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 چکيده
و تنش آبیی  آلیگد ی    سالی خشکای مثل  محيطی عمده های زیست با چالشدر حال حاضر  غرب آسيا ةمنطق
ممکین  محيطیی منطقیه    هیای زیسیت   ت. چالشرفتن تنگع زیستی مگاجه اس ازبين زدایی و زایی و جنگل هگا  بيابان

  یم تلی  ماننید آب  اشیاورز    یهیا  مگجیگد بیر ب یش    یمحيطیی و اتتایاد   زیسیت   یاجتماع یاست فشارها
اهیدا    یابيدسیت  یهیا بیرا   میان  تی     یتگجه طگر تابل اند و به دیرا تشد ی  بهداشت و  ردشگرها رساختیز

اشیگر را بیه    یمرزهیا محيطی  های زیست ناشی از چالش راتيتأث اه آنجایی ازدر این اشگرها شگد.  داریپا ةتگسع
مقالة حاضر در صیدد پاسیب بیه ایین     . المللی است های بين مستلزم همکاریبه آنها  ید يشناسد  رس نمی تيرسم
ی در پيشبرد ا منطقهنقش حکمرانی  در منطقة غرب آسيا  ستیز  طيمحاست اه با تگجه به وضعيت بحرانی  سؤال

 یاز اشیگرها  یبرخی های پیژوهش  با تگجه بیه اینکیه    ی تگسعة پایدار چگگنه خگاهد بگد؟ طبق یافتهسگ  به ذار  
و  یاز حکمران تگانند یم هستند  ی ااگسيستم مشترایال طگر بهو  مشترک یعيو مناب  طب ايجغراف یداراغرب آسيا 

و تبادل دانش و اط عیات    قيستگر اار  تحقد نييو تع ها استيس یهماهنگ یها نهيدر زم ژهیو به یا منطقه یهمکار
رو  از نظیر   مقالیة پیيش   بهیره ببرنید.   ی در تحقق تگسعة پایدارو استفاده از اهرم مال یساز تيو ظرف یفن یها امک

ها مبتنی بر مرور منیاب  و اسیناد و    رو   ردآوری داده ی است.پژوه ندهیآی در بان دهیدنگع  ايفی و مبتنی بر رو  
 .بگده است پنل خبر ی

 

 همکاري. غرب آسيا، زيست، حکمراني، توسعة پايدار، محيط ها: کليدواژه

                                        
 m.shokri921@atu.ac.ir . (مسئگل یسندة)نگ یئالملل دانشگاه ع مه طباطبا . پژوهشگر پساداتری روابط بين1
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 مقدمه

مکیرر   یسال خشکمحيطی زیادی مثل  مسائل زیست باحال حاضر  غرب آسيا  در ةمنطق

پذیرترین مناطق جهان در برابر  آسيب انيجهات در م یاريو از بس مگاجه استو امبگد آب 

ممکین اسیت    ی می ياتل راتييی است. تغ یعيطب یایو ب  ییوهگا آب اترييتغ ةبالقگ راتيتأث

م تلی  ماننید آب     یهیا  مگجگد بیر ب یش   یمحيطی و اتتااد زیست  یاجتماع یفشارها

 تگانید  یانید و می   دیرا تشید  یبهداشت و  ردشیگر   یپرور یآبز ها  رساختیز  یاشاورز

 از. دشیگ  داریی پا ةهیدا  تگسیع  ا ریبیه سیا   یابيدسیت  یها برا مان  ت   یتگجه طگر تابل به

 ید يشناسید  رسی   نمی تياشگر را به رسم یمرزها ییوهگا آب راتييتغ راتياه تأث آنجایی

 یا منطقیه  یو همکیار  در ایین راسیتا  حکمرانیی   . اسیت  یفرامیرز  اتدامات مستلزمبه آنها 

 ییاوهیگ  آب راتييمقابله با چالش تغ یراب منطقه یدر امک به اشگرها ی مهمنقش تگاند یم

 اند. فایا تگسعة پایدارو  سیپار ةنام سگی تگافق به شرفتيو پ

 یایه بیا مسیائل عمیگم    اسیت   یوبیيش رسیم   ام باتيترت» یا منطقه یحکمرانمنظگر از 

آنهیا   نیتیر  اه برجسته « يرد می انند ان را در بر از شرات یا  سترده  يسرواار دارد و ط

ای  منطقیه  ی يیرد. همکیار   صیگرت میی   یا همنطقریز ای یا منطقه کیها هستند اه در  دولت

ای اشاره دارد ایه بیا هید  ایاهش      منطقه سطحدر  مشترک تيبه هر گنه فعال  خگد ةنگب به

 ییوهگا آب راتييتغ یمنف راتيتأث با انطباق ایااهش(   مثال برای ای )  ل انه یانتشار  ازها

میگرد انتظیار از    یایو مزا تيدر مگرد اهم مفهگمی بحثمقالة حاضر با طرح  شگد. انجام می

 شیگد. سی س   شروع می ییوهگا آب راتييتغ زمينةدر  یای و همکار منطقه حکمرانی تیتقگ

 یا نهيزم شيپ اند تا غرب آسيا را تشریح می زیست و تگسعة پایدار در منطقة وضعيت محيط

و  یعلی ف یهیا  سیم يبیر مکان  یمرور  و به دنبال آن یانگن یا منطقه ایجاد حکمرانیدر مگرد 

هیایی از   نمگنیه  در ب ش بعدی . اند م تل  ارائه  یعمگضگ یها در حگزه یهمکار ییایپگ

هیا و   شگد و در ادامه چیالش  محيطی بررسی می های زیست ای در حگزه های منطقه همکاری

 انیداز تگسیعة پاییدار در منطقیة     شگد. در نهایت  چشیم  های تگسعة پایدار تحليل می فرصت

 اهد شد.غرب آسيا ترسيم خگ



63                             1041پائيز   6  شمارة ششم  سال شناسی راهبردی ج.ا.ایران محيطفالنامه 

 شناسی تحقيق مبانی نظری و پيشينه

 شناسي تحقيق پيشينه

محيطی در غرب آسيا  مطالعات م تلفی صگرت  رفته است.  در زمينة حکمرانی زیست

و سياست در خاورميانیه و   زیست محيط ت تیبه بررسی چگگنگی ( 8412) 1هری ورهگفن

هیای   وتحليل تجزیه . وی باپردازد تعام ت با اتتااد سياسی جهانی می  چگگنگی ارتباط آن

روابیط  عربستان  خليج عدن  شام و شمال آفریقا   ةجزیر ای و مطالعات مگردی از شبه منطقه

هیای انیر ی و تجیارت غيرتیانگنی ایا  بیا        محيطیی  زیرسیاخت   های زیسیت  فعاليتميان 

اب  وی در ایین اتی  انید.   را برجسیته میی   و شاخ آفریقیا  اتتاادهای سياسی آسيای مرازی

 زیسیت  تیاریب منطقیه را شیکل     برداری و بازنمایی از محيط چگگنه بهره اند اه استد ل می

 .اند و جایگاه آن را در سياست جهانی تعيين می دهد می

المللیی   بیين  حکمرانیی  ( نيز بر این باور است ایه ب یش زییادی از   8413) 8پيتر هاس 

انید ایه تنیگع در     سیتد ل میی  اوی  شیگد.  عمليیاتی میی  ای  زیست در مقياس منطقیه  محيط

اه -المللی و در دسترس بگدن دانش علمی  های نهادی بين ای به ویژ ی های منطقه همکاری

هیای   ایه همکیاری   شیرایطی در  .بسیتگی دارد  -داننی   بيیان و منتقیل میی     جگام  معرفتیی 

ي  ضیع  -اند ای داخلی تکيه می زمانی اه اام ً بر نهادهای منطقه-ای  محيطی منطقه زیست

اسییت  نهادهییای جهییانی احتمییا ً اشییگرهای عقییگ را بییه اتییدامات معنییادار ترغيییب      

از نظیر طراحیی نهیادی بیه همکیاری      در حکمرانی جهانی بنابراین  مشارات آنها  .انند می

  .شگد میمنجر تر  ای تگی منطقه

 یدارتریپا ارياه تگجه بس یا دهیپد مثابة هب «یی را منطقه»بر ( 8412) 6بالسيگر و واندیگر

بیه خیگد جلیب ایرده      یالمللی  نيب یاسيو اتتااد س یالملل نيب تيمت ااان امن انيرا در م

 یطی يمح سیت یز یهیا  یهمکیار  یهیا  ليی تحل بر ایین باورنید ایه    آنها .انند تأايد می  است

محيطیی در روابیط    سطح تحليل اارآمدتری برای پژوهشیگران مطالعیات زیسیت     یا همنطق

                                        
1. Harry Verhoeven 

2. Peter Haas 

3. Balsiger and VanDeveer 
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طیگر  سیترده در    بیه  یا منطقیه  یطی يمح سیت یز یحکمرانی آنهیا  بیه عقيیدة    الملل است. بين

 .شگد یم دهیرودخانه د یها حگضه ای یا منطقه یاهایاگه  در رشتهمربگط به  یها نامه تگافق

حکمرانیی   بیر ایین باورنید ایه      (8446  6و ایگانس 8  بگ رد1ا يمن)نگیسند ان برخی دیگر از 

و دانش  ینظر مطالعات»ویژه  به ق يو تحق استياز س زیمتما ةحگز کی مثابة به زیست محيط

 .است در حال  ستر  «محيطی و عدالت زیست یداریپا

 یرسیم  یهیا  نانگاع سازما را یاسيو س یو رفاه اجتماع طيمحزیست  تيفيا نيارتباط ب

تقیاد   شیدر میگرد افیزا   ها یو اغلب با نگران شناسند می تيبه رسم یاجتماع یها و جنبش

نشیان داده   -شیگد  یبیر آن تأايید می    شیدن   جهیان  شیاه با افزا- یطيمح ستیو ز یاتتااد

 .(8441؛ پلگسگ و واتس  8446  5یاارت و مک 0)فابر شگد یم

 چياننید ایه هی    میی  تیی حما یاسی يشناسیان س  بگم یادعا این ازشده  انجامااثر مطالعات 

تگسیعه   جیو نتا یدنم امنيت اینظم  یفروپاش  یاتتااد تياستفاده از مناب   فعال نيب یارتباط

مبیارزه بیر سیر منیاب  در مرایز      این در حالی اسیت ایه    .(8411   3و واتس 3)پلگسگوجگد ندارد 

با تگجه بیه ماهيیت فرامیرزی مسیائل      و( 8440و واتس   2تي)پمبارزات بر سر تدرت ترار دارد 

 ةدر حگزای  در سطح منطقهو روابط تدرت  یمحل استيس نيب وثيقیارتباط  محيطی زیست

 تيی ماه ليی بیه دل شیگد ایه    وجگد دارد. در اینجا به این مگضیگع اشیاره میی    محيطی زیست

محقیق   ای حکمرانی و همکیاری منطقیه  بدون  داریپا ةتگسع  محيطی فرامرزی مسائل زیست

 شگد. نمی
 

 

 

                                        
1. Agyeman 

2. Bullard 

3. Evans 

4. Faber 

5. McCarty 

6. poloso 

7 .watts 

8. peet 
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 مباني نظري و مفهومي
 ای و توسعة پايدار حکمرانی منطقه

  یافتیه  سیازمان  یجمعی  یسیاختارها  ادایجی انسیان بیه    یذاتی  ليی ظهگر م یاز همان ابتدا

- 1324 ةاز دهی  مثابة یک مفهیگم  به یحکمراناما  ؛آمد دیپد یحکمران یري  ضرورت شکل

ایه فراتیر از   اسیت   یداخل استيو س الملل نيروابط ب شرفتياردن پ روشن یبرا یابزار اه

سیعه  تگ -حرایت ایرده بیگد    بينیادیگانی )بگرواراتيیک(   ةو ادار یدولت ملی  یسنت یمرزها

 ذاری را  تانگن یندهاایفر حکمرانی: »نگیسند می (8443) 8اتاوی .(8442  1نسیی )هاوارد و وافتی

 .(84: 8443اتاوی  ) «هستند یمراتب اند اه غيرسرزمينی و سلسله می  يتگص ییدر داخل مرزها

های م تلی  مگضیگعی مثیل     در حگزه یاز حکمران یدیشدن  اشکال جد جهانی یدر پ

 یهیا  میی ر  متشیکل از  یاست اه نظیم جهیان   نیعتقاد بر اا .شده است داریپدزیست  محيط

سیگی    بیه  یطی يمح سیت یز یجهان نااارآمد یها نامه از مگافقت یا ندهیبا تعداد فزا یالملل نيب

 .(8418  6بالسيگر و وان دیگر)است ای تغيير یافته  نظام حکمرانی منطقه

بیر   و شیگد  یاسیتفاده می   یاسيتمان سدر  فطگر وسيعی  به« حکمرانی» اصط ح ا رچه 

  ارائیة  (15: 8442   0بیگچر ) انید  یتأايد می  یمحل-یا و منطقه یمراز یدولت تیریدر مد یمسائل

وییژه در امیگر    ایین وضیعيت  بیه   دشگار اسیت.   روشن و مگرد اجماع علمی از آن  یفیتعر

حیال    ایین  بات. بيشتر نمایان اس -جایی اه حکمرانی دارای تنگع مفهگمی است-المللی  بين

ای ایه در ایین حیگزه      گنه ت   شده است اه این مفهگم  تحدید شگد؛ به یاسيعلگم سدر 

 .(80: 8440  5پگنياراتابندو) استساختن وجه نهادی و مشارات  حکمرانی ناظر بر برجسته

 -است به وجگد آمده «یجهان ةجامع»اه در -درپی  پی راتييو با تغ ی  ذشتهها دهه یط

  شیدن  ماشیينی شدن و  یتاليجیشدن و س س به عار د یتا اواخر صنعت یصنعت ةدور لیاز اوا

                                        
1. Haward & Vince 

2. Ottaway 

3. Balsiger & VanDeveer 

4. Böcher 

5. Punyaratabandhu 
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 1«یداریی پا»مفهگم  زمينه  نیمشهگد است. در اامری  ی حکمران یهاالگگ یساز به مدرن ازين

در   «پاییداری »پيشیران  شیناختن نقیش    تيرسیم  اروپا با بیه  یةاداند. اتح می فایا ینقش مهم

   نجانیده اسیت   خگد استيهای س دستگرالعمل ةرا در هست «ایداریپ»مفهگم  های اخير سال

همیراه بیا     یو اتتایاد  یرفیاه اجتمیاع   نيبه رشد و همچن یطگر تطع به یداریپا اه مادامی

 زیست امک اند. تأايد  زم بر محيط

  محيطیی  زیسیت  :پيگسته اسیت  هم و بهدارای سه ران اساسی   داریپا ةمفهگم تگسع

 اساسیی بیر حفی    نیاظر   ی طی يمح ستیران ز یديال یها یژ ی. ویو اجتماع یاتتااد

حید از   از  بیيش  یبردار از بهره زيپره  یطيمح ستیمناب  ز تیریمد یبرا داریپاتگسعة 

و  یسیت یحفی  تنیگع ز  و نيز تجدیدپذیر  یها یانر  یها ستميس تیتقگ نيآنها و همچن

شیامل   یراین اتتایاد   یاهی  یژ یو ب يترت نياست. به هم یعيطب ستمياحترام به ااگس

 یاه بر ت   برا حالی در. این ران  است داریصگرت پا محاگ ت و خدمات به ديتگل

نظیر راین    . ازشیگد  یمان  عملکرد بازار آزاد می  اند  یتأايد م یعدالت اجتماع یارتقا

عاد نیه بیا     یی تگز دیباشد  با داریپا ینظر اجتماع از ستميس کی نکهیا یبرا  یاجتماع

شیهروندان محقیق    ةهمی  یبیرا  یها و خدمات اجتمیاع  های برابر اا ها  فرصت فرصت

 .(16: 8441  6و  گدوین 8هریس)شگد

 یاه عامل فعال و محگر- یا منطقه ینهادها  یحکمران دیجد یها الگگاص ح  ةنيدر زم

ایه شیامل    رييی تغ نیا. انند یم فایا اساسی ینقش -ندهست یاسيس ةو مداخل یاتتااد ةتگسع

 یتقیا منظیگر ار  منیاطق بیه   یساز است  به فعال رمتمرازيغ تیریمد تیتقگ یبرا ییها  ت 

مثبیت   جیاه نتا اند یامک م یرتابت یها تیمز ایجاد و یالملل نيب یرتابت طيدر مح ینگآور

 ةدر تگسع یدينقش ال ینگآور ن یبنابرا ؛به همراه دارد یو اجتماع یطيمح ستیز  یاتتااد

و مؤسسیات   یخاگصی  انشیگران   یفناور نيارتباط ب تیبه تقگ رایز ؛ندا می فایای ا منطقه

                                        
1 sustainability 

2 Harris 

3 Goodwin 
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هیای مربیگط امیک     مهیارت  ةو تگسیع  دیی هیای جد  فنیاوری  جیبا تمراز بر تیرو   ای منطقه

 .(156: 8443   1مگر ان)اند می

ارتبیاط    ای منطقیه  ةبیا تگسیع   داریپا ةشگد اه تگسع با تگجه به مگارد فگق  مش ص می

 یتگاند نقش مهم وهگا می آب راتييدر مگرد تغ یای و همکار منطقه یحکمراندارد.  ميمستق

 یدمیا  شیمحیدوداردن افیزا   یعنی ی  اهدا  تگسعة پایدار و سیاهدا  تگافق پار تحققدر 

 تیی تقگ قیی اشیگرها از طر  یسیاز ار  تيی ظرف شی راد و افزا سانتی ةدرج8 ریبه ز یجهان

 اند. فایوهگا ا آوری آب ام انتشار و تاب ةتگسع

 

 تحقيق شناسی روش

پژوهیی اسیت. در اینجیا از رو      این تحقيق از منظر نگع  ايفی و مبتنی بر رو  آینیده 

 يیة ع ئیم اول  صيتشی   یبیرا  فنیی » یبیان  بانی استفاده شده است. دییده  یا دیده 8اسکن افق

بیالقگه  بیا تأايید بیر      یهیا  و فرصیت  دهایتهد مند نظام یبررس قیمهم از طر ةتحگ ت بالقگ

سازمان همکیاری اتتایادی و   )است « بحث آن بر مگضگع مگرد راتيو تأث دیجد یفناورت تحگ 

تر  نگری  سترده آینده ایاندیشی  چارچگب آینده کیتگان در  را می بانی . دیده(10: 8413تگسعه  

تحیگ ت   یاسیت يس یامیدها يو درک پ یابیی ارز تیر  یالی  ندایفر  چارچگب نیارد. ا ترايب

به  تگاند یاه م-را  یخاص یاستيمطلگب و اتدامات س یها ندهیآ ییساشنا نيمربگط و همچن

 مرحلیة اول  اسیت.   مرحلیه سیه   یدارا رو   نیی ا. اند یم  يتگص -تحقق آنها امک اند

مربیگط اسیت ایه بیا      راتييو نظارت بر مگضگعات  روندها  تحگ ت و تغ ییشامل شناسا

از  یناشی  یاستيهای س و درک چالش یابیرزدوم  ا ةشگد. مرحل انجام می بانی دیدهاستفاده از 

 یهیا  نیده یآ ینی يب شيسگم شیامل پی   ةاند. مرحل استفاده می  م تل  یآن است اه از ابزارها

 عگامیل متغيرهیای  تحقق آنها  بیر اسیاس    یخاص برا یاستيساتدامات  ییمطلگب و شناسا

 خاص است.

                                        
1. Morgan 

2. Horizon scanning 
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و   یردآوری  یک تحقيق با ماهيت ايفیی اسیت. ر    از حيث روندپژوهی این پژوهش

 ایار   ایین  از هد . است بگده خبر ی پنل و مااحبه ها مبتنی بر مرور مناب  و اسناد و داده

اییردن بهينییه منظییگربییه آسییيا غییرب منطقییة در زیسییتمحییيط از مسییائلی نظییام شناسییایی

  ربیط  ای از منیاب  و اسیناد ذی   مجمگعیه  شیو پا  یتب  بررس به ذاری ا ن است.  سياست

 ی و آینیدة فعلی  تيهای اثر ذار بیر وضیع   ها و برنامه گجهی از اتدامات  سياستت تعداد تابل

 ینظیران  بیرا   ای از خبر ان و صاحب شد. س س مجمگعه ییشناساغرب آسيا زیست  محيط

 دهینفر بر ز پانزدهو شامل  یو انت اب یفيپژوهش  به رو  ا ةمااحبه انت اب شدند. نمگن

هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ تجربیی  اند اه  بگده یاسان انياز م ادشدهیشدند. خبر ان 

. هید  از مایاحبه  اسیت راج    انید  ت ایص بیگده   یزیسیت دارا  محیيط  ائلمسی  ةدر حگز

زیست و تگسیعة پاییدار در    های اثر ذار بر آیندة محيط چالش ییو شناسا یديهای ال مؤلفه

ح نمیگدار ذییل بیگده    اننده در این فرایند بیه شیر   ترايب خبر ان شرات بگده است. منطقه

 است.

0

1

2

3

4

5

6

7

 ا   ا  محي   ي   روا    ي  ا مل 

 
 . تركيب پنل خبرگان بر اساس حوزة تخصصي1 ةشمارنمودار 
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 هاي پژوهش . چارچوب و گام6نمودار شمارة 

 

 ها وتحلي   ا ه ها و تجزيه ياف ه

 هاي تحقيق يافته -الف
 غرب آسيا  ي   و توسعة پايدار  ر وضعي  محي 

 یجهیان  «ةبحران چند انی » کیاز نقاط جهان تحت تأثير  یاريمانند بسا غرب آسي ةمنطق

رفیتن انبیگه    نيازبی   ییوهیگا  آب راتييی هیایی ماننید تغ   از پدیده یبيترار  رفته است اه ترا

  یو اتتایاد  یهای اجتمیاع  ها و ناپایداری شکا  شیخاک  افزا شی  فرسازیستی های  گنه

حید بیر    از  و فشیار بیيش   یمهیاجرت اجبیار   شی  افیزا های فسيلی ااهش مناب  و سگخت

 نیبا ا ییارویرو یبرا یاساس راهبردی یچارچگب  داریپا ة. تگسعدهد حکمرانی را شکل می

انید    میی  دیی را تهد ندهیهای آ انسان و نسل شتياه رفاه و مع ییها چالش ریها و سا چالش

ملیل متحید بیا    عقیگ سیازمان    یاشیگرها  ة  هم8415شده است. در سال   یو تعر جادیا

 یاصیگل راهنمیا بیرا    مثابیة  بیه  اهدا  تگسعة پاییدار  مگافقت اردند و از  8464دستگر اار 

 کیی   سیازمان ملیل متحید    8464های خگد استفاده اردند. دستگر ایار   ها و فعاليت سياست
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هیای   منظیگر حیل بحیران    عقیگ بیه   یاشگرها ةهم دیاست اه با یجهان استيس نامة تگافق

 ةتگسیع  یچیارچگب مشیترک بیرا    کی مثابة  به 8464د. دستگر اار اننجرا ذارشده در با  ا

 ةاند ایه تیرار اسیت در همی     می  یرا تعر اصل و هد  تگسعة پایدارهفده   یجهان داریپا

هیا    آنها بسته به چالش یمحقق شگند. سرعت اجرا پيگيری و –یتا محل یاز جهان-سطگح 

 متفاوت است. گریبه اشگر د یشگراز ا  های خاص هر اشگر ها و ظرفيت شرط پيش

ایه    فیت تیگان   الیی میی   طیگر  بهغرب آسيا و شمال آفریقا   در مگرد اشگرهای منطقة

 در زمينة ذشته  یدستاوردها زانيمنطقه به م یدر اشگرها داریپا ةبه اهدا  تگسع یابيدست

عة اهیدا  تگسی   شیدن  ميیزان اجراییی  دارد.  یسازمان ملل متحد بسیتگ  ةهزار ةاهدا  تگسع

ایه در منیاطق    حالی متفاوت است. دردر بين اشگرهای م تل  غرب آسيا  ةدر منطق پایدار

 شیرفت يپ آفریقیا مناطق مانند  ریوجگد دارد  در سا یشتريب شرفتيفارس پ خليج دمانن یفرع

غرب آسيا و شیمال   ةتگجهی در منطق  طگر تابل ها به اولگیت  این بر  وجگد دارد. ع وه یام

 های خاص هر اشگر متفاوت است. و مگتعيت ازهاين ليلبه د قایآفر

هیایی   رو هستند  پيشیرفت  هآميز روب های خشگنت اه با در يری ییاز اشگرها نظر صر 

 یانیر   تگسیعة و  )مطلیق(  دیدادن به فقیر شید   انیدر پا غرب آسيا و شمال آفریقا منطقةدر 

بیه   یانیر   تيی امن شیافزا  یفرع حگزة نیصرفه و پاک حاصل شده است. در چند به مقرون

 -انید  را متنگع می یانر  بياه ترا-های تجدیدپذیر  و انر ی یوری انر  بهره شیافزا ليدل

بیه خیدمات    یدسترسی  ليتسیه  یبیرا  داریی اعتماد و پا های تابل حل آمده است. راه  دست  به

ت خیدما  نیی اسیت. ا  افتیه یو دورافتاده تگسعه  ییهای روستا جمعيت انيمدرن در م یانر 

ایین    حیال  ایین  . بیا (12: 8413   8و سیدیک  1سیاب )انید   به ااهش فقر امک میی  نيهمچن  مدرن

مشیارات در   زانيی م 8413آمگز  فاصله دارد: در سیال   یبرا یهد  الاتدامات تا تحقق 

بیگد. در   ايو غیرب آسی   قیا یدرصید در شیمال آفر  58تنهیا   یی و آمگز  ابتدا یدوران اگدا

 درصد بگد.34  8413است اه در سال  یسطح جهان منطقه امتر از نیا سه یمقا

                                        
1. Saab 

2. Sadik 
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 قیا یغرب آسيا و شیمال آفر  یاز اشگرها یاه برخ ییها ترین چالش   بزرگاین وجگد  با

( و تگسیعة پاییدار   8هد  شیمارة  ) هیاهدا  ااهش سگءتغذ مربگط به با آن مگاجه هستند 

منطقیه در   یشیگرها ( است. ااثر اتگسعة پایدار 3هد  شمارة ) یدنيبه آب آشام یدسترس

تیرین   از پيشیرفته  یبرخ. اند شده  رد عقب یحت ایمحيطی دچار راگد و  اهدا  زیست زمينة

آنهیا را   یاه عملکرد ال ملی مناب  شتريمانند مار  ب تری دارند؛ وضعيت بحرانی  اشگرها

  فیت  دیی (  باتگسعة پایدار 11هد  شمارة ) داریپا یدهد. در مگرد روند شهرها ااهش می

نفیر در   گنيليم31به  03از  8410و  8444های  سال نيب غرب آسيا و شمال آفریقا ةه منطقا

از  شيبی  8413هیگا در سیال    یسطح آلگد  نيانگياست. م افتهی شیفقيرنشين افزا یها محله

بیدان   نیی بیگد. ا  یشده تگسط سازمان بهداشیت جهیان    یپنج برابر مقدار دستگرالعمل تعر

پیاک   ینفیر فاتید هیگا    نُیه اننید    می یزند  یاه در مناطق شهر ینفر دهمعناست اه از هر 

 هستند.

 تیی های بیا اولگ  چالش  آب داریپا تیریمد نيو همچن داریپا یو اشاورز ییغذا تيامن

 قیا  یغیرب آسیيا و شیمال آفر    یاز اشگرها یهستند. در برخ غرب آسيا یدر ااثر اشگرها

 نیده یامبیگد آب در آ  یاحتمیال تیگ   ةدهنید  درصد است اه نشیان 34 یبا   سطح تنش آب

و  یآب  انیر   نيساز ب مشکل یگندهايپ  یال د اهید کی. در (13: 8412 سازمان ملل متحد  )است

باعیث    تيی رشید جمع  رایی ز ؛ترشدن اسیت  در حال تگی منطقه یدر اشگرها ییغذا تيامن

مهیم اسیت    اريبس منطقه یبرا ییها تيتابل جادیا ن یبنابرا ؛شگد مناب  می یتقاضا برا شیافزا

 ات اذ اند. ی اتيسه منب  ح نیا تیریرا در مد ک ارچهی یگنديپ کردیرو کیتا بتگاند 
 

 محيطی های  ي   همکاری هايی ا  پويش محيطی و شناسايی نمونه

های حاصل از مناب  پژوهشی و مااحبه با خبر یان  سیه    سازی یافته پس از همسان

ق در غیرب آسیيا شناسیایی شیده اسیت ایه       محيطی مگفی  های زیست نمگنه از همکاری

محيطیی و تگسیعة    های زیسیت  تگانند الگگیی برای  ستر  همکاری در دیگر حگزه می

 پایدار باشند.
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 های  ريايی ا  اکوسي  م حفاظ 

 کیی  حیال  در عیين  مشیترک و  ینگران کی فارس جيخل ییایدر یها ستميااگس حفاظت از 

بگده  فارس جيخل يةحاش یاشگرها انيم یا منطقه یها یدر همکار نظير ام ةمگضگع متحدانند

 قیی فیارس از طر  خلیيج  ییایی در یها ستميااگس داریپا تیریبه مد ازين ر ياخ یها است. در دهه

بسیته   میه ين یآبی  ةبدنی  نیی در ا یبا تگجه به اخت  ت انسان  یالملل نيبلندمدت ب یها یهمکار

 ةمثیال  تگسیع   برای ) یانسان عگامل نیا افزونروز راتي. تأث(335: 8410  1بگرت)آشکار شده است 

 یهمکیار  کنيیاز بیه یی   ( یرانی  یاشت شیاست راج سگخت اربن  افزا ن يزم یسگاحل  آلگد 

 نيچنی  .(066: 8443  6و مگنیاوار  8حمیزه ) انید  یم یروربزرگ و فراب شی را ض اسيدر مق یا منطقه

 ایی ( یعربسیتان سیعگد  )ماننید ج.ا.اییران و    هیای ایین منطقیه    تیدرت  یبیرا  یحت یهمکار

سیرخ   یایی فارس )در خليج فراتر ازسگاحل  ریاه به سا-مانند ج.ا.ایران و عمان  ییاشگرها

 رایی ز ؛خگاهد بیگد  یضرور نهمچنا -دارند یخزر( دسترس یایدر ی وعربستان سعگد یبرا

  ایین  بیر   فارس وابسته هستند. ع وه های خليج تگجهی به آب طگر تابل اشگرها هنگز به نیا

زیسیت   محیيط  رييی مهم تغ یها محرک مثابة دما به رييو تغ ییوهگا آب راتييتغ رود یانتظار م

در  یمیرگ انبیگه میاه    یدادهایی رو ایی هیا   شدن مرجانديمانند سف ییهاتهدیدباعث  یجهان

هیا    چیالش  نیی در پرتیگ ا  (8413  3و اریستنسن 5حسن ؛ بن8413و همکاران   0)پاپار فارس شگند  خليج

هیای    سیازمان  ةشید  ارائیه  یهمکیار  بیات ياز ترت یبی يترا ةاستفاد قیای از طر طقهمن یهمکار

هیای چندجانبیه( شیکل     نامیه  مگافقیت  ای جهانی های پيمانالمللی ) های بين ای و ر یم منطقه

  رفته است.

نيبی  یسیازمان شید؛   1333در سیال   3ییایی زیست در ای حفاظت از محيط سازمان منطقه

بیر اسیاس    سیازمان  نیی  يیرد. ا  میی  فارس را در بیر  خليج هياشح یاه تمام اشگرها یدولت

                                        
1. Burt 

2. Hamza 

3.   Munawar 

4.   Paparella 

5.   Ben-Hasan 

6.   Christensen 

7.  The Regional Organization for the Protection of Marine Environment (ROPME) 
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در  یهمکار یبرا تیای اگ منطقه پيمان یعنیفارس   خليج یاشگرها نيب یحقگت ةنام تگافق

ای  سازمان منطقه. ایجاد شد( تیاگ پيمان) یدر برابر آلگد  ییایزیست در حفاظت از محيط

اتیدام   ةبرنامی  کیی  مثابیة  نيز به و ی پيمانجراو ا یريگيپ یبرا یابزار  تیاگ پيمان با مزبگر

را  ک ارچیه ی تیریهیای مید   و فعاليیت  یابیی ارز  یبررسی  نیاه چنید -( تیاتدام اگ ة)برنام

پروتکیل همیراه در میگرد     نیتاانگن چند تیاگ پيمان.  رفته شد ردر نظ -ارد بينی می پيش

 ی(  آلیگد  1323اره )از ااتشا  فی ت تی   یناش ی(  آلگد 1332و مگاد مقر ) ینفت یآلگد 

 ییایی حرایات در  نيهمچنی   (1332های خطرنیاک )  دف  زباله  (1334) ینياز مناب  زم یناش

شده وجگد دارد اه  و مناطق حفاظت یستیزدر مگرد تنگع  یگریو... داشته است. پروتکل د

عیدم   یاحتمال د یلاز  یکینشده است.  رفتهیپذ 8444 ةده لیآن در اوا طرحهنگز از زمان 

ویژه در مگرد برنامیه   ها در منطقه  به ظهگر مجدد تنش د یهای جد در ات اذ پروتکل مگفقيت

( و شیکا   8411)از سیال   یبهیار عربی   یامدهاي(  پ8444 ةده لیای ج.ا.ایران )از اوا هسته

 گانیهمسیا  پس از تحریم تطر از طیر  فارس  خليج یهمکار یشگراميان اعقای  سترده 

. عی وه بیر   (804: 8411  8اولریشسین  1ایگتس ) اسیت  (8413)از سال  یعربستان سعگد یبه رهبر

هنیگز   یساحل یشده  اشگرها و مناطق حفاظت یستیپروتکل در مگرد تنگع ز بیتاگ عدم

انید.   را ات یاذ نکیرده   یو اتدامات حفاظت یابیجمله نظارت  ارز از یجامع یاتدامات حفاظت

باشید ایه    یسیت یتنیگع ز  یبیرا  8484-8411 دیراهبیر  ةتگاند فراتر از برنام اتدامات می نیا

 پيمیان در چیارچگب   «ییایی زیسیت در  ای حفاظت از محيط سازمان منطقه»عقگ  یاشگرها

 .(633: 8416   0و الگس 6)ون  ویرین رساندند بیبه تاگ یستیتنگع ز

 یآلگد  مگضگعات انگنی مثلفراتر از  دریاییای  های منطقه وات    ستر  همکاری در

امیری   سیتم يااگس تیریمید  یب شی  نيتیر و بی   و  نجاندن مگضیگعات  سیترده  و حفاظت 

زیسیت   ای حفاظت از محيط سازمان منطقهاتدامات  .(063: 8443حمزه و مگنیاوار   ) ضروری است

                                        
1. Coates 

2. Ulrichsen 

3. van Lavieren 

4. Klaus 
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 ؛استارزشمند بگده  اريبس  از اتدامات مشترک تیو حما ییایدر یداریپا جیدر ترو ییایدر

ایه   نیدر بحیر یی ایی در یهای متقابل اضیطرار  از امکمر قیاز طر این سازمان مثال  رای ب

 قیی از طرهمچنیين ایین سیازمان    واانش نشان داده اسیت.    نشت نفت نیدر ذشته به چند

غيردولتیی )ماننید    یها ( و سازمانگنسکگی  UNEP)مانند  یالملل نيب یها با سازمان یهمکار

از  یهیای مثبتی   نمگنیه   یا و منطقیه  یملی  یها سازمانبا  ني( و همچنصندوق جهانی طبيعت

. (33: 8442  8و هاچينسیگن  1ال هابر) استرا به اجرا  ذاشته  یا منطقه یطيمح ستیز یها یهمکار

بیگده   سازمان مذاگر یاز دستگر اصل یب ش  ک ارچهی ستميااگس کردیرو یحال  اجرا عين در

میگرد  عات مگضیگ  یپراانید    اساسی این سیازمان های  محدودیت ی ازکیحال    این است. با

 .(8442  6خان)المللی بگده است  ای و بين منطقه  یمل گرانیاز باز یاريبس انيدر م دغدغه

هیای   پيمانفارس در  خليج يةحاش یاشگرهابرجستة مشارات تگان  فت    مینهایت در

فیارس و   بهبگد حفاظت از خلیيج  یبرا یها فرصت پيمان نی. اامری ضروری است  المللی بين

ایه  -عیراق   گردویژه در م به  امر نیاند. ا فراهم می یساحل یاشگرها انيدر م اعتماد جادیا

هیای مربیگط بیه     پيمیان ایه   حالی صادق است. در -است گستهيتراردادها پ نیبه ااثر ا راًياخ

در میگرد   یاست اه وجگد داشیته اسیت  اتیدام جهیان     یمدت یستیو تنگع ز ییایدر یآلگد 

 یتمیام اشیگرها   باًیتقر  این بر  است. ع وه دینسبتاً جد ییاوهگ آب راتييتغ ایمسائل زباله 

انید ایه بیا مفهیگم      ها ملحق شده تگافق نیاز ا یاريبه بس راًيفارس اخ خليج یهمکار یشگرا

مطابقییت  (یا )و امتییر در منطقییه یجهییان یحکمرانیی یهییا سییتميمشییارات در س شیافییزا

 .(88: 8413و همکاران   0السعيدی)دارد
 

   منا عتأمي رساخ ي 

و  یهیای تیأمين آب  انیر     فارس  زیرسیاخت  های خليج آب یبر رو های اخير  در سال

 یدیی هیای جد  زیرساخت نده یدر آ واست تگسعه یافته  یدر انار مناطق ساحل ییمناب  غذا

                                        
1. El-Habr 

2. Hutchinson 

3. Khan 

4. Al-Saidi 
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 ینی يو زم ییایی در یغیذا  ديتگل یبيهای ترا  پایگاه ایپروری  مانند آبزی ییایدر یغذاها یبرا

فیارس در نظیر    شگرای همکیاری خلیيج  . (10: 8412 و همکاران   1)براونداشت  وجگد خگاهد زين

اارهیای زیرسیاختی ماننید     در ج.ا.اییران  اام انجام دهدطگر اامل  بهرا ای  تگسعه نيچندارد 

فیارس   خلیيج  یمجدد از آب در مناطق سیاحل  ةپروری و استفاد آبزی  زدایی نمک تأسيسات

. بیا تگجیه بیه    (530: 8415  6و تبادییان  8 یگرجين ) استرفت و در حال پيش تازه شروع شده است

 یهمکیار  یشیگرا  یاشیگرها  تيج.ا.ایران )دو برابر جمع یاتتاادو بزر ی  ادیز تيجمع

 بر  تگجه خگاهد بگد. ع وه فارس تابل سگاحل بر خليج ةتگسع شیافزا راتيفارس( تأث خليج

 یهیا  یایربن )ماننید انیر     ایم  یهیا  یورفنا در منطقة پيرامگنی ج.ا.ایران  شاهد تگسعة  این

 یهاشیهر  یهیا  یتیر  فنیاور   بسیته  ةحلق یها ستميمجدد  س ةاستفاد یها یفناور  تجدیدپذیر

 .(85: 8412  0السعيدی و ا تيب) ميهستهگشمند( 

رشید   ی( خطرات مرتبط بیا الگگهیا  8413) بايو صل یديالسع برخی از اندیشمندان  مثل

هیای   پیذیری سيسیتم   آسیيب  آنها بر این باورند اه. اند اردهبررسی را های عرضه  زیرساخت

 شیدر حال افیزا  یعگامل متعدد ليبه دل -هستندتگسعه  حال سرعت در به اه- تأمين مناب 

تگان در دو حگزة داخلی و خارجی تقسیيم ایرد. در    پذیری و تهدید را می این آسيباست. 

و  تيی و جمع ی  نگسانات رشد اتتاادرت ک ارچهی یها ستميس شیزامانند اف تهدیداتی حگزة

 یشیهرها  یایه آب و انیر    یبزرگ سیاحل  یها رو اهيمثال  ساخت ن برای تگسعه ) اسيمق

 بیر   . عی وه وجگد دارد وتفه در عرضه(و  یانسان یحگادث  خطاها انند  یبزرگ را تأمين م

 یوابسیتگ  و بیازار )ماننید   یفناور شامل طي  وسيعی از مسائل مانند یخارج خطرات  این

 تيصی ح  با یاار محل یرويبه ن ازين  یواردات یفناور شرفته يپ یها یحد به فناور از  بيش

 راتييییمثییال  تغ رای )بیی ییوهییگا آب راتييیی(  تغمییتينگسییانات ت  یبریسییا تيییبییا   امن

غيردولتیی بییه   گرانیمثیال  حمی ت بیاز    رای بیر دولیت )بیی   یمبتنی  تيی امن و ؛(ییوهیگا  آب

                                        
1. Brown 

2. Gorjian 

3. Ghobadian 

4. Elagib 
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 یتی يهیای امن راهبرد قیی از طر داتیی تهد نیی در مقابلیه بیا ا   شگد. می (نهای تأمي زیرساخت

 نیانید. چنید   فیا یا یتگاند نقش مهم ای می محيطی منطقه های زیست محگر  همکاری سکیر

مثیال    رای )بی  یاتيی هیای ح  فنیاوری  یسیازی بیر رو   نظیر ظرفيیت   فرصت اتدام مشترک از

( وجیگد  نیگزیجیا  ییمگاد غیذا  ديهای تجدیدپذیر در مناطق خشک  تگل انر ی  زدایی نمک

  تأمين یاضطرار یها و طرح یساز رهيذخ یها تيظرف ةشامل تگسع شتريهای ب دارد. فرصت

 یریپیذ  بيآس یها یابیارز جادیا ای(  یا منطقه یتنگع عرضه )با استفاده از تجارت و همکار

)در سراسییر  سییتميعرضییه و اییل ااگس اسییت اییه عملکییرد سییکیر تیریمیید یو ابزارهییا

 .شگد شامل می( را فارس جيخل
 

 ا ليمی راتييو تغ ف يلی های سوخ 

 یذار بیه سیمت     فیارس بیرای   ویژه اشیگرهای حیگزة خلیيج    اشگرهای غرب آسيا  به

( 8 و ؛آنها یانر  بيمجدد ترا ی( طراح1د: ندار ازين زيعمدتاً به دو چ  اربن ام یاتتاادها

این  .یمار  انر  یشده و الگگها ساخته طيمداخ ت در مح قین از طرااهش انتشار ارب

در  ی(دي)عمیدتاً خگرشی   ریپذتجدید یها یانر   یانر  بيبا تگجه به مگضگع ترا اشگرها

حیال     عیين  . در(83: 8412السیعيدی و ا تيیب    ) انید  خگد  نجانده ةبلندپروازان ةتگسع یهاراهبرد

اسیت.   شیبرق در حیال افیزا   ديتگل یپاک برا یانر  ینگع بةمثا به  ای هسته یانر تگجه به 

( بیا خطیرات و   یامیارات و عربسیتان سیعگد     )در ج.ا.اییران  یا هسیته  یهیا  برنامههرچند 

 یهیا  زبالیه  کيدر انار خطیرات ا سی   ه یهمسا یاشگرها یبا  از سگ یاسيس یها ینگران

حیگزة   یهمکیار  یا. اشیگره (04: 8412  1ميلیر و ولی   ) اسیت  بیگده  همیراه  یمنی یو ا یا هسته

فیارس   خلیيج  یهمکیار  یشگرا یبرق سراسر ةشبک قیرا از طر یهای مهم  ام  فارس خليج

هیای   ای از انیر ی  منطقیه  ةاسیتفاد  ةنی ی ز بيی و ترا یتیأمين انیر    یک یارچگ یبهبگد  یبرا

واردات  شیماننید افیزا   یگریدر مگضگعات د یحال  همکار  این اند. با تجدیدپذیر برداشته

تیرار  رفتیه    یاسی يالشیعاع اخت فیات س   ای( تحت هسته یجای انر  برق به ديلتگ ی)برا  از

                                        
1. Miller & Volpe 



51                             1041پائيز   6  شمارة ششم  سال شناسی راهبردی ج.ا.ایران محيطفالنامه 

در میگرد   یملمگسی  یا منطقیه  یهمکیار  چيهی   ایین  بیر   . ع وه(66: 8410   1اارن و رایت)است 

وجیگد نیدارد  ا رچیه     منطقه یاشگرها یمشترک برا دیتهد کی مثابة  به مياتل رييمگضگع تغ

 ژهیو بهاز سگیی برخی اشگرها ( مياتل رييتغ یا مراز منطقه کیمثال    رایابتکارات )ب یبرخ

 .(50: 8413  السعيدی )اع م شد.  8410نفت در سال  متيتطر تبل از سقگط ت یاز سگ

 یدر دسیتگر ایار مؤسسیات همکیار     ییوهیگا  آب راتييمجدد تغ ترار رفتن رغم یعل

در میگرد انتشیار ایربن      یآتی  هید   چيفیارس  هی   خليج یهمکار یای مانند شگرا منطقه

 -چیه در اتحادییة اروپیا وجیگد دارد    ماننید آن - یوری انر  بهره ای ریپذدیهای تجد انر ی

در  یهمکیار  یای برا رفته ازدست ظرفيت ني. همچن(1833: 8413  8آص ) ترسيم نشده است

 ای مربگط به صنعت نفت و  از وجیگد دارد   ل انه یانتشار  ازها ةريجذب و ذخ ةنيزم

 یجیدا منطقة  یوات   اشگرها است. در یاتيح منطقة غرب آسيا یاشگرها ةهم یاه برا

 ةنامی  تگافیق  گتگيا)مث ً پروتکل  یمياتل راتييدر مگرد تغ یهای جهان نامه تگافق یاز امقا

 درایین  انید    نشیان نیداده   یمگضگع در سطح جهیان  نیبا ا ی(  تعامل چندان8415 سیپار

 رييی المللیی تغ  دسیتگر ایار بیين    مربگط بیه  های ب ش یدر برخ ذشته  اه دراست   یحال

همیين  بیه   .(83: 8412)السیعيدی و همکیاران    اردنید   عمیل میی  م ال   یروينمثابة  بهوهگا  آب

 یطراحی هایی را برای  برنامه  یوری انر  در مگرد مداخ ت بهرهاشگرهای منطقه   ترتيب

 یهییا و بازسییاز  گاهينامییه  یوری انییر  مقییررات بهییره قیییاز طر یمجییدد منییاطق شییهر

فارس   خليج یهمکار یشگرا ةمثال  در منطق رای حال  ب  این اند. با ها آغاز ارده ساختمان

های  بر سر سيستم یعرب ةتطر و امارات متحد نيب یوجگد ندارد  بلکه رتابت یهمکار چيه

 داننی اده اسیتف تگاننید   میی منطقیه   یاشیگرها  ریوجگد دارد اه سا یانر  ةناميصدور  گاه

 ینگرانی  کیی  ایربن   ادیی مایر  ز  یپیا  مهار رد  نهایت . در(82: 8412 السعيدی و همکاران  )

 .(554: 8412)اارین  است منطقة غرب آسيا یاشگرها یمشترک برا
 

 

 

                                        
1. Krane & Wright 

2. Asif 
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 غرب آسيا محيطی  ر منطقة های همکاری  ي   شناسايی چا ش

زیسیتی   و حکمرانی محيطهای مگفق نظام همکاری  در  ام بعد و پس از شناسایی نمگنه

ی و نظر خبر ان  چند چالش اساسی در مسير  ذار بیه تگسیعة   رأدر غرب آسيا  بر اساس 

 شگد. پایدار در منطقه شناسایی شد اه در جدول ذیل  به آنها اشاره می

 
 زيست غرب آسيا شدة تأثيرگذار در آيندة محيط هاي شناسايي . اهميت چالش1جدول شمارة 

  رجة اهمي 

 ه معنای خيلی کم و  1)

  ه معنای خيلی  يا ( 11

 ر يف چا ش

 1 فقدان یک نهاد فرا ير در منطقه 7

 8 فقدان اهدا  مش ص و مکانيسم پيگيری 7

 6 سطگح پایين شفافيت 9

 0 سطح پایين پاس گگیی 8

 5 های نابرابر ظرفيت 14

 

 ها وتحليل داده تجزيه -ب

نطقة غرب آسيا وجگد نیدارد ایه بتگانید میدیریت     نهاد فرا ير در م  یک در حال حاضر 

در  امیا در سیطح اشیگرهای عربیی      ؛ای را بر عهیده داشیته باشید    زیست منطقه امگر محيط

وجگد دارد. ای  منطقه یوهگا آب ةادار چارچگب مجم  اشگرهای عربی  طرحی ا ن برای

و  یاتتایاد  گنيسی ي. اماند را فراهم میدر سطح با   یفن یدستگر اار و همکار این طرح 

 یهیای اصیل   زمينیه  شتريرا در ب یبانيهای پشت فعاليت  ايغرب آس یسازمان ملل برا یاجتماع

 از  ای هیای برنامیه   فعاليیت   ای های منطقه از سازمان گرید یتعداد و ؛دهد ارائه می یهمکار

 اتحادییة و  یعربی  یاشیگرها  یسیازمان ملیل متحید بیرا     ةتگسع ةای برنام جمله دفتر منطقه

 اند. را انجام داده مدیترانه

مشیارات   ایی ابتکیار عمیل    چيهنیگز هی   غرب آسیيا  ةتحگ ت مثبت  منطق نیا رغم یعل

 نیی تگان ادعا ایرد ایه ا   اه می حالی ندارد. در مياتلویژه  زیست و به محيط ةنيای در زم عمده
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 .ای اسیت  هدستگر اار منطقی  و یاسيبندی س اولگیتفگریت ام اتليم در از  یعمدتاً ناش  امر

ای  منطقیه ریای و ز منطقیه  بیات يهیا در ترت  از ضع  یتعداد تگان  فت در یک نگاه الی  می

 بیه  یابيدر جهیت دسیت   شیرفت ينتيجیه پ  و در ميبه تأخير در اتدام در مگرد اتلی  زيمگجگد ن

 مگارد عبارتند از: نی. اتگسعة پایدار امک ارده است پاریس نامة تگافق اهدا 
 

 ای منطقه فيضع ینها ها راثيم

غرب آسيا به دليل سابقة منازعات و اتحادهای هميشیه در تغييیر  فاتید نهادهیای      منطقة

برخی از نهادها مثل اتحادییة   .استای  ها و ابتکارات منطقه در سياست تگی برای هماهنگی

ای  منطقیه ریمحيطیی ز  مقیررات زیسیت   فارس  دارای شگرای همکاری خليجو  مغرب عربی

 راتيياند و به تغ روز نشده از آن زمان به این مقررات . است 1334 ةبه ده هستند اه مربگط

 یمغرب عربی  یةاست اه اتحاد ليدل نیبه ا امر نیا قا یپردازند. در شمال آفر نمی ییوهگا آب

اه - ترانهیمد حگزةدر  یحال  همکار  این خگد عمل اند. با  یطگرالی به وظا تگاند به نمی

 یفارس  همکار خليج یهمکار یتر بگده است. در شگرا تگی -دان می تیاروپا هدا یةاداتح

 تیی اولگ ییوهیگا  آب راتييی دهد تغ بندی شده است اه نشان می اولگیت گریهای د در زمينه

 بلگک است. نیا یاشگرها یبرا ینیينسبتاً پا
 

 یريگيهای پسا وکارشده و  فيهای تعر فقدان اهداف مشخص، نقش

منظیگر   بیه ای  هیا و مقیررات منطقیه    اع ميیه  ناد با دسیتی مثیل  در حال حاضر  برخی اسی 

حیال     ایین  . بیا غیرب آسیيا وجیگد داد    زیست در منطقیة  های منطقه در حگزة محيط همکاری

اسیت. اهیدا       يضیع  اريبسی   آن یو اجیرا  یملی  یهیا  سياسیت  در سطحاسناد  نیا ترجمة

 ةمثیال  برنامی   یشده وجگد ندارد. بیرا   یوضگح تعر ای به منطقه ییهای اجرا ها و برنامه راهبرد

اتیدامات   یرا بیرا  ییهیا    دسیتگرالعمل (8414-8484مجم  اشیگرهای عربیی )   یمياتدام اتل

تیک اشیگرها    را بیه تیک   شدن آن ییاجرا چگگنگیاما  اند  یارائه م یدر سطح مل ییوهگا آب

اجیرا   یرا بیرا  یروشن یها تيها و مقررات مگجگد  مسئگل برنامه  این بر  . ع وهاند یوا ذار م

 وجگد ندارد. (کيستماتيسسامانمند ) یريگيو پ یبررس یبرا ییهاسازواارو  اند یمحگل نم
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 حکمرانی يیو پاسخگو  يشفاف  ييسطوح پا

 گنيسی يامو  مجمی  اشیگرهای عربیی   مانند   ای و فرامنطقه یا منطقه یها سازمان شتريب

بحیث در میگرد مسیائل مربیگط بیه       یبرا ی  جلسات منظمايغرب آس یو اجتماع یاتتااد

م تل   یها ار ان یها تيفعال ةو دامن تیحال  نقش  عقگ  این . باانند یوهگا بر زار م آب

 بیا   سیطح از مقامیات   ی یروه ایگچک  جیز   از سیگی افیراد  بیه   معمگ ً  یا منطقه حکمرانی

ارهیا   ایه دسیتگر ا   حیالی  در  ایین  بیر   درک نشیده اسیت. عی وه    خیگبی به ها()تکنگارات

د و اغلیب در دسیترس عمیگم    گنشی  میها مستند  ااثر جلسات ار ان جیانند ان و نتا شرات

اط عات مربیگط  . است  يضع ندهاایفر نیدر ا یردولتيغ گرانیمشارات باز رند ي  یترار م

هیای   تارنمیا شیگد و در   میی  افیت یسی تی   طگرالی بیه  ای به منطقه حکمرانیهای  به فعاليت

 پراانده است. اريبس  های م تل  سازمان
 

 های نا را ر ظرفي 

 یوهیگا میان  از همکیار    آب یجهان تيتعامل با حاام ینابرابر برا یها تيظرف نيهمچن

چارچگب سازمان ملل متحد در مگرد تغييیرات   پيمانتعامل با  یبرا ینهاد تي: ظرفشگد یم

و در  یص فنی وییژه عمیق ت ای    )بیه  ییوهیگا  آب یالملل نيمجام  بزرگ ب گریو د وهگا آب

ماند  می یبات  يضع غرب آسيا یاشگرها ر(  در ااثیمناب  انسان یدسترس بگدن و ماند ار

 شگد. مناف  در سطح منطقه منجر می یند یاه به عدم تعادل در نما
 

 محيطی های  ي   اندا  همکاری چشم

 یاسی يس تيی شیدت تحیت تیأثير واتع    بیه  غیرب آسیيا    ةای در منطق های منطقه همکاری

  یاز  و نفیت  اتتاادهایشامل نقش  یديال ر ذاريترار  رفته است. عگامل تأث  آن یااداتت

 منیاف   متقابیل  تیأثير  و المللیی بين تجارت  (رانتی اتتااد) ملی هایدولت بر آنها تأثيرات و

 در اتتایادی /اییدئگلگ یک  سياسیی  هایرتابت نيز و( منازعات و اتحادها) جهانی بازیگران

 ایمنطقیه  سطح در اشگرها محيطیزیست هایهمکاری آیا اه است این سؤال . منطقه خگد

 پاییدار   تگسیعة  سیمت  بیه  منطقیه   یذار  در تگاندمی –جهانی و محلی سطح با مقایسه در-

 باشد؟ اارآمد
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 یطی يمح سیت یز یهیا  یپاسب مثبت اسیت. همکیار  تگان  فت  در پاسب به سؤال با  می

 یاسی يس یهیا  و ایاهش میگج تینش    یاعتمادسیاز  جمله از  تیمز نیدر انار چند یا منطقه

شیگد منازعیات امتیری     ها مگجیب میی   این همکاریدر منطقه دارد.  یملمگس ةجلگ  یانگن

 یارتقیا  طرییق  زمرتبط با صلح مثبت در منطقه ا یها ارز  جادیا نگیددهندة و شکل بگيرد

 نیی ا عیا  مایداق بیارز ایین اد    .شگدبا سرنگشت مشترک  هیهمسا یاشگرها انيرونق در م

ج.ا.اییران و   یهیا  یريی در  یعنی یمدت   طگ نی یاسيس یها وجگد تنش است اه با تيواتع

 بیات يترت  فیارس  خلیيج  یهمکیار  یشگرا نيب یها یريفارس و در  خليج یهمکار یشگرا

تاانگن ادامه داشته اسیت.  زیستی دریایی  محيطمرتبط با مسائل  ژهیو به  ی و همکاریا منطقه

بیر   یمبتنی  یتیانگن  بیات يترتمثیل  ) بر مگضگعات مگردی خاصیی  یهمکار اینحال    این با

 تیریجام  )مانند مید  تیریمد یکردهایشامل رو ها این همکاری است. هنگز بگده( یآلگد 

 رسیاخت ینگظهگر )مانند ز یتيمنب  مشترک(  مسائل امن مثابة به جيحفاظت از خل ستم يااگس

بیر   یمبتنی  یو همکیار  ی)ماننید تجیارت  فنیاور   تیر   مسائل نرم ایپذیری عرضه(   و انعطا 

بیه آن    مربگطزیست و خطرات  محيط بیمسائل ت ر شیزمان با افزا شگد. هم آمگز ( نمی

امیا   ؛اسیت  یتی يامن داتیی تهد ریو سیا  یاسی يهیای س  خطرات در يیری  شیمنطقه شاهد افزا

بیا   یکیار و ضرورت معاصیر هم  ایاردن مزا تگاند با برجسته محيطی می های زیست همکاری

 ها امک اند. در منطقه به ااهش تنش گریکدی

 یهمکیار  یشگرا یویژه اشگرها   بهروندهای انگنی   گیای این است اه اشگرهای منطقه

را  امیر  نی. ااند ترار  رفته یجهانتگسعة پایدار دستگر اار در مسير ای  طگر فزاینده فارس  به خليج

 ایی المللیی   های بين پيمانبه  گستنيپ  های تجدیدپذیر یدر مگرد انر  ی آنهاتعهدات مل تگان در می

 یاجیرا  ایی )ماننید اتتایاد سیبز     یداریی پا الگگهیای المللی در مگرد  های بين با سازمان یهمکار

در ایین ميیان    . (52: 8413)السیعيدی و همکیاران     دیید ( داریی پا ةاهدا  تگسع ای داریپا ةاهدا  تگسع

المللیی   بين عرصةوارد تر ریو جنگ  د میدهه تحر نیچند ليبه دل برخی اشگرها مثل عراق

حیال    عیين  اسیت. در  گستهيمحيطی پ های زیست پيمانبه ااثر  در حال حاضر  شده است و

 یاشیگرها  یهیای ملی   مثیال  دیید اه   بیرای  ) یمل یداریهای پا برنامه شیتگان شاهد افزا می
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 نیا نکهیا رغم یبگد. عل ها هیارانو اص حات  ی( در چارچگب تنگع اتتاادمنطقة غرب آسيا

شیباهت   گریکدیآنها به  شگند  یمعطگ  م یاننده منحاراً به سطح محل د ر گن یها برنامه

بیه   منطقیه  یاشیگرها  لیتبید  یحال  اصرار بیرا   این . باانند یبا هم رتابت م یدارند و  اه

در  ی ميیان اشیگرها  هیای همکیار   فرصیت شگد  مگجب می شتر يب یداریو پا ییسمت اارا

 ایی  یب انیر  يی )مانند ترا ها استيو س کردهایاردن رو هماهنگ های م تل  از جمله حگزه

 یهیا  یمجدد  انر  ةاستفاد  یمنیو دانش )مانند ا ها ی ذاشتن فناور اشتراک ااهش اربن(  به

. شیگد  فیراهم ( ییمگاد غذا ایتجارت  از   مثال رای )ب نياز تجدیدپذیر(  تجارت مناب  مگرد

در  هیا  یاز شکسیت همکیار   یناشی  یطی يمح سیت یخطیرات ز  رود یال  انتظیار می  ح عين در

 نیترار دهد. ا اولگیتدر  شتريرا ب یا سطح منطقههای  همکاری  منطقهمرتبط با  گعاتمگض

ای  سازنده یدستگر اار همکار منطقه  یاست اه اشگرها پذیر امکان یویژه در صگرت به  امر

 گرانیهیا  بیاز   دولیت  نيب یاز همکار یعنی  باشدمثبت  صلح انندة تقمين انند اه ایجادرا 

مگضگع ایه چگگنیه    نیا یحال  بررس این های منطقه استفاده انند. با و فرهنگ یمدن ةجامع

و  منطقیه  یاشیگرها  یسیطگح محلی   نيتعیام ت بی   شیو افیزا  یهر گنه شکست همکیار 

گعی است اه نيازمنید  مگضدهد   ای شکل می منطقه جی( بر نتایزیست )محيط یجهان گرانیباز

 است. به مطالعات آتی
 

 ای سياس ی  رای  هبو  حکمرانی و همکاری منطقههای  توصيه

 یبیرا  یایاف  ةانیداز  هنیگز بیه   یا منطقه زیست محيط یو حکمران یهمکار یها سازواار

  فقدان های این ادعا شاخصاز  یکی. ستندياارآمد ن غرب آسيا یاشگرها یازهايبرآوردن ن

 ليرا تسیه  یمی ياتیدامات اتل  یاست اه اجیرا  یاختااص یا منطقه یها سازواارو  ها سازمان

عمدتاً بر مطالعیات   غرب آسيا  ةدر منطق یای و همکار منطقه حکمرانی روز . تا به اماند یم

 یاز اجیرا  ميطگر مستق متمراز بگده است و هنگز به  سازی اشتراک دانش و ظرفيت  یابیارز

 آن را فراهم نکرده است. یو امکان اجرا نکرده تیدر محل حما  آن

 یا منطقیه  بیات ياز ترت ی می ياتیدام میؤثر اتل   تیتقگ یبرا تگانند یم غرب آسيا یاشگرها

 انند: یهمکار گریکدیبا  کیها از نزد غلبه بر ضع  یبرا دیمگجگد بهره ببرند  اما با
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 انیر ی  دوراری مشابه) راهبردی ییابتکارات اجرا ییشناسا :اي رمنطقهيز همکاري 

 ایمنطقیه  فرعیی  های روه از هریک برای( دریایی هایفانگس طرح یا آفریقا پاک

شیگرای   ایمنطقیه  برق بازارهای مثال  برای مشترک؛ هایاولگیت اساس بر اصلی 

هیای   ب یش    وشیت يعو م ییوهیگا  آب تيی امن  و مغیرب فیارس   همکاری خلیيج 

 .هگشمند یاشاورز

 با اهیدا  و   قيدت یاتيعمل های طراحی برنامه جرا:ا يبرا راهبردي کردداشتن روي

  روه کی. یريگيو پ یاجرا  بررس یشده برا  یهای تعر های روشن و نقش راهبرد

 قیرا تشیگ  شیتر يتعهید ب  وهای اتدام  برنامه یاجرا یريگيپ اه ای منطقه یاختااص

 اند.

 راتييی تغ یبیرا  ک ارچیه ی کیرد یرو کیی ات یاذ   :ينهتاد  يکپتارچ  يو  استت سي 

 یهیا  سياسیت  اه بتگانید ای  منطقه حکمرانیدر  داریپا ةو اهدا  تگسع ییوهگا بآ

بیه   تگانید  یمی  امیر  نیی ا انید. هماهنیگ   راای مربیگط   منطقه یمرتبط و اار نهادها

تگسیعه در   یهیا  اسیت يس ی  ارتقیا اتیدامات از تکرار  یريمناب   جلگ  یآور جم 

و ایاهش را   ی ارسیاز  یمحگرتری بیرا  فرصت کردیامک اند و رو یسطح داخل

 اند. قیتشگ

 یمستندسیاز  یبیر وب بیرا   یمبتنی  (پلتفیرم سیکگی )  کایجیاد یی   :تشفافي بهبود 

 ایی پگ یشامل فهرسیت  اه ای و روند جلسات منطقه حکمرانیهای مربگط به  فعاليت

جمله  از نفعان  یذ ةباشد. ارتباط فعا نه با هم یهای علم و داده یفن مناب  امک از

 .یردولتيغ گرانیباز یمشارات براهای  در مگرد فرصت

 یمؤسسیات میال   یبیرا  از سگی اشگرهای منطقه یفراخگان :مياقل يبرا مالي اهرم 

در  یو فنی  یامیک علمی   یهیا  طیرح  در زمينة داریپا ةتأمين بگدج منظگر هتگسعه ب

حییال  عییين و در یمییياتییدامات اتل یاجییرا یبییرا نيسییطح منطقییه و همچنیی  

وهیگا   آب یدر تأمين مال افتهی تگسعه یاشگرها یبرره تيشناختن مسئگل تيرسم به

 تگسعه.  حال در یاشگرها یبرا
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 گيری و پيشنها  ن يجه

 یمثبتی  راتييی اند است. تغغرب آسيا   مناطق شتريدر ب داریپا ةدر تحقق تگسع شرفتيپ

در میگرد   یامیا حتی   ؛ریپیذ دیهیای تجد  در مگرد انیر ی   مثال برای   تگان مشاهده ارد را می

از  یاريایه بسی   حالی ماند. در می یمحدود بات تگسعة پایدار مسائل  تحقق اهدا   ترین مهم

رو  هروبی  یبیا مشیک ت   داریی پا ةبه اهدا  تگسع یابيدست یراب زيدر جهان ن گرید یاشگرها

با آن مقابله اننید. انجمین    دیبا غرب آسياوجگد دارد اه جگام   یچالش اساس کیهستند  

 جیه ينت نیی خگد بیه ا  ة زار  سا ن نيدر نهم( AFED)سعه زیست و تگ محيط یبرا یعرب

 یدر اشیگرها  داریی پا ةبه اهدا  تگسع یابيو دست 8464دستگر اار  یرسد اه اجرا می

آميز متعیدد در منطقیه محقیق     های خشگنت به در يری ید يتگاند جدا از رس نمی یعرب

تحیت   ایی  ی و اشیگر عربی  ود از ده اشگر از بيست شيب زیرا ؛(86: 8413ساب و سدیک  )شگد 

 یاخلی د ةآوار اینفر پناهنده  گنيليها م انند  ده را تجربه می یريدر  ایجنگ  ایاشغال هستند 

 ةهمی  بیاً یدر سطگح م تل  هسیتند. تقر  هيو حقگق اول ازهاياز آنها فاتد ن یاريهستند و بس

تجربیه  تیگجهی را   تابیل  یثبیات  یهستند اه بی  ییدر مجاورت اشگرها غرب آسيا یاشگرها

 یا منطقیه  یها یهمکار ةبالقگ یها تیاه مز هستند یمشکل نيچن دچارخگدشان  ای انند یم

 -انید  فیا یا یملی  اهیدا  تگسیعة پاییدار    یاجیرا  شیدر افزا تگاند یم اه-را  یاتيو نقش ح

 یو آشیفتگ  دیشد یها بيآس  های  ذشته اه در سال غرب آسيا ی. اشگرهااند یم  يتقع

 یانیداز برتیرار   اند  چشیم  خگد تجربه ارده یو اجتماع یکیزيف یها رساختیرا در ز یقيعم

بیه   یابيبه دسیت  داند  چه رس ارده بیشدت ت ر را به 8414مگجگد در سال  تيمجدد وضع

 .8464تا سال  داریپا ةاهدا  تگسع

تگانید تیا    نمیی  غرب آسيا ةبرسد  منطق انیها فگراً به پا ها و جنگ در يری ةا ر هم یحت

 ی. در  زار  انجمن عربی ابدیدست  داریپا ةبه اهدا  تگسع یهای سنت با رو  8464سال 

 یدر طیرز فکیر و فرهنیگ طراحی     رييی تغ: »شیگد  یزیست و تگسعه اسیتد ل می   محيط یبرا

 یاشیگرها  یابيدسیت  یآنها برا یابیتگسعه و نظارت و ارز یها و برنامه ها استيس ها  راهبرد

امیری   یی وهیگا  آب راتييی تغ یهیا  یبیه نگرانی   ی ديو رسی  داریی پا ةبه اهدا  تگسع یعرب
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 نیان ياطم ی ذاری برا سياست ةک ارچی کردیرو کی .(16: 8413)ساب و سیدیک   « است یضرور

محیدود اسیت     ماناه ز ليدل نیتنها به ا نه ؛است ینياز ضرور مگرد یها از انسجام سياست

محیدود   زيی و حکگمیت ن  یسی ايو س یهای اجتماع مانند تگانایی گریاز مناب  د یاريبلکه بس

 یهیا  طرحنگآورانه و  یها استيبر بازار  س یو مبتن یاز اتدامات نظارت یعيوس  يهستند. ط

-تگسیعة پاییدار    ی اهدا ها ها و برنامه طرح ها  استيس نکهیاز ا نانيمنظگر اطم هگشمند به

 -باشدتبگل  ابلت یطيمح ستینظر ز عاد نه و از ینظر اجتماع   ازبادوام یدنظر اتتاا از اه

نيیاز   پیيش  یمشاراتو شفا   پاس گگ  یکردیات اذ رو  این بر  ع وهضرورت فگری دارد. 

 ینيیاز بیرا   میگرد  یدياز الزامات ال یکی ی انسان تيظرف جادیهد  است. ا نیبه ا یابيدست

در سیطح   یفعلی  ینهاد باتياست. اص ح ترت داریپا ةبه سمت تگسع یفيا رييتغ کی جادیا

 نيشیگد. چنی   میی  هيتگصی  «داریی پا ةتگسیع  یبیرا  یعال یگراش» جادیمانند ا  یای و مل منطقه

 ینهادهیا  انيی بهتیر م  یو هماهنگ یهمکار ک ارچه ی استيس نیتدو  یو مؤسسات ها تيفعال

 .اند یم نيرا تقم یردولتيدولت و سهامداران غ نيو ب یم تل  دولت
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