی یستز و جتماعیا دي،قتصاا دبعاا در فعالیت
 ديهبررا یابیارز ]18[ .ندرمیخو پیوند هم به و بوده یکدیگرمرتبط

 ده،گستر و منظم رطو به آن در که ستا يیندافر ،یستز محیط
 يمؤلفهها سایر و هاحطر ،برنامهها ا،سیاسته محیطی یستز اتثرا
 یستمحیطیز يبیانیهها و هاارشگز از عما یستز محیط با رتبطـم

 درباره گیريتصمیم براي هک ]19[ .میگیرندارقر یابیارز ردمو
فعالیت در آن اثرات ارزیابی و زیست محیطی پیامدهاي و مشکالت

 يگیررکا به ]20[ .است شده درنظرگرفته ابزارهایی اي،توسعه هاي
 ندامیتو یابیارز اربزا انعنو به یستزمحیط ديهبررا یابیارز هیافتر

 نقش ن،کال يهاحطر و برنامهها در اريپاید ايهرمعیا تلفیق کمک به
 .]21[ نماید یفاا ارپاید توسعه به یابیدست در را ساسیا
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 اتثرا که ستا آن ،یستز محیط ديهبررا یابیارز مهم دبعاا از کیی
 ردمو را یکدیگر بر ارپاید توسعه سهگانه يهارمحو از هریک متقابل

 بر و ستا تخصوصیا يبقا يمعنا به اريپاید. هددمیارقر مالحظه
 عمتنو و دهگستر يهازنیا سیستم یک در اريپاید دجوو سساا ینا

 اريپاید ءجز سه. زدمیسا آوردهبر ار تیآ ينسلها و فعلی نسل
  :از رتندعبا

 ممستلز محیطی یستز اريپاید: محیطی یستز اريپاید -1

 از توجهی قابل ارمقد ،طبیعی منابع از دهستفاا از پس که ستا ینا
 ،ستا بدیهی. ندبمـــا باقی ردهستنخود طبیعی سرمایه انعنو به آن،
 کاهش یستز محیط تخریب ندرو که ستا زمال مرا ینا تحقق ايبر

 قابلیت که نیامیز از نباید تجدیدپذیر منابع اجستخرا ینابنابر. یابد
 از نباید ن،نساا توسط هشد تولید تضایعا و کند وزتجا نددار تجدید

 ضعیتو دنکر دلمتعا ايبر که طبیعت توسط تضایعا بذـــج انتو
 اجستخرا باید ینابر وهعال. دشو بیشتر د؛میشو منجاا محیطی یستز

 ردمو و وريضر سطح قلاحد از و کاهشیافته ،تجدیدناپذیر منابع
 .]22[ نکند وزتجا ،فقاتو

 که ستا آن ممستلز جتماعیا اريپاید :جتماعیا اريپاید  -2

 فعالیت نمکاا و دشو حفظ جتماعیا يهاالیه و حسطو پیوستگی
 ،ینابروهعال. باشد شتهدا دجوو عمومی افهدا يستارا در جامعه ادفرا

 مسکن ،تغذیه ،شتابهد و سالمتی ،عمومی هفار نظیر ديفر يهازنیا
 . دشو آوردهبر باید فرهنگی تمرسوما و تربیت و تعلیم ه،سرپنا و

 که ستا آن ممستلز ديقتصاا اريپاید: ديقتصاا اريپاید -3

 و ايتوسعه يفعالیتها منجاا و ارپاید توسعه یندافر ايجرا نماز در
 محیطی یستز و جتماعیا اريپاید يسو به کهيمسیر در حرکت

 شتهدا ارقر لقبو قابل ضعیتیو در جامعه ديقتصاا یطاشر رودمی
 ابزارهـاي بینـیپـیش هايضرورت و دالیل مهمترین اما .]23[ شدبا

 هـايمشوق و هامالیات نظیر محیط زیست از حفاظت براي صادياقت
 بـه فنـاوري اسـتاندارد ماننـد کنترلـی ابزارهـاي همچنین و اخالقی
 .درنظرگرفت توانمی غیره و اجرا ضمانت موازات

 در یستز محیط ديهبررا یابیارز سانیر عطالا منظا يیزرپایه
 تژیکاسترا يهايتصمیمگیر ايبر مناسب زيبسترسا جهت رهاکشو

 منافع از انیزربرنامه و انتصمیمگیر گاهیآ سطح یشافزا و
 که اچر ،ستا وريضر یستز محیط ديهبررا یابیارز از يمندهبهر

 ذتخاا زمینهساز ان،تصمیمگیر ساسیا و پایه تطالعاا دکمبو
 ادفرا ايسلیقه تیشااگر و هنیتذ عنو بر مبتنی تتصمیما

 کیفیت فتا و کاهش به منجر نهایت در که شد هداخو تصمیمگیر
 و دممر معمو زيسا هگاآ ندرو نکهآ ضمن. دمیشو یستزمحیط

 بر نکال يسیاستها و برنامهها اتثرا منفی يپیامدها از مسئولین
 ئهارا با ندامیتو ،میباشند انجبر غیرقابل بعضًا که یستز محیط

 از يجلوگیر اتتمهید يگیرربهکا ايبر نیشاا يحلهاراه و اتوصیهه
 یستز اتثرا یابیارز کمک اب نهاآ نسانیدر قلاحد به و مدهاپیا ینا

 .]23[ باشد فعلی یطاشر دبهبو در يمؤثر امقدا ،محیطی
 در ،متاغر ختداپر با طتباار در یگرد فختالا ردمو و مهم مسأله

 تعیین نهایت در و راتخسا یابیارز قیقد يهاهشیو دنستنبود
 راتخسا ردمو در که ايمسأله. ستا ختداپر قابل متاغر انمیز

 انمیز تعیین هشیو بهترین ن،میایندرا. ستا ترسملمو غیرمالی
 و مختلط نکمیسیو طریق از غلبا و طرفین فقاتو سساا بر متاغر
 ،متاغر یابیارز ايبر صلیا رمعیا. دمیشو تعیین داوري محاکم یا

 هشد نقض اشمالکانه قحقو که هانیاخو که ستا یانیز و رضر
 .]24[ ستا هشد متحمل

ــــــع در  ،لیما راتخسا پرتو در محیطی یستز راتخسا یابیارز واق
 ضعیتو نندداگرزبا و ترمیم بر متاغر ختداپر جایگزینی

 اردادنقر عفر نهایت در و رتخسا وزبر ازپیش ضعو به یستمحیطیز
 مسئولیت رکنا در یستمحیطیز راتخسا انجبر در لتدو مسئولیت

 لتدو که معنا بدین( رتخسا منشأ فعالیت خصوصی نعامال صلیا
 در و کند تضمین را رتساخ عامل يسو از رتخسا انجبر باید تنها
 را کافی رتخسا انجبر ايبر يیگرد يهاراه وي ناییاتو معد رتصو
 راتخسا کامل انجبر رويپیش نعامو مهمترین )گیرند نظردر
 ]25[  .ستا دموجو لمللیابین حقوقی عداقو سساا بر یستمحیطیز

 در دریایی محیط زیست حمایت به راجع پروتکل قانون 8 ماده در
 با رابطه در 1)1990 کویت( خشکی در مستقر آلودگی منابع برابر

 بر متعاهد هايدولت« :که است آمده زیست محیطی اثرات ارزیابی
 و ریزيبرنامه مراحل در زیست محیطی بالقوه اثرات از اولویت مبناي
 به خود،هايسرزمین داخل در منتخب انیعمر هايپروژه اجراي

 توجه قابل خطرات است ممکن که ساحلی، مناطق در خصوص
 دربرداشته پروتکل منطقه براي خشکی در مستقر منابع از آلودگی

 تدابیر که شود حاصل اطمینان تا آورد خواهند عمل به ارزیابی باشد،
 ».رددگمی معمول خطراتی چنین کاهش و جلوگیري براي مناسب

در  که ستاقضایی نکمیسیو يدارا راپمیمانی زسا رساختا لبتها
و  اردادقر ياجرا یا تفسیر ردمودر  عضاا بین که تیرصو
 فختالا فعر يابر هدرخ د ختالفیا عضو يهارکشو يهانامهفقتامو
 که ثیادحو به سیدگیر جهترو یناز ا .ددگرمی عجاار کمیته ینا به

                                                           
1 Protocol for the Protection of the Marine Environment against Pollution 
from Land-Based Sources (Kuwait – 1990) 
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بین يهاو آب يدقتصاو ا يرنحصاا منطقه ،مینیزسر يیادر در
 یاو  خلیدا نیناقواز  باید منطقه يهارکشو د،میگیر رتصو لمللیا
 يوپیر )آن يهاتکلوپرو   کویت ننسیوامنطقه(کنو حقوقی يهااربزا

 ینا دخو ،منطقه به طمربو حقوقی يهااربزا نظر نقطهاز کنند. 
 دستناا دوجوم لمللیا بین يهاننسیواکنو به عموضو یندر ا اتمعاهد

 مدنی مسئولیت لمللیابین ننسیوا«کنو از : ندارتعبا که ندادهکر
 لمللیابین ننسیوا«کنوو نفتی»  گیدلواز آ ناشی رتخسا انجبر

 نفتی». گیدلواز آ ناشی رتخسا انجبر لمللیا بین وقصند تأسیس
 ختداپر لمسئو کشتی صاحب ،مدنی مسئولیت ننسیواکنو طبق
 هشد دیجاا نفتی گیدلوآ رتخسااز  مشخصی حد تا رتخسا انجبر
 انجبر يامنطقه وقصند راپمی،منطقه در و باشد می دخو کشتیاز 

 بیندر  هست. رتخسا انجبر لمللیا بین وقصند لیو اردند رتخسا
 عضویت به قطرو  نعما ،بحرین رکشو سه تنها منطقه يهارکشو

 لمللیابین وقصند تأسیس ننسیواکنو به طمربو 1992 تکلوپر
 .]26[ ندا همددرآ

المللی و هاي بینپیامدهاي منفی عدم اجراي کنوانسیون 3-3
ظت از محیط زیست دریایی از سوي کشورهاي حوزه اي حفامنطقه

 خلیج فارس
آب  .دشو رشکاآ نهمگا برارزش آن  بایدو  ستا جهانی اثمیرآب 

 لمللیابین ريهمکا مندزنیاآن  ايبر راتمقر ضعو و شناسدنمی زمر
 مندزنیا ماا ؛باشد ملی ندانمیتو زيمرافر يهاآب ست. حفظا

 میبایست ساحلی يلتهادو .ستا ساحلی يهارکشو ريهمکا
 منعقد گیدلوآ به طمربو تموضوعا ردمودر  هیژو بهرا  تیامعاهد
آب و  کیفیت يهااردستاندا تعیین به باید مشترکاً که ایرز ؛نمایند

 گیدلوآب و آ کیفیتاز  قبتامرو  پایش رت،نظاند. دازبپرآن  افهدا
 قبایستی حقای لتهادو و دگیر ارقر تعهد ردمو كمشتر طریق به باید
 ینا .هندد ارقر نظر دلتبا ردمو ،گیدلوآ ردمورا در  دخو تطالعاو ا

در مواقع آلودگی و وثر ـم ارهشد يها سیستم خلق مندزنیا مرا
 .]27[ سازمانی براي مساعدت متقابل در شرایط اضطراري است

در  يدر کشورهااي نطقهم ینالمللی و قوانبین یطیمح یستز قوانین
 و مبهم، متناقض ی،حال توسعه دچار ضعف بوده چراکه اغلب کل

 یعیازمنابع طب يازآنجاکه بهره بردار 1بوده است. یماز حد مال یشب

                                                           
ها جهت حمایت از محیط زیست ضمانت اجراهاي گوناگونی از طور کلی دولتبه. 1

اند. به جمله ضمانت اجراي اداري و انتظامی، مدنی و کیفري را مورد توجه قرار داده
هداف مورد نظر جهت صیانت از محیط زیست باید مقدماتی فراهم منظور نیل به ا

کرد که توسط آنها بتوان نظام حقوقی ایران نیز در این عرصه متحول کرد. تدوین 

در جهت  يداشته، اقدامات موثر یرا درپ یطیمح یستهاي زیبتخر
از ناکافی بودن  یناش یناست. ا یرفتهرت نپذمنابع صو ینحفاظت از ا

 و ییمراجع قضا یبرخورد ناکاف یطی ومح یستنارسا بودن قواعد ز یا
رسد احکام صادره در باشد. به نظر مییها مسهل بودن آراء دادگاه

 یطصادر گردند چرا که مقوله مح بیشتر با دقت یستیحوزه با ینا
انسان  یعیحقوق طباست که از  يمقوله حقوق بشر یک یستز

 یناز مهمتر یستز یطالملل مححقوق بین قواعد یرد.گمینشات 
 اصل یکچراکه نه تنها  یدآشمار میه ب هاملت ها ودولت يقواعد برا

 یمل یتحاکم يبرا یاصل اساس یکبوم بوده بلکه  یستز بنیادي
 یطالملل محرود. حقوق بینیبشمارم یانسان یعتوحفاظت ازطب

المللی بینهاي ها و سازماندولت ینکه اجماع ب کندمی تالش یستز
 یطمح الزام به حفاظت از و یطیمح یستز یبدر جهت منع آس

نه حقوق  ازاینرو. یردصورت پذ یمل یتبا توجه به حق حاکم یستز
تواند موفق باشد می یطیمح یستهاي زنه آموزش و یستز یطمح
امطمئن وجود نداشته ن اقتصادي که قدرت مقابله با توسعه یوقت

 ینیب یشپ ياقتصاد یرشد و ترق يهاي مناسب برایگزینجا ،باشد
از  ]28[ .دغدغه نگردد یجهان یط زیستنشود و حفاظت از مح

 دهیچیو پ عیوس یمشکل ستیز طیظت از محضرورت حفاآنجاییکه 
گسترش روز افزون  دیدر دوره جد، ]29[ المللی استدر حقوق بین

و گونه گون بزه و  نیشدن ابعاد نو داریه، همراه با پدمجرمان دهیپد
در به  يفرینظام عدالت ک ییو عدم کارآ یبزهکار، بحران ناتوان

از وقوع  يریشگیپ نهیدر زم يفریک يصرف ضمانت اجراها يریکارگ
 تیو تقو شیزاو اصالح مجرمان، ضرورت اف يکارجرم و مقابله با بزه

 یاجتماع ،يعوامل اقتصاد ریو سا ییجنا استیس يهاعملکرد برنامه
مشارکت  تیباعث جلب توجه به واقع یشناختو جرم یاسیو س

 .]30[ استشده يفریدر عدالت ک یجامعه مدن

 17فصل  و یاهادر قحقو ننسیواکنو ،جملهاي از  هعمد دسنادر ا
 که ستا هشداي منطقه ريهمکا بر ريبسیا اتتأکید 21 رکا رستود

 ايبر مدترین طریقهرآکا که نددار نعااذ جهانی دسناا ینا همه
 وهست. عالاي امنطقه يهارکازوسا توسعه ،یستز محیطاز  حفاظت

 سقیانوا تا گرفته ئیبراکااز  ،مهم يامنطقهي هایادر همه در ،ینابر

                                                                                           
مقررات جدید و یا بازنگري در مقررات موجود، نخستین گام در این حوزه است. این 

دوین مقررات جدید اي براي دولت جمهوري اسالمی دارد؛ زیرا تعمل مزیت عمده
طور مستقیم و غیرمستقیم در راستاي زیست محیطی و بازبینی مقررات سابق به

شود که ایران المللی زیست محیطی تلقی میاجراي تعهدات ناشی از معاهدات بین
 )1388بدان متعهد شده است. (عبدالهی، 
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هاي ننسیواکنو توسط نهاآ یاییدر حقوقی منظا ،جنوبیآرام 
 .]31[ شوداي، اعمال و اجرا میمنطقه

هاي متعدد در منطقه و تنش باالي بروز جنگباید توجه داشت که 
هاي حاشیه خلیج فارس در بسیاري موارد سیاسی میان دولت

رسیدن به اهداف مورد نظر کنوانسیون کویت را با دشواري روبرو 
کویت با توجه به  ننسیواکنوهمچنین  . ]32[ کرده است

اي پاسخگوي تحوالت روز نیست چراکه هاي شگرف منطقهدگرگونی
 ننسیواکنو دمفادر یست ز محیط یابیارز، مدیریت صلیا يهامولفه

در  رسفا خلیج که نجااز آ یگرد فطر. از ستا مدنظر قرار نگرفته
 ددتر ،شیافزوت امتفا جنگی يهاادخدر شاهد گذشته يهاههد لطو

 يهااردستاندا طبق جیرخا رانکا  نپیما با اردادقر بستن ،کشتیها
 معالا هیژو مناطق يابر کهماتیالزا ي آن بدونهالتکوپرو  ننسیواکنو
و  يروزآور به جهتدر  میاقدا هیچ لحا ینا با ،میباشداست،  هشد

در این منطقه با وجود  .ستا نگرفته رتصو ننسیواکنو دمفا ينگرزبا
 Regional Organisation for Protection ofمان دو ساز

)ROPMEthe Marine Enviroment (  وMarine 

Emergency Mutual Aid Center (MEMAC) در  که
آن  دعملکر ،کنندمی فعالیت یاییدر یستز محیطاز  حفاظت مینهز

در  حقوقی يهااربزا گرفتن رکا به و منطقه يهارکشو يرهمکاو  ها
 .]26[ بوده است جهامو موفقیت معد با صخصو ینا

با  ههمواج يبرا مندي از توسعه پایدارت بهرهپیامدهاي مثب-4
 پیامدهاي منفی زیست محیطی خلیج فارس

در این قسمت ابتدا به راهکارهاي کلی مواجهه با پیامدهاي منفی 
تواند در سازي تا چه حد میزیست محیطی پرداخته که مساله بومی

پیاده سازي نقش اجرایی توسعه پایدار مفید و اثر بخش باشد و در 
مراکز یردولتی و تاثیر غ يهامشارکت سازمان قسمت بعد در مورد

با تاسیس مراکز مستقل  یالمللینبهاي یريگیمدر تصم فعالیت بومی
 یا واحد به عنوان راهکاري دیگر اشاره خواهد شد.

توسعه پایدار بومی در محیط راهکارهاي پیشنهادي اجراي  1-4
 زیست دریایی خلیج فارس

جراي اهداف توسعه پایدار باید توجه درخوري به کشورها براي ا
هاي فعالیتی براي سازي داشته باشند. به هرحال اهرمشرایط بومی

ها وجود دارد که به تضمین اجراي همانگ آنها کمک الزام دولت
یابی به دستورکار کند و شانس موفقیت در آرزوي حیاتی دستمی

ها وظیفه دارند براین دولتبیند. بنارا تدارك می 2015مقرر در سال 

اهداف توسعه پایدار را با توجه به شرایط مناسب محلی اجرایی کنند. 
حال، برخی اقدامات کلیدي وجود دارد که همه کشورها بااین
هاي خود انجام دهند که به هماهنگی اجراي توانند بر طبق روشمی

 .]33[ کندآنها کمک می

ها و فنون توسعه استفاده آگاهانه از الگوها، روش ،سازيبومیچنانچه 
و تطابق آن با شرایط جامعه بومی در کنار به روز کردن و تقویت 

هاي بومی یا همان پیوند دانش رسمی با دانش و ها و روشتکنیک
توانمند سازي و منجر به تواند ، چنین راهبردي میباشدایط بومی شر

به  با اتکا، آن گیريزا و شکلمشارکت مردم در جریان توسعه درون
 مشی خط یک عنوان به 60 دهه از بعد کشور چین پایدار شود. ،خود

تا از  کرده استپیروي  »سعه خود متکیتو استراتژي« از آگاهانه،
توسعه توانایی درتالش بیشتري  ز نمایند. آنهابدهی بلندمدت پرهی

هاي تکنولوژي بومی خود اختصاص داده اند تا به تکنولوژي وارداتی 
شود، وابستگی که توسط شرکتهاي خصوصی خارجی عرضه می

میالدي به بعد 1960این استراتژي در دهه  .]34[ نداشته باشند
هاي یک الگوي توسط چینی ها بطور آگاهانه پیروي شد و پایه

توسعه درون زا و جهش اقتصادي و صنعتی در دهه هاي بعد را پی 
بر الگوهاي غیر متمرکز کنترل ملی  روشدر این .]35[کرد ریزي 

 ،یند تصمیم گیريآتکیه داشته و نقش شهروندان عادي را در فر
 ،سازي الگوي توسعها از طریق بومیگیرد. در واقع چینی هجدي می

و  کرده اندتبدیل  ،نیازهاي اساسی آن را به یک الگوي موفق توسعه
ناکامی بسیاري از کشورهاي جهان موجب از پیامدهاي منفی آن که 

اي نمونه ،بدور ماندند. الگوي توسعه چین ،در جریان توسعه شد سوم
رون گرا در مقطعی از محوریت جامعه محلی، بومی گرایی و توسعه د

دهد که پایه هاي جهش توسعه شکل حساس از توسعه را نشان می
 .]36[ گیرندمی

یک تمدن باستانی همچون هند به اهمیت محیط زیست در زندگی 
انسان به خوبی پی برده است. احترام به محیط زیست در جسم و 

است. زیرا احترام به محیط زیست با فرهنگ و  روان هند ریشه دوانده
دین هند به طور جدایی ناپذیري در هم آمیخته است. این مسئله در 
مورد حمایت محیط زیست از جانب اداره امور دولتی کشور نیز صدق 

کند. توسعه پایدار بر پایه هوشیاري انسانهاي موجود و منابع پیدا می
دنبال یک سبک زندگی پایدار  طبیعی کره زمین استوار است و به

براي همه انسانهایی ساکن (چه در نیمکره شمالی و چه در نیمکره 
و  1990ي هادرهرحال دولت هندوستان سالباشد. جنوبی) می

 یالملل نیرا در سطح کالن و ب يبرنامه اصالحات اقتصاد کی 1991

http://ropme.org/
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رخ ارز ن افتند،یها کاهش  . در کوران آن برنامه، تعرفهگذاشتاجرا  به
 ياریبس ،شد لهیمقررات واردات و صادرات تس د،یگرد ریپذ انعطاف

 ارانهیو  اتیشد و نظام مال دهیبرچ یاز انحصارات بخش دولت
سیاستگذاران ارشد هند  .]37[ گرفتقرار  ریفراگ التیدستخوش تحو

خوبی به تغییرات اقتصادي هند و گره خوردن اقتصاد این کشور به به
اقتصاد جهانی آگاه هستند. این بدین معناست که اقتصاد هند به 

بعا متاثر از آن، تیکی از اقتصادهاي تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی و 
 هاي به شیوه ،عههاي توستدوین برنامه بنابراین ؛تبدیل شده است

دهی به اقتصاد کشور تواند اقدامی در جهتمیبه سختی گذشته، 
دلیل تاثیرپذیري اقتصاد هند از اقتصاد جهانی، این ابتکار به. باشد
مختلفی براي رسیدن به  هايبرنامهرفته است که گتوجه قرار مورد

عالوه براین، نیاز به تغییر فرآیند ناپایدار  ]37[ مشخص شود ،اهداف
یابی به حمایت پایدار، مدیریت منابع و الگوهاي مصرفی براي دست

طبیعی، حفاظت از سالمت و یکپارچه سازي اهداف توسعه پایدار با 
, 38[ شوندسازي، شناسایی میهانیتاثیرات بسیاري بر روي روند ج

39[. 

ین و هند از طریق همانطوري که در شاخص اقتصادي، کشورهاي چ
سازي توانستند به توسعه پایدار دست یابند به مثابه آن نیز بومی

توان در شاخص محیطی با تاسی از شاخص اقتصادي از طریق می
با  2030از سند  14سازي و اجراي اهداف جزئی از هدف کالن بومی

استفاده بهینه از محیط زیست دریایی خلیج فارس جهت دستیابی به 
 پایدار به معناي واقعی خود قدم برداشت.توسعه 

  1پیامدهاي مثبت مجمع سیاستگذاري در باالترین سطح4-1-1
این مجمع همه ساله به مدت هشت روز تحت نظارت شوراي 

اولین جلسه این انجمن در  اقتصادي و اجتماعی تشکیل شده است.
برگزار شد. این کمیسیون جایگزین  2013سپتامبر  24تاریخ 

همه ساله تشکیل  1993ن توسعه پایدار شد، که از سال کمیسیو
داد و در بستر اصلی سازمان ملل براي پیگیري و بررسی جلسه می

براي توسعه پایدار و اهداف توسعه پایدار، مشارکت کامل  2030 سند
و مؤثر همه کشورهاي عضو سازمان ملل و کشورهاي عضو 

جمع سیاسی سطح کند. تشکیل مهاي ویژه را فراهم میسازمان
توسط  2012باالي سازمان ملل متحد در مورد توسعه پایدار در سال 

سند تنظیم شده در کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل متحد (ریو + 
 رسمیت پیدا کرد. »خواهیماي که میآینده«) با عنوان 20

                                                           
1 High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 

، مقر سازمان ملل (نیویورك)، گزارشی توسط گروه 2018در سال 
اي در مجمع هاي محلی و منطقهجهانی دولت اجراي عملیات

اي تنظیم گردید که در چارچوب مجمع مسئوالن محلی و منطقه
سازي بومی«در مورد این گزارش  شد.سیاسی سطح باال برگزار می

هاي هاي دولتاي جامع از پیشرفتخالصه ،»اهداف توسعه پایدار
مچنین تنوع ه و دهددر سراسر جهان ارائه می اي و محلیمنطقه

سازي شش هدف اقدامات و رویکردهاي نوآورانه به منظور بومی
تحول «با موضوع  مجمع سیاستگذاري سطح باالارزیابی شده توسط 

اهداف دهد. عالوه بر این، را نشان می »در جوامع پایدار و مقاوم
دهد و ارزیابی دقیق و عمیق را از ارزیابی را توضیح میتوسعه پایدار 

شوند، ارائه انجام می »شهرها و جوامع پایدار«تی که در مورد ابتکارا
 دهد.می

کشور حوزه خلیج فارس تنها ایران در این مجمع شرکت نکرده  8از 
 شرکت داشته است. 2018و  2017هاي و کشور قطر دوبار در سال

هاي تغییرات سیاستو اساسی جهانی  تاثیر رویکردهاي 2-1-4
 ايمنطقهرهبران محلی و  حمایتی

نیاز به همکاري در داخل و  اهداف توسعه پایداردستاورد و موفقیت 
هاي  چارچوب تا حدي که قبالً دیده نشده است. ،بین دولتها دارد

هماهنگی بین ادارات و و نهادي جدید براي حاکمیت مشارکتی 
له مهم است. عالوه بر این، تحول مسأحوزه هاي دولت همچنان یک 

محلی  و تالش است.و هزینه نیازمند صرف وقت  نهادها و موسسات
سازي مؤثر (یا یک رویکرد مبتنی بر سرزمین و ناحیه) مستلزم تالش

هاي یکپارچه است که در ارتباط با استراتژيشده و هاي برنامه ریزي 
 اهداف توسعه پایدارمطابق با و اي و محلی توسعه ملی، منطقه

ارائه و برنامه جدید شهري،  گیرد. اهداف توسعه پایدارصورت می
 اي و بومیهاي منطقهدولتفرصتی واقعی براي اصالح و تقویت نقش 

ریزي و ارتقاء آنها به عنوان محرکهاي اصلی براي محلی در برنامه
، در نتیجه گسترش وتقویت مشارکت ذینفعان 2030سازي برنامه

 شود.محسوب میمحلی 

از هداف توسعه پایدار، سازي اهاي مرتبط با آینده بومیگزارش
اي و هاي منطقهدولتهاي جهانی که مستقیماً برمحدودیتکاهش 

این واقعیت را نمایان  هاگزارش حکایت دارد. ،گذارندتأثیر می بومی
کند که ارائه پایدار خدمات اساسی و توسعه هماهنگ شهري می

ي حمایت کافی از شهرسازي و اجرا و بسیار چالش برانگیز خواهدبود
اصلی  »هايتسریع کننده«را به عنوان  سازيبومی ،جدید هايبرنامه
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، که براي توسعه پایدار شهري مهم و کلیدي است، 2030برنامه 
 کند.مطرح می

یک چارچوب نهادي فعال استفاده  ازکه  اي و بومیهاي منطقهدولت 
شهرهاي این  .اي را ایفا کنندکنند، میتوانند نقش اصلی توسعهمی

در حال ایجاد اشکال جدیدي از شهرسازي هستند  نواحیناطق و م
هاي جدید، شمول اجتماعی، الگوهاي جدید که باعث ایجاد فرصت

روستایی و پایداري -مصرف و تولید و همچنین پیوندهاي شهري
توانند روند جهانی سیستمی می با این حال، شوند.محیط زیست می

 اي و بومیهاي منطقهدولتسط بسیاري از پیشرفتهاي ایجاد شده تو
درحال  ،شهرها ومناطق؛ از اینرو در سرزمین خودرا تضعیف کند

 .هاي جایگزین هستندپیشبرد سیاست

در زمینه تأمین اعتبار براي توسعه، در  2018پیشرفت گزارش 
به تقویت  مندي)، نیاز34راستاي برنامه اقدام آدیس آبابا (بند 

هاي دولتمنظور توانمندسازي  هاي نهادي و مالی بهچارچوب
را  هادر راستاي صالحیت شانبه وظایف براي عمل اي و بومیمنطقه

تر براي برنامه این به معناي یک چارچوب یکپارچه سازد.نمایان می
است. در سراسر  اي و بومیهاي منطقهدولتریزي و تامین مالی 

فکر مجدد هاي کافی، به ها براي تأمین ظرفیتاین دولتجهان، 
هاي نظارتی و مشوقتأمین بودجه شهرداري و فعال کردن چارچوب
توسط ي هاي بیشترهاي نهادي براي عملکرد موثر هستند. تالش

اي و هاي منطقهدولتالمللی براي درك تنوع بالقوه نهادهاي بین
گذاري در پروژه هاي پایدار و ایجاد مشارکت و تسریع سرمایه بومی

 ]40[ .حلی مورد نیاز استبلندمدت مالی م

 یالملل ینب یريگیمدر تصم یت عموممشارک پیامدهاي مثبت 2-4
 دریایی خلیج فارس یستز یطدر حوزه مح

 یارشهروندان بس يفرد يهاییرشد توانا یدار،پا در مباحث توسعه
یابی به حقوق چنین مشارکت دستشود. هممی یتلق یمهم و اساس

امکان مشارکت  ی،و حقوق یآموزش ی،مانند خدمات بهداشت ی،انسان
مراحل  یاسی،و س یعموم يهادر حوزه ارکتکار و مشفعال در بازار

مشارکت  ]41[ روند.به شمار می یدارپا یابی به توسعهاز دست یگريد
عنوان تجسم به یو خودگردان یجمع يهاگیريدر تصمیم یمردم

است.  یدارپا یابی به توسعههاي دستاز مؤلفه یمشارکت یدموکراس
 ی. طددارن یدولتریاي غهبا سازمان یکیها ارتباطات نزداکثر دولت

در  یدولتریهاي غسازمان یو شبکه اجتماع يمدت، همکار نیا
و در حال توسعه متناسب با اهداف توسعه  افتهیتوسعه  يکشورها

هاي غیردولتی ایجاد رابطه بین سازمان ]42[ .رشد داشته است داریپا
یایی خلیج فارس ها در قلمرو محیط زیست درزیست محیطی و دولت

کند و ها، نظام مردم ساالري را تقویت میدهی به این سازمانو نقش
سازي در کشور حوزه خلیج فارس دست به شفاف 8از این منظر 

سازي در این است که زنند. حسن این شفافحوزه محیط زیست می
ها با این عمل مشارکت نهادهاي مردمی و غیر دولتی را در دولت

پذیرد و این امر نیز چیزي جز پذیرش زیست میخصوص محیط 
از  ها نخواهد بود.ها بر عملکرد دولتمشارکت و نظارت این سازمان

توان نام هاي غیردولتی که در حوزه خلیج فارس میجمله سازمان
) Persian Gulf Online سازمان برخط خلیج فارسبرد: 

)Organization مرکز مطالعات و  1یا سازمان اینترنتی خلیج فارس
) (Persian Gulf Studies Center(PGSC) 2خلیج فارس

، در مورد تاریخی ،سیاسی ،مطالعات راهبردي انجاماست که عالوه بر 
ج فارس اي صیانت از نام خلیفعالیت مهم هر دو به گونه خلیج فارس

 است. 

 یستز محیط لمللابین قحقومشارکت بازیگران غیردولتی، در
بهتر و  يامر به نوبه خود منجر به اجرا ینا زیرا دارد ديیاز همیتا

که  شودالملل میها و قواعد حقوق بینیاستس ي بیشترکارآمد
و  یطیمح یستالمللی زبین یاز مفهوم دموکراس یکل یريتصو
و  ]43[ دهدمی یست نشانز یطظت محآن را در حفا یتاهم

 جعامر به توسلو  محیطی یستز زيسا تصمیمفرآیند  2ند در امیتو
 يهانمازسا از بعضی تخصصی تطالعا. انماید کترمشا ییقضا
ها و برنامه ینوتدو تنظیمبراي یستمحیطیمنبعی ز لتیدوغیر

 بهتوان می جملهاز آن  که دشومیتلقی  یستیز محیط يسیاستها
 به طمربو تمطالعا منجاا ايبر هانمازسا ینا ريهمکاو  تتجربیا

در  هانمازینساا کترمشا .دکراشاره  محیطی یستز رثاآ یابیارز
ها سازمان ینا ایردارد، ز همیتا نیز ییقضا جعامر به یند توسلافر
مختلف  حلامردر  یستز محیط قعیوا نفعاامد انعنو به غلبا

                                                           
خلیج  هاي نهادهاي دولتی براي پاسداري از نامین سازمان در غیاب فعالیتا .1

ها و ها نفر داوطلب از اساتید دانشگاهتأسیس شد و در مدت کوتاهی ده فارس
ذب کرد. اعضاي جبگان اجتماعی و فرهنگی را از داخل و خارج از کشور به خود نخ

براي تمرکز بر روي نام  1384و  1383سازمان در اروپا، ایران و آمریکا در سال 
خلیج فارس و میراث فرهنگی تشکیل جلسه دادند. اعضاي سازمان متعهد شدند که 

گر را شناسایی و یک نامه حریفاي یک مؤسسه یا وب سایت تهر کدام دستکم هفته
ها را ترغیب کنند که از کاربرد نام بنویسند و آن خلیج فارس به تحریف گران نام

 .بپرهیزند تحریف نام خلیج فارسجدید و
در استان البرز  1387موسسه خلیج فارس شناسی ایران است که در سال  تنها 2 .

هدف از تأسیس این مؤسسه، صیانت از نام خلیج فارس در  گذاري شده است.پایه
 .باشدهاي فرهنگی و راهبردي میالمللی و فعالیتعرصه بین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 ،باشند اعود فطر سطهوابا  یاو مستقیم  ینکهاز ا عما ،سیدادر
از سویی دیگر اجتماعات در سراسر دنیا در حال  ]44[ ظاهرمیشوند.

هایی براي رسیدن به اهداف توسعه حها و طراجرایی کردن برنامه
) (Local 2030 hubs 2030پایدار هستند. مراکز فعالیت بومی 

سازي و هم شامل مراکز با موضوع فعالیت مجزا هم شامل بومی
متفقا با سیستم  –فضاهایی هستند که اجتماعات شود. این مراکز می

اف اولویت ها را با مالحظه اهد -سازمان ملل و شرکاي خارجی
کنند و راهکارهاي جدیدي در جهت توسعه پایدار مشخص می

بندند و بخصوص، سازي بکار میاحتیاجات مخاطبان بومی
هاي کاربردي را توسعه داده و آگاهی بر موضوعاتی که راهکار فعالیت

سازي اهداف توسعه پایدار هستند را افزایش دستیابی به بومی
، بازیگران بومی و نمایندگان دهد. آنها به عنوان اعضاي متخصصمی

کنند. الگوبرداري از این مراکز از سوي سازمان ملل فعالیت می
تواند به نوعی راهکاري براي از بین کشورهاي حوزه خیلج فارس می

 اي باشد. مراکزي همچون:بردن پیامدهاي منفی منطقه

 Malmo Local)مرکز فعالیت دریایی و بومی مالمو  -1

Ocean Action Hub)  ،که بر شهرهاي ساحلی
اقیانوس ها و تاثیرات بر فعالیت هاي دریایی و محیط 

 زیست ساحلی تمرکز دارد.

 Hawai’i Green Growth)» هاوایی«مرکز فعالیت  -2

Hub) راه حل هاي بومی : مرکز فعالیت جهت توسعه
 يهابر اساس فرهنگ و ارزشبراي چالش هاي جهانی 

 د گردیده است. و دانش بومی است، ایجا رهیجز نیا

از جمله مهمترین راهکار اجرایی، تاسیس مراکز مستقل در هر یک از 
توان نسبت کشورحوزه خلیج فارس با مدیریت مستقل است که می 8

اقدام نمود و یا اینکه با تاسیس یک مرکز  2030به اجراي مفاد سند 
اي تحت اي آن توسط هر یک از کشورهاي منطقهواحد و اداره دوره

وان مرکز فعالیت خلیج فارس با همکاري کشورهاي این منطقه، عن
 در توسعه پایدار گامی موثر برداشته شود.

 نتیجه گیري و پیشنهادات
در رفاه  ینقش اساس ،ییایو در یها، همراه با منابع ساحلانوسیاق

کنند؛ ي میدر سراسر جهان باز یو اجتماع يانسان و توسعه اقتصاد
و  یساحل يهاستمیو اکوس ییایو حفاظت در داریاستفاده پا ازاینرو
 2030اهداف توسعه پایدار سند به  یابیدست يشان برایستیتنوع ز
رسد. موقعیت نیمه بسته بودن و شرایط ي به نظر میضرور

ژئوپلوتیکی منحصر به فرد خلیج فارس، موجب خاص بودن این 

است؛  هاي آبی دیگر در جهان گردیدهخلیج آبی در میان حوزه
 ناپذیر جبراندر معرض قرارگرفتن مخاطرات اساسی و از  یريجلوگ

پیامدهاي منفی مطرح شده و عبور از موانع  زا یناش یطیمح یستز
از  .است ی حوزه خلیج فارسساحل يکشورها ایف ضروريوظاز  آنها

 رابطه دراینرو عادالنه نیست که براي حفاظت از آلودگی، کاري نکرد. 
 قوانین ،حلواس در گاز و نفت صنعتمربوط به  با فعالیتهاي

 یک تهیه هدف با قابل توجهی تالش و ندارد وجود زیادي المللیبین
 ،دربربگیرد فعالیتها را این تمامی که جامع بینالمللی معاهده

بنابراین پس از بررسی عوامل مطرح شده  .است صورت نگرفته
حدودي که ضمانت توان اینگونه دریافت که رسیدن به توافقات ممی

تر از توافقات تري داشته باشد به مراتب بهتر و اساسیاجراي عملی
بین تعداد زیادکشورهایی است که حتی دراجراي تعهدات اولیه 

اي، محلی و توان در تقویت توافقات منطقهتعاملی ندارند. ازاینرو می
 هاي موثرتري برداشته و چنانچه لزوم کمیسیونی به جهتبومی، گام

نظارت بر وظایف اعمال شده در تعهدنامه، احساس شود، با تاسیس 
گردد، مندي ازتوافقات حاصله میاجراها که مانع بهره آن از عدم

از جلوگیري کرده و براي رسیدن به محیط زیست دریایی پاك، 
ناگفته نماند مجمع  اینگونه اقدامات کمک شایانی گرفته شود.

اهداف  سازيبومی«در مورد ، هرساله سیاستگذاري در باالترین سطح
اي و هاي منطقههاي دولتاي جامع از پیشرفتخالصه ،»پایدارتوسعه
همچنین تنوع اقدامات و  و دهددر سراسر جهان ارائه می محلی

تحول در «رویکردهاي نوآورانه به منظور بومی سازي با موضوع 
اهداف این، دهد. عالوه بر را نشان می »جوامع پایدار و مقاوم

دهد و ارزیابی دقیق و عمیق را از ارزیابی را توضیح میپایدار توسعه
شوند، ارائه انجام می »شهرها و جوامع پایدار«ابتکاراتی که در مورد 

فارس، ایران هنوز در این که از هشت کشور حوزه خلیج دهدمی
 2018و  2017کشور قطر دوبار در سال هاي مجمع شرکت نکرده و 

 است. ت داشتهشرک

 از اي مدونمجموعه ،2030بر این اساس اهداف توسعه پایدار سند 

مدنظر  با همچنین ،هکرد تعیین2030سال تا را کشورها وظایف
 تعظالم حل براي هاییکارراه ارائه ، بههزاره توسعه اهداف قراردادن

 هاي پاكانرژي سالم، آب فقر، زمینه در زمین کرهمحیط زیستی 

روشن است که هر کشوري، اهداف  ؛پردازدمی اي نوینهفناوريو
نماید و این از مزایاي اهداف جهانی را به طور متفاوتی پیگیري می

گرایی برخوردار است. توسعه پایدار است که از درجه انعطاف بومی
حوزه در مناطق و کشورهاي  2030 سندبراي اجرایی شدن 

پایدار را با توجه به وسعهها وظیفه دارند اهداف تدولت فارس،خلیج
 از یکی دلیل همین بهشرایط مناسب محیطی، متناسب سازي کنند. 
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 سبمنا شناسی روش بسط و شرح ،حاضر اهداف بنیادین نوشتار
توسعه  پایداري پیشنهادي بومی شاخصهاي طراحی و تبیین براي

اساسی و اهداف  ازاست؛ زیرا  اي خلیج فارسمنطقه نواحی سطح در
 استدریایی  مناطق بادوام در توسعه به یابیستد ،پایدار سعهتو مهم
با از میان برداشتن موانع و پیامدهاي منفی میشود  تالش آن در که

عدم ها، مسدود کننده راه توسعه پایدار از جمله: آثار ناشی از تحریم
جبران خسارات زیست محیطی و همچنین ناکارآمدي و عدم 

 ،اقتصاد میان توازنی و تعادل ،یطیآوري قوانین زیست محالزام
 .سازد فراهمدریایی  زیست محیط و اجتماع

 پیشنهادات:
توسعه  يکشورها نیب يهمکار به جهت یالمللنیتوافقات بانعقاد -
 اهيانتقال فناور نۀیدر زمیافتگی توسعه  ترین سطحبا پایینو  افتهی

 ؛هاي نوینسازي تکنولوژيبه جهت بومی هاو نوآوري

کشورحوزه  8اسیس مراکز فعالیت بومی مستقل در هر یک ازت-
خلیج فارس با مدیریت مستقل یا تاسیس یک مرکز واحد و اداره 
دوره اي آن تحت عنوان مرکز فعالیت خلیج فارس با همکاري 

هاي زیست محیطی کشورهاي این منطقه جهت ارتقاي آگاهی

هنگ بوم هرکدام از کشورهاي حوزه خلیج فارس با توجه به فر
 شناختی آنها.

تشکیل کمیته نظارتی بر مراکز فعالیت بومی، جهت هماهنگی امور -
ایجاد اهداف کاربردي که دستیابی به تعادل  حقوقی و اقتصادي و

سازد با حضور نماینده اي گانه توسعه پایدار را فراهم می 3میان ابعاد
ر دایم از هر کدام از کشورهاي حوزه خلیج فارس جهت شرکت د

 ]45[هاي مربوطه. کمیسیون

 مشارکت نویسندگان
ها و نگارش پیش نویس و همینطور دهمسئولیت جمع آوري دا

اصالحات اساسی بر عهده نویسنده اول مقاله بوده و نویسنده مسئول 
هاي اولیه را و دیگر نویسندگان نقش راهنما و مشاور در ایده پردازي

 داشتند. 
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