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اليحه « موافقتنامه همكاري در زمينه پيشگيري و واكنش به شرايط اضطراري در درياي خزر» مطابق با موازين
حقوق بينالملل ،منافع ملي كشور و تقويت مديريت سوانح در ايران ارزيابي شده و تصويب آن توصيه ميشود؛ با
اين توضيح كه با توجه به اصل يكصدوسيونهم قانون اساسي ،پيشنهاد ميشود بهمنظور پيشگيري از طرح ايراد
شوراي نگهبان ،ذيل ماده واحده الحاقي تبصره زير اضافه شود:
تبصره ـ در اعمال ماده ( )18اين موافقتنامه حسب مورد در رابطه با جمهوري اسالمي ايران ،رعايت اصل
يكصدوسيونهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ضروري است.
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مقدمه
اليحه « موافقتنامه همكاري در زمينه پيشگيري و واكنش به شرايط اضطراري در درياي خزر» برمبناي اصول
هفتادوچهارم و هفتادوهفتم قانون اساسي در تاريخ  1395/11/26به مجلس شوراي اسالمي تقديم و در جلسه
علني مورخ  1395/12/26مجلس اعالم وصول شد .براساس اين اليحه ،دولتهاي جمهوري اسالمي ايران،
جمهوري آذربايجان ،جمهوري قزاقستان ،فدراسيون روسيه و تركمنستان با يكديگر توافق ميكنند كه در زمينه
پيشگيري و واكنش به شرايط اضطراري در درياي خزر با يكديگر همكاري كنند.
درياي خزر جزء درياهاي بسته محسوب مي شود كه نظام حقوقي مشخصي بر آن حاكم نيست .حقوق
بين الملل تعيين رژيم حقوقي اين قبيل درياها را به توافق كشورهاي ساحلي آن موكول كرده است و هرگونه
توافق حاصل شده در اين زمينه را معتبر ميشمارد .كشورهاي ساحلي خزر پس از گذشت بيش از سه دهه هنوز
به توافقي جديد در زمينه تعيين رژيم حقوقي اين دريا نائل نشدهاند و هر يك از آنها سياست خاص خود را با
مبنا قرار دادن منافع ملي پيگيري مي كند .با وجود اين ،كشورهاي ساحلي تالش فراواني در راستاي تأمين
همكاريهاي منطقهاي در حوزههاي گوناگون كاركردي ازجمله محيط زيست و گردشگري كردهاند .اين
گفتگوها و توافقات منطقهاي از سال  1998آغاز شده است .ازجمله اقدامات صورت گرفته در اين زمينه ،تصويب
كنوانسيون چارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي خزر موسوم به كنوانسيون تهران در سال  2002و پروتكل
الحاقي به آن تحت عنوان « حفاظت از درياي خزر در برابر آلودگي ناشي از منابع و فعاليتهاي مستقر در
خشكي» است .اين اسناد نشان ميدهند يك رشته ابتكارعملهاي مؤثر ازسوي كشورهاي ساحلي آغاز شده
است و بهگونهاي سلسلهوار درحال ادامه يافتن است .درواقع ،اين روند حكايت از آن دارد كه شروع همكاري و
همافزايي در يك حوزه ميتواند به ساير حوزهها نيز تسري يابد و بهتدريج جنبه فراگير پيدا كند .بر همين
اساس است كه اينك فرآيند همكاريهاي كاركردي كشورهاي خزر در حوزه محيط زيست به حوزه پيشگيري و
واكنش به شرايط اضطراري در اين قلمرو دريايي تسري يافته است.
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بحث
اليحه موافقتنامه از سه جنبه حقوق بينالملل ،روابط بينالملل و مديريت سوانح قابل بررسي است:
الف) بُعد حقوقي (حقوق بينالملل)
بررسي اليحه ،نشاندهنده انطباق آن با موازين حقوق معاهدات بينالمللي است؛ صرفاً درخصوص ماده ( )18آن يادآور ميشود اين
ماده درخصوص حلوفصل اختالفات به «ديگر روشهاي مسالمتآميز» اشاره كرده است .با عنايت به اينكه اين عبارت اطالق دارد
و اطالق آن ميتواند مشتمل بر موضوع اصل يكصدوسيونهم قانون اساسي (ارجاع به داوري يا صلح اموال عمومي) نيز باشد،
بنابراين رعايت اصل يكصدوسيونهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه صلح اموال دولتي و يا ارجاع دعوا به داوري را موكول
به تصويب هيئت وزيران و مجلس شوراي اسالمي كرده است درخصوص اين ماده از موافقتنامه الزم خواهد بود.
ب) بُعد سياسي (روابط بينالملل)
درياي خزر پهنه آبي با مختصات منحصربهفردي است كه با آسيبپذيريهاي فراواني از آلودگيهاي زيستمحيطي تا انقراض انواع
گونه هاي جاندار دريايي و نظامي شدن اين قلمرو دريايي مواجه است .اليحه موافقتنامه براساس قاعده تسري همكاري و همافزايي
در يك حوزه به ساير حوزهها ميتواند نقش مؤثري در روند همگرايي منطقهاي در حوزه خزر ايفا كند .آغاز همكاري كشورهاي
منطقه در زمينه پيشگيري از بروز شرايط اضطراري و پاسخ به آن ،بهمثابه مديريت بحرانهاي غيرسياسي و غيرامنيتي از اين
جهت حائز اهميت است كه ميت واند نقطه عزيمت مناسبي براي همسويي بيشتر كشورها در حوزههاي سياسي و امنيتي و كمك
به تدوين استراتژي مل ي توسعه پايدار در راستاي حفاظت از درياي خزر نيز باشد .همچنين ،از آنجا كه اين قبيل بحرانها خود
ميتوانند زمينهساز بياعتمادي ،مناقشه و تنش در روابط منطقهاي گردند و در منطقه خزر احتمال تقويت فعاليتها و فرآيندهاي
نظامي نيز وجود دارد ،همكاريهاي مورد نظر اين اليحه ميتواند نقش بازدارنده مؤثري در اين راستا ايفا كند.
ج) بُعد موضوعي (مديريت سوانح)
اليحه موافقتنامه گرچه در زمينه پيشگيري و پاسخ به شرايط اضطراري در درياي خزر منعقد شده ،اما آن دسته از ترتيبات آن ،كه
شفاف بيان شده معطوف به امدادرساني در شرايط اضطراري است .شرايط تقاضاي كمك ،اطالعات الزم براي درخواست امدادرساني،
تعهدات طرف درخواستكننده و درخواستشونده كمك ،مرجع هماهنگي ،مديريت و كنترل عمليات گروههاي امدادرسان ،نحوه
ورود ،خروج و اقامت گروههاي امدادرسان در قلمروي كشور درخواستكننده ،اشكال حملونقل گروههاي امدادرسان ،تجهيزات و
وسايل امدادي ،قواعد حاكم بر ورود ،خروج و گذر تجهيزات و وسايل امدادي ،هزينههاي امدادرساني و جبران خسارت در هنگام
امدادرساني به روشني بيان شده درحالي كه درباره شرح همكاريهاي مربوط به پيشگيري سكوت شده است .آنچه در اين خصوص
در اليحه آمده صرفاً مربوط به اشكال همكاري – موضوع ماده ( )4موافقتنامه -ميشود كه به آموزش و تبادل دانش و حامالن آن
اشاره دارد .ازاينرو ،ميتوان گفت روح حاكم بر موافقتنامه ،همكاري در پاسخ به شرايط اضطراري است.
چارچوب سنداي بهعنوان راهبرد جهاني تعيينكننده جهتگيريهاي مديريت سوانح تا سال  2030بر كاهش ريسك سوانح
و تابآوري تأ كيد دارد .اين امر در موافقتنامه برجسته نيست و كليت محتواي آن از رهيافتهاي نسل اول مديريت سوانح پيروي
ميكند .با اينحال ،توسعه همكاريهاي بينالمللي كه جزء اهداف چارچوب سنداي نيز بهشمار ميآيد ،ميتواند نويدبخش تقويت
اين مباحث در كشور در ابعاد علمي و عملي باشد.
توصيههاي سياستي
اليحه «موافقتنامه همكاري در زمينه پيشگيري و واكنش به شرايط اضطراري در درياي خزر» مطابق منافع ملي كشور ارزيابي شده و
تصويب آن توسط نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي توصيه ميشود ،با اين توضيح كه با توجه به اصل يكصدوسيونهم قانون
اساسي ،پيشنهاد ميشود بهمنظور پيشگيري از طرح ايراد شوراي نگهبان ،ذيل ماده واحده الحاقي تبصره زير اضافه شود:
تبصره ـ در اعمال ماده ( )18اين موافقتنامه حسب مورد در رابطه با جمهوري اسالمي ايران ،رعايت اصل
يكصدوسيونهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ضروري ميباشد.
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