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  چکیده

 یبشر و موجودات زنده بدان بستگ اتیبوده است که ح عتیدر طب نیگزیو بدون جا يضرور یعنوان منبع آب همواره به

توسعه روند رو به  درحال هايخصوص در کشور به ،یو صنعت يکشاورز هايتیگذشته فعال هايقرن یدر ط یدارد. از طرف

 یابیشده است. لذا ارز يمرز یبخصوص در نواح ،یآب منابع تیفیامر باعث کاهش ک نیبه خود گرفته است که ا يرشد

 نیاعمال در ا جامع و قابل ینیقوان ازمندین يدر مناطق مرز خصوصبه یو اقدامات انسان هاتیفعال محیطیزیستاثرات 

جهت ارزیابی چنین  یقواعد و مقررات حقوق جادیو ا المللینیدر سطح ب يکشورها جهت همکار رو نیازا .مناطق است

اثرات  یابیارز ونیبه کنوانس توانمی هانمودند که ازجمله آن المللینیب هايونین کنوانسیمبادرت به تدو اثراتی

قطب جنوب در  مانیو پروتکل مربوط به پ )(آرهوس 2ستیز طیحفاظت از مح ونی، کنوانس)(اسپو 1يمرز یطیمح ستیز

کنوانسیون اسپو در ارزیابی اثرات با توجه به اهمیت کرد.  شاره(پروتکل قطب جنوب) ا ستیز طیموردحفاظت از مح

المللی در ارزیابی اثرات هاي بینافزایش همکاري شامل که آناهداف مهم  ازجمله محیطی فرامرزي وزیست

  شود.است به تشریح این کنوانسیون پرداخته می یطیمح ستیز، کنترل و کاهش آسیب یطیمح ستیز

  

 یطیمح ستیزارزیابی اثرات  ونیکنوانس ،یطمحیستیز هايونیکنوانس ،یطیمح ستیاثرات ز یابیارزکلیدي:  گانواژ

  .)اسپوفرامرزي (

   

                                                 
1 The Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context 
2 Aarhus Convention 
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  مقدمه - 1

نفت هیچ جایگزینی براي آن وجود  برخالفزنده است و  و موجوداتآب شیرین، منبعی ضروري براي حفظ حیات بشر  

مدام در چرخه هیدرولوژیکی در  طور بهبا نادیده گرفتن مرزهاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی  . آب)1394، يآباد انیم( ندارد

ی، افزایش افتگی توسعهي گذشته و با توجه به میل شدید به ها قرندر طی  .)Warner،2012( حال تولید و بازچرخانی است

هاي جدي مواجه با چالشمنابع آبی و کمیت کیفیت  سعهتو درحالهاي در کشور خصوص بهي کشاورزي و صنعتی، ها تیفعال

نیمی از  باًیتقربین کشورها وجود دارد که  حوضه آبریز مشترك، 286از طرفی بیش از . )Bruch ،2003و  Cassar( است شده

 نیبنابرا؛ )UNEP-DHI ،2016( کنند و حیاتشان به منابع آبی مشترك وابسته استزندگی می ها حوضهجمعیت جهان در این 

ي قرن بیست ویکم محسوب ها چالش نیتر یاصلمنابع آبی جدید یکی از برداري از بهرهي جا بهحفاظت و نگهداري از این منابع 

  .)2009و ھمکاران، Dellapennaشود ( یم

هاي چالش، عالوه بر مشترك یآب يها حوضه يگسترده بر رو ايو اقدامات سازه يتکنولوژ شرفتیبا توجه به پ یاز طرف 

 شیدر حال افزا دیآ یبه وجود م يکشاورز يها تیفعال ای يا اقدامات سازه جهیکه درنت ییها یآلودگ زانیم بر روز روزبه کمی آب

 نیبنابرا؛ )UNEP-DHI ،2016( باال است اریبس يحوضه مشترك مرز 286حوضه از  218در  یآلودگ زانیم که يطور است. به

  .است يضرور يامر یاقدامات انسان 1یطیمح ستیاثرات ز یابیلزوم توجه به ارز

در  لیو باسکرو کریدون فیوجود دارد. طبق تعر هایابیارز نیا لیو دل یطیمح ستیاثرات ز یابیارز يبرا یمختلف فیتعار 

 یاحتمال هايامدیدر مورد پ رندگانگیمیاطالع دادن به تصم هتاست ج يندیفرا یطمحیستیاثرات ز یابی، ارز1986سال 

-ستیاثرات ز یابیارز ، وود1995. در سال )Baskervile ،1986و  Duinker( ستیز طیبر مح یانسان هايتیحاصل از فعال

-یو انسان م ستیز طیبر مح یتوجه قابل ریکه تأث یانسان گریدامات داق و هابرنامه یاثرات احتمال هايیابیارز یرا بررس یطمحی

 یاثرات احتمال یابیرا ارز یطمحیستیاثرات ز یابی، ارز1995در سال  نیلپیگ نیهمچن .)Wood ،1995( دانست گذارد

 کرد انیب ستیز طیحفاظت از مح يو اتخاذ اقدامات الزم برا ستیز طیبشر بر مح يشنهادیپ يها تیو فعال ها استسی ها،برنامه
)Glynn،2004(.  

 شیافزا ،یاز اقدامات انسان یناش یطیمح ستیز راتکنترل اث ایبه کاهش  توان یم یطیمح ستیاثرات ز یابیارز يایاز مزا

 يبرا ).Sassman،2012بهتر اشاره کرد ( ماتیها در اتخاذ تصم و کمک به دولت يریگ میتصم ندیمشارکت مردم در فرا

 یابیبه انجام ارز ازیموردندر  يریگ می: الف) تصم)Drenovak ،2016( سه مرحله ذکرشده است یطیمح ستیاثرات ز یابیارز

آن، ج)  یابیارز يها و روش یطیمح ستیاثرات ز یابیب) محدوده انجام ارز ،يشنهادیپ يها تیفعال یطیمح ستیاثرات ز

، 1997سال وود در  ازنظرهمراه است.  هاییچالشبا  ها یابین ارزیا .یطیمح ستیز يها یابیدر مورد ارز یینها يریگ میتصم

اثرات  یابیکشورها در ارز یداخل نیقوان نیتفاوت ب یانسان هايبرنامه و هاپروژه یطیمح ستیاثرات ز یابیارز یعلل ناتوانیکی از 

نادرست و  لیوتحل هیتجز ،یطیمح ستیاثرات ز یابیارز يها استیدر س گریمشکل د .)Purnama ،2004(است  یطمحیستیز

هدف  یطیمح ستیز بیآس فیاز تعر تیدر صورت عدم شفاف که يطور است. به يمرزفرا یطیمح ستیز يها بیناقص آس

  .)Sassman،2012( شودیمنتقل نم یدرست به رندهیگ میتصمبه  یطیمح ستیدر مورد مسائل ز یابیارز

 است. قرارگرفته جدي موردتوجهي انسانی بخصوص در نواحی مرزي ها تیفعال ریتأثو  ستیز طیمحي گذشته ها در دهه

-هاي بینالمللی و ایجاد قواعد و مقررات حقوقی مبادرت به تدوین کنوانسیونجهت همکاري در سطح بین هاکشور که يطور به

کنوانسیون اسپو) و پروتکل مربوط ( يمرزی طیمح ستیزبه کنوانسیون ارزیابی اثرات  توان یمها ي آنازجملهکه  المللی نمودند

با توجه به اهمیت  ).Getu ،2013( اشاره کرد تکل قطب جنوب)(پرو ستیز طیمحاز  موردحفاظتبه پیمان قطب جنوب در 

  .شود یمدر این مقاله به بررسی و تشریح این کنوانسیون پرداخته ي فرامرزمحیطی کنوانسیون اسپو در ارزیابی اثرات زیست

                                                 
1 Environmental Impact Assessment 
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  کنوانسیون اسپو - 2

 منظور بههایی خواستار تشکیل کمیتهها بخصوص در نواحی مرزي دولت یطیمح ستیزبه اهمیت ارزیابی اثرات  با توجه

کنفرانس سازمان ملل در  اعالمیههاي اقتصادي شدند. هاي انسانی با توجه به توسعه فعالیتفعالیت یطیمح ستیزبررسی اثرات 

در استکهلم برگزار شد. طبق اعالمیه مذکور  1972بود که در سال گام مهمی در این زمینه و توسعه  ستیز طیمحمورد 

تصویب چندین پروتکل و منجر به ی یکدیگر احترام بگذارند. این امر ستیز طیمححقوق  موافقت کردند که به اکشوره

اقدامات صورت گرفته اي از ) خالصه1( در جدولمحیطی مرزي شد که کنوانسیون براي مدیریت، کنترل یا کاهش اثرات زیست

  ).Koivurova ،2008و  Bastmeijerاست ( شده انیب

  

  .]3[ شده لیتشک یطیمح ستیز يها کنفرانساز  يا خالصه 1 جدول

  موضوع کنفرانس  کنفرانس برگزارشده سال

  یکدیگر ستیز طیمحدر احترام به  ها دولتمسئولیت  کنفرانس استکهلم  1972

کنفرانس امنیت و   1975

 همکاري در اروپا

از کمیسیون  EIAدر زمینه  ییها تیفعالجهت انجام  درخواست اعضا

 یطیمح ستیزاقتصادي اروپا و شکیل گروهی در زمینه ارزیابی اثرات 

  مرزي

1987  
  

-  

 

 مأمورسازمان ملل که  ستیز طیمحتشکیل گروهی تحت حمایت برنامه 

 مرزي شد یطیمح ستیزفراهم آوردن اصول اساسی ارزیابی اثرات 

  

سپتامبر 

1987  

- 

  

 یطیمح ستیزبرگزاري سمیناري جهت تهیه چارچوب همکاري اثرات 

  مرزي

از اکتبر 

  تا 1988

سپتامبر 

1990  

-  

  

 یطیمح ستیزایجاد کارگروه مذاکره جهت تهیه چارچوب همکاري اثرات 

  بار تشکیل جلسه دادند 6مرزي که در این دوره 

 مرزي (اسپو) یطیمح ستیزامضا کنوانسیون ارزیابی اثرات  -  1991فوریه 

  

به اجرا  1997سپتامبر  10کشور در فنالند امضا شد و در تاریخ  29توسط  ،1991فوریه، سال  25 کنوانسیون اسپو در

شکل  در ).Husby،1999 و Tesli( شدکشور و انجمن اروپایی تصویب  35، توسط 2001. این کنوانسیون در ماه می درآمد

  است. شده دادهي از اقدامات صورت گرفته براي کنوانسیون اسپو نشان ا خالصهمختصر  طور به)، 1(
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  .]19[اقدامات صورت گرفته در فرایند اسپو خالصه 1شکل 

، بیستمین سالگرد تصویب خود را جشن گرفت و اولین پروتکل 2011محیطی در سال کنوانسیون ارزیابی اثرات زیست

ضمیمه است. مقدمه  هفتماده و  بیستی را در ژنو تصویب کرد. کنوانسیون اسپو شامل یک مقدمه، طیمح ستیزارزیابی اثرات 

که طرفین باید براي تقویت  دارد یمو بیان  کند یممحیطی فرامرزي را مشخص ي اثرات زیستها یابیارزکنوانسیون اهداف 

ي پیشگیرانه همچنین کاهش و نظارت بر اثرات ها استیس ی مرزي، اهمیت توسعهطیمح ستیز راتیتأثهمکاري جهت ارزیابی 

کنوانسیون به بیان اصطالحات  20تا  1ماده  ).Bruch ،2003و  Cassar(ی در محدوده مرزي اقدام کنند طیمح ستیز بار انیز

مذاکره بین طرفین، محیطی، ی، تهیه اسناد ارزیابی اثرات زیسترسان اطالع اصل بکار رفته در متن کنوانسیون، مقررات عمومی،

  www.unece.org.پردازدمحیطی پروژه مینهایی اثرات زیست لیوتحل هیتجزگیري و تصمیم

ي این کنوانسیون شامل بسیاري از اطالعات ها مهیضمطور که بیان شد کنوانسیون اسپو شامل هفت ضمیمه است. همان

ي ها را در مورد طرح ییها تیمحدود کنوانسیونی مرزي است. این طیمح ستیزارزیابی اثرات  مؤثردقیق براي تضمین اجراي 

کند  یممطرح  باشند یمبوده و کشورها بر طبق آن ملزم به رعایتش  یطیمح ستیزي ها یابیارزنیازمند که  توسعه جدید

)Cassar  وBruch ،2003.(  
اصالحیه قرار گرفت که  دنظریتجدمورد اصالح و  دو بار از زمان تصویب و اجرایی شدن کنوانسیون اسپو، این کنوانسیون

صالحیه دوم این کنوانسیون در سال شد. ا به اجرا گذاشته 2014اوت  26در تاریخ تصویب و  2001فوریه سال  27اول آن در 

ترین موادي که در یکی از مهم .www.unece.org به اجرا درآمدنیز  2017اکتبر  23در تاریخ و  تصویب شد 2004

در بود، حق شرکت کشورهاي غیر عضو اتحادیه اروپا و عضو سازمان ملل در این کنوانسیون بود.  شده انیباصالحیه کنوانسیون 

هاي ی کشوررسان اطالعهاي این کنوانسیون را، ترین بخشتوان برخی از مهمبا بررسی مواد کنوانسیون اسپو می حالت کلی

گیري محیطی، مذاکره بین کشورهاي درگیر و تصمیماحتمالی، تهیه اسناد مربوط به ارزیابی اثرات زیست از آسیب دست نییپا

 ).Marsden ،2011( ي پروژه دانستمورداجرادر 

 شیپي مرزي، رویکردي که کنوانسیون در ها بیآساسپو در پیشگیري از  ونیکنوانس شتریبی اثربخشجهت همچنین 

ها تحمیل نماید، کشورها خود را با ي آنکه تعهداتی را بر دولتجا بهیعنی ؛ )Beggs ،2011( استرویکرد پایین به باال  گرفت

 داردبیان میو  )1397(امینی و همکاران، دانند می یطیمح ستیزهاي شان متعهد به انجام ارزیابیهاي داخلیتوجه به ظرفیت

، Beggs(افتد  یمي مرزي بیشتر اتفاق ها بیآسی مشخص و پیگیري گردد پیشگیري و کنترل روشن به ،يا هیروکه اگر تعهدات 

محیطی ناشی از فعالیت کشورها ي زیستها یآلودگکشورهاي عضو را ملزم به کاهش یا کنترل  تنها نهکنوانسیون اسپو  .)2011

امضا کنوانسیون اسپو، 

1991سال 

تصویب کنوانسیون توسط 

عضو و اجرایی شدن  16

 1997آن، سال 

اولین نشست در اسلو، 

1998 

دومین نشست در صوفیه 

و اولین اصالحیه 

2001کنفرانس، 

نشست فوق العاده در کیو 

براي تصویب و امضاي 

پروتکل ارزیابی اثرات زیست 

 2003محیطی، 

سومین نشست در 

کرواسی و دومین اصالحیه 

2004کنفرانس، 

چهارمین نشست در 

2008، بخارست
 2011پنجمین نشست، 
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ي دو ها نامه موافقتی در کشورها، به تسهیل ایجاد طیمح ستیزي بر قوانین ملی ارزیابی اثرات رگذاریتأثتواند با بلکه میکند می

  ).Furman ،2001و  Hildén( بپردازدنیز ی مرزي طیمح ستیزدر رابطه با ارزیابی اثرات  چندجانبه ای

  

  گیرينتیجه - 3

  

براي ارزیابی  ها منظور دولتاست بدین  یطیمح ستیزعوامل در تغییرات  نیمؤثرترو  نیتر مهمیکی از  هاي انسانیفعالیت

کنوانسیون  در این زمینه گیرند کهها بهره میچنین تغییراتی بخصوص در زمینه فرامرزي از یکسري معاهدات و کنوانسیون

ي ها پروژهاست که بسیاري از  شده انیبمحیطی مرزي است. در این کنوانسیون براي ارزیابی اثرات زیست ابزاري عنوان بهاسپو 

ی در دیگر مناطق داشته باشد که این اثرات باید توجه قابلی طیمح ستیز راتیتأث تواند یمصورت گرفته در یک کشور 

یی ها تیفعالاست اما جزئیات ارزیابی  شده مشخصی در اسپو طیمح ستیزفرایند ارزیابی اثرات  قرار گیرد. موردتوجه صراحت به

  .مذاکره بین طرفین مشخص خواهد شد جیو نتااشت با توجه به نظرات عمومی زیستی خواهد گذاثرات محیط احتماالًکه 

-ی در ارزیابی اثرات زیستالملل نیبتوان به: الف) افزایش همکاري اهداف مهمی که کنوانسیون اسپو دارد می ازجمله

، ج) خواهد شدی فرامرزي طیمح ستیزي ها بیآسباعث بروز  احتماالًهایی که محیطی، ب) کنترل، جلوگیري و نظارت بر برنامه

بوده و حداقل اثر  ستیز طیسازگاربامح شده گرفتهبطوریکه تصمیمات  رندگانیگ میتصمبه  شده ارائهبهبود کیفیت اطالعات 

  اشاره کرد. ی مرزي داشته باشد،طیمح ستیز

ی مثالی که طیمح ستیزبراي تبدیل کنوانسیون اسپو به یک کنوانسیون جهانی و قابل استناد در زمینه ارزیابی اثرات 

در اثر  میدان یمکه  گونه هماندر این زمینه بیان کرد رابطه بین حرکت گلوله کوچک برفی و تشکیل بهمن است.  توان یم

تر شده و بزرگ رفته رفتهي بیشتر از اطراف خود این گلوله ها برفجذب  حرکت یک گلوله کوچک برفی در نواحی کوهستانی و

جهانی آور  الزامکنوانسیون اسپو به یک کنوانسیون  شدن لیتبد. مشابه با همین قضیه و براي دهد یمتشکیل بهمن را  تیدرنها

این کنوانسیون براي ارزیابی  صورت نیااسپو آگاه سازند که در  کشورها باید همدیگر را از مزایاي پیوستن به این کنوانسیون

با  مرزي ایجاد نماید در سراسر جهان کاربرد خواهد داشت. توجه قابل راتیتأثهایی که ممکن است محیطی فعالیتاثرات زیست

العه ابعاد مختلف این دنیا واکاوي و مط یطیمح ستیزتوجه به اهمیت اثرگذاري این کنوانسیون در مدیریت مناقشات آبی 

  کنوانسیون ضروري است.
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The Convention on Environmental Impact Assessment in a 
Transboundary Context (Espoo) 

 
Abstract  
Water has always been a vital and irreplaceable resource in which human life and living 
beings depend on. On the other hand, over the past centuries, agricultural and industrial 
activities, particularly in developing countries, have been growing rapidly and as a result 
reduces the quality of water resources, mainly in the border areas. Therefore, environmental 
impact assessment of human activities, particularly in the border areas, requires 
comprehensive and applicable laws ; Hence, countries have developed international 
conventions for international cooperation and the establishment of rules and regulations, 
including the Convention on Environmental Impact Assessment (espoo), the Aarhus 
Convention And the Antarctic Protocol on Environmental Protection (Antarctic Protocol) to 
assess environmental impacts. Considering the importance of the Espoo Convention in 
assessing transboundary environmental impacts, its major objectives, including enhancing 
international cooperation in the assessment of environmental impacts, control and reduction 
of environmental damage, are set out in the Convention. 
 

Key words: Environmental impact Assessment, Environmental, Espoo Convention. 


