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Abstract 
Sand and dust storms have deep effects in all social-economic and development 

dimensions for countries. During the sand and dust storms, installations get damaged 

and health services face pressure, on the other hand, earth gets destroyed and leads 

to a vast degradation so that the potentials for production would decrees. In this 

article by studying international obligations of Iran, Iraq, Saudi Arabia and Turkey 

for protecting environment, we look forward finding a solution for facing sand and 

dust storms in the region.we tried to study other countries of the region international 

and domestic regulations so that we could reach a solution for controlling the dust 

storms. The current hypothesis about dust is that Iran, Iraq, Saudi Arabia and Turkey 

have accepted the responsibility of combating environmental problems by taking 

environmental rules and obligations. However, the main question about this matter 

which still remains is that how these potential commitments could change to act so 

that environment as the basis for human activities could be protected. In order to 

reach the answer of this question studying domestic and international obligations of 

these countries is necessary and keeping these rules in mind the best solutions with 

the least cost can be presented. 
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 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 

 
 3فاطمه میثمی، *2دا آقاجانی رونقیآی، 1آرامش شهبازی

 چکیده
 ای کشوورها اجتماعی و توسعه -اقتصادی تمامی ابعادهای شن و غبار تأثیرات عمیقی در طوفان
های مختلفی از جنبه گردوغباردلیل قرار گرفتن در کمربند به ویژه مناطق جنوبی،به ایران دارند.

جملوه  از المللوی کشوورهای واورمیانوه    این مقاله با بررسی تعهدات بیندرگیر این مسئله است. 
محوی  زیسوت، در پوی    مینة پیشگیری از تخریب و آلودگی زایران، عراق، عربستان و ترکیه در 

شو،، یوافتن راهکوار    بوی . اسوت های شن و غبار یافتن راهکار مقابله با پدیدۀ ریزگردها و طوفان
های اقتصادی و سوالمت  تواند موجبات تقویت بنیهمحی  زیست میمنظور مقابله با معضالت به

امنیوت   اف مرتب  بااهد برایعاملی مطلوب  و زدراهم ساکشور را فتمامی آحاد جسمی و روانی 
همسوایه   ایوران و کشوورهای   المللوی این مقاله قوانین و تعهدات داولی و بیندر  .استنیز  ملی
کشورهای ایران، عراق، عربستان و منطقه بررسی شده است. نیل به راهکاری جامع در  منظوربه

ریزگردها  مانندبا معضالت محی  زیستی  مقابله ةوظیفو ترکیه تعهدات و اصول محی  زیستی 
الملل چه از حیث تعهدات قراردادی و چه از منظر تعهدات عرفی و حتی اصول کلی حقوق بینرا 

را بوه  تعهودات بوالقوه    . این مقاله با رویکردی تطبیقی، چگونگی تبدیلاندذیرفتهمحی  زیست پ
 کند.این پدیدۀ زیانبار بررسی میمنظور تقویت همکاری و مشارکت در مقابله با عاملی به

 کلیدواژگان
 ها.زگردیر ،انهیواورم ،محی  زیستالملل حقوق بین ران،یامنیت، ا
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 مقدمه
هوایی که عاری از مواد و ذرات زیانبار برای انسان، دیگور موجوودات   »هوای پاک عبارت است از 

 :دگی هووا عبوارت اسوت از   . در مقابل آلوو (22: 1391مشهدی،  و )عبدللهی « زنده و اشیا باشد
وجود ی، یا چند آالینده همچون گواز، گردوغبوار، دود، موه، بخوار و بوو در هووا در کمیوت و        »

و  )عبودللهی  «کیفیت و زمان پایداری که برای انسان، گیاهان، جوانوران و اشویاز زیانبوار باشود    
هووای پواک بوه    وجود ریزگردها در هوا، وضوعیت هووا را از    . با این وصف،(23 :1391، مشهدی

 د.شومیسالم و پایدار زیست   یمح برنقض این حق  سببو  دهدمیهوای آلوده تغییر 
ذرات ریز که در جو به حالت تعلیق  ةگردوغبار ی، اصطالح کلی است که برای توصیف کلی»
ظ طور غیراوتصاصی ذرات گردوغبار به ذرات متفاوت از لحااصطالحاً به .رودکار میبه ،انددرآمده

(. 294: 1390کوردی،  و  )مارصوفری، آسوودار   «شوود اندازه، شکل، قابلیت شیمیایی اطالق موی 
مکعب است، در بروی  میکروگرم در متر 240-260که غلظت مجاز این ذرات در شهرها درحالی

(. ریزگردها و طوفان شن 134: 1390)بیات،  رسدبرابر حد استاندارد هم می 15شهرها حتی به 
هوای وشو،، فاقود پوشوا گیواهی و      دهد که بادهای شدید بور سورزمین  ی رخ میو غبار زمان

د. تجمع ذرات کنهای سطحی زمین را در هوا پخا میوزد و واکیافته میهای فرسایاواک
دهد. پذیرد و میدان دید را به چند متر کاها میی صورت میزیادآالینده و ریزگردها با سرعت 
هوای  فریقا توا بیابوان  آدهد، از صحرای شمالی رخ می ۀیابانی نیمکراین پدیده بیشتر در مناطق ب

زایی و جلوگیری از فرسایا زمین هند ادامه دارد. این مناطق باید در و  مقدم مبارزه با بیابان
 2.شودتأمین و اجرا  1پایدار ) حیات زمین( ةتوسع 15قرار بگیرند تا هدف 

النهرین به تصویر طور واص بینر واورمیانه و بهای را دگزارش سازمان ملل، تغییرات عمده
ادامه یافته است. طبق ایون گوزارش    ویکمسدۀ بیستشده و تا  شروع 1950 ةکشد که از دهمی

جملوه سود اتواتورک در     ها وجود دارد. بنا کردن سودها از چندین دلیل برای افزایا این طوفان
 ،النهورین رطووبتا را از دسوت داده   ینرود دجلوه و فورات را کواها داده و بو     آبترکیوه، کوه   

النهرین را به صحرایی وسیع و زموین بوایر و   را سبب شده است که زمین مرطوب بین یافاجعه
بیابوان و زموین بوایر، تعوداد      تبودیل کورده اسوت. یو،     ،هزار متر اسوت  500 اشاندازهشور که 
 3.استبه حال افزایا داده تا  2001برابر از  10ها را بیشتر از طوفان

دلیول سوب،   شود، که بوه تن ریزگرد و ذرات معلق در اتمسفر منتشر می 2000سالیانه حدود 

___________________________________________________________________ 
زایوی، مبوارزه   ها، مبارزه با بیابانها، مدیریت پایدار جنگلاز اکوسیستم پایدار ۀحفاظت، بازسازی و ارتقای استفاد .1

 .و حفاظت از زمین در مقابل تنزل و مقابله با از دست دادن گوناگونی زیستی
2. https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html[last visited 12/14/2019] 

3. http://parstoday.com/en/radio/iran-i41626 un_accepts_iran%E2%80%99s_proposal_on_dust_storm [last 

visited 17/11/2018] 

http://parstoday.com/en/radio/iran-i41626
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در  1پایودار  ةتوسوع  3جایی هستند. اجرای جودی هودف   هها قابل جاببودن آنها حتی در طول قاره
   2ضروری است. تضمین حیات سالم برای کاها مضرات این ذرات ریز برای سالمت انسان ةزمین
توان علل روداد و ماندگاری پدیدۀ ریزگردها را بوه دو عامول علول داولوی و     کلی می طوربه

 :دکروارجی تقسیم 
. شووند یمو سواز بوروز پدیودۀ ریزگورد     عوامل متعدد طبیعوی و انسوانی، زمینوه    علل داولی:

اند از: الف( فقدان پوشوا گیواهی مناسوب( ب( واقوع شودن در      ترین عوامل طبیعی عبارتمهم
( عرض جغرافیایی و قرار گورفتن در  جعظیم(  یهاابانیبو وجود  وش،مهینوش، و  یامنطقه

سووریه، عوراق، کویوت و عربسوتان      یهوا ابوان یب( ناپایداری جوی در دکمربند گردوغبار جهانی( 
عوراق، سووریه و    یهوا ابوان یبهای شن از سومت  طوفان یهاوزش( تغییر فشار هوا و حسعودی( 

( تغییوورات اقلیمووی و تشوودید زنووزوالت جوووی و رطوبووت هوووا(  ( کوواهاوعربسووتان سووعودی( 
  (Torabi & palatkaleh, 2015) .هانواحی بیابانی و وش، شدن تاالب توسعةوشکسالی، و ح( 

های متوالی بوا شودت و وسوعت بواالتر در     بارشی شدید و روداد وشکسالیعلل وارجی: کم
ن، کویوت و سووریه، تخریوب منواطق     کشور عراق، پایداری جوی در صوحراهای عوراق، عربسوتا   

هوای کشوور   جنگلی و مراتع در کشور عراق، تغییرات فشار هوا و وزش باد شدید از سمت بیابان
ها توس  دولت عراق در زمان جنگ تحمیلوی، وشو، شودن    عراق و عربستان، وشکاندن تاالب

ی اراضوی غیرکشواورزی   وصوص هور الهویزه، تغییر کاربرها بهدلیل عدم تأمین حقابهها بهتاالب
های تولید گردوغبارنود،  به کشاورزی در زمان جنگ تحمیلی و رهاسازی اراضی که اکنون کانون

رهاسازی اراضی کشاورزی در کشورهای عراق، سوریه، اردن، و ...، تغییر در مودیریت منوابع آب   
وصوص در ی بهیزداهای بیاباناجرای طرح منظوربهبخشی هماهنگی بینناسطحی و زیرزمینی، 

عراق، وضعیت سیاسی، امنیتی، اجتماعی عراق، احداث سد توس  کشورهای سوریه و ترکیه در 
: 1390 )شاهسووتی،  و کاها میوزان آب ورودی بوه عوراق    فرات وهای دجله باالدست رودوانه

زمین در مناطق مورزی عوراق، عربسوتان و     ةاز دیگر عوامل مهم وارجی نازک شدن پوست .(12
آالت جنگوی در دو  تردد بیا از حود ماشوین  (. معاون محی  زیست عراق ة)به گفت ستکویت ا
های منطقه کم، کورده و بور تعوداد    درپی به فروپاشی کامل واکرانهپی هایاویر و انفجار ةده

های مودیریتی  کشاورزی ایران، زمین و سیاست 3های بحرانی ایجاد ریزگردها افزوده است.کانون
 4غبارآلودی بدتر شده است. کند که شرای طی را زیاد میمحی، تنا زیستآب

عوامول   ةعلمی به این نکته واقف است که انتشوار گردوغبوار در برووی مووارد نتیجو      ةجامع
های ضوعیف کشواورزی یوا سووز مودیریت آب و زموین اسوت. ایون روابو           فعالیت مانندانسانی 

___________________________________________________________________ 
 .سالمت و زندگی سالم، تضمین زندگی سالم و ارتقای رفاه برای همه در تمام سنین .1

2. https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html[last visited 12/11/2018] 

3. Mohammaddarvish.com>desert>archives-1394/2/5 [last visited 12/11/2018] 

4. http://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1019133.pdf2 [last visited 12/11/2018] 



 فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟   4

ترسوی بوه آب پواک، تغییورات     پایودار در بخوا کشواورزی، دس    ةارتباطات موجود میان توسوع 
هوای شون و غبوار    دهد. کاها آثار سوز طوفانوضوح نشان میوهوایی و سالمت بشری را بهآب
 1د.سازپایدار فراهم  ةهایی را در دستیابی به اهداف توسعتواند پیشرفتمی

ای . باید بتوان در سطح ملی، منطقوه زیادری داردهای شن و گردوغبار اهمیت چالا طوفان
در  .بینی و با آثار سوز آن مبارزه کورد د تا وقوع این پدیده را مطالعه، پیاکرجهانی همکاری  و
پایودار بوه کشوورها     ةمنظور اجرای اهداف توسعنهادهای مختلف سازمان ملل باید به زمینه این

   .(12: 1390 )شاهسوتی، کنندکم، 
تووان  می المللنیبآیا از منظر حقوق  حاضر درصدد است تا به تبیین این مسئله بپردازد که مقالة
های منطقه یعنی ایران، عربستان سعودی، عراق، سووریه، قطور، کویوت و    برای دولت آورالزامتعهداتی 
 نوة یزمدر  هوا دولوت این  عهدۀبر  آورالزامی هایمعربی یافت که براساس آن تحمیل اقدا متحدۀامارات 

ا را استخراج کرد. با این فرض کوه کشوورهای ایوران، عوراق،     ریزگرده دۀیپدپیشگیری و مقابله با بروز 
مقابله با معضالت محوی  زیسوتی    ةعربستان و ترکیه با پذیرش تعهدات و اصول محی  زیستی وظیف

پردازیم. بسویاری از محققوان بور    این کشورها می ۀبالقو تعداداند، به بررسی ریزگردها را پذیرفته مانند
از عربسوتان سوعودی و    ،شوود غبواری کوه )غیرمسوتقیم( وارد ایوران موی     این باورند کوه منشوأ گردو  

شناوت منشأ ریزگردها برای مبارزه با آنهوا   2هایی از شمال غربی عراق در مرزهای سوریه است.بخا
هاسوت.  مهم است. تنوع فصلی فعالیت ریزگردهوا در واورمیانوه پیچیوده و متفواوت از دیگور منطقوه      

در فوروردین و   و هوای زمسوتان کواها   اموا در مواه   ،نود ااورمیانوه فعوال  سال در وطول ریزگردها در 
 3.شوندرسند و در شهریور ضعیف می، در ورداد و تیر به اوج مییابندمی اردیبهشت افزایا

شمالی آفریقوا توا    ۀبرده شده که در نیمکر غبار نام کمربنددر بررسی گردوغبار در جهان از 
ای بسیار عربستان منطقه ۀجزیرالخالی در جنوب شرقی شبهبعبیابان ر 4چین گسترده شده است.

عربی  ۀگسترده است که قسمت بزرگی از واک کشورهای عربستان سعودی، یمن، امارات متحد
های شدید در زمستان و تابسوتان مشوهور   الخالی به باد و طوفانو عمان را در برگرفته است. ربع

بر ریزگرد در ایوران   مؤثرهای . یکی از کانونبرپاستغبار که در تمام سال گردو یاگونهبه ،است
، 3و  1، حمواده  2و  1های مهم تولید گردوغبار در عراق دشت رسووبی  کانون 5.الخالی استربع

)جنوب فرات(، هورالحمر )غرب دجله  های مرکزیعیث و جزیره است. وش، شدن سطح تاالب
به سمت ایران( از عوامل مهم تولید ریزگردها در  )شرق دجله هورالهویزه تاالب وو شمال فرات( 
ترین منبع طوفان ریزگرد در جهان، کانون دجله و فورات  های عراق، مهمبین کانون 6عراق است.

___________________________________________________________________ 
1. http://knowledge.unccd.int/publications/addressing-sand-and-dust-storms-sdg-implementation [last 

visited 12/11/2018] 

2. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SDS%20Fact%20Sheet.pdf [last visited 12/11/2018] 

3. Asia-Pacific J. Atmos. Sci., 49(3), 279-286, 2013 
4. https://public.wmo.int/en/our-mandate/focus-areas/environment/sand-and-dust-storm [last visited 01/29/18] 

5. www. irandeserts.com>contentgallery-1391/3/21 [last visited 12/11/2018] 

  1392ماه ی مقابله با پدیدۀ گردوغبار، آبانکارگروه مل ةدبیروان ،«علل، پیامدها، اقدامات و راهبردها» .6
https://www.doe.ir/Pbnortal/home [last visited 01/29/18] 
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های داول کشور ابتدا باید گفوت کوه   اما در مورد کانون .(Sissakian, 2013: 1084-1094) است
میلیوون هکتوار اسوت     6/7های بحرانی حدود انونمیلیون هکتار و ک 32های ایران حدود بیابان

منشوأ گردوغبوار در کشوور در درون سورزمین     درصد  15 تا 10(. حدود 12 :1390 )شاهسوتی،
ویوژه  جنووب شورق کشوور بوه     ةزابل گردوغبار زیادی را در منطق ۀروز 120ایران قرار دارد. باد 

اردیبهشوت توا پایوان     20ادهوا از  هامون ایجاد کرد. ایون ب  ةشرای  وشکی رود هیرمند و دریاچ
شهریور ادامه دارد. وزش این باد و دوام طوالنی آن در منطقه سبب پراکنده شدن گردوغبوار در  

 .(19: 1390 ،یشود )شاهسوتهوا و بروز وسارت زیادی در ناحیه سیستان می
 

 المللرژیم حقوقی حاکم بر ریزگردها در حقوق بین

 تعهدات قراردادی .1
 انسیون تغییرات اقلیمی ملل متحدکنو .1. 1

در ریوو منعقود    1992در سوال   1کنوانسیون چارچوب مل متحد برای مقابله با تغییرات اقلیمی
 7عربی ۀامارات متحد ،6سوریه ،5عربستان سعودی ،4قطر ،3عراق ،2های ایراندولتتمامی شد که 
 9.شوندمحسوب میعضو آن  8و کویت

 ونیکنوانسای عضو را متعهد ساوته است با توجه به اصول هکنوانسیون مزبور تمامی دولت
ووود از   یهوا تیو قابلمتفواوت و   یولو  مشوترک  یهاتیمسئولو بر طبق  یتساو یمبنابر  دیبا»
نقوا   دیو با شرفتهیپ یکشورها. کنند تیحمابشر  یآتو  یفعل یهانسلوهوا به نفع آب ستمیس
بوا   سوت یبایمو  کشوورها  نیا. رندیبگ عهدهوز آن به وهوا و آثار سآب رییتغرا در مقابله با  شرویپ

را با  یجهانوهوا، منافع آب راتییتغدر رابطه با  یاقتصادو اقدامات موجه از نظر  هااستیس ارائة
  کنوانسیون چارچوب(. 1)مادۀ  «ندینما نیتضم ممکن نةیهزحداقل 

 

 1994زایی کنوانسیون مبارزه با بیابان .2. 1
جملوه   ترین عواملی است که به تشودید گردوغبوار در منواطق بیابوانی واورمیانوه از     هماز م ییزاابانیب

هوای فرسوایا بوادی از پوشوا     نیز عاری شدن کوانون مسئله . دلیل این شودیمایران و عراق منجر 

___________________________________________________________________ 
1. The 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

2. Date of ratification: 18 July 1996 

3. Date of ratification: 28 July 2009 
4. Date of ratification: 18 April 1996 

5. Date of ratification: 28 December 1994 

6. Date of ratification: 04 January 1996 
7. Date of ratification: 29 December 1995 

8. Date of ratification: 28 December 1994 

9. See: http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/items/2352.php[last visited 12/10/2018] 
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از  یالمللو نیبو گیاهی و لخت شدن زمین به دالیل انسانی و طبیعی است. در این زمینه اسناد متعدد 
 انود گرفتوه متعوددی شوکل    یامنطقوه و  یالمللو نیب یهاونیکنوانسو  هانامههیتوص، هانامهقطعجمله 

 نیتور شاوصاز   1ییزاابانیبملل متحد برای مقابله با  1994که کنوانسیون  (311: 1388)مشهدی، 
وشکسالی در کشوورهایی اسوت کوه    آثار زدایی و کاها این اسناد است. هدف این کنوانسیون، بیابان

اصوول ایون    ةنود. از جملو  امواجوه وصووص در آفریقوا،   هزایوی، بو  طور جدی با وشکسوالی و بیابوان  به
المللی و مشارکت، همکاری و همواهنگی  ها باید با روح همبستگی بینطرف»کنوانسیون این است که 

تی و موالی، انسوانی، تشوکیال    منوابع و  ندالمللی بهبود بخشای و بینای، زیرمنطقهرا در سطوح منطقه
 کنوانسیون چارچوب(.   3مادۀ  2)بند  «فنی را در جایی که ضرورت دارد، متمرکز نمایند

اعضوا بایود تعهودات ووود را بوه موجوب ایون        »آن کنوانسویون   4موادۀ   1همچنین، طبوق بنود   
نحو مقتضی از طریق ترتیبوات  انفرادی یا جمعی، از طریق ترتیبات موجود و یا به صورتبهکنوانسیون 

و چندجانبه آتی یا ترکیبی از آنها، به نحو مقتضی، با تأکید بر ضرورت همواهنگی اقودامات و    بهدوجان
ترین تعهودات ایون   از مهم«. سطوح به اجرا درآورند ةیکلاستراتژی بلندمدت یکنواوت در  ی، توسعة

کوه   اسوت  5هستند، موادۀ   نیچننیاکه وود دست به گریبان مشکالتی  ییهادولتکنوانسیون برای 
زدایوی و  بایسوتی بوه بیابوان    4تعهدات مندرج در مادۀ  براعضای متعاهد مبتالبه، عالوه: »داردیمبیان 

ووود منوابع کوافی بوه ایون امور        یهوا ییتوانوا کاها اثرات وشکسالی اولویت داده و طبق شرای  و 
پایودار، بورای    توسعةهای و یا سیاست هاطرحرا در چارچوب  هاتیاولوو  هایاستراتژ تخصیص دهند(

زایی را شناسوایی و بوه عوامول    ند( عوامل اصلی بیابانکنزدایی و کاها اثرات وشکسالی ایجاد بیابان
و  هنود زایوی توجوه وواص مبوذول دارنود( آگواهی را ارتقوا د       اجتماعی و اقتصادی مؤثر در روند بیابان 

غیردولتوی، در اقودامات ووود     یهاسازمانویژه زنان و جوانان، را با حمایت مشارکت جوامع محلی، به
نحوو  ند( و از طریق تقویت قووانین موجوود، بوه   کناثرات وشکسالی تسهیل  کاها وزدایی برای بیابان
هوای  قووانین جدیود و ایجواد سیاسوت     ةیو تهچنین قوانینی وجوود نودارد، بوا     کهیدرصورتمطلوب و 
کوه   شوود یمو اس، مالحظوه  بور ایون اسو   «. نود کنهای عمل، ی، محی  کار ایجواد  برنامه ودرازمدت 

و  یوی زداابوان یبجامع برای  ةمتعاهدین مبتالبه، ضمن پذیرش تعهدی مضاعف، موظف به اجرای برنام
و اموارات   7سووریه  ،6قطور  ،5عربستان سوعودی  ،4کویت ،3عراق ،2. ایراناندشدهوشکسالی  آثارکاها 
 9عضو این کنوانسیون هستند. 8عربی متحدۀ

___________________________________________________________________ 
1. United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), 1994 
2. Date of Ratification 29 April 1997 
3. Date of Ratification 28 May 2010 
4. Date of Ratification 27 June 1997 
5. Date of Ratification 25 June 1997 
6. Date of Ratification 15 March 1999 
7. Date of Ratification 06 October 1997 
8. Date of Ratification 21 October 1998  

9. From: http://knowledge.unccd.int/home/unccd-terminology/overview-countries-unccd-annex (last 

visited on 12/08/2018) 

http://knowledge.unccd.int/home/unccd-terminology/overview-countries-unccd-annex
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بوا   توسعهاست که میان محی  زیست و  آورالزام یالمللنیب نامةقتموافاین کنوانسیون تنها 
 یابانیبنواحی وش، و به  طور واص،مدیریت پایدار سرزمین پیوند زده است. این کنوانسیون به

اعضوای آن ایون کنوانسویون اهوداف ووود را       2018توا   2008 سوالة ده اندازچشمنظر دارد. در 
و  1زایوی از بیابان یریشگیپمنظور حفاظت و مشارکت جهانی به پیشبرد»بیان داشتند:  گونهنیا

و کاها اثرات وشکسالی بر نواحی تأثیرپذیر در جهت حمایت از تقلیول فقور و    2تخریب زمین
تمامی اعضای این کنوانسیون در جهت بهبود شرای  زندگی برای «. یطیمحستیزپایدار  توسعة

 آثوار وواک و زموین، و کواها     یوربهوره ازیافوت  منظور حفظ و بمردم ساکن نواحی وش،، به
و  رددا 3وشکسالی با هم همکاری وواهند کورد. ایون کنوانسویون رویکوردی از پوایین بوه بواال       

 4کند.تشویق میرا و تخریب زمین  ییزاابانیبمشارکت مردم محلی در مبارزه با 

 

 کنوانسیون رامسر .3. 1
وصووص در موورد   ههاست کوه ایون موورد بو    ه تاالبشدریزگردها وشکیده دۀیپدیکی از علل بروز 

تاالب گاووونی در اصفهان و هورالعظیم در ووزستان و تاالب عظیم جازموریان در کرمان و تواالب  
   5.استهای گردوغبار در کشور هستند، صادق و همه از کانون اندشدهوش، که پریشان فارس 
 Ramsar)، یآبوز پرنودگان   سوتگاه یزن عنووا ویوژه بوه  بوه  یالمللو نیبو  یهوا تواالب  ونیکنوانس

Convention)  1987و در سال  1982پروتکل  لةیوسبهمنعقد شد. این کنوانسیون  1971در سال 
آن ایجاد کرده است مبنی بر اینکه حداقل  یهاطرفاصالح شد. کنوانسیون تعهدی عمومی را برای 

برشمارند، و سپس حفاظت از  یالمللنیبهای ی، تاالب را در قلمرو سرزمین وود در فهرست تاالب
 کنندعقالیی  ۀاستفادهای داول در سرزمین وود و تا حد امکان از تاالب هندها را گسترش دتاالب
 ۀاموارات متحود   و 9سووریه  ،8کویت ،7عراق ،6ایران(. 120:نیشیملل متحد، پ ستیز  یمح ةبرنام)

 11عضو نیستند(. عضو این کنوانسیون هستند )عربستان سعودی و قطر 10عربی

___________________________________________________________________ 
1. Desertification 
2. Land Degradation 

3. bottom-up approach 

4. Official website of the Convention: http://www2.unccd.int/convention/about-convention (last visited 
on 16/08/2018) 

محیطی رئیس جمهور، محیطی دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی و معاونت زیستهای زیستیکی از برنامه .5

 6139ورداد  16هورالعظیم بوده که براساس گزارش سازمان محی  زیست ایران در  یمعصومه ابتکار، احیا

 هورالعظیم احیا شده است. درصد 80
6. Date of Ratification: 21.12.1975  

7. Date of Ratification: 17.02.2008  

8. Date of Ratification: 05.09.2015  
9. Date of Ratification: 05.07.1998  

10. Date of Ratification: 29.12.2007  
11. See the Official website of the convention: http://www.ramsar.org/sites/default/files/ 

http://www2.unccd.int/convention/about-convention
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در فهرست کنوانسیون بوه ثبوت    یالمللنیبهای مهم عنوان تاالبمورد را به 24دولت ایران 
در فهرست به ثبت  یالمللنیبمهم  یهاتیساعنوان تاالب را به 4رسانیده است. دولت عراق نیز 

 2آموده اسوت.  )هورالعظیم( است که در این فهرست  1رسانده که از آن جمله سایت باتالق هویزه
انود و  دهکور ثبوت   یالمللو نیبو های مهم کدام ی، مورد را تحت عنوان تاالب کویت و سوریه، هر

 3عربی، هفت مورد را به ثبت رسانده است. متحدۀامارات 
بوارز آن   نمونوة د، کوه  نو که در سرزمین بیا از ی، دولوت قورار دار   ییهاتاالبدر وصوص 

اجرای وظوایف   ۀمتعهد دربار یهاطرف: »داردیممقرر  این کنوانسیون 5هورالعظیم است، مادۀ 
بویا از یو، طورف     یهوا نیسورزم ناشی از کنوانسیون حاضر باألوص در مورد تواالبی کوه در   

آب بین چند طرف متعاهد تقسیم شده است با  ةمتعاهد واقع است یا در موردی که ی، حوضچ
هماهنوگ نموودن و    نوة یزمدر  متعاهود  یهاطرفیکدیگر همفکری وواهند نمود. در عین حال 

هوا و  و مقررات فعلی و آتی وود مربوط به حفظ و حراسوت تواالب   هااستیسحمایت مجدانه از 
 «.گیاهان و حیوانات بومی آنها اهتمام وواهند ورزید

بوه   ،وصوص معاهداتی که در سازمان جهانی کار منعقد شوده اسوت  بهدر معاهدات مختلف 
 ,Environment Convention)و ارتعاش(  سروصداآلودگی هوا، مسئلة محی  زیست محل کار ) 

، و گردوغبار پرداوته شده است. با توجوه  co2آلودگی هوا اعم از آلودگی  ةه مسئلب (148 :1977
به اهمیت مسئلة هوای پاک و مناسب بودن شرای  زیستی و کار این مسئله در سند پیشوگیری  

گونوه تعریوف شوده    قرار گرفته و گردوغبار در هوا اینمحی  کار مورد توجه  کنترل و هااز وطر
شوند. هوا به شکل گاز )گاز و بخار( یا گرد و گاز معلق در هوا ظاهر می یهاکنندهآلودهاست که 

ای از ذرات معلوق در حالوت   دسته»گونه تعریف شده است: در ترمینولوژی علمی، گرد و گاز این
 .(WHO/SDE/OEH/99.14)« هوای معمولی است گاز مانند، و هوای موجود در این فضا

وهووایی اسوت   که همان اقدامات بر تغییرات آب 13در هدف  2030پایدار  ةهمچنین در سند توسع
 بارزه با آلودگی هوا اشاره دارد.م ةبه مسئل ،که حفاظت از حیات در روی زمین است 15و هدف 

 

 المللیبین ۀنیافتتعهدات قوام .2
دارنود،   عهوده  بور المللوی  بور مبنوای عضوویت در معاهودات بوین      هوا دولتکه  در کنار تعهداتی

بورای  را و تعهودات و وظوایفی    انود برداشوته  زمینوه در ایون   ییهاگامالمللی نیز بین یهاسازمان
 جملوه از عمل آیود.  ترتیب از محی  زیست محافظت مقتضی بهاند تا بدیندهکرتصویب  هادولت

                                                                                                                                        
documents/library/ annotated_contracting_parties_list_e.pdf[5/10/2018] 

1. Hawizeh Marsh 
2. See https://rsis.ramsar.org/sites/default/files/rsiswp_search/exports/Ramsar-Sites-annotated-summary-

Iraq.pdf?1508052866[last visited 10/3/2018] 

3. the Official website of the convention: http://www.ramsar.org/country-profiles[6/10/2018] 
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مبارزه با  ةدر زمین 2016دسامبر  21را در  71/219 ةقطعناممتحد  مجمع عمومی سازمان ملل
کوه در   70/1 ةبور قطعنامو   دیتأکهای گردوغبار به تصویب رساند. در این قطعنامه ضمن طوفان

سوری  که در والل آن ی،« پایدار ةتوسع 2030تغییر دنیای ما: سند »عنوان  با 2015سپتامبر 
پایودار   ةد و دستیابی به توسوع شپایدار اتخاذ  ةنی برای توسعمحور و جها، مردمبلندمدتاهداف 

متعادل و همزمان مدنظر قرار گرفت  صورتبهاقتصادی، اجتماعی و محی  زیستی  ةدر سه جنب
 بوا  70/195 ةمجمع عمومی سازمان ملل( و همچنوین بوا یوادآوری قطعنامو     71/219 ة)قطعنام
ناپوذیر سوند   که بخا جودایی  آباباسیآدد اقدام و سن« های شن و غبارمبارزه با طوفان»عنوان 
تقویوت   ةمجمع محی  زیست ملل متحد در زمین 1/7 ةپایدار است، و با یادآوری قطعنام ةتوسع

ها بر ارتباط تالش دیتأکهای محی  زیستی ملل متحد در ارتقای کیفیت هوا، ضمن نقا برنامه
نی برای کنترل و کاها تأثیرات منفی ای و جهاهای عضو در سطح منطقههای دولتو همکاری
مجموع   71/219 ة)قطعنامو  ریپذبیآسهای انسانی در مناطق های شن و غبار بر زیستگاهطوفان

ای وزیوران در  عمومی سازمان ملل(، و ضمن یادآوری اقدام ایران برای میزبانی مالقوات منطقوه  
ای با رویکرد مدیریت و منطقه ، به نیاز بر همکاری در سطح جهانی2010سپتامبر  29تهران در 

های هشداردهی زودهنگام و به های شن و غبار از طریق ارتقای سیستمو کاها تأثیرات طوفان
 دکور هوای شون و غبوار تأکیود     بینوی طوفوان  وهوایی بورای پویا  اشتراک گذاشتن اطالعات آب

رونوده  پویا  هوای د که اقودام کرهمچنین بیان  .مجمع عمومی سازمان ملل( 71/219 ة)قطعنام
های شون و غبوار نیازمنود درک بهتور از توأثیرات شودید چندجانبوة ایون         برای مبارزه با طوفان

ایون توأثیرات ووویم نموودن سوالمت، رفواه و زنودگی موردم، افوزایا           ةهاست، از جملو طوفان
هوای گیواهی و   هوا، از دسوت رفوتن گونوه    رفوتن جنگول   نیب اززایی و از بین رفتن زمین، بیابان
. در هموین  اسوت منطقه و قابلیت تولیدی زمین، و تأثیرات آنها بر رشد پایدار اقتصادی  جانوری

، در نود مدیریت زمین کوه غیرپایدار  هایهای شن و غبار و اقدامشود که طوفانقطعنامه بیان می
جملوه تغییورات    توانود بوه ایجواد یوا وواموت اوضواع منجور شوود، از        کنار سایر عوامل، که موی 

نود.  کپایدار کشورها و مناطق مبوتال بوه تحمیول موی     ةهای جدی را به توسعالاوهوایی، چآب
های شن و غبار در چند سال اویر وسوارات اقتصوادی،   کند که طوفانمی واطرنشان همچنین

و مناطق وش، و شورجی در   وش،مهیناجتماعی و محی  زیستی به ساکنان مناطق وش، و 
گویی در سوطح بواال در مجموع عموومی     وش دارد تا گفته است، و تالکردتحمیل  ایآسفریقا و آ

اقتصادی، اجتمواعی   یهاچالاعملی مربوط به  یشنهادهایپآن تشکیل دهد، تا  72 ةطی جلس
 ةهوای توسوع  از جملوه راه  شود. این مووارد و محی  زیستی کشورهای درگیر این مسئله بررسی 

 ةها در چارچوب اهداف توسوع چالاهای سیاستی در سطح جهانی برای مبارزه با این هماهنگی
 .مجمع عمومی سازمان ملل( 71/219 ة)قطعنام پایدار است

د. کور مجمع عمومی نیز اشواره   70/195 ةتوان به قطعنامسازمان ملل می هایاز دیگر اقدام



 فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟   10

ملل متحد در ارتقای  ة، به سیستم توسعهاقطعنامهسایر اسناد و  هدر این قطعنامه ضمن اشاره ب
شود و تمامی نهادهوای  های شن و غبار اشاره میالمللی در راستای مبارزه با طوفانبینهمکاری 

ملل متحد، سازمان هواشناسوی و جووی، سوازمان     ةها و سیستم توسعها، صندوقمرتب ، آژانس
زایوی در کشوورهایی کوه بوا وشکسوالی یوا       بهداشت جهانی، دبیر کنوانسیون مبوارزه بوا بیابوان   

د توا ایون   کنو های مورتب  دعووت موی   ملل متحد و تمامی سازمان از ،رو هستندهزایی روببیابان
ای، ای و فرامنطقوه هوای منطقوه  ، اجرای پوروژه یسازتیظرفند و در ارتقای کنمشکل را بررسی 

های تکنیکی در کشورهای درگیور بوا   اشتراک اطالعات، تجربیات و عملکردها و ارتقای همکاری
زودهنگوام   ۀهای هشوداردهند د و سیستمشویریت پایدار زمین اجرا تا مد کنندیکدیگر همکاری 

کشوورها   راهبوردی  یهانقشههای شن و غبار با توجه به عنوان ابزارهایی برای مقابله با طوفانبه
 .مجمع عمومی ملل متحد( 70/195 ة)قطعنام کار روندبه

بوا  ا نهادهوای مورتب    د توا بو  کناز این مسئله دعوت می متأثرهمچنین از تمامی کشورهای 
ای و سایر بازیگران ایون عرصوه توالش کننود توا      های منطقهملل متحد، سازمان ةسیستم توسع

   .مجمع عمومی سازمان ملل( 71/219 ة)قطعنامکنند اهداف مندرج در این قطعنامه را اجرا 
 ةطعنامو تووان بوه ق  در راستای مبارزه بوا گردوغبوار موی    شدهبیتصوو اسناد  هااز دیگر اقدام

در  E/ESCAP/RES/72/7 ةد. قطعنامو کراشاره  هیانوسیاقاجتماعی آسیا و  -کمیسیون اقتصادی
بوه تصوویب    ،که پیشتر توضیح داده شود  70/195 ةد که پیرو قطعنامشتصویب  2016می  24

 ةهوای شون و غبوار کوه در سوه دهو      رسید. این قطعنامه با در نظر گرفتن تکرار و شدت طوفان
پایدار کشورهای مبتال قرار داده است  ةیافته و چالا بزرگی را پیا روی توسعگذشته افزایا 

ها که نتوای  جودی در پوی دارد و نیازمنود موداوالت نهوادی و       این طوفان ةو تأثیرات چندجانب
 ة)قطعنامو زمینوه  در همین  .(E/ESCAP/RES/72/7, par 3-4) به تصویب رسید ،تکنیکی است

یمو ای المللوی و منطقوه  جمله نهادهای بیناز ضو و سایر بازیگران ع یهادولتاسکاپ( از  7/72
های عضوو  ند و از دولتکنکه با کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه همکاری  وواهد

منظوور  های ضوروری بوه  سازوکارهای وود را در راستای ارتقای ابزار و د تا همکاریکندعوت می
بینی احتمال وقووع و وسوارات طوفوان شون و     پیا مانندنیاز، های مورد تجهیز و تسهیل روش

هوای کنتورل و کواها    اطالعات، و ایجواد سیسوتم   یگذاراشتراکبهآوری اطالعات و غبار، جمع
 .(E/ESCAP/RES/72/7, para 7ها، افزایا دهند )تأثیرات سوز این طوفان

 

 یط زیست الملل محالمللی ناشی از اصول کلی حقوق بینتعهدات بین .3
محی  زیسوت   ةالمللی که به مسئلها و معاهدات مختلف محی  زیستی و بینبا بررسی قطعنامه
آید که کشورهای مختلف دست میای از اصول حقوقی بهده است، مجموعهکرو ریزگردها توجه 
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نود، کوه در فراینود تودوین و     کاز جمله ایران، عراق، عربستان و ترکیه را موظف به پیوروی موی  
 الملل محی  زیست و روند پیشرفت و تکامل قواعد آن نقا بسزا داشتند.حقوق بین ةوسعت

 

 اصل همکاری. 1. 3
اسوت،   شدنیالملل محی  زیست اعمالریزگردها در حقوق بین ةجمله اصولی که در مسئل از

المللی عرفی و از اصول الینف، منشوور  تعهد بین ینوعبهاست. اصل همکاری  1اصل همکاری
 معنوای  به همکاری فةیوظ. استالملل معاصر های حقوق بینو در واقع از ویژگی 2لل متحدم

 همکواری  ارزش و اهمیت. است واص هدف به رسیدن برای هماهنگ هایاقدام به ورود الزام
 همکواری  قوانون  موتن  در که «همکاری» اصطالح. شود حاصل باید که دارد هدفی به بستگی

 اجتمواعی  رفواه  افوزایا  بورای  توسعه منظوربه کشورها بین همکاری یمعنا به، رودیم کاربه
، 1979 سوال  از طووالنی  محودودۀ  بوا  مرزگذر هوای آلودگی کنوانسیون 3.است جهانی جامعة

 ملول  سوازمان  چوارچوب  کنوانسویون  و 1985 سال ازن الیة از حمایت برای وین کنوانسیون
 جدا و کنندیم اشاره همکاری الزام به همه و همه ،1992 وهواییآب تغییرات مورد در متحد
 تنظویم  ابزارهوا  ایون  تحوت  اساسوی  تعهودات  تدریجی توسعة برای را سازوکارهایی آنها آن از

 اثربخشی که هستند چارچوبی یهاتوافقنامه حقیقت در چندجانبه ةتوافقنام سه هر. اندکرده
پدیدۀ ریزگردها و طوفوان شون و    که آنجااز  4.دارد بستگی طرفین بین همکاری ادامة به آنها

بنابراین حفاظت از محی  زیست و مقابله با ایون مخواطره توسو  یو،      ،شناسدغبار مرز نمی
الملول از طریوق همکواری، بورای مقابلوه، جلووگیری،       بین ةجامع دشود و بایکشور عملی نمی

ی تموامی  د. براسواس اصول همکوار   کنو کاها و رفع تأثیرات منفی ناشی از این پدیده اقدام 
شرای  و با حسن نیت برای حفاظت از محی  زیسوت بوا یکودیگر     ةند در هماکشورها موظف

تبوادل   ماننود هوای مختلفوی   هوا و زمینوه  توانود در حووزه  که این همکاری می کنندهمکاری 
های آموزشی و کم، در شرای  اضطراری اطالعات، انتقال فناوری، منابع مالی، برگزاری دوره

ترین سند مرتب  بوا ریزگردهوا یعنوی کنوانسویون ملول متحود بورای        ل در مهمباشد. این اص
 نیز درج شده است. 19945 ییزداابانیب
 

___________________________________________________________________ 
1. Co-operation principle 

 .استآور اصل همکاری بر اساس منشور الزام .2
3. Wolfrum, R. (1995). International law of cooperation. Encyclopedia of Public International Law, 2, 

1242-47. 
4. Ibid 

5. United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious 

Drought and/ or Desertification, particularly in Africa, Paris 1994 
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 1اصل حفاظت .2. 3
یکی دیگر از اصول مهم محی  زیستی اصل حفاظت از محی  زیست است. این اصول از اصوول   

فه دارنود کوه از صودمه    ها وظیالملل محی  زیست است. طبق این اصل دولتای حقوق بینپایه
د. ایون اصول نیوز در کنوانسویون     کننزدن به محی  زیست بپرهیزند و از آن حفاظت و حمایت 

زدایوی  طوور جودی بوا وشکسوالی یوا بیابوان      زدایی در کشورهایی کوه بوه  نباملل متحد برای بیا
یو،  ، قید شده است. همچنین به لحاظ اهمیوت و الزاموات قوراردادی آن بوه     (1994)ند امواجه

کشوورها موظوف بوه پیوروی از ایون عورف        رو، ازایون ده اسوت شو المللی تبودیل  اصل عرفی بین
کشوورهای   ۀده باشوند، کوه دربوار   کرالمللی هستند، مگر اینکه به این عرف اعتراض مستمر بین

 مدنظر در این تحقیق چنین اعتراضی به چشم نخورده است.
 

 رسانیاطالعیرساناطالعاصل  .3. 3
است. این اصول در   2رسانیپدیدۀ ریزگردها اصل اطالع وصوصز اصول قابل ذکر در یکی دیگر ا

از جملوه   .ده استشکلی در معاهدات متعددی قید  ةعنوان ی، رویمحیطی بههای زیستبحران
زایی نباو کنوانسیون مبارزه با بیا 1992تغییرات اقلیمی  ۀکنوانسیون چارچوب ملل متحد دربار

توضیح است که هر چهار کشور ایوران، عوراق،    شایانمرتب  با ریزگردهاست. ترین سند که مهم
هستند کوه بودون هویز رزروی     ییزداابانیبعربستان و ترکیه از متعاهدین کنوانسیون مبارزه با 

 3.اندکردهاین کنوانسیون را پذیرفته و تصویب 

 
 4اصل پیشگیری. 4. 3

ریزگردهوا بور کشوورها تعهوداتی را بوار       ةمینو اصل پیشگیری نیز از دیگر اصولی است کوه در ز 
هوای در دسوت اقودام، دوم    اول ارزیوابی فعالیوت   (اساسی اسوت  ةد. این اصل دارای دو پایکنمی

ترین اصولی است کوه اولوین بوار در    محیطی. این اصل از قدیمیکنترل و نظارت وضعیت زیست
کنفرانس امنیت و همکاری اروپوا  تریل اسملتر مورد توجه قرار گرفت. براساس نظر نهایی  ةقضی
های بهترین راه جلوگیری از وسارات وارده به محی  زیست استفاده از روش (1975هلسینکی )

 شوود، محیطوی جلووگیری   هوای زیسوت  طور منطقی اگر از وسارات و آسیبپیشگیرانه است. به
 وواهد بود. وطرترکمتر و تر، آسانارزان مراتببه

___________________________________________________________________ 
1. Protection principle 
2. Information Principal 

زدایی در کشوورهایی کوه   قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان .3
 .11/10/1375، مصوب ویژه در آفریقابه –ند ازایی مواجهطور جدی با وشکسالی یا بیابانبه

4. Prevention principle 
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 1اصل احتیاط .5. 3
بورای حفاظوت از   »دارد: که بیان می هدشبه اصل احتیاط اشاره  1992ریو  ةاعالمی 15ر اصل د

«. ها باید متناسب با امکانات وود تدابیر احتیاطی وسیعی را اعموال نماینود  محی  زیست، دولت
اعالمیوة ریوو از    15، ابالغیة اتحادیة اروپا در زمینة اصل احتیاط با تکمیل موادۀ  2000در سال 

متناسوب احتیواطی در پویا     هوای محیطی، اقدامبرای مقابله با تهدیدات زیست وواهدیمضا اع
در صورت وطر ورود صودمات شودید   با این وصف،  2گیرند و در این زمینه تالش مقتضی کنند.

در اتخواذ تودابیر بورای     ریتوأو ای بورای  دالیل قطعوی علموی نبایود بهانوه     نبود، ناپذیریا جبران
ایون اصول در قضویة کاروانوة      ود وسوارت و آسویب بوه محوی  زیسوت شوود.      پیشگیری از ور

المللوی  های نیکاراگوئه در قلمرو مرزی کاستاریکا در دیووان بوین  و قضیة بروی اقدام رکاغذیوم
( ITLOS) دریوا  حقووق  المللوی همچنین دیوان بین 3دادگستری مورد تأیید و توجه قرار گرفت.

 اصلی از اصول حقوق عنوانبه 5کاروانة ماکس  و 4ی تون آبیی ماههاپروندهدر  را احتیاط اصل
ریزگرد با توجه به مرز گوذر بوودن ایون     ةبنابراین در قضی 6.است گرفته نظر در عرفی المللبین

پدیده و در بروی موارد داشتن منشأ وارجی برای بروز ریزگرد و گردوغبار، کشورهایی که منشأ 
و قطعوی از  جه به اصل احتیاط نتوانند فقودان اطمینوان علموی    با تو دبای هستند،تولید ریزگرد 
ووود در جهوت    هوای احتیواطی  برای به تعویق انداوتن اقدام یعنوان دلیلرا به وضعیت موجود

اعم از انسوانی و   ییهایبرداربهرهها و جلوگیری از ایجاد و بروز پدیدۀ ریزگرد و همچنین فعالیت
 آورد، قرار دهند.ور را فراهم میایجاد پدیدۀ مذک ةطبیعی که زمین

 

 7از سرزمین انباریزغیر ۀاصل استفاد .6. 3
از سورزمین   انبوار یزغیر ۀتوان به اصل اسوتفاد از جمله دیگر اصول حائز اهمیت در این قضیه می

هوا  . به موجب این اصل دولوت شدشناسایی  19728استکهلم  ةکه اولین بار در اعالمی کرد اشاره
 یبرداربهرهالملل، دارای حقوق حاکمه برای ان ملل متحد و اصول حقوق بینطبق منشور سازم

___________________________________________________________________ 
1. Precautionary principle 
2. EU Communications on Precautionary Principle, 2000 

3. Certain activities carried out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua) and 

Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica) 
4. See Southern Bluefin Tuna Cases (N.Z. v. Japan, Austl. v. Japan), Provisional Measures 89, INT'L 

TRIB. L. OF THE SEA, http://www.itlos.org 

5. See The MOX Plant Case (Ir. v. U.K.), Provisional Measures 1 2, INT'L TRIB. L. OF THE SEA, 
http://www.itlos.org 

6. Kazhdan, D. (2011). Precautionary pulp: pulp mills and the evolving dispute between international 

tribunals over the reach of the precautionary principle. Ecology LQ, 38, 527. 
7. Principle of the no harmful (Sustainable) Utilization of Territory 

یقین اولین سند بزرگ محوی  زیسوتی   به 1972ملل متحد در موضوع محی  زیست بشر در  استکهلم کنفرانس ةاعالمی .8
 د.کرالملل اقتصادی طرح حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی را در مباحث حقوق بین ةالمللی است که نظریبین
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و مسئول هسوتند ترتیبوی دهنود توا      بودههای محی  زیستی وود از منابعشان، مطابق سیاست
صالحیت یا نظارت آنها موجب ورود زیوان بوه محوی  زیسوت      ةدر حیط هگرفتانجامهای فعالیت

 سینوو ایپو د. به موجب این اصل و طرح شوحیت ملی آنها نسایر کشور یا مناطق وارج از صال
نشوده در  المللوی ناشوی از اعموال منوع    مسئولیت بین در زمینةالملل مواد کمیسیون حقوق بین

کشورها تمام تدابیر مناسوب بورای پیشوگیری از    »آن مقرر شده که  3الملل در مادۀ حقوق بین
ایون مواده بور اصول     «. تا وطر به حوداقل برسود   کنندوسارات فرامرزی قابل توجه را اتخاذ می

کشوور   یسدسواز توان از سرزمین مبتنی است. به موجب این اصل و ماده می انباریزغیر ۀاستفاد
دجله و فورات   سرمنشأسدها در این کشور بر  ۀگسترد وسازساوتچراکه  کرد،ترکیه را محدود 

ورود وسارات وسویع بوه    بهک ده و با کاها رطوبت واشکاها دبی آب در کشور عراق  سبب
کانوال کورفوو نیوز بوه چشوم       ةده اسوت. ایون مفهووم در قضوی    منجر شکشورهای عراق و ایران 

اسوتفاده   یاگونوه بوه د که هیز دولتی حق ندارد از سرزمین ووود  شبیان  یرأدر این  (ووردمی
 ها شود.کند که سبب ضرر و زیان به دیگر سرزمین

 

ریزگردهاای خاورمیاناه    ۀار در پروندهای همجوبررسی تعهدات دولت
 مبارزه با ریزگردها ۀایران در زمین

 حقوق و تعهدات دولت ایران  .1
 هوای عملکورد و اقودام   نحوۀدر این بخا ابتدا با بررسی تعهدات دولت جمهوری اسالمی ایران، 

تصوور  و پس از آن با نگاهی بوه حقووق قابول     میدهیمگرفته را مورد بحث و بررسی قرار صورت
را  زمینوه حقوق دولت در ایون   مطالبةبرای دولت جمهوری اسالمی، زمینه و امکان طرح دعوا و 

 قرار وواهیم داد.  مدنظر
های اویر افزایا گردوغبار در مناطق جنوبی و جنوب غربی کشور و میزان وسارت در سال

مورد  ایازپایبی را المللبین ةآفرینی دولت در عرصوارده بر محی  زیست، لزوم توجه به نقا
مقابله بوا   ةنامنییآتوجه قرار داده است. اگرچه دولت جمهوری اسالمی در بعد داولی با تصویب 

های متعودد  زایی، برگزاری اجالس و نشستمربوط به مقابله با بیابان هایریزگردها، تقویت اقدام
، توا  اسوت  ین وصوص برداشوته ای را در اهای اولیهبا کشورهای همسایه و امضای توافقنامه گام

 زیادی وجود دارد. ةهای کنترل ریزگردها در کشور عراق فاصلاجرای کامل طرح
مبوارزه بوا ریزگردهوا، بایود در دو سوطح ایون تعهودات و         ةبرای بررسی تعهدات ایران در زمین

ررات و المللی ایران، و در سطح دوم مقسطح اول مقررات و تعهدات بیندر  (دکرمقررات را بررسی 
. در سطح اول یعنی بررسی تعهدات ایوران در  را بررسی کردقوانین داولی برای مبارزه با ریزگردها 
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اصول مرتب  با حفظ و نگهداری از محوی  زیسوت مصووب مجموع      المللی باید گفت کهسطح بین
نیت  ی برای کشورها در پی ندارد، اما کشورها با حسنآورالزامعمومی ملل متحد هستند و ویژگی 

 نبودن تعهدات مجموع عموومی بورای    آورالزام. در همین زمینه با وجود دکننیماین اصول را اجرا 
 ینووع بوه های مجمع عموومی کوه   با عضویت در سازمان ملل متحد، در قبال اجرای قطعنامه ،ایران

عربسوتان،  طور مثال ایران، عوراق و  . بهشودایجاد نمیتعهد به اجرا  ،شوندمقررات نرم محسوب می
امضوا کورده و    صورفاً ) ایران و عراق  اندکردهپاریس را امضا  ۀیا همان معاهد 21پ وهر سه، سند ک

تصوویب   بوا وجوود  و به ایون ترتیوب    1(کرداین سند را تصویب  2016نوامبر  3عربستان در تاریخ 
 بوروالف ه اقدامی مرتکب نشووند کو   اندموظفنشدن فعلی این سند در ایران و عراق، این کشورها 

 .(18مادۀ  ،1969وین  ۀ)معاهد موضوع و هدف معاهده باشد
بورای   امضاشوده ی هوا ناموه موافقتبر مبنای  آورالزامسری تعهدات در کنار تعهدات نرم، ی،
طریق وقووع  ایران و عراق در سال جاری توافقنامه امضا کردند تا بدین ایران وجود دارد( از جمله

ند. طبق این توافقنامه که به امضوای وزیور بهداشوت و    کنرا کنترل های شن و ریزگردها طوفان
ایجواد مزرعوه و مرکوز     ،محی  زیست عراق و سازمان حفاظوت از محوی  زیسوت ایوران رسوید     

هکتاری در نزدیکی شوهر   200آموزشی و پژوهشی و تروی  مقابله با پدیدۀ ریزگردها در زمینی 
 25توا   10زموانی   ۀدر باز نامهموافقتع شد. طبق این واق توافق موردکربال برای ایجاد این مرکز 

آمارهوای  بنوا بوه    .ریزگردها وواهد پرداوت ةسال این مرکز به کار آموزشی و پژوهشی در زمین
 11میلیون هکتار و در عربسوتان   8 عراق درهای گردوغبار در حال حاضر وسعت کانون ،موجود

دلیول نبوود   بوه  عربسوتان  درو  یثباتیبناامنی و  دلیل شرای میلیون هکتار است که در عراق به
 ه است.گرفتانجام ن زگردهایررواب  سیاسی اقدامی در وصوص حل معضل 

متعددی صوورت گرفتوه اسوت. در ایون      هایدر سطح دوم یعنی مقررات و قوانین داولی اقدام
دگی و مقابله با پدیودۀ  آما ةنامترین اقدام در سالیان اویر یعنی تصویب آیینتوان به مهممیزمینه 

واجد اهمیت بوود کوه    یااندازه به مسئله)ریزگرد( اشاره کرد. در ایران در سطح ملی این  گردوغبار
ششم توسعه، سازمان حفاظت محی  زیسوت را مکلوف بوه     ةقانون برنام 38مادۀ  ۀتبصر «س»بند 
 یاجورا ششوم و   ةقانون برنامو  یرااجسال اول  انیپاتا  حداکثر زگردهایرجامع مقابله با  ةبرنام ةارائ
ت أکه بوا همکواری وزارت نیورو و تصوویب هیو      کرد قانون نیا یاجراو مؤثر آن از سال دوم  یعمل

سازمان حفاظت از محی  زیسوت بوا    سیرئوزیران باید صورت بگیرد. در راستای اجرای این مقرره 
 2.هوایی بازدید کرد صورتبهسفری به استان ووزستان، از دو کانون اصلی گردوغبار در استان 

 ناموه نیوی آآموادگی و مقابلوه بوا پدیودۀ گردوغبوار، محتووای        ةنامنییآدر وصوص محتوای 
ناموه  بخشی مبارزه بوا ریزگردهاسوت. موادۀ نخسوت ایون آیوین      نمایانگر ماهیت فرابخشی و بین

___________________________________________________________________ 
1. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx [last visited 13/11/2018] 

2. http://www.irna.ir/fa/News/82516135 [last visited 13/11/2018] 
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ئولیت معاون های مختلف و با مسها و ارگانتشکیل کارگروه ملی گردوغبار را متشکل از سازمان
بینی کرده است. این کارگروه در حقیقت واجود صوالحیت اتخواذ تودابیر     پیا جمهورسیرئاول 

پدیودۀ گردوغبوار اسوت. ایون      انبوار یزمنظور ایجاد آمادگی ملی مدیریت و مقابله با آثوار  الزم به
 ۀعهود  بررا تعهدات مختلفی  بلندمدتو  مدتانیم، مدتکوتاههای بینی برنامهنامه با پیاآیین

آمادگی و مقابله با آثوار   ةنامنییآنهاده است ) گردوغبارجهت کنترل پدیدۀ  رب یذهای سازمان
 .(1، مادۀ 21/4/1388زیانبار پدیدۀ گردوغبار )ریزگرد( در کشور مصوب 

هوای  گیری کانوناساسی امکان تعیین دقیق میزان و مکان شکل هایو اوتالف هایکی از ابهام
هوای گردوغبوار در   معصومه ابتکار، مسئولیت اصلی در مهار کوانون  ةدوغبار است. بنابر گفتگر ةاولی

 ةهوا، وظیفو  رفع مشکل پدیدۀ گردوغبار و مهار کوانون »دولت عراق است، وی افزود:  ۀعهد برعراق 
هوای پوایا وضوعیت    های توسعه و تجهیز ایسوتگاه ریزگردها، تدارک طرح ةنامنییآ. 1«عراق است
منظور تعیین کم و کیف و کنترل مناطق مبتالبه به یآگاهایپهای بینی سیستمنیز پیاجوی و 

 سوازوکار سازمان حفاظت محی  زیست و هواشناسی نهاده اسوت. ایون    ۀعهد برپدیدۀ گردوغبار را 
 ةنامو نیوی آ) ده اسوت شو بینوی  رسانی دقیق پویا بینی و اطالعهدف شناسایی، پیا با قتیحق در

بوه   .(4، مادۀ 21/4/1388له با آثار زیانبار پدیدۀ گردوغبار )ریزگرد( در کشور مصوب آمادگی و مقاب
 در حال حرکت است.   219/ 71و  70/195های قطعنامه یاین ترتیب ایران در راستای اجرا

زایی و فرسایا بادی در مناطق جنوبی و جنوب غربوی کشوور   دیگر بیابان مؤثرموضوع مهم و 
)سوازمان   زایوی، وزارت کشواورزی  های مقابله با بیابوان در راستای سیاست است. در این وصوص و

زایی در این زمینه دو تعهد عنوان مرجع ملی اجرای کنوانسیون مقابله با بیابانو مراتع( به هاجنگل
کشورهای منطقه  ةچندجانبطرح همکاری  سینوایپنخست اینکه نسبت به تدوین ( اساسی دارد

منظوور  جمله سوازمان محوی  زیسوت و وزارت اموور وارجوه بوه       های مرتب  ازبا همکاری سازمان
منظوور انجوام   بوه  نامهنییآاین  18کنترل و پیشگیری پدیدۀ ریزگردها متعهد شود و براساس مادۀ 

ای تویم کارشناسوی بوه    منطقوه  همکواری  ةمرزی این پدیده، و ایجواد زمینو  های ابعاد برونبررسی
الزم توسو  وزارت اموور وارجوه بوه      هوای اقدام ( تعیین تا با انجام1ادۀ )انتخاب کارگروه موضوع م

دوم  کننود( گیری به کوارگروه ارائوه   را برای تصمیم کشورهای منطقه اعزام شوند و راهکارهای الزم
مناسوب در منواطق بوا     هوای ( و سایر اقدام5)مادۀ  پاشیجمله مالز اجرایی فنی از هایاینکه اقدام

 را صورت دهد.   زاابانیبهای بحرانی ا بادی و شناسایی کانونپتانسیل فرسای
توان بوه ماهیوت فرابخشوی    ها میبا نگاهی به محتوای تعهدات و تکالیف مقرره برای سازمان

 ۀوصوص بر عهد نیا درترین تکالیف و تعهداتی که جمله مهم امر مقابله با ریزگردها پی برد. از
 توان به موارد ذیل اشاره کرد.  می اوتصاربه ،شده است های اجرایی مختلف نهادهدستگاه

و نظوارت   یزیو ربرنامه(، معاونت 18)مادۀ  امور وارجه در رایزنی با کشورهای منطقه وزارت
___________________________________________________________________ 

1. http://www.iribnews.ir/fa/news/1657217/ [last visited 10/11/2018] 
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به  آب(، وزارت نیرو در تعیین حق 17راهبردی ریاست جمهوری در تأمین اعتبارات الزم )مادۀ 
عنووان یکوی از   هوا بوه  ور حفاظت و احیوای تواالب  منظهای جنوب و جنوب غرب کشور بهتاالب
و کمربنود سوبز در اطوراف     بادشوکن نیوز احوداث    ( و2)مادۀ  های تشدید پدیدۀ گردوغبارزمینه

(، 5 )موادۀ  و تحویول رایگوان موالز    نیتأم درنفت  وزارت(، 11 )مادۀ تأسیسات آب شرب شهری
ش همگانی جهت کسب آمادگی بورای  رسانی و آموزهای مناطق مبتالبه در امر اطالعاستانداری

هوای پزشوکی جهوت    (، مراکوز درموانی در انجوام مراقبوت    8 )موادۀ  مواجهه با پدیودۀ گردوغبوار  
( 8پیشگیری و درمان افراد و توسعه و تجهیز مناطق اورژانس در مناطق بحرانی گردوغبار )مادۀ 

 .(120: 1388 توان نام برد )مشهدی،را می
 

 المللیقی ایران در مراجع قضایی بیناقدام حقو یسنجامکان .2
حفاظوت و حمایوت از محوی  زیسوت بوود،       رکه ناظر بو  شد بنابر اصولی که در مباحث قبلی بیان
همگی مسئولیت حفاظت از محی  زیست را  ،ریزگردها هستند ةکشورهای منطقه که درگیر مسئل

گیری و وقوع این پدیده ر شکلبر عهده دارند و تعیین این نکته که هر کدام از طرفین تا چه حد د
به اجمواع   آنچهاست.  زیبرانگبحثامری دشوار و  ،شوندآن مسئول شناوته می تبعبهنقا دارند و 

در ایون کشوورها و    هوا هوا و اقودام  این نکته است که مجموعة فعالیوت  ،مورد پذیرش طرفین است
بهتورین  رو ازایون  ن زده اسوت، شرای  ژئوفیزیکی این منطقه به افزایا بحران در این منطقوه دامو  

المللوی  راهکار برای مقابله با آن، همکاری کشورهای منطقه است. طرح این مسئله در مراجوع بوین  
 اما به لحاظ حقوقی بررسی این مسئله والی از لطف نیست. ،آیدنظر نمیمناسبی به حلراه

بنوابر قووانین و    دهدارخدر وصوص طرح دعوای کیفری پیا از اثبات مجرمانه بودن اعمال 
موجوود امکوان    ةبا توجه به قرائن و رویمقررات داولی موجود، باید به این نکته توجه داشت که 

 نظور  دربوا   نیهمچنن وارجی وجود ندارد. طرح دعوا در محاکم داولی علیه اشخاص و مسئوال
گور را  داشتن این نکته که مراجع داولی صالحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه علیوه کشوور دی  

رو بررسوی  ، ازایون طرح دعوا علیه هری، از طرفین در مراجع داولی مردود است ةفرضی ،ندارند
. اموا در وصووص طورح دعووای     سوت ینبیشتر در وصوص مجرمانه بودن این اعمال موورد نیواز   

 این مسئله مورد نیاز است. ترقیدقالمللی بررسی حقوقی در مراجع بین
های محی  زیسوتی بوه ایون نتیجوه     ها و معاهدات و قطعنامهبا مطالعه و بررسی کنوانسیون

وجوود   ،منطبق با موضوع ریزگردها باشود  قاًیدقمعاهده یا کنوانسیونی که  متأسفانهرسیم که می
المللوی اسوت و تعهودات    ندارد. بنابراین تعهدات کشوورها در حودود اصوول کلوی و عورف بوین      

اموا بوا    ،شوود المللی بر آنها تحمیل نموی لیت بینمعاهداتی واصی بر آنها بار نشده است و مسئو
طوور  توان به بررسی این مسئله پرداوت. بههای قضایی میاستناد به عرف و حقوق عرفی و رویه
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باشود، تجواوز بوه حقووق بشور       کوره سوت یزیا « بیوسفر»مثال هر تخریب یا تهدیدی که متوجه 
ده بودن در آن تهدید باید وجود داشته جمله شدید، عمیق و گستر البته وجود جهاتی از 1است.

ضومن آنکوه بوه ادعوای      2باشد تا مشمول تهدید و تجاوز به حقوق بشر یا اکو ساید قرار بگیورد. 
از تغییرات اقلیمی اسوت و از   متأثرهای عراق تا حدودی وش، شدن تاالب هاستیاکولوژبروی 
قهریه یا فورس ماژور بووده و   ۀقوتاکنون عراق در شرای   1979به وقوع جنگ از  توجه باطرفی 

بنابراین به استناد فورس ماژور از تهدید بوه   ،سال است در همین وضعیت است هفتسوریه نیز 
 دعوای جزایی و حقوقی مصون است. نوع هر

تریول اسوملتر    مانندالمللی در قضایایی قضایی موجود در مراجع بین ةبا توجه به عرف و روی
احتیواطی،   هوای رعایت اصل پیشگیری و اصل اقدام مانندرها تعهداتی کورفو کشو ةتنگ ةیا قضی

تووان مسوئولیت   الملل، موی نشده در حقوق بیناز سرزمین و اعمال منع انباریزغیر ۀاصل استفاد
اما این مسئله در صورتی مقدور وواهد بود  ،عراق و ترکیه را متصور شد مانندکشورهای منطقه 

   .المللی دادگستری را در رسیدگی به دعاوی پذیرفته باشندن بینکه این کشورها صالحیت دیوا
بلکوه بایود بوا     ،وروج از بحران ریزگردها طرح دعوای حقووقی نیسوت   حلراهرسد نظر میبه

همکاری و مساعدت کشورهای مبوتال بوه توالش شوود توا کنوانسویونی در راسوتای مبوارزه بوا          
ی کشورهای ایوران، عوراق، عربسوتان و ترکیوه و     ریزگردها تنظیم شود و به این طریق با همکار

حافظ محی   نهادمردمهای همچون سازمان ملل متحد، سازمان رب یذالمللی های بینسازمان
همکواری   ةها پرداوت و با توجه بوه برنامو  جمعی به شناسایی منشأ این طوفان صورتبهزیست، 

بوا انعقواد معاهودات     ،توضیح داده شود  میان کشورهای ایران، عراق، عربستان و ترکیه که پیشتر
 دست آورد.دوجانبه و چندجانبه میان این کشورها همکاری حداکثری به
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، مشوکالت  شوده  رهوا عنوان کشووری کوه از حاکمیوت غیرشوفاف و غیرپاسوخگو      کشور عراق به

که این مشکالت بور اقتصواد   که نیازمند رسیدگی فوری است، چرا ای داردمحیطی عدیدهزیست
توانند با می ،روکراسی ندارندوعنوان نهادهایی که پیز و وم بها به NGOند. رگذاریتأثاین کشور 

سرعت قابل قبولی بسیاری از مشکالت را بررسی و به دولت عراق کم، کنند توا بورای اجورای    
توأمین موالی ایون     ةمسوئل د، اما مشوکل اصولی در ایون زمینوه     کنها بهتر عمل ها و پروژهبرنامه
های توان به پدیدۀ آلودگی هوا و طوفانمشکالت محی  زیستی عراق می جملهاز  3.هاستبرنامه

___________________________________________________________________ 
1. http://rapporteuronline.com/fa/news-details/ [last visited 13/11/2018]  
2. Eco_literacg.net/24/8/1396/ecocide/روزبه فیض [last visited 13/11/2018] 

3. Challenges facing Iraq’s Environment , Nature-Iraq House 25, Street 27 Ashti District 104, Sulaimani 

Kurdistan Region, Iraq, 
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دولت عراق برآورد کرده که وسارت ناشی از نابودی محی  زیسوت   راًیاود. کرشن و غبار اشاره 
 The National Environmentalگیورد ) برموی  عوراق را در  GNP درصود  8-4/9عوراق حودود   

2017), P XI –Strategy and Action Plan for Iraq (2013  ).  
( در 2013-2017عمل و استراتژی ملی محوی  زیسوت عوراق )    ةکشور عراق در سند برنام

هووا   ۀکننود آلووده عنوان اولین عامول طبیعوی   بخا آلودگی هوا به مسئلة طوفان شن و غبار به
دلیل زوال پوشا گیاهی و افزایا تأثیرات شن و غبار بههای د. فراوانی و شدت طوفانکراشاره 
جوامع،   یزیو ربرناموه های گذشته افزایا یافتوه اسوت کوه نیازمنود     زایی در عراق در سالبیابان

 ) ی برای شناسایی و افزایا آگاهی در این زمینه استهایبررسی دالیل این پدیده، اتخاذ اقدام

The National Environmental Strategy and Action Plan for Iraq (2013 – 2017):27. )
و اقلیم و جغرافیای عراق به گسترش منواطق بیابوانی، افوزایا دموا،      وهواآبهمچنین تغییرات 

دلیول  سوطحی وواک بوه    ةکاها بارندگی، افزایا پرتوهای وورشیدی، کاها رطوبت و تجزی
گیوری  شوکل  یهوا شوه یرعبور و مرور وسایل جنگی منجر شده است که تمامی ایون عوامول از   

 The National Environmental Strategy and Action Plan ) شووند طوفان شن محسوب موی 

for Iraq (2013 – 2017),) 
 ایون  را ثبت کورد و بور   غبارآلودروز  283طوفان ریزگرد و  122وزارت محی  زیست عراق، 

طوفان ریزگرد در سال باشد.  300تواند شاهد سال آینده، عراق می 10اشاره دارد که در  مسئله
تا بوا ایون پدیودۀ     کندمیای تأکید های هماهنگ منطقهنیاز فوری برای تالشبر این آمار وود، 

همسایه، ماهیت فرامورزی موضووع    یکشورهاهای امروزی مقابله کند. حکومت عراق و حکومت
های مشوترک، پایوة   اند. طرحمحیطی و اهمیت مقابله با طوفان ریزگردها را تشخیص دادهیستز

 ةکند. در عراق، حکومت چنودین شوورا و کمیتو   ها ایجاد میمستمر همکاری ةبرای توسع یووب
کند. چنودین  ملی در سطح باالی وزرا ایجاد کرد و برای پیشرفت در مسئله و پروسه تشویق می

در فوراهم کوردن    )یونو((  محیطوی سوازمان ملول   زیسوت  ةن ملل در عراق و برنامآژانس سازما
 ةهمکواری فنووی و منطقوه در مسووئل   ،از طورف دیگوور  .نووداهوای فنووی بورای عووراق فعوال   کمو، 
بورای   ییعنووان سوکو  تواند بوه سازمان ملل می ةکردند. نظام توسعمحیطی را تسهیل میزیست
محضر جهانی عمل کند و متعهد شوود کوه بوا دیگور      عنوانبهیا عمل کند  ییهایهمکارچنین 
 1نهادهای واصی را فراهم کند. یون( های چونآژانس

هوای کنتورل کیفیوت    تجهیز و ایجواد پایگواه   ،محی  زیست عراق وزارت هایاز جمله اقدام
دهود. البتوه   کیفیت هوای شهرها در اوتیار قرار می وصوصکه اطالعات ضروری را در  ستهوا

وصوص مناطق بهرا تحت پوشا قرار دهند،  یتربزرگها باید توسعه یابند تا مناطق هاین پایگا
 . زیوطوفانمهم 

___________________________________________________________________ 
1. UN Iraq, sand and dust storm, JAPU 
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با وجود آلودگی هوای فراوان و گسترده در عراق هنووز مقرراتوی بورای اسوتانداردهای ملوی      
 رنددرآورا به اجرا  آورالزامآلودگی هوا در عراق به تصویب نرسیده است. این قوانین باید مقررات 

 د.نای و جهانی هماهنگ باشو با استانداردهای منطقه
های سازمان ملل که پیشوتر توضویح   توان به قطعنامهجمله اسناد تعهدآور برای عراق می از

در این مسیر نیاز  یول ،د، که عراق تالش دارد در راستای اجرا آنها گام برداردکراشاره  ،داده شد
 شود.حساس میالمللی ابه کم، نهادهای بین

همکاری با ایران اشواره   ةتوان به امضای توافقنامگرفته از سوی عراق میصورت هایاز اقدام
هوای گردوغبوار   سازمان حفاظت از محی  زیست کوانون  سیرئد. در این توافقنامه بنابر اعالم کر

 باید توس  دولت عراق تثبیت شود. 
هوا  سخنرانی وود بیان داشت که این طوفوان ، کوبلر در 1های شن و غباردر کنفرانس طوفان

دهود( بوه هموین دلیول     جمله طوفان شن و غبار دید را کواها موی  از  ،دارد های مختلفیجنبه
شووند و  های باری متوقف موی محموله( مانندهای مرزی و بنادر بسته باقی میها، گذرگاهفرودگاه
در نتیجوه   ،یابود نیروی کوار کواها موی   تولیدگری  (شودها دالر از ارزش آنها کاسته میمیلیون

هوای شون و غبوار جوزز     د کوه طوفوان  کور کند. وی همچنین بیان سطح درآمدی تنزل پیدا می
بلکه صلح و ثبات را نیوز درگیور    ،ند که تنها به محی  زیست مرتب  نیستنداهای سیاسیچالا
خ داد کوه  در میوان کشوورهایی ر   1950-2010 ی بوین هوا درگیوری  درصد 90کنند. حدود می

وی  زمینوه در هموین   .هوای شون و غبوار(   )کنفورانس طوفوان   نواحی ناآرام محی  زیستی بودند
ند تا شرای  زنودگی افوراد را بهبوود بخشوند، و     کند که کشورها با یکدیگر همکاری کرپیشنهاد 
پوذیرد. همچنوین پیشونهاد ایجواد     این همکاری رخ دهد، زودتر شرای  بهبود می ترعیسرهرچه 
کشورهای این منطقه اغلب ثروتمندنود و   چراکهکرد، ای محی  زیستی را مطرح منطقه صندوق
گیورد، و  صوورت موی   هوا یبندتیاولوآوری کم، مالی برای مسائل محی  زیستی براساس جمع

 .های شن و غبار()کنفرانس طوفان های باالیی باشدیتوباید تالش شود تا محی  زیست جزو اول
یآموزشو  کارگاهتوان به برگزاری نشست و گرفته از جانب عراق میصورت هایاز دیگر اقدام

اقودام ملوی    ةهای شن و غبار و برناممدیریت وطر وشکسالی/ طوفان ةاز سوی فائو در زمین یا
 یسوو  ازایون نشسوت    2د.شدر اردن تشکیل  2013دسامبر  2-5د. این نشست در کرعراق یاد 

د. شو یو ان دی پی، یون(، یونسکو تشوکیل   فائو، کی آنداف،دولت عراق و با حمایت مالی و تکنی
وشکسوالی   هایضروری برای کاها و مقابله با وطر هایهدف این نشست تعیین اولویت اقدام

به این ترتیوب دولوت عوراق     جمعی بود. صورتبه ییزاابانیبهای شن و غبار و و مبارزه با طوفان
دست آورده اسوت و از ایون پوس الزم    آگاهی به ریزگردها ةمخاطرات ناشی از مسئل در وصوص

___________________________________________________________________ 
1. Twenty-seventh session of the Governing Council /Global Ministerial Environment Forum22-28 

February 2013/ UNEP Headquarters, United Nations Complex, Gigiri 
2. http://www.fao.org/neareast/news/view/en/c/248357/ [last visited 12/11/2018] 
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جملوه ایوران و ترکیوه بوه شناسوایی      از با همسایگان وود  یمساع،یتشراست که با همکاری و 
 های شن و غبار بپردازد.مناطق پروطر و کنترل طوفان
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ه است و این وضوعیت وقتوی دنیوا    ترین مناطق زمین قرار گرفتعربستان سعودی در یکی از گرم

 3محققان افزایا حدود  برویشود. شود، بدتر میبیشتر به دام کربن موجود در جو گرفتار می
موردم   یبرااین محققان زندگی  یهاگزارشاند. طبق بینی کردهدرجه دما را در واورمیانه پیا

عربسوتان از معودود    .(2016شوود )راسول،   این منطقه در گرمای بیا از حد بسیار سخت موی 
دارد. ایون   ییزداابانیبشناسی و کشورهایی است در واورمیانه که مراکز تخصصی آموزش بیابان

ای برای سمینارهای محی  زیست، آب و صحرا، بررسی گسوترده  1مرکز به نام مرکز امیر سلطان
ایون   تیو أمورم .های کنترل فرسایا بادی و گردوغبوار داشوته اسوت   زدایی و روشبیابان ۀدربار

هاسوت، توا در   محوی  زیسوت، آب و بیابوان    ةمرکز انجام تحقیقات تئوری و اجرای آنها در زمین
جدید به وضوعیت   یهایفناورسازی و پیشرفت توسعه و مدیریت منابع آب از طریق ملی ةزمین

 .(2016ایده آل برسند )راسل، 
سیاست حفاظت از محی  زیست  توان بهدولت عربستان در این زمینه می هایاز دیگر اقدام

دولوت بایود بورای    »دارد: د کوه بیوان موی   کور اشواره   32که در قانون بنیادین حکومت در موادۀ  
   2.«حفاظت، حمایت و پیشرفت محی  زیست و جلوگیری از آلودگی اقدام نماید

ای محوی   منطقوه المللی، تمرکز بور مسوائل بوین   ای و بینبخشی در سطح ملی، منطقهآگاهی
هوایی  از جمله برنامه ،دکنهایی که معضالت محی  زیستی را معین میطرح ةت و توسعه، تهیزیس

همکاری را با سوایر کشوورها فوراهم سوازد.      ةتواند زمینو می 3دهکراست که دولت عربستان اتخاذ 
ایدئولوژی، و سیاسی ایران و عربستان از جمله مسائلی است که موانعی بور سور     هایالبته اوتالف

 اداموة منظور طرحوی در  د. بدینشوه همکاری میان کشورهای درگیر طوفان شن و غبار تلقی میرا
 د.شوهای منطقه پیشنهاد برای همکاری دولت یانهیزماین پژوها ارائه شده است تا 
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 وصوصبهتان، چیتچیان، مشکالت محی  زیستی در استان ووزس یآقابنابر سخنان وزیر نیرو، 

دولوت ترکیوه    ۀگسترد یهایسدسازشدت گرفتن است، در نتیجة  حال درریزگردها که  ةمسئل

___________________________________________________________________ 
1. https://hesr.ksu.edu.sa/en/content/prince-sultan-institute-environmental-water-and-desert-research [last 

visited 12/11/2018] 

2. the environment protection policy was adopted in the Basic Law of Governance (i.e. Article 32) 

3. https://www.saudi.gov.sa/wps/portal/snp/pages/environmentalProtection [last visited 12/11/2018] 
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که  دندهیماست. رود دجله و فرات با انشعاباتشان، سیستم بزرگ رودی را در غرب آسیا تشکیل 
و  شوندهای تاروس در شرق ترکیه، به سمت سوریه و عراق جاری میآن در کوه یهاسرچشمهاز 
 ةمحی  زیستی هشدار داده بودند که برنامو  نظرانصاحبریزند. متخصصان و می فارس یولبه 

ترکیه بر روی این دو رود حوق آب سووریه و عوراق را کواها وواهود داد، و       ۀسدسازی گسترد
 یریو گشوکل  مسوئله سوبب  د. هموین  سواز موی  متوأثر مرزهای اشتراکی با ایوران را نیوز    متعاقباً
 .)پیشین( گیردت میأعراق نش ۀهای وشکیدکه از تاالب است ر ووزستان شدههای شن دطوفان

ای صوورت  موذاکره  یسدساز ةمسئل زمینةه که هنوز با ترکیه در کردوزیر نیرو در این باره بیان 
 1.گیرده انجام زمینی در این هایهای دقیق صورت بگیرد و اقدامنگرفته و باید بررسی
توان به تومار آنالینوی  مقابله با سدسازی ترکیه می منظوربهگرفته صورت هایاز جمله اقدام

د و دبیرکل ملل متحد را به دوالت شد که توس  ی، گروه محی  زیستی ایرانی ایجاد کراشاره 
 د.کرهایشان ترغیب مین سدسازیساوتو ایجاد فشار بر دولت آنکارا برای متوقف 

تووان بوه تغییور کواربری     ر از سووی ترکیوه موی   از دیگر عوامل مهم وقوع طوفان شن و غبوا 
عنووان منواطق   بوه  2و  1های کشاورزی با مرغوبیت درجه د. زمینکرکشاورزی اشاره  یهانیزم

  .(2016)مارکوینا،  اندشدهو به بخا غیرکشاورزی واگذار  شهری در نظر گرفته شده ةتوسع
ی از مشکالت محی  زیستی کشوورهای  های شن و غبار و جلوگیردر راستای مقابله با این طوفان

 ةدنود و در نتیجوة آن بیانیو   کردر آنکارا نشستی برگوزار   2010ایران، ترکیه، عراق و سوریه در آوریل 
محی  زیستی و بوا تأکیود ویوژه     یهایآلودگبا هدف کاها »د که بر مبنای این بیانیه شآنکارا صادر 

ی طوفوان شون و غبوار، ارتقوای اقودامات جووی و       گیرشکل ۀبر کاها آلودگی غباری، اقداماتی دربار
ای در این منطقه، طرفین از طریق علم، تجربوه  کنترل باد و فرسایا واک و افزایا همکاری منطقه

پایودار و   ةو تکنولوژی با اصول برابری، اقودامات متقابول و منفعوت تموامی طورفین، براسواس توسوع       
 2.«ندکنیمر کشور عضو آنها هستند، با هم همکاری المللی که هر چهابین یهاتوافقنامهمعاهدات و 

 یهوا سوازمان از متخصصوان کشوورها،   « گوروه کوار  »دنود کوه   کردر این بیانیوه وزرا توافوق   
در صورت نیاز تشکیل شود و اوتیار این کارگروه محودود اسوت    WMOیون( و مانندالمللی بین
سال باید اجرا دو مدت  هماه که ب چهاراقدام همراه با جزئیات در طول  ةی، برنام یسازآمادهبه 
های شن در ایون بیانیوه   ی که در راستای مبارزه با غبار، آلودگی و طوفانهایاز جمله اقدام د.شو

زایی، مبوارزه بوا فرسوایا    کاری، مبارزه با بیابانبذرپاشی و نهال ،مورد توافق طرفین قرار گرفت
 3هاست.جنگل یسوزآتابا های مصنوعی و مقابله باد و واک، ایجاد جنگل

___________________________________________________________________ 
1. https://financialtribune.com/articles/energy/66059/turkeys-massive-dam-building-creating-problems, 

10 June 2017 [last visited 12/11/2018] 

2. Ankara Ministerial Declaration among The republic of Turkey, Islamic Republic of Iran, Republic of 
Iraq, Syrian Arab Republic on Cooperation in the area of environment and meteorology 

3. Ankara Ministerial Declaration among The republic of Turkey, Islamic Republic of Iran, Republic of 

Iraq, Syrian Arab Republic on Cooperation in the area of environment and meteorology 
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 المللی: حل معضل ریزگردهای خاورمیانه  بین یهایهمکار
با بررسی ابعاد محی  زیستی و تعهدات حقوقی کشورهای منطقه بهترین راهکاری که برای مبارزه 

ایجاد برنامة همکاری میان کشوورهای درگیور    ،دکرتوان پیشنهاد های شن و غبار میبا این طوفان
پایدار مبتنی بر اطالعات و با بنیوان علموی اسوت کوه بتووان       هایو غبار براساس اقدام طوفان شن

د. از ایون  کور های شن و غبوار را شناسوایی و کنتورل    منبع طوفان ها را کاها دادوقوع این طوفان
محیطی ناشی از ریزگردها پیشونهاد  از معضالت زیست رفتبرونمنظور کنترل و به یابرنامهحیث، 
. هودف  اسوت هوای منطقوه، نیازمنود اسوتمرار     بر لزوم همکاری و مساعدت دولتد که عالوهشومی

و توأثیرات   هامناطق و کشورها از تهدیود  ةنهایی این برنامه حفاظت از مردم، محی  زیست و توسع
 آید:دست میاز طریق پیگیری اهداف زیر به هاآرمانهای شن و غبار است. این طوفان
 های شن کشورهای منطقه برای شناسایی معضالت ناشی از طوفان تقویت همکاری بین

 ابداعی و گروهی، نهادها و منابع متناسب( یهاحلراهو غبار از طریق 

 علوول، منووابع، تووأثیرات، پویووایی و مقابلووه بووا  ۀتقویووت دانووا علمووی و اجتموواعی دربووار
 های شن و غبار(طوفان

 ابوداعی   یهوا حلراهریق طراحی و اجرای های شن و غبار از طکاها وقوع و آثار طوفان
گذاری در اقتصاد سبز که برای جواموع محلوی و   طور همزمان سرمایهرونده که بهو پیا

 زندگی آنها مفید است را ارتقا بدهد(

 مراکوز   ةجملوه توسوع   کنترل و هشداردهی از محوردولتهای هماهنگ و ایجاد سیستم
 (ای ویژهمنطقه

 منظوور پیشوگیری از   ی بوا همکواری کشوورهای منطقوه بوه     ارز ۀتأسیس صندوق ذویر
احتمالی و جبران وسارات ناشی از ریزگردها و کنترل و نظوارت مسوتمر بور     یهابیآس
 پیا روی. هایاقدام

 منطقی شامل موارد زیر است: هایرویکرد این برنامه مشتمل بر طی بروی اقدام
 .درک و تشخیص اهمیت مسئله. 1
منظور اجرایی کوردن اهوداف پویا    به بلندمدتو  مدتانیم، مدتکوتاه یهایزیربرنامه. 2

 .منظم و مستمر یهایهمکارروی در قالب 
 .مسئله حلراهپیشنهاد و رسیدن به اجماع برای ة ارائ. 3

 مؤسساتدر طی فاز ارزیابی مسئله، دانشمندان، متخصصان سیاسی و نیروهای متخصص از 
های ممکن براساس تجربیات و سوابق موجوود را دارنود. ایون    حلهرا ۀمرتب  امکان رایزنی دربار

با طوفان شن و غبوار تبودیل    مقابلهبرای  بلندمدت ةموجود را به برنام ییافزاهمتواند فرایند می
جمعی و یکپارچه  هایای است که راه را برای اقدامد. کلید اصلی این مسئله همکاری منطقهکن
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د. رسویدن بوه اجمواع    کنو مختلف باز می مؤسساتسطح مطالعات هم در سطح دولتی و هم در 
 میان این کشورها کلید رسیدن به موفقیت در حل این معضل است.

 

 شدهگفتهشیپاز  ۀگانسهمورد توافق در مراحل  هایاجرای اقدام. 1

ای ای مورد توافق واقع شود و چوارچوب همکواری منطقوه    منطقه مدتانیمهای برنامه کهیزمان
اجورا درآیود. تمرکوز موا بیشوتر بور منواطق        ها باید در منطقه و کشوورها بوه  کل گرفت، برنامهش

عنووان  . بخوا وصوصوی و نهادهوای موالی بوه     شود پروطری است که در فاز ارزیابی شناسایی 
ای تمرکوز بیشوتر بور تبوادل     شوند. در سطح منطقوه شرکای حمایتگر در این برنامه شناوته می

هوای  های جهانی کنتورل طوفوان  های کنترلی مرتب  با سیستمت و برنامهاطالعات، ایجاد ظرفی
 شن و غبار است.

 

 ییافزاتوانکنترل، یادگیری و . 2

هووای و پایوودار، ضووروری اسووت کووه سیسووتمی بوورای بررسووی موفقیووت بلندموودتدلیوول تووأثیرات بووه
ایجواد   هوا اقودام  یوی افزاانتومنظور ها بهراهبرد، بررسی تجربیات و تعیین و اجرای دقیق آمدهدستبه
 یهوا شوبکه های شن و غبار، امکانوات و  صندوق مبارزه با طوفان مانندای با عواملی د. بستر منطقهشو

 د.شوتواند نهادهای مرکزی همکاری در این فاز تلقی های شن و غبار میاطالعاتی مرتب  با طوفان

بخا اول مقاله توضیح داده شود  با توجه به علل و وضعیت ریزگردها در چهار کشور که در 
در نظر گرفت که انتخاب کشورها در  طورنیاتوان می زمینهاین چهار کشور در این  هایو اقدام

هوایی چوون همکواری و منازعوه بایود بوا       و مهم است. آنها بین گزینه رگذاریتأثاین حین بسیار 
درگیرنود و ایون    یفراملو ضول  دانند که همگی بوا ایون مع  آگاهی دست به انتخاب بزنند. آنها می

توانند نسوبت بوه   معضل بر سالمت، صنعت، کشاورزی و رشد اقتصادی آنها اثر منفی دارد و نمی
های الزم همکاری و عدم همکاری باید بررسی ةبین دو گزین رونیازاو ونثی باشند.  توجهیبآن 

اننود بورای حول ایون     دهمة اینها موی  ،همکاری صورت در اندازچشم ةصورت بگیرد: طبق نظری
مقدار برای رفع آن  x ،روستهکه با این معضل روب یکشور هرطور مثال معضل الزم است که به

مشترک بودن معضل  لیدلبههمکاری با یکدیگر جدا از کاها هزینه که  صورت درهزینه کند، 
هوایی  ز هزینوه کنند و هم اافتد. آنها هم معضل را حل میریزگرد و فرامرزی بودن آن، اتفاق می

، ریو وممورگ سوالمت موردم،    ۀهای مختلوف در حووز  هوای شهرستان یآلودگکه هر سال در اثر 
 شود.، از بین رفتن کشاورزی و محصوالت غذایی دارند، کاسته میهایماریب

 ،شوود نحوی که بیان شد، ضرری که عاید این کشورها میعدم تحقق همکاری به صورت در
شود که برای حل آن به می تبدیل یتربزرگدر آینده به بحران  ش،بیاگر امروز کنترل نشود، 

، عودم مطلوبیوت هور واحود     اندازچشم ةنیاز است. در این شرای  طبق نظری یهای بیشترهزینه
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شود. اما اگر جلووی ایون ضورر را    ضرر کردن، بیا از مقدار واقعی همان واحد ضرر احساس می
عودم   صورت در ،این ضرر بسیار بیشتر است. از طرف دیگر بتوان گرفت، مطلوبیت ناشی از دفع

های دیگر این معضل به قوت ووود بورای   تر شدن معضل ریزگرد، هزینههمکاری، جدا از بحرانی
این معضل  که آنجاهر کشور باقی وواهد ماند. در صورت احتمال منازعه بین این چهار کشور از 

ترک همکاری صورت نگیرد، وقوع جنگ و منازعه طور مشاگر به ،واص ی، منطقه و مرز نیست
وقوع جنگ عراق و ایران وود سوبب   ،که شاهد بودیمطورهمانکند. می ترمیووشرای  را بسیار 

 تشدید این معضل شده بود.

کشورها ی، اولویوت مشوخص را نودارد. بورای مثوال       ةهرچند وارد همکاری شدن برای هم
که گویی برای  یاگونهبه ،ندرتریپذس،یر برند، عرفاًنمیسر کشورهایی که در شرای  مطلوبی به

جوای  ههای آینوده را بزننود و بو   بهبود شرای  و متضرر نشدن ویلی مشتاق نباشند و قید هزینه
تووان امیود   بخشوی موی  ورند. اما با آگاهیصرف هزینه در حال، وطر آن را در آینده به جان می

 اند.همکاری را بین چهار کشور در سر پرور

نظور  بوه  چندجانبوه دوجانبوه و   صوورت بوه گرفته میان کشورها صورت هایبا توجه به توافق
هوای شون و غبوار در    هوای احتموالی وقووع طوفوان    و آسیب هارسد که آگاهی نسبی از وطرمی

هوای واقعوی و بیشوتر    و همکواری  ییافزاهمنیاز به  زمینهکشورهای مذکور وجود دارد و در این 
جمعوی   صوورت بوه ر نیل به این مهم باید از طریق مذاکره و همکاری با همسایگان منظواست. به
اکوو صوورت    مانندای های منطقهتواند در چارچوب نهادها و سازماند. این همکاری میکراقدام 

 زیو چ هور البته بویا از   ،بگیرند عهده برکشورها تعهداتی را  ةچندجانب یهاتوافقنامهبگیرد یا با 
 نهایی است.  ةمرار و نظم طی مراحل تا حصول نتیجنیازمند است

 

 یریگجهینت
محیطی بووه  زیست مسائلوصوص در بهرسد جهوان امروز نظر میبه ذکرشدهبا توجه به مطالب 

 یهابحرانتوانود موانع از ورود و تهواجم سیاسی امروزه نمی یمرزهاهمگرایی واقعی نیواز دارد. 
محیطوی صوورفاً بووا    سرزمین دیگر شود. ایجاد امنیت زیسوت  محیطی از ی، سرزمین بهزیست
 یکشووورها ة هموو  تور بوزرگ جغرافیوایی و در ابعواد    ةی، منطق یکشورها ةهم یمساع،یتشر

دلیوول پیشوورفت در   است کووه در آن کشووورها بووه    یعصرجهوان هموراه وواهد بود. عصر ما 
 نکوه یاانوود( دوم  نزدی، و نیازمند شده و ارتباطات سخت به یکدیگر یفناورصونعت، بازرگوانی، 

وسوویع و   یهووا جنووگ که انبار شده است، در صوورت بووروز   یاهسته یهاسالحبوا ایون همه 
هویز طرفوی متصووور نیسووت. بروووی محققووان تأکیود       یوروزیپ یبرابواال گرفتن آن، جایی 

رهاسووت و امنیووت   از عناصوور امنیووت کشو   یجزئو کنند که اکنون صولح و ثبوات جهوانی    می
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شود. در زموان موا هور روز بیشووتر از پویا   از امنیت جهانی محسوب می یجزئمحیطی زیست
 یهوا راهبورد اویوور بوور    یهوا دهوه کووه در   یودیتأکشوود. صلح به ارزش همگانی تبدیل موی

هووایی کووه بووه آن اوتصواص یافتوه      بازدارنده صوورت گرفتوه و آن هموه تحقیقوات و نوشوته
 هوای سوده دهود دیگور در زمووان مووا همچوون    اسوت کوه نشوان موی یگریداست، وود دلیل 

جنگی نیست. بوه همین ترتیب با تحولی  یهاراهبردی داشتن اگذشته امنیت ملی صرفاً به معن
که در مفهوم قدرت ملی و منافع ملوی پدیود آموده اسوت، دیگور قدرت دولت منحصوراً قودرت   

 یسوو بوه شوود و آنها را بیشوتر از پویا   روز افق جغرافیایی کشورها بازتر میهر  .نظامی نیست
عنووان نسول سووم    حفظ و حراست از محی  زیست به دهود.و همزیسوتی سووق موی یهمکوار

هوای مختلوف   د. جنبوه شوو های اویر تلقوی موی  حقوق بشر جزو موضوعات حائز اهمیت در دهه
زموین در   ۀآلودگی هوا یا جلوگیری از گورم شودن کور   مبارزه با  مانندحفاظت از محی  زیست 

هوای  ریزگردهوا و طوفوان   ةجهانی مورد توجه قرار گرفته است. اما مسئل صورتبهاسناد مختلف 
قورار داده و   ریتأثشن و غبار در کشورهای واورمیانه و کمربند غبار کشورهای معدودی را تحت 

توان برای این مسوئله مودنظر   ین راهکاری که میای است. بهترهای منطقهنیازمند انجام فعالیت
ای اسووت کووه در آن تعهوودات همکوواری، تنظوویم قراردادهووای دوجانبووه و چندجانبووه ،داد قوورار
های مقابله با گردوغبار و تأمین نیازهای مالی مقابله با این پدیده را مودنظر  رسانی، فناوریاطالع

حکومت جهوانی  گونهزیهزیرا  ،ن داولی متفاوت استالمللی اساساً با قوانیقرار دهد. قوانین بین
 کشورها بروجود ندارد که حاکمیتا بر کشورها نافذ باشد. در نتیجه ایون قووانین بایود متکوی 

کشوورها  رو ازایون مربوط باشد تا کشورها وود را بوه رعایوت آن ملزم کننود،  یهاطرفو توافق 
 ةتوسوع  2030پواریس و سوند    ۀمعاهد مانندد مختلف المللی وود در اسنابراساس تعهدات بین

منظوور انجوام ایون تعهودات بایود      پایدار موظف به حفظ و حراست از محی  زیست هستند و به
الزم را صورت دهند، چراکه با از بین رفتن محی  زیست بشور و آلوودگی گسوترده و     هایاقدام

رود و ممکن است کشورها بین می به مرور زمان از زیآمصلحشدید محی  زیست، شرای  زیست 
بورای  رو ازاینای سالم به مخاصمات مسلحانه روی بیاورند، برای دسترسی به منابع آبی یا تغذیه

جلوگیری از وویم شدن اوضاع حیات و زندگی در این مناطق کشورها بایود بوا در نظور گورفتن     
 احتیاطی و پیشگیرانه به حفظ محی  زیست بپردازند. هایاقدام
جملوه چوین و   از آمیز کشورهای شمال شرقی آسیا موفقیت ةتوان به تجربمی زمینهر این د

 یهای بایر، اجورا زایی و بازیابی زمینسازی فرایند بیاباند که از طریق وارونهکرمغولستان اشاره 
مشوارکت   ۀکننود قیتشوهای سودبخا که زایی و ایجاد سیستمقانون پیشگیری و کنترل بیابان

های تحقیقواتی، کنتورل و انتشوار    پایدار از زمین و انجام پروژه ۀبخا وصوصی در استفادفعال 
 توجه است. شایان 1است، ها در این وصوصبهترین رویه

___________________________________________________________________ 
1. http://www.neaspec.org/sites/default/files/DSS_final_0.pdf [last visited 15/11/2018] 
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د، کشوورهای ایوران، عوراق،    شو هوای مختلوف موضووع کوه بحوث      با مدنظر قرار دادن جنبه
ایجاد کمربندهای سبز در  مانندی یهااقدامدر انفرادی و گروهی  صورتبهعربستان و ترکیه باید 

به یکدیگر در راستای  یرسانکم،های ضروری و اطراف شهرها، تبادل اطالعات و انتقال فناوری
ها و مقابله بهتر با آن حرکت کنند. با در نظر گرفتن شرای  حواکم بور   کاها شدت این طوفان

عاهدات و قراردادهای دوجانبه و ممکن انعقاد م حلراهرواب  سیاسی میان این کشورها، بهترین 
همچنوین بوا افوزایا     .المللی از طریق موذاکره اسوت  چندجانبه و افزایا التزام به تعهدات بین

توان از پتانسیل موجوود در  در این مناطق می نهادمردمهای مشارکت بخا وصوصی و سازمان
وزشوی بورای متخصصوان و    هوای آم طور مثال ایجاد کارگاهد. بهکراین بخا بهترین استفاده را 

های جدیود مبوارزه   الزم را برای تبادل اطالعات و فناوری ةزمین تواندیمن این کشورها، مسئوال
زایی و همچنین تبادل تجربیات موفوق کشوورها فوراهم سوازد و بوه افوزایا همکواری        با بیابان

جامع منطقه  د. همچنین تهیه و تنظیم طرحکنکشورهای ایران، عراق، عربستان و ترکیه کم، 
در راسوتای   ترقیعمهای بیشتر و همکاری ةتواند زمینبرای همکاری میان کشورهای مذکور می

 حوال  درهوا و هورهوای   افزایا دروتکاری، تأمین حق آب کشوورهای منطقوه و احیوای تواالب    
یمو نظر به تنهایدر ند. کنوش، شدن از گسترش مناطق درگیر با پدیدۀ ریزگردها جلوگیری 

در حل  یمؤثر دیکلشاهالمللی ای، ملی و بینای، فرامنطقهمنطقه یهاقالبه همکاری در ک رسد
 حوائز . آنچه در ایون زمینوه   استناشی از ریزگرده یهایآلودگ ةویژه در زمینمنطقه به معضالت

نباید تابعی از منوافع و   نیچننیااساسی است که معضالتی  ةاین مسئل ،است ناپذیراهمیتی انکار
های دویل در قضیه باشود. محوی  زیسوت،    دولت یمقطع یهایریگجهتحظات سیاسی و مال

آحاد جامعه به پیشوگیری از   ةمتعلق به یکای، موجودات زنده است و حیات، دوام و سالمت هم
تواند تهدیدی گونه اوتاللی در اکوسیستم، می تخریب و آلودگی محی  زیست بستگی دارد. هر

موجودات زنده تلقی شود. از این حیث موضوع ریزگردهای ایون منطقوه،    ةعلیه دوام و بقای هم
محیطی، زیست بارفاجعهشود و ابعاد و تبعات تلقی نمی فارس یول ةمنحصراً موضوعی در منطق
 تنهوا نوه توانود گریبوانگیر کشوورهای زیوادی شوود. از ایون حیوث،        اقتصادی و اجتماعی آن می

یمو که حیات شهروندانشان را تهدیود   نیچننیاورد مسائل های منطقه الزم است تا در مدولت
مردموان ووود بگذرنود و بوا      ةو تمایالت سیاسی به نفع حقوق بشور اولیو   هایریگجهت، از کند

ویوژه سوازمان   المللوی و بوه  بین ةموضعی مسئوالنه در این زمینه واکنا نشان دهند، بلکه جامع
در این  یترفعال، الزم است نقا دارتیصالحلمللی املل متحد با همکاری با سایر نهادهای بین

بلکه ما نگهبانوان محوی  زیسوت     ،، چراکه محی  زیست به ما ارث نرسیده استکنندایفا  نهیزم
 آینده هستیم.   یهانسلبرای 
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