
 :مقدمه
نهایت مهمـی در زنـدگی جوامـع انسـانی پیرامـونش       بی دریاي خزر همواره نقش

محیطی خزر نه تنها تأثیري منفی بر دریا دارد بلکـه   آلودگیهاي زیست. داشته است
مراکز عمدة جمعیتی  .کند مردم کشورهاي ساحلی را نیز به شدت دچار آسیب می

زیبـاترین و   بخشـی از ر سواحل غربی و جنـوبی قـرار دارنـد و    در حاشیۀ خزر د
ن بـه ایـرا   شمار اسـت  که آبستن فرصتهاي بیحاصلخیزترین نواحی ساحلی خزر 

تـرین تهدیـدي کـه دریـاي خـزر متوجـه        ترین و فـوري  شاید ملموس. تعلق دارد
آن ناشـی شـود کـه     زیسـت  محـیط چندان مطلوب  کند از وضعیت نه کشورمان می

نیافتگی کشورهاي ساحلی و بیقراري آنها براي منابع درآمدي به آن شـدت   توسعه
اي در مورد توسعۀ  دغدغه ضمن اینکه در دوران اتحاد شوروي هم. بخشیده است

بدون توجـه   معمولبه طور  صنعتی و کشاورزيطرحهاي  پایدار وجود نداشت و
اقتصادي به اجـرا   رشد هدفبا براي محیط زیست و تنها آنها به پیامدهاي ناگوار 

هـاي   خـزر تنهـا یـک نمونـه از تـراژدي     آمدنـد و شـرایط بحرانـی دریـاي      درمی
 دریاي خزر یک .هاي شوروي پدید آمداست که در نتیجۀ سیاست محیطی زیست

  

   

 شکنندة آنو محیط زیست  خزر

  یزادهلع شیوا: نویسنده

  
خانم شیوا علیزاده، 
دانشجوي دوره دکتراي 

 ، گرایشمطالعات منطقه اي
در  آسیاي مرکزي و قفقاز

و یکی از  دانشگاه تهران
جستارهایی «نویسندگان کتاب 

 »پیرامون مسائل دریاي خزر
 .است
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-دن و ولگا-ولگاهاي  هاي آزاد جهان جز از مسیر کانال این دریاچه به آّب. شود اکو سیستم بسته محسوب می   
محیطی در این  بنابراین تهدیدهاي زیست .بالتیک راه ندارد و بر خالف آبهاي آزاد شانسی براي تصفیۀ خود ندارد

ترین  محیطی خزر و مهم در این نوشتار نگاهی کوتاه به ویژگیهاي زیست .کند تري پیدا می پهنۀ آبی پیامدهاي جدي
ها و توافقهاي مربوط به حفاظت از  پیش روي اجراي برنامه سی و حقوقیعوامل تهدیدکنندة آن، چالشهاي سیا

       . اندازیم صورت گرفته میان کشورها می توافقهاي مهمترینمحیط زیست و 

  

  محیط زیست خزر و مهمترین تهدیدها و چالشهاي پیش روي آن

منحصر به فردي از موجودات زنده دریاي خزر به دلیل وسعت زیاد، بسته بودن و شوري آبش، ترکیب نامعمول و 
این منابع ارزشمند از آبزیان در کنار زمینهاي مناسب براي کشاورزي،  ).1( را در خود جاي داده است

رود به این بزرگترین دریاچۀ  130مسیر . است  کم را در نواحی ساحلی پدید آوردهسکونتگاههاي انسانی مترا
با وجود ورود . کند درصد آب ورودي دریاچه را تأمین می 80شود که مهمترین آنها ولگا است و  جهان منتهی می

آب خزر به بیرون . آبهاي شیرین، آب خزر شور مانده است و در انتهاي جنوبی از بیشترین شوري برخوردار است
پیشروي . دهد رود، یعنی فرآیندي که احتماالٌ شوري آب را افزایش می ر نتیجۀ تبخیر از دست میراه ندارد و تنها د

از سطح آبهاي آزاد جهان، تا اندازة زیادي به وضعیت ر نتیجۀ بسته بودن و پایینتر بودن نشینی آب خزر د و عقب 
در سطح آب همواره در طول تاریخ تغییر . هاي آبریز ولگا و سایر رودها بستگی دارد ریزشهاي جوي در حوضه

دان روس، افول و  زندگی ساکنان سواحل را تحت تاثیر قرار داده است، تا جایی که لو گومیلف، مورخ و جغرافی
نشینی سطح آب به سدسازي بر  عقب 1950در دهۀ  )2( داند را ناشی از آن می. سقوط خانات خزر در قرن دهم م

هاي انسانی نسبت داده شد و  ردن جریان آب براي کشاورزي و سایر استفادهروي ولگا و سایر رودها، و منحرف ک
  . اولین جنبش را در دوران شوروي براي نجات خزر رقم زد

هاي نفتی سرطانزا در  هزار تن آالینده 122دریاي خزر از نظر آلودگی در شرایط بحرانی قرار دارد و ساالنه حدود 
زایی در سواحل، افزایش دماي سطح آب و  گسترش بیابان )3( شود ن مینتیجۀ استخراج و انتقال نفت وارد آ

هاي مهاجم، شماري از مشکالتی است که در سالهاي اخیر  و ورود گونهاي  هاي دریایی، کاهش تنوع گونه وفانط
  .اند تر از همیشه شده جدي

 کننده با منشأ ل آلودهمهمترین عوام 2004تا  1978محیطی دریاي خزر در طول سالهاي  بررسی شرایط زیست
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ها و پساب شهري و  تخلیۀ زبالهو ها، استخراج نفت و گاز،  آب ورودي از رودخانه: انسانی را مشخص کرده است   
تراوش ر سطح دریا و هزاران هکتار خاك آلوده به نفت دهاي بزرگ نفت  لکه. ، مهمترین این عوامل هستندصنعتی

زیربناسازیهاي عظیم خسارتهاي بلندمدتی را براي دریا . شده از چاههاي رها شده، تنها بخشی از آلودگیها هستند
توازن اکوسیستم حساس و شکنندة آن را به خطر در کل به بار آورده است و فعالیتهاي انسانی پیرامون خزر 

. هاي نفتی را به خودي خود ندارد دن از آالیندهدریاي خزر بر خالف آبهاي آزاد توان رها ش .انداخته است
به  .دهند شوند و تبخیر آب سطحی و تبادل اکسیژن دریا با اتمسفر را کاهش می هاي نفتی در دریا پخش می آالینده

روز طلبانه در جمهوریهاي تشنۀ درآمد پیشین شوروي، آسیبهاي متوجه جوامع انسانی  دلیل توسعۀ صنعتی فرصت
به عنوان مثال در قزاقستان نرخ ابتال به بیماري سل در نواحی ساحلی چهار برابر . شود ر حس میبیشت به روز

گذاري در صنعت  هر چه سرمایه .آب آشامیدنی هم در این نواحی کمیاب شده است. میانگین کشوري آن است
در جمهوري آذربایجان هم  .ته استنفت در استان آتیرائو قزاقستان بیشتر شده، نرخ ابتال به بیماریها هم افزایش یاف

سالمت شهروندان در مناطق ساحلی و احیاي خاك آلوده به نفت، مسائل بغرنجی هستند که بعید است به زودي 
   .اي عمده براي دولت تبدیل شوند به دغدغه

هشتاد به دلیل صنعتی شدن نواحی حاشیۀ ولگا در دوران شوروي، در میان کشورهاي ساحلی، روسیه با سهم 
درصد  50هاي صنعتی و  درصد از کارخانه 45تقریباً  .کننده را اشغال کرده است درصدي جایگاه اولین آلوده

جمهوري پس از روسیه  )4( هاي فرآوري محصوالت کشاورزي روسیه در حاشیۀ ولگا قرار دارند کارخانه
تأسیسات نفتی  .م را در آلودگی خزر داردآذربایجان به عنوان کشوري با اقتصاد کامالً وابسته به نفت بیشترین سه

جزیرة آبشرون خاك در پی  در شبه. محیطی از بدترینها در سراسر جهان هستند جمهوري آذربایجان از منظر زیست
پسابهاي صنعتی و شهري ارمنستان و گرجستان هم به رود کورا . یک قرن استخراج نفت به شدت آلوده شده است

  . شود زر وارد میبه خ و در نهایتریزد  می

نگرانی عمدة دیگري که در مورد خزر وجود دارد، خشک شدن تدریجی و دچار شدن آن به سرنوشتی مشابه    
سدهاي عظیمی احداث کرد تا آب رودهاي منتهی  1960حکومت شوروي در دهۀ . سرنوشت دریاچۀ آرال است

در طول سی سال بعد دریاچۀ آرال به میزان  .برداري قرار بگیرد به آرال براي کشت پنبه و برنج مورد بهره
ریزند نیز در معرض  رودهایی که به دریاي خزر می .اش را از دست داد چشمگیري کوچک شد و ارزش اقتصادي

تغییرات . حال تبخیر شدن استبرداري براي اهداف مشابه هستند و یا ذخایر باالدستی آنها در  منحرف شدن و بهره
هاي  شود از آالینده تهدیدي که گفته می. رود دریاي خزر تهدید به شمار میاقلیمی چالش دیگري است که براي 

 تغییرات اقلیمی، ریزشهاي جوي را کاهش و نرخ تبخیر از .ناشی از فعالیتهاي جوامع حاشیۀ دریا مهمتر است
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به تابستان بسیار  2010کاهش یک فوتی سطح آب خزر را در نیمۀ دوم سال . دهد رودها و خود دریا را افزایش می   
ها بر حیات برخی  دماي باالتر در طول چند سال گذشته و ورود زیاد مواد آلی از رودخانه. دهند گرم نسبت می

  . هاي آبزي تأثیري منفی گذاشته است گونه

  

      محیط زیست ظ مسائل سیاسی و حقوقی تأثیرگذار بر حف

فروپاشی شوروي . از محیط زیست خزر از نظر سیاسی و حقوقی با پیچیدگیهایی مواجه است ظتالش براي حف
نقطه عطفی در افزایش این پیچیدگیها بود و توافق در مورد الزامات و استانداردهاي رفتاري کشورها در قبال 

در سواحل قزاقستان، جمهوري هاي اخیر  شناسایی مخازن جدید در سال )5( محیط زیست را دشوارتر ساخت
- هاي بزرگ نفتی به منطقه از یک سو، مشکالت اقتصادي کشورهاي تازه آذربایجان و ترکمنستان و اشتیاق شرکت 

تهدیدهاي جدي براي محیط زیست   برداري بیش از حد از منابع آبزیان از سوي دیگر، تأسیس، همراه با آن بهره
بی ثباتی  .شود تر می فاده از موجودات زنده و طبیعت آن روز به روز نامناسباست. وجود آورده است این دریاچه به

ل یافته، مسائل سیاسی ناشی از دوران گذار و کشمکش هاي سیاسی داخلی در برخی از کشورهاي تازه استقال
ه اي، ب بر منطقه و وجود رقابت هاي منطقهدریاي خزر، شرایط سیاسی حاکم  ۀژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک منطق

محیطی بر فعالیت هاي استخراج و  احتمالی ناشی از توافق هاي زیست هاي ویژه در مباحث انرژي و محدودیت
به طور کلی، پس  .ندا هبراي حفظ محیط زیست بود هامهمترین موانع تالشانتقال نفت و گاز دریاي خزر از جمله 

و به تأخیر افتادن . پیشی گرفتدر این منطقه  نوع تحول دیگريبر هر از فروپاشی تحوالت سیاسی و اقتصادي 
تر شدن و اولویت یافتن مسائل مربوط به محیط زیست  راه را بر پررنگمداوم اجماع در مورد رژیم حقوقی، 

       . بیشتر بست

محیطی دریاي خزر ضروري  اي براي مقابله با مشکالت زیست اي و تدوین استانداردهاي منطقه همکاري منطقه
شوند و افزایش پایبندي به قانون براي  آور حقوقی موجود هم به دشواري اجرا می هاي الزام اما توافقنامه. است

وضعیت رژیم حقوقی عامل مهمی است که  نهایی شدن. سازماندهی فعالیتهاي مربوط به نجات دریا ضروري است
زمینۀ حفاظت از محیط زیست مشخص کردن حدود وظایف و مسئولیتهاي هر کشور در  راه را برايتواند  می

  .هموار کند

 ناشی از آلودگی و تغییرات اقلیمی قرار دارد شمار آیندة بزرگترین پهنۀ آبی بستۀ جهان که در معرض تهدیدهاي بی
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اند با همکاري هم با این مسائل روبرو  البته این کشورها تا کنون تالش کرده. ساحلی است در دست پنج کشور

اي بر  شوند اما تنشهاي سیاسی و نامشخص بودن موقعیت مرزها و حدود مسئولیتها، غالباً تأثیر محدودکننده
   .اي گذاشته است پتانسیل همکاري منطقه

  

  یندههمکاري میان کشورهاي ساحلی و دورنماهاي آ

تردیدي وجود ندارد که پیوندهاي نزدیکتر بین کشورهاي ساحلی براي جلوگیري از بروز فاجعه ضروري است تا 
هاي  پیشینۀ فعالیت .محیطی تبدیل نشود این بزرگترین دریاچۀ جهان به یک ناحیۀ مرده از نظر زیست

هاي ایران  نامه اما موافقت. گردد بر می 1970و  1960 هاي همحیطی در دریاي خزر به مفهوم کنونی آن به ده زیست
هاي اتحاد  محیطی دریاي خزر در برخورد با دگرگونی وجه پاسخگوي نیازهاي مسایل زیست هیچ بهو شوروي 

هاي آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و افزایش شمار کشورهاي حاشیۀ دریاي خزر  شوروي و استقالل جمهوري
اي همیشگی براي  زیست دریاي خزر و منابع آن مسئله ز به حفظ و مدیریت محیطنیا. از دو به پنج کشور نبود

اي در این جهت  کشورهاي ساحلی از زمان فروپاشی شوروي به همکاریهاي منطقه. کشورهاي ساحلی بوده است
ایران که حساسیت و نگرانی خاصی نسبت به موضوع حفاظت از محیط زیست خزر داشت، . تمایل نشان دادند

اي را با مشارکت پنج کشور ساحلی خزر براي حفاظت از محیط زیست  هاي منطقه اي اولین بار ایدة همکاريبر
آور بود  نامۀ غیرالزام ثمرة این همکاریها تنها شماري موافقت 1990با وجود این، در دهۀ  .این پهنۀ آبی مطرح کرد

  . که هیچ دستاورد ملموسی نداشتند

محیطی خزر و  تر شدن شرایط زیست با هدف متوقف کردن وخیم» ط زیست خزربرنامۀ محی« 1998در سال 
ملل متحد  برنامۀ محیط زیست سازمان. ترویج توسعۀ پایدار که در بلندمدت به سود مردم منطقه باشد، تأسیس شد

شد، با  را که به اختصار سپ  نامیده می  هاي متعدد با کشورهاي منطقه،  این برنامۀ ویژه با برقراري نشست
این برنامه از هنگام تأسیس آن با ایجاد یک ساختار . گذاري کردهمکاري کشورهاي ساحلی براي دریاي خزر پایه

هاي اقدام ملی و راهبردي و اقدامات متنوع وراءملی به منظور مبارزه با خطرات  مدیریتی مؤثر و هماهنگ، برنامه
برنامۀ . محیطی پرداخته است ن با مسائل متعدد زیستپیش روي محیط زیست خزر،  به دست و پنجه نرم کرد

شد و عالوه بر این، اتحادیۀ اروپا و جامعۀ جهانی از  محیط زیست خزر از سوي کشورهاي ساحلی تأمین مالی می
در تأمین مالی آن و ترغیب کشورهاي ساحلی به نهایی کردن   (GEF)تسهیالت جهانی محیط زیست طریق 

  .داشتندکنوانسیون تهران نقش 

 1395ماه  خرداد        5صفحه         9504    مقاالت



  

   
کنوانسیون چارچوبی حفاظت از محیط «ترین دستاوردها در طول اجراي مرحلۀ اول برنامه، تهیۀ متن  یکی از بزرگ

اجتماعی، کنوانسیون تهران با  - اقتصادي -امنیتی -هاي سیاسی بود، برخالف چالش» زیست دریایی دریاي خزر
المللی، بر اساس  ضرورت حل مسایل بحرانی هاي بین پیگیري مجلس و دولت ایران و حمایت سازمان

به عنوان ابزاري  به امضا رسید، 2003که در سال  کنوانسیون تهران .مرحلۀ اجرا رسیدمحیطی دریاي خزر به زیست
کنوانسیون عالوه بر . کند حقوقی، الزامات عمومی و سازوکار نهادي را براي حفظ محیط زیست خزر فراهم می

در برابر تمام منابع آلودگی، هدف حفظ، احیا و حمایت از محیط زیست دریایی دریاي حفاظت از دریاي خزر 
المللی هستند، از جمله  شدة بین محیطی شناخته این اهداف مبتنی بر شماري از اصول زیست. کند خزر را دنبال می

یرندة تمهیداتی در مورد کنوانسیون دربرگ. کننده، و اصل دسترسی به اطالعات اصل پیشگیري، اصل مسئولیت آلوده
طور تمهیداتی در مورد ارزیابی تأثیرات  برداري عقالنی و پایدار از منابع زندة دریاي خزر، و همین بهره

کشورهاي حاشیۀ دریاي خزر، عالوه بر . محیطی و نظارت بر محیط ریست، و تحقیق و توسعه است زیست
هایی و یا با همکاري یکدیگر تمام اقدامات الزم را به منظور تکالیف عمومی ناشی از کنوانسیون، ملزم هستند به تن

 . المللی نیز در این جهت همکاري کنند تحقق اهداف کنوانسیون صورت دهند و با سازمانهاي بین

کوفی عنان، دبیر کل پیشین سازمان ملل، امضاي کنوانسیون تهران را گامی بسیار مهم براي منطقه خواند و پس از 
 ).6(» این معاهدة برجسته، به سود سالمتی و معیشت صدها میلیون انسان است«:هار داشت کهتصویب آن اظ

الدولی که به مدت هشت سال ادامه  مذاکرات بین امضاي کنوانسیون در پی فرآیند پیچیده و از نظر سیاسی، حساسِ
 12نوانسیون تهران از فرآیند تصویب در کشورهاي ساحلی تقریباً به سرعت اتفاق افتاد و ک. داشت، ممکن شد

هاي عمدة مربوط به محیط زیست را پوشش  پروتکلهاي الحاقی کنوانسیون، دغدغه. االجرا شد الزم 2006اوت 
  : دهند می

  ).2014آباد، مصوب مه  معروف به پروتکل عشق(محیطی؛  پروتکل حفظ تنوع زیست) 1

معروف به پروتکل مسکو، (آنها در خشکی است؛  پروتکل حفاظت از دریاي خزر در برابر آلودگیهایی که منشأ) 2 
  ).  2012مصوب دسامبر 

معروف به (اي در مقابله با حوادث منجر به آلودگی نفتی؛  و همکاري منطقه واکنشپروتکل مربوط به آمادگی، ) 3
  ).2011پروتکل آکتائو، مصوب اوت 

  .محیطی در بستر فرامرزي پروتکل ارزیابی تأثیرات زیست) 4
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کنوانسیون تهران . ها و اطالعات در حال آماده شدن است دیگري نیز با موضوع به اشتراك گذاشتن داده پروتکل

کند تا به طور مشترك از  پردازد و کشورهاي ساحلی را متعهد می محیطی دریاي خزر می به تمام تهدیدهاي زیست
اي  شوند آینده عاهد همچنین تشویق میآلوده شدن دریا جلوگیري و محیط زیست دریایی را حفظ کنند، طرفهاي مت

آور از نظر حقوقی است که به تصویب پنج کشور  کنوانسیون تهران نخستین معاهدة الزام ).7( امن و پایدار بسازند
اي بین کشورها صورت  آوري در هیچ زمینه هیچ توافق الزامدر مورد خزر ساحلی رسیده است، و پیش از آن 

  ).8( نگرفته بود

برداري پایدار از طبیعت  اي در جهت حفظ محیط زیست و بهره کنوانسیون تهران، مبناي حقوقی همکاري منطقه
محیطی  دهد که کشورهاي ساحلی، واقعیت مشترك بودن مشکالت زیست است، تصویب این کنوانسیون نشان می

مشترك رؤساي جمهور پنج کشور در  هاي در بیانیه. اند و ضرورت همکاري براي مقابله با آنها را شناسایی کرده
، ضمن شناسایی مسئولیت نسلهاي امروز و آینده در حفظ محیط زیست، و 2014، و 2010، 2007پایان نشستهاي 

محیطی  بوم خزر، بر اهمیت کنوانسیون تهران به عنوان ابزار مقابله با چالشهاي زیست یکپارچگی سیستم زیست
 . شده استتأکید 

در باکو نیز به ایفاي وظایف مربوط  2010در نوامبر » همکاري در حوزة ایمنی در دریاي خزر«ۀ نام امضاي موافقت
سه سند در جهت تکمیل و هم  2014در نشست آستراخان در سپتامبر . کند به حفظ محیط زیست کمک می

و استفاده بهینه از موافقتنامه حفاظت « در حاشیۀ نشست آستراخان. گسترش دامنۀ کنوانسیون تهران به امضا رسید
کمیسیون حفاظت و استفاده بهینه از ذخایر زنده آبی دریاي «تأسیس  .به امضا رسید» منابع زنده آبی دریاي خزر

بار در نشست آستراخان، براي اولین .بود نشستاز جمله دستاوردهاي این  نیز » خزر و مدیریت ذخایر مشترك
به کارگیري این واژه براي ایران که رژیم . کار گرفته شدسرزمینی بهبه جاي دریاي » دریاي حاکمیت ملی«واژة 

بار براي اولین. المللی در این زمینه نیست، مهم است داند و مایل به استناد به قوانین بین خزر را منحصر به فرد می
 22(مایل 12ال معموي سرزمینی این میزان در مورد دریا. اندازه دریاي حاکمیت ملی ایران در خزر تعریف شد

رسید که  )کیلومتر 7/27(مایل  15جمهوري اسالمی ایران به ت، اما در نشست آستراخان با اصرار اس )کیلومتر
 10درواقع با احتساب  .هدف ایران پیروي نکردن از عرف جهان در این مورد بود. دستاورد مهمی براي ایران بود

بدین ترتیب   .در اختیار و انحصار ایران است )کیلومتر 46(مایل 25منطقۀ انحصاري شیالت،  )کیلومتر 5/18(مایل
 که هیچ کداممقاومت جمهوري اسالمی ایران در برابر فرمولهاي مورد نظر چهار جمهوري پیشین شوروي 
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ستراخان همه توان گفت در آ هرچند نمی ).9( به نتیجه رسید ،کردند خواست بیست درصدي ایران را تأمین نمی
در نشست آستراخان در مورد عرض . اند هاي مهم کمتر شده اند، اما دشواري مسایل مورد اختالف کامل حل شده

گیري و ممنوعیت حضور نظامی کشورهاي خارج از منطقه توافق  دریاي حاکمیت ملی، منطقۀ انحصاري ماهی
توان  بنابراین می .ژیم حقوقی خزر وجود داردشود به زودي امکان تدوین نهایی ر صورت گرفته است و گفته می

محیط زیست هم به زودي ضمانت حفاظت از ها در زمینۀ  نامه بیش از هر زمان دیگري امیدوار بود که موافقت
  . تري بیابند اجراي محکم

ها در مورد  شود، ولی نگرانی گیري کنوانسیون تهران موفقیت بزرگی براي کشورهاي ساحلی برآورد می شکل
با . هاي بعدي مربوط به حفظ محیط زیست دریایی همچنان به قوت خود باقی مانده است اجراي آن و توافق

هایی چند در جهت حفاظت محیط زیست دریاي خزر برداشته شد؛ ولی انتظارها  تصویب کنوانسیون تهران گام
هد شد که کشورهاي ساحلی هاي موجود، زمانی برآورده خوا محیطی با توجه به چالش براي حل مشکالت زیست

ترین شرایط اجرایی ممکن  در جهت دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار در قالب اشکال حقوقی مورد توافق، مناسب
المللی، متولی  متأسفانه هنوز هیچ سازمان بین .مورد اجرا بگذارنداي بهرا طراحی و با هماهنگی و همکاري منطقه

دهند اما بهتر است  یران و روسیه هر کدام تحقیقاتی در این زمینه انجام میا. نظارت بر محیط زیست خزر نیست
در غیر . اي تأسیس شود که مسئول نظارت بر محیط زیست خزر و تحقیق در مورد آن باشد المللی ویژه سازمان بین

ید است بتواند این ضورت به باور برخی تحلیلگران، کنوانسیون تهران از قدرت حقوقی الزم برخوردار نیست و بع
تر  هیچ یک از کشورهاي ساحلی هم، به ویژه پس از تأثیرپذیري از بحران مالی جهانی و مهم. چیزي را تغییر دهد

تنها ستند و اغلب ورد نیاز به امر حفظ محیط زیست همایل به اختصاص سرمایۀ مکمتر از آن کاهش قیمت انرژي، 
  .    کنند سازي دریا متهم می یکدیگر را به دلیل آلوده

ها استفاده کنند تا آسیبهاي روزترین فناوري شرکتهاي غربی فعال در کسب و کار انرژي خزر باید ملزم شوند از به
هرچند شرکتهاي خارجی عملکرد بهتري . محیطی ناشی از استخراج، پاالیش و انتقال را به حداقل برسانند زیست

. ي بهبود عملکرد آنها وجود داردري پایبند هستند اما هنوز جااز مقامات شوروي دارند و به استانداردهاي باالت
اند و باید تشویق  دست یافتهنفت و گاز به درآمدهاي قابل توجهی کشورهاي پساشوري در نتیجۀ تولید و انتقال 

  . گذاري کنند شوند بخشی از این درآمدها را در زمینۀ انرژیهاي تجدیدپذیر سرمایه

برداران،  بردارى پایدار از آن، افزایش آگاهى جوامع محلى و بهره بردارى صرف از خزر به بهره تغییر دیدگاه بهره با
فعال در زمینۀ حفاظت از محیط زیست هاي غیردولتی  اصالح قوانین و افزایش توانایی حفاظتى، تقویت سازمان
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ایجاد ساختارهاى الزم براى تحقق  ،وح مختلفهاى مربوط به خزر در سط این دریاچه، دامن زدن به حساسیت

اى و  کارگیرى منابع منطقه سازى و اختصاص منابع الزم در سطح ملى و به مفاد کنوانسیون تهران، ظرفیت
کشورهاي هاى دولتى، خصوصى، جوامع مدنى محلى و دانشگاهیان در  همکارى و مشارکت بخش المللى، بین

ارتقاء ساختارهاي سازمانی و مالی مناسب در سطوح ملی و و  آمدهاى زودگذر،ترجیح منابع پایدار بر درساحلی، 
هاي این دریاچه را کاهش داد و  توان آلودگی المللی می هاي بین اي، همچنین با حمایت و همکاري سازمان منطقه

  )10( هاي آن را ایجاد کرد برداري پایدار از منابع طبیعی و دیگر ظرفیت امکان بهره
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